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Vi gikk inn i juni som Forsvarets
pensjonistforbund, et navn vi har
hatt siden stiftelsen i 1983. Et navn
som vi har båret med stolthet. 
Et navn som fram til de senere år i
stor grad har vært beskrivende for
vår medlemsmasse. På den annen
side, et navn som faktisk har vært
hemmende for å kunne rekrutter
yngre medlemmer selv om vi har
kunnet ta opp medlemmer fra
fylte 50 år.  Det var derfor
nødvendig å endre på dette ut fra
den enkle prinsipp at «en pensjo -
nist er også en senior, men en
senior er nødvendigvis ikke en
pensjonist». Den 8. juni besluttet
landsmøtet at heretter skal for-
bundet hete Forsvarets seniorfor-
bund (FSF). Det var en klok
beslutning. Dette vil gjøre det
lettere for både sivile- og militære
arbeidstagere å vurdere medlem-
skap hos oss. Spesielt når en blir
oppmerksom på at Forsvarets
seniorforbund jobber aktivt med å
forbedre ordninger som har stor
betydning for din framtid som
pensjonist fra en jobb i Forsvaret
spesielt og fra staten generelt. 
Årets landsmøte ble av mange

betegnet som meget vellykket og
solid gjennomført. Mange av
vedtakene får betydning for
framtiden, og skal nå settes ut i
livet. Implementering av disse 
vil bli hovedtemaer i høstens to
styremøter. 
– Ny grafisk profil inkludert 

forbundets og avdelingens
hjemmeside skal gjennomføres
– Vårt forhold til registrene i

Brønnøysund med hensyn på
 organisasjonsnummer og innmeld-
ing i Enhetsregistrene, samt Frivil-
lighetsregisteret må også avklares.
– Kontingentøkningen ble ikke

av den størrelse som Landsstyret
hadde foreslått. Det betinger at
rammebudsjettet for de to neste

årene må nedjusteres. Noe som
også får konsekvenser for
 aktivitetsnivået
– Økt fokus på utadrettet virk-

somhet i form av rekruttering og
påvirkning krever også at en er
klar til å gå fra ord til handling i
tiden framover.
For Forsvarets seniorforbund vil

denne sommeren vil bli husket av
mange grunner. 
Etter lang tids forberedelse

flyttet vi i mai ut av våre kontor.
Ny adresse ble bygning 37, en inne-
klemt kontorbrakke i bakgården til
Myntgaten 1. Flotte kontorlokaler
med alt på ett plan hvor vi delte
fellesrom med andre frivillige
 organisasjoner. Det var fremgang
og stor begeistring. 
Stor var derfor skuffelsen da vi

en tirsdag i slutten av juli fikk be-
skjed om at kontorene måtte være
pakket i esker før uka var omme.
Nytt sted var ikke endelig bestemt,
men et nytt midlertidig sted å
være skulle det bli uansett. Flere
alternativer var opp til diskusjon,
men til slutt ble det bestemt at vi
skulle flytte til Rådhusgaten 2, i
lokaler sammen med Forsvarets
personelltjenester (FPT). Her ble vi
varmt mottatt den 23. aug, og er nå
vel etablert og integrert hos FPT.
Her kan vi booke møterom, benytte
kantine, og føler at vi på alle måter
blir tatt godt vare på både av ledel -
sen stab og medarbeidere.
Vår ambisjon for samarbeidet

med Seniorsaken og Landslaget for
offentlige pensjonister ligger fast.
Det er etter vårt syn viktig at dette
bygger på en organisatorisk platt-
form med forpliktelser utover det
å koordinere enkeltsaker.
Så er spørsmålet om hvordan vi
klarer å utvikle dette samarbeidet
de kommende årene.

Forsvarets seniorforbund
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FSF har nå kontor i Rådhus gt 2.
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Viktig med service 

■ Til ettertanke:

Det har vært to service-prosjekter
den siste tiden. Det ene handlet
om en varsellampe på bilen som
ga beskjed om at var det tid for
service. Den hadde riktignok
varslet en stund, så det ble et 
par tusen kilometer på overtid før
jeg kjørte inn på verksted. 
Mannfolk er nøye på at bilen

skal være i orden, så vedlikehold
vil vi at bilen skal ha, koste hva
det koste vil. Nå har nye biler mye
lengre intervaller for service enn
de gamle hadde.
Den andre servicen handlet om

samlivet. For tredje gang på 39 år
har jeg og min kjære vært på
service med samlivet eller kom-
munikasjonskurs for par.  
PREP-kurs heter det og Forsvaret
avholder flere slike kurs årlig.
Tre servicer på 39 år er farlig

lange intervaller. På samme tid
har bilen vært på service femti til
sytti ganger. Det ga en smule
ettertanke. For mens nye biler har
lengre service-intervaller enn de
gamle, tror jeg at både nye og
gamle samliv trenger kortere

service-intervaller nå enn tid-
ligere.
Det er påfallende hvor lett det

er å tenke at samlivet går mer
eller mindre av seg sjølv.  Dette er
ikke noe unntak i «moden» alder.
Men det eneste som går av seg
sjølv, er forfallet, sies det  – også i
samlivet.
Det er krevende å leve sammen

– det vet vi og det viser statistikk.
Om lag ti tusen ekteskap går i
oppløsning hvert år. I tillegg
kommer alle samboerforhold som
har to til tre ganger større
bruddrate enn ekteskap. 
Det er nødvendig å se nyansert

på dette med samlivsbrudd. Noen
skilsmisser er nødvendige både av
hensyn til det forhold at voksne
kan rive hverandre i stykker og av
hensyn til barna. Samtidig må vi
ikke bagatellisere de negative
virkninger som følger i kjølvannet
av slike brudd, både for de voksne
og for barn. 
I samlivet må vi være bevisste

på faresignalene når varsel-
lampen lyser. Det handler om å

øke ferdigheter i kommunika-
sjonen for å løse opp problemer
som alle vil oppleve i parforhold.
Det handler om å justere forvent-
ninger vi har i forholdet. Det
handler om å ta vare på gleden,
leken, intimiteten, sensualiteten
og seksualiteten. Det handler om
evnen til oppgjør og tilgivelse. 
gamleOg det handler om å fornye
forpliktelsen og hengivenheten vi
hadde da vi møttes i forelskelsen. 
«I samlivet er ikke målet å

tenke likt, men å tenke sammen»,
sier Robert C Dodds. For de som
har noe å elske, har også noe å
kjempe for.

ARNE SVILOSEN har
teologisk embetseksamen,
pastoralklinisk utdanning,
samt utdanning i
familieterapi administrasjon
og ledelse. Han har også
Forsvarets Høgskole. Arne
har vært sokneprest i
Hjørundfjord i 10 år, de-
retter på Lillehammer i 
ca 10 år. Så ble det 11 år i
For svaret, først på DKØ, så
stabsprest i Hæren for så
fem år som feltprost, 
Utenlandstjeneste i Bosnia.
Svilosen er nå prest på
Lillehammer.

Illustrasjonsfoto.
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Statsrådens far pleide å si det.
Hanne Bjurstrøm mener vi skal
legge oss på minnet at ting
forandrer seg, vi tilpasser oss
og problemer løses underveis.
Tiden som seniorer må vi ta
som den kommer. 

Tekst: Merethe Kvikne

Hun er 50 år og på toppen av sin
karriere, ansvarlig for arbeids-
marked, arbeidsmiljø, pensjoner
og velferd i Jens Stoltenbergs
andre regjering. I tillegg kan
Hanne Bjurstrøm i kraft av sin
stilling påvirke fremtiden for
kommende seniorer i sterkere
grad enn de fleste av oss. Hva
tenker hun om sin egen
seniortilværelse?   

Gruer eller gleder du deg? 
– Jeg er ikke typen som går og

gruer meg. Jeg prøver å tenke
positivt og ta hånd om oppgaver
og utfordringer etter hvert. Men

selvsagt hender det jeg lurer på
hvordan helsen min vil bli med
årene. Vil jeg få smerter? Søvn-
problemer? I så fall må jeg lære
meg å leve med det. Jeg håper at
jeg kan jobbe riktig lenge, men
jeg ønsker selvfølgelig ikke å slite
meg ut. Alternativet er jo ikke noe
å håpe på…! Dette er selvfølgelig
ikke lystige tanker, men slik er
livet. Jeg har alltid hatt evne til å
tilpasse meg, og jeg vil gjøre det
videre. Min grunnholdning er at
det er en mening med alt. Det
synes jeg er en klok påstand, så
jeg vil akseptere min skjebne. 
Det hun synes er vanskeligst ved
å være 50 år, er å se folk rundt seg
bli syke. Noen faller fra også. 
– I det perspektivet synes jeg

det har enda mindre hensikt å gå
rundt og grue seg til alder-
dommen. Som folk flest, håper
jeg å leve riktig lenge, slik min
farmor gjorde. Hun ble 93 år, og
hun døde fornøyd og åndsfrisk
med et nyfødt oldebarn i fanget.
Statsrådens mor døde da hun

bare var 67 år, hennes far gikk

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm:

-- En dårlig nyhet er dårligst 
når den er ny

Hanne Inger Bjurstrøm, født 20.
september 1960 i Oslo. 20. oktober
2009 ble hun utnevnt til statsråd i
Jens Stoltenbergs annen regjering.
Hun tiltrådte som arbeidsminister
den 21. desember, etter FNs klima-
konferanse i 2009, der hun var
leder for den norske delegasjonen. 

Bjurstrøm er utdannet jurist. Hun
har vært konsernadvokat i Aker RGI
og dommer/nestleder i Arbeids-
retten. Statsråden har også jobbet
i Europarådet, hos Regjerings-
advokaten og i Justis-
departementet. Hun kom til
Arbeidsdepartementet fra jobben
som spesialrådgiver i Miljøvern-
departementet,  og hun var
Norges forhandlingsleder i de
internasjonale klimaforhand-
lingene.

«– Jeg er ikke typen som går og gruer meg. 
Jeg prøver å tenke positivt og ta hånd om oppgaver 
og utfordringer etter hvert.»
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Foto: Ilja C. Hendel.
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også bort tidig. Men i dag blir vi
nordmenn stadig eldre, så minis-
teren velger å være optimistisk
med tanke på fremtiden. 
– Jeg vil ikke kvie meg for å

måtte be andre om hjelp når jeg
trenger det. Men å bli sterkt pleie -
trengende og sitte og vente på at
noen skal komme og ta hånd om
mine mest primære behov, det
håper jeg virkelig at jeg slipper. 
Et langt innholdsrikt, mest mulig
smertefritt liv – og en brå død –
det er hva jeg håper på. Det er vel
ikke særlig originalt, hva? Hun
smiler. – Konklusjonen må bli:
Nei, jeg gruer meg ikke til å bli
eldre, så lenge jeg slipper
smerter. Når det kreves, skal jeg
omstille meg, det er jeg god til.

Hvordan vil du best utnytte de
neste 30 årene? 

Å bli 50 år gjør at man tenker
annerledes, mener Hanne Bjur-
strøm. Man spør seg ikke lenger
hva man vil med livet sitt, for det
vet man allerede. I jobben hun nå
har, blir det forsvinnende liten
tid til å tenke fremover for egen
del.  
– Etter fylte 50 år endres i hvert

fall fokus. Utfordringen fra da av
blir å bruke den tiden man har på
en god måte. Jeg er ikke glad i de
dagene da jeg ikke føler at jeg har
utrettet noe. Jeg vil gjerne være i
jobb til jeg blir 70 år i hvert fall –
og gjerne kombinere jobben med
noe annet jeg synes er menings-
fylt og godt. Håpet er at jeg kan
frigjøre mer tid etter hvert. Jeg vil
passe på å holde god kontakt med
barna mine – de er 18 og 20 år
gamle nå – og jeg vil gjerne ha tid
til å reise.

I sin karriere har Hanne Bjur-
strøm reist mye og til mange
«rare» steder – Grønland og
 Antarktis for eksempel. Nå heller
hun mer mot å reise til steder
hun opplevde i sin ungdom –
som for eksempel Toscana. 
– Jeg søker etter å gjenoppleve

de gode stundene – møte
menneskene der slik jeg gjorde en
gang, og å gå i museene som jeg
aldri glemmer. Være i det
skjønne, grønne landskapet med
okerfargede hus. Selvsagt har jeg
lyst til å oppleve nye steder også,
men utfordrende reiser må jeg
nok legge bak meg i løpet av det
neste tiåret. Jeg kan ikke se meg
selv som 65-årig ryggsekk-turist i
Vietnam. Dit og til Kambodsja vil
jeg også gjerne. Har god lyst til å
oppleve India og Bali óg. Men jeg
må jo innrømme at jeg ikke tar

På Slottsplassen etter utnevnelsen som statsråd 20. oktober 2009. Foto: AD.
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like lett på komfort som før i
tiden – jeg må ha en skikkelig god
seng å sove i for eksempel. 
Hun vil gjerne tilbringe mer tid

på hytta på Helgeroa, som hun
deler med søsteren sin. Der har
hun vært siden hun ble født, så
der er det mange personlige
minner som det gjør godt å
”hilse” på. Familien har også en
hytte på fjellet.

– Jeg vet jo at jeg den dagen jeg
i en – forhåpentlig fjern – fremtid
går av som statsråd, vil bli mer
opptatt av kondisen min. Jeg
kommer aldri til å stresse med
trim og kosthold, for jeg innser at
jeg ikke kan bli like slank som en
30-åring igjen, smiler hun. – Jeg
lever ganske sunt, og det har jeg
tenkt å fortsette med. Og jeg vet
også at mye av det jeg tar lett på i
dag, vil bli mer og mer krevende
med årene. Jeg er litt stolt når jeg
greier å tilpasse meg nytt, for
tilpasning blir nok det store
nøkkelordet de neste årene. Hun
tenker seg om. – Det jeg ser på
som den virkelig store utford-
ringen frem mot at jeg fyller 80
år, det er å holde meg mentalt i
form.

Hvordan ser du deg selv som
80-åring?
– Mitt inderlige håp er at jeg får

beholde mannen min. Jeg har et
godt ekteskap, men om noen år er
ungene ute av redet. Da blir
mange skilt, eller de mister
ektefellen sin. Jeg føler angst bare
ved tanken på å bli alene, Kåre
(Hagen) er min store forankring i
livet. Selv om jeg er en selv-
stendig og selvhjulpen person, vil
tilværelsen bli «tynn» uten det
han er for meg. Og så håper jeg
virkelig at jeg fortsatt har godt
syn, for jeg er veldig glad i å lese.
Lange turer i frisk luft og yoga

er Arbeidsministerens «opp-
skrift» for å holde kroppen myk.
Og ved å bevare sitt politiske en-
gasjement og interesse for det
som rører seg i samfunnet, håper
hun å holde hjernen i trim også.  
– Jeg må, sammen med

mannen min, finne en god
balanse mellom å være aktiv,
men i langsommere tempo.
Båndene til ungene må være
tette, men jeg må ikke mase på
dem. Når jeg er åtti, har de sikkert
så store barn selv at jeg slipper å
passe dem, ler hun. – Jeg må
prøve å holde meg glad og til-
freds. De skal vite at de har meg,
men jeg må ikke være en byrde
eller kilde til dårlig samvittighet
for dem. Etter mine begreper er
familien enda viktigere når man
er eldre. Da trenger vi hverandre
sterkere enn før. Det jeg håper er
at jeg er like kvikk og klar i
toppen som mine besteforeldre
var – farmor hadde ikke ett grått
hårstrå engang. Det er det for
sent for meg å håpe på! 

Pensjonsreformen…? 
– Den er egentlig en velferds-

reform. Fordi folk lever lenger,
varer deres tid som pensjonister
lengre. Tiden som bidragsytere til
fellesskapet kortes ned, utgiftene
for staten blir gradvis større. Des-
suten øker pensjonistene i antall.
Alle har krav på gode og trygge
pensjoner, og deres kjøpekraft
skal fortsatt bedres. Men vi har
ikke råd til å øke utbetalingene
like mye som vi har hatt til nå. Vi
må ha penger til velferd, og den
utgiften vil koste oss mange flere
milliarder allerede neste år, og
det fortsetter. Det blir en regning
vi ikke kan overlate til ungene
våre. Pensjonsreformen er en
generasjonskontrakt – en naturlig
omfordeling mellom unge og
gamle. Den er dessuten avgjør-
ende for et godt utbygd, offentlig
velferdssystem. Reformen gjør
ikke at folk får mindre pensjon,
men den gjør at veksten blir litt
mindre. Fortsetter vi som før, blir
kassa fort tom. Det er et spørsmål

om finne balansen mellom det å
gi og det å få. Nå har vi lagt et
godt rammeverk. Jo lenger du
jobber, jo mer får du å rutte med
som pensjonist.
– Min store utfordring er – og

det er en kjempeutfordring – å
legge til rette for at folk kan jobbe
lengre. Arbeidsoppgavene må til-
passe den enkelte, selv om de blir
langsommere. Det er ikke jeg som
skal tilpasse meg arbeidslivet en
gang i fremtiden, det er arbeids-
livet som skal tilpasses meg.
Heldigvis er det ikke så mange
som rammes av 70års-grensen.
Den gruppen som bekymrer meg
mest, er de som har hatt veldig
slitsomme arbeidsår og kan
trenge å slutte når de er 62 år. 
De rekker ikke å tjene opp høye
pensjonspoeng, og de må greie
seg lenger på det de får utbetalt.
Et annet stort problem er arbeids-
givere som ser seg om etter ung
arbeidskraft – som ikke er villige
til å tilrettelegge arbeidsopp-
gavene for sine ansatte. Eldre
føler seg ofte uønsket. Her må vi
gå inn og se på hva som kan
gjøres for at de eldste kan fort -
sette å jobbe når de ønsker det
selv. Vi har skrikende mangel på
arbeidskraft, og den kom-
petansen og erfaringen som eldre
arbeidstakere har, er en stor res-
surs. Det må holdningsendringer
til, og det må skapes større
 adgang til arbeid eller karriere-
omlegging for denne gruppen. 
Men det er helt feil å fokusere

på det som kalles «Eldrebølgen»,
understreker statsråd Bjurstrøm. 
– Jeg bruker aldri den betegn-

elsen. Fokus skal være å tilrette -
legge arbeidslivet i Norge slik at
alle arbeidstakere får brukt sine
ressurser. Vår oppgave er å
stimulere folk flest, så de gjerne
vil jobbe så lenge som mulig.
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«Pensjonsreformen er en generasjonskontrakt
– en naturlig omfordeling mellom unge og gamle.
Den er dessuten avgjørende for et godt utbygd, 
offentlig velferdssystem.» 
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ÅPNING
Leder for Forsvarets pensjonistforbund (FPF), Arild
Kristensen, åpnet Landsmøtet (LM) med 
å ønske gjester, æresmedlemmer og delegater vel-
kommen til FPF’s 15. Ordinære Landsmøte (LM).
 Tradisjonen tro ba han de tilstedeværende om å reise
seg og være med å hedre de medlemmer som har gått
bort siden forrige LM med ett minutts stillhet.

Leder fortsatte med et kort tilbakeblikk på FPF’s his-
torie, og ga deretter ordet for hilsninger til LM fra
følgende:
• Fra Forsvaret ved kommandør Jan Haga, P/FST.
• Fra Sarpsborg kommune ved ordfører Jan Engsmyr.
• Fra Landslaget for offentlige pensjonister ved Eli Vinje
• Fra hotelldirektør Marit Bjørnland.
Alle ble takket for sine hilsninger og fikk overrakt
hver sin blomsterbukett.

Denne sekvensen av åpningen ble avsluttet med
kulturelt innslag av «Kommandanten på Fredrikstad
festning» – alias Alexander Hermansen.

SAK 1 – KONSTSITUERING
• Navneopprop og godkjenning
84 stemmeberettigede.
(Alm. flertall: 43 stemmer; 

2/3 flertall: 57 stemmer). 
Liste over delegater, landsstyret m/varamedlemmer,
samt æresmedlemmer og gjester vedlegges
protokollen (Vedlegg 1).

• Godkjenning av innkalling.
Enstemmig godkjent.

Forbundsleder erklærte etter dette det 15. ordinære
Landsmøte for FPF for lovlig satt.
Leder leste deretter opp følgende hilsen til Hans
Majestet Kong Harald V:

Forsvarets pensjonistforbund samlet til landsmøte i
dagene 7. til 9. juni 2011 på Quality Hotel & Resort
Sarpsborg, Sarpsborg, hilser til Hans Majestet og
ønsker Kongefamilien en riktig god sommer.

• Godkjenning av forretningsorden.
Enstemmig godkjent.
• Valg av to møtedirigenter.
Gunnar Lundberg og Bjørn Magne Myrlund.
• Valg av to referenter.
Webjørn Kaldhusseter og Steinar Hagnes
• Valg av tellekorps på 3 medlem.
Tor Lien, Magnor Olsen og Erik Saga.
• Valg av red.kom på 4 medlem.

Utdrag fra PROTOKOLL:

Forsvarets Pensjonistforbunds 15. Landsmøte 
avholdt 07.–09. uni 2011, på Quality Hotel & Resort Sarpsborg

Landsstyret på første benk 
som seg hør og bør.
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Magnor Olsen, Johan Gjevikhaug, Aase Seiness
Laberg og Egil Vindorum.
• Godkjenning av saksliste.
Delegat Gullborg H Lachmann etterlyste
innstilling fra Rekrutteringsutvalget i sakslisten.
Årsak til dette ble forklart av forbundsleder. 
Deretter ble sakslisten enstemmig godkjent.
• Administrative forhold.
Leder av arrangementskomiteen 
Tore Bjønnes informerte.

Åpningstale ved Forbundsleder.
Forbundsleder innledet med nok engang å ønske alle
gjester, æresmedlemmer og delegater hjertelig vel-
kommen til det 15. ordinære LM her i Sarpsborg.
Han minnet om at 7. juni er en dato med historisk sus
langt tilbake i tid. Hvorvidt den 7. juni 2011, og vårt 
15. ordinære LM vil bli husket for ettertiden, vil i stor
grad være avhengig av delegatenes aktive engasje ment
under LM.

I talen videre pekte leder på noen hovedsaker som LM
skal behandle/ta stilling til:
• Avgangen av medlemmer og svikten på tilgang av
nye.
• Engasjement i og påvirkning på sentrale beslutninger,
herunder tilskuddsordninger fra departement og
Forsvarsstaben.
• Videreutvikling av Seniorenes Fellesorganisasjon.
• Politiske beslutninger som «Pensjonsreformen» og
«Samhandlingsreformen».
Leder avsluttet med å påpeke at alt vårt arbeid må ha
våre medlemmers levekår som hovedfokus, og at det
er vi – sentrale og lokale tillitsvalgte – som har tatt på
oss dette arbeidet, og som må prestere for å kunne
levere den varen våre medlemmer etterspør.

Utdrag fra PROTOKOLL:

Forsvarets Pensjonistforbunds 15. Landsmøte 
avholdt 07.–09. uni 2011, på Quality Hotel & Resort Sarpsborg

Dirigentbordet med Gunnar og Bjørn.
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SAK 2 – BERETNING FOR 2009 OG 2010
Dirigenten ga ordet til Forbundsleder, som innled-
ningsvis ga en generell kommentar til beretningen,
og påpekte bl a at av budsjettmessige grunner følger
beretningen nå kalenderåret.

Vedtak: Landsstyrets beretning for 2009 og 2010 
enstemmig vedtatt.

SAK 3 – REGNSKAP MED REVISJONSBERETNING FOR
2009 og  10
Kasserer Arnulf Nicolai Eilertsen gikk gjennom
 regnskapene, først for 2009 og deretter for 2010.

Vedtak: Regnskapene for 2009 og 2010 enstemmig
vedtatt.

SAK 4 – INNKOMNE FORSLAG
Landsstyret har fremmet følgende forslag til LM:
Forslag 1 – Forslag om nytt navn og logo.
Forslag 2 – Forslag om nye vedtekter.

Behandling av forslag 1.
Forbundsleder innledet med å gå gjennom og be-
grunne forslaget, og henviste herunder til utsendte
dokumenter. Forslaget er behandlet av et eget utvalg 
i løpet av siste 2-årsperiode, og det står et samlet
landsstyre bak forslaget som går ut på å endre navnet
Forsvarets pensjonistforbund til Forsvarets seniorfor-
bund. Landsstyret har den tro at dette vil innebære
fornying og vitalisering, samt bety mye for tilgang på
nye medlemmer.

Vedtak: Landsstyrets forslag til navneendring og 
ny logo vedtatt med 67 stemmer mot 14 stemmer. 
3 stemmer var blanke.

Behandling av forslag 2.
Landsstyremedlem Tore Bjønnes innledet. Lands-
styret har funnet behov for å endre gjeldende
vedtekter, bl a for at disse ikke harmonerer med
 adgangen til å bli medlem. Forslaget er utredet av
samme utvalg som behandlet forslag 1 ovenfor. Han
gikk gjennom og begrunnet enkelte paragrafer – både
i Vedtektsendringene for Forbundet og Basis-
vedtektene for lokalforeningene.

På forslag fra delegat Stein Magnar Gundersen ble
den videre behandling av Landsstyrets Forslag 2 ut-
satt, for at redaksjonskomiteen kunne få klargjort
uoverensstemmelser i teksten. LM sluttet seg til
dette. Forslaget ferdigbehandles etter Sak 5.

SAK 5 – KONTINGENT TIL FORBUNDET
FP Bodø har fremmet følgende innstilling til LM:
– Medlemskontingenten til Forbundet økes fra

nåværende kr 100,- pr år til kr 175,-  med virkning fra
1. januar 2012.

Leder FP Bodø/vararepresentant til Landsstyret Per
Hetty innledet og gikk gjennom bakgrunnen for inn-
stillingen, jfr det utsendte saksdokument. Det er her
pekt på at behovet for å styrke Forbundets økonomi
gjennom økning av medlemskontingenten, bl a er
basert på: 
• Usikre tilskudd fra Forsvaret og departementer.
• Store ugjorte oppgaver som venter, og som krever
styrking av ledelse/sekretariat med 1 årsverk.
Han poengterte at den foreslåtte økningen er
prosentvis stor, men i sum relativt liten.

Vedtak: Medlemskontingenten til Forbundet økes til
kr 150,- pr betalende medlem pr år fra 01. januar 2012.

Orientering om Pensjonsreformen v/nestleder Karl
Olav Bogevold.
Nestleder ga en fyldig, informativ og vel dokumentert
orientering om Pensjonsreformens innhold og betyd-
ning for nåværende og kommende pensjoner.

Sluttbehandling av Forslag 4.2.
LM gikk etter denne orienteringen tilbake til slutt-
behandling av Forslag 4.2 – Forslag om nye vedtekter.
Dirigenten besluttet å behandle Forbundets forslag til
nye Vedtekter for Forsvarets seniorforbund paragraf
for paragraf. Eventuelle endringsforslag behandles
under vedkommende paragraf. Følgende endrings-
forslag ble fremmet og behandlet:

Vedtak: Forslag til nye Vedtekter for Forsvarets senior-
forbund, med de endringer som er fremkommet
under behandlingen, vedtatt med 79 stemmer mot 
4 stemmer. Nødvendige redaksjonelle endringer
 tillegges Landsstyret/Sekretariatet.

LM fortsatte med behandling av siste del av Forslag
4.2 – Basisvedtekter for Forsvarets seniorforbunds
lokalavdelinger.

Vedtak: Basisvedtekter for Forsvarets seniorforbunds
lokale avdelinger, med de vedtatte endringer, vedtatt
mot 2 stemmer. Nødvendige redaksjonelle endringer
tillegges Landsstyret/Sekretariatet.

SAK 6 – STRATEGIDOKUMENT FOR PERIODEN 
2012 TIL 2018
Dirigenten ga ordet til Forbundsleder for innledning
til saken. Leder poengterte at dette dokumentet er et
hjelpemiddel i å fastsette den videre utvikling av vårt
forbund de nærmeste årene, samtidig som det skal
danne grunnlaget for å utarbeide 2-årige handlings-
planer med tilhørende budsjetter og aktivitetsplaner.
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Etter at leder hadde gått gjennom og begrunnet de
enkelte punkter i dokumentet, ble ordet gitt til
varamedlem i Landsstyret Per Hetty. Han har vært
leder i Rekrutteringsutvalget, og tok spesielt for seg
punkt 6.3 i Strategidokumentet om øket medlemstil-
slutning. Utvalgets innstilling er sendt lokalavdel-
ingene, og han anmodet hver enkelt avdeling om å
bruke de anbefalinger som er gitt i innstillingen med
hensyn til rekruttering av medlemmer.

Vedtak: Strategidokument for perioden 2012 til 2018
enstemmig vedtatt.

SAK 7
– HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2012 OG 2013
Dirigenten ga ordet til nestleder Karl Olav Bogevold
for innledning til saken. Nestleder pekte på at dette
dokumentet gir LM’s styring på de mål som Lands-
styret skal arbeide mot i kommende 2-årsperiode.
Han gikk deretter gjennom planen i sin helhet.

Vedtak: Handlingsplan for perioden 2012 og 2013 
enstemmig vedtatt.

SAK 8
– RAMMEBUDSJETT FOR PERIODEN 2012 OG 2013
Dirigenten ga ordet til Forbundsleder. Han påpekte at
foreliggende rammebudsjett var basert på at
medlemskontingenten ble økt til kr 175,- pr år. Da
denne nå var vedtatt økt til kr 150,- pr år, fremkom
rammebudsjettet med underskudd for de 2 neste år.
Han ba om LM’s fullmakt til at Landsstyret foretok de
nødvendige justeringer av inntekter og utgifter, slik
at rammebudsjettene for 2012 og 2013 kom ut med
resultat 0. Enstemmig godkjent.

Delegat Arne Bigseth anbefalte at det opprettes en
egen post for medlemsverving/rekruttering. Lands-

styret vil finne plass for dette innenfor fastsatt bud-
sjettet.

Vedtak: Med de merknader som er anført, ble ramme-
budsjett for 2012 og 2013 enstemmig vedtatt. 

SAK 9 – VALG
Leder i Valgkomiteen – Arild Svein Bakken – gikk
gjennom og kommenterte komiteens arbeidsmåte og
innstilling. Ny Organisasjonssekretær – Eirik
Davidsen – ble presentert, og han fortalte selv om
sine vita.
Bakken opplyste at alle innstilte til de ulike verv er

kontaktet og har sagt seg villige. Blir valget som inn-
stilt, blir det en sterk kontinuitet, noe som både kan
være en styrke og en svakhet. Kvinneandelen har det
heller ikke denne gang lyktes å få positiv respons på.
Regionens representanter til Landsstyret er gjort i
henhold til gjeldende vedtekter.
Arild Kristensen presenterte Landsstyrets forslag på
ny valgkomité.

Revisorer
Revisor, Per D Jensen, FSF Ingeniørvåpenet: Gjenvalg
Revisor, Ingebjørg Reppen Hansen, FSF Oslo: Gjenvalg
Vara, Randi S Myrvang, FSF Rygge: Gjenvalg
Vara, Øivind Hoem, FSF Oslo: Gjenvalg

Valgkomité
Medlem/leder, 
Arild Svein Bakken, FSF Ringerike/Hole: Gjenvalg
Medlem, Kirsten Helene Johnsen, FSF Kristiansand:
Gjenvalg
Medlem, Vivi Bernhoff, FSF Andøy: Ny
Vara, Tor Ulf Bygmester, FSF Øvre Romerike:Gjenvalg
Vara, Stein Magne Gundersen, FSF Oslo: Ny

Avslutning.
Gjenvalgt Forbundsleder takket for fornyet tillit, og
gikk over til å takke av de som nå går ut av Lands-

Nyvalgte: Leder Arild Kristensen, Org. sekretær Eirik Davidsen, Forb. sekretær Egil Vindorum, nestleder Karl O. Bogevold og
kasserer Arnulf N. Eilertsen.
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Derfor er HURTIGRUTEN den beste måten å oppleve norskekysten på
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og lager en helt spesiell stemning. Vinteren er den mest eksotiske tiden du kan oppleve norskekysten på med Hurtigruten. Bli med oss 
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styret – Bernt Kristiansen, Odd Køhl, Berit Falkberget
Engøy og Ivar Herre – samt Aase Seiness Laberg, som
går ut av Valgkomiteen. Alle ble overlevert For-
bundets crest.
De som går ut av Landsstyret takker for den fine og

givende tiden de har hatt i sentrale verv.  Berit Falk-
berget Engøy og Bernt Kristiansen nyttet anled-
ningen til igjen å takke for utnevnelsen til
Æresmedlemskap, som de fikk tildelt under
festmiddagen onsdag kveld.

Forbundsleder takket videre dirigenter,
møtereferenter og arrangementskomiteen med Tore
Bjønnes i spissen for vel utført arbeid med velvalgte
ord og overrekkelse av blomster.

Rekrutteringsutvalget ble takket av for det arbeidet
de har utført, og de nye regionsrepresentanter i
Landsstyret ble behørig presentert.

Æresmedlem Anne Marie Gjessing takket på vegne av
seg selv og æresmedlem Gunnar Kåre Wiik, for invita-
sjonen til dette LM. De var begge svært takknemlige
og glade for å ha fått være med et så fint organisert og
godt gjennomført LM.

Etter å ha slått fast at LM var gjennomført i henhold
til sakslisten og innenfor tidsplanen, ønsket For-
bundsleder alle gjester, æresmedlemmer og delegater
vel hjem og erklærte det 15. Ordinære Landsmøte for
hevet.

Rygge, 16. juni 2011

Steinar Hagnes Webjørn Kaldhusseter
Referent Referent

Funksjon Navn e-postadr. Ktr.telefon Mobiltlf
Leder Arild Kristensen  arild@fpforb.no 23 09 33 56 928 40 502
Nestleder Karl O. Bogevold  karl@fpforb.no 23 09 39 19 472 88 269
Forb. sekretær Egil Vindorum    egil@fpforb.no 23 09 32 33 917 74 141
Org. sekretær Eirik Davidsen     eirik-d@online.no 23 09 38 62 930 16 971
Kasserer Arnulf N. Eilertsen arnulf@fpforb.no 23 09 32 62 922 20 601
Medlem 1 Oddmund Soleng ohsoleng@online.no 482 87 882
Vara 1 Erling Fagerheim erlfag@online.no 911 85 158
Medlem 2 Per Hetty hetper@c2i.net 952 88 190
Vara Per-Erik Eriksen per-erik.eriksen@vkbb.no 470 14 090
Medlem 3 Jan Bye Iversen jby@online.no 924 48 993
Vara Kjell Johan Eriksen kjeeriksen@gmail.com 920 48 022
Medlem 4 Kjell Ryan kjryan@online.no 414 54 705
Vara Bjørn Vandvik bvandvik@broadpark.no 959 16 034
Medlem 5 Ole Sannes orasa@online.no 414 56 708
Vara Ivar Jensen ivarreid@online.no 930 59 697
Medlem 6 Tore Bjønnes thu-bjoe@online.no 907 69 659
Vara Gullborg H Lachmann gula@bluezone.no 976 81 381
Medlem 7 Finn Norstad elifn@online.no 481 71 268
Vara Odd Magnar Solem oms@hybrid.as 918 93 729

Æresmedlemmene hadde også talerett.

Sekretariat og Landsstyre 2011 – 2013
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Tor Ulf i sitt ess.
Referentene 
Webjørn og Steinar.

i bilder
Landsmøte

Ny org.sekretær
Eirik Davidsen.

Hederstegn til Berit Falkberger Engøy.
Webjørn og Steinar
takkes.

Det lyttes og 
diskuteres.

Leder ønsker vel-   
kommen til bords.

Samling før
Landsmøtemiddagen.
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Æresmedlem 
Anne Mari Gjessing

Hederstegn til 
Bernt og Berit.

Tor Ulf og Karl O.

Takk for god 
innsats.

Rekruttering-
utvalget

Hederstegn til Bernt Kristiansen.

Også leder deltok
i debattene.

   y.

God mat, godt drikke  
og en hyggelig prat.
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Vi forstår at du i dag ikke har

morgendagens pensjon 

som det mest fremtredende 

i din hverdag, men vet du 

hva levealderjustering og 

indeksering vil bety 

for din pensjon? 
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Etter en samlet vurdering foreslo departementet 

at pensjonsgrunnlaget for pensjonister 

med alderspensjon etter særaldersgrense eller AFP

omregnes ved 67 år ved at pensjonsgrunnlaget 

oppreguleres med lønnsveksten fra fratredelsesalderen 

til 67 år. Selv om vi hadde krav om å gå lenger, 

deler vi departementets vurdering. 

Forsvarets Seniorforbund har i mer enn 25 år stått vakt 
om våre opparbeidede rettigheter, og realverdien 

av våre pensjoner.

STØTT VÅRT ARBEID GJENNOM MEDLEMSKAP 
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FSF- Alta
Leder Leif Jansen
Myrbakken 12
9510  Alta
78435545   95057765
jansen.l.a.@hotmail.com 

FSF- Andøy
Leder Vivi Bernhoff
R. Amundsensgt 52
8480 Andenes
7614 2223   95012459
fpandoy@live.no 

FSF- Bergen
Leder Arne Bryøen
Brakeveien 40 B
5141 Fyllingsdalen
55160840  94792282
haldorh@gmail.com  

FSF- Bjerkvik
Leder Aase Seiness Laberg
Ytterseinesveien 21
8517 Narvik
95875099
aase.laberg@c2i.net

FSF- Bodø
Leder Per Hetty
Reinslettvn 23 B
8009  Bodø
75527959   95288190
post@forsvaretspensjon-
istbodo.no 

FSF- Elverum
Leder Hans Bangstad
St.Hanshaugen 7 B
2409 Elverum
62416609   99306032
hanoba@online.no 

FSF- Fauske
Leder Bernt Kristiansen
Sjøgata 74
8200  Fauske
7564 2781   9300 9956
lars.andreassen@sbnett.no 

FSF- Fredrikstad
N.leder Odd M Andersen
Runeveien 7
1639 Gamle Frstad
69347465   922641731
fpffredrikstad@gmail.com

FSF- Gardermoen
Leder Jan Bye Iversen, 
Nordbysvingen 1
2050 Jessheim
63974428 92448993
jbye@online.no

FSF- Halden/Sarpsborg
Leder Thor Johansen
Grenadervn 25
1769 Halden
69180470   98444023
gunvsol@online.no

FSF- Hamar
Leder Erik Helge Eriksson Hulda
Garborgsgt. 10
2315 Hamar
62525600   90836539
eheriksson@runbox.no

FSF- Harstad
Leder Sigrunn Berg
Postboks 60
9481 Harstad
77014262  92413323
harstad@fpforb.no     

FSF- Haslemoen
Leder Ola Langholen
Høgbergveien 14
2436 Våler i Solør
62420750    4688579
olalangh@online.no 

FSF- Horten
Leder Gullborg H Lachmann
Utheimsgate 7
3181 Horten
33042713   97681381
gula@bluezone.no

FSF- Indre Troms
Leder Oddmund Soleng
Moaveien
9360 Bardu
77181282   48287882
indretroms@fpforb.no 

FSF- Ingeniørvåpenet
Leder Ole Sannes
Teglverksvn 8
3517 Hønefoss
32132707   41456708 
ingpensj@netcom.no  

FSF- Kjeller
Leder Kjell J Eriksen
Hellefaret 8
1900 Fetsund
63884639   92048022
fpkjeller@luftnett.com 

LSF- Kjevik
Leder Gunnar K. Wiik
Balchens vei 46
4656 Hamresanden
38046087   91301075
lpkjevik@hotmail.com  

FSF- Kongsberg
Leder Peder Geitle
Ringveien 8
3615 Kongsberg
32766543   98613100
ped-gei@online.no   

FSF- Kongsvinger
Leder Terje Petter With
Tamburkroken 9
2212 Kongsvinger
62817901 41531789
ragnthue@bbnett.no

FSF- Kristiansand
Leder Tom G Ludt Svendsen
Rødvingevn 17
4626 Kr.sand
38012181   93686140 
kirstenhelene.jo@gmail.com 

FSF- Levanger/Verdal
Leder Hans Paul Hansen
Urds vei 10
7600 Levanger
74082683   90526316
ha-h5@ntebb.no 

FSF- Lillehammer
Leder Øyvind Rusten
Olav Aukrustsvei 11 A
2618 Lillehammer
61260095 48261386
oeyeruste@online.no 

FSF- Midt-Troms
Leder Magnor Olsen
Skøelv
9310 Sørreisa
45426304
fpmtro@gmail.com  

FSF- Mågerø
Leder Per N Sønnervik
Haugåkervn 54
3132 Husøysund
33386809
pernsonnervik@gmail.com

FSF- Nedre Romerike
Leder Sigurd Mygland
Violvn 9 D
1488 Hakadal
67075855   95912462
sigurd.mygland@nittedals-
nettet.no 

FSF- Oslo
Leder Stein Magnar Gundersen
Johan Castbergsvei 57
0673 Oslo
22322683   91806334
oslo@fpforb.no

FSF- Porsanger
Leder Jan Næss
Bakkeliveien 30
9700 Lakselv
91872096

jannaess@start.no 

FSF- Ringerike/Hole
Leder Erling Thunshelle
Øvre Grøndokkv 16
3531 Krokkleiva
32159380   97961943
erling@thunshelle.no 

FSF- Rogaland
Leder Odd Magnar Solem
Havnegt 7
4306 Sandnes
51665961   91893729
oms@hybrid.no

FSF- Rygge
Leder Rolf Tvedt Olsen
Åskanten 38
1570 Dilling
69265909   90175580
fprygge@start.no 

FSF- Seniorklubben
Leder   Odd Nordstrand
Karl Staffsvei 13
0665 Oslo
22649572   97715662
odd_nordstrand@c2i.net

FSF- Stavern
Leder  Edmund Fagernes
Kurerveien 6
3290 Stavern
33199828
fpstaver@online.no  

FSF- Steinkjer
Leder Alf Berg
Moloveien 13
7714 Steinkjer
74155886   45630400
alf.berg2@ntebb.no

FSF- Tromsø
Leder Birger Tokle
Siriusvei 39
9024 Tomasjord
77632752   91301168
birgto@frisurf.no

FSF- Trondheim
Leder Gudmund Beitland
Gullhaugvegen 5
7560 Vikhammer
90112468
trondheim@fpforb.no

FSF- Vesterålen
Leder Tore Johannes Lysfjord
Slalåmveien 52
8400 Sortland
76121376   91393189
per-erik.eriksen@vkbb.no 

FSF- Vestoppland
Leder Gunnar Andreas
Hauglien
Vestbyveien 25
2830 Raufoss
61191926   90056478
hauglien@online.no 

FSF- Voss
Leder Ole Johan Sanden
Høydalane 17
5700 Voss
56513271   47813719
oj-san@online.no 

FSF- Værnes
Leder Jon Wengstad
Hognesaunvn 13
7500 Stjørdal
99426528
led-vp@stjordalsnett.no

FSF- Ørland
Leder Bjørn Vandvik
Ivers vei 11
7130 Brekstad
72524667  95916034
bnikola@online.no 

FSF- Øst Finmark
Leder Erling Fagerheim
PB 527
9811 Vadsø
78953177    91185158
erlfag@online.no 

FSF- Øvre Romerike
Leder Tor Ulf Bygmester
Boks 235
2071 Råholt
63954164   41221075
ovreromerike@fpforb.no

Oppdatert pr 14. sep 2011

Medlem_16-19_layout 1  26.09.11  16.59  side 18



nr. 3 • 2011   19MedleMskontakt

Ny forskrift bekrefter Arbeids-
departements plikt til årlige
drøftinger med pensjonistenes
 organisasjoner.
Stortinget stadfestet i vår at det

skal skje drøfting med bl a pensjo -
nistenes organisasjoner ved årlig
beregning av lønnsveksten som
skal benyttes ved regulering av
grunnbeløpet og alderspensjon i
folketrygden. 
Det er med stor tilfredshet vi

har lest forskrift 2011-05-06 nr
465, som trådte i kraft 1. mai i år.
Gjennom stadfestelse av at bl a
pensjonistenes organisasjoner
skal bringes inn i drøftinger i
Arbeidsdepartementet om grunn-
laget for regulering av grunnbeløp
og alderspensjon i folketrygden,

har Stortinget vist at de vil ta
 pen sjonistenes organisasjoner 
på største alvor.  
Seniorenes fellesorganisasjon

sendte da også straks før som meren
brev til statsråd Bjurstrøm der vi
gjorde det klart at vi ser frem til å
bli invitert til neste drøftingsrunde.
Den beregning av lønnsveksten

som Stortinget viser til, kan gi
meget store konsekvenser. Dersom
den faktiske lønnsveksten har
avvik fra forventet lønnsvekst sist
år skal det nemlig fastsettes en
samlet lønnsvekst for forventet
lønnsutvikling, justert for dette
avviket. Før beregningen stadfestes,
skal det også vurderes om det
 foreligger særlige forhold som har
påvirket lønnsutviklingen i enkelt-

grupper, og om effekten 
av dette skal holdes utenfor ved
beregning av lønnsveksten.
For å forstå hvor viktig en reell
 beregning av lønnsveksten er, 
kan vi bare se på alt den gir grunn-
lag for. Det gjelder bl a satsene for
minste pensjonsnivå etter folke-
trygdloven, grunnbeløpet, satsene
for garantipensjon, restpensjon og
pensjon under utbetaling. Alle
disse satsene betyr svært mye for
vår årlige utbetalte pensjon, – og
det er særdeles viktig at vi
kommer oss til drøftingsbordet.
Med den tyngden Seniorenes
fellesorganisasjon har, forutsetter
vi at statsråd Bjurstrøm vil lytte til
oss. – Og vi skal møte meget vel
forberedt til drøftingene!

Nytt fra Seniorenes fellesorganisasjon

Hvorfor ikke flytte til Den svenske Vestkysten og nyte
 alderdommen i naturlige omgivelser med panora ma -
utsikt over landskapet og Vesterhavet?
Gamle Bohuslen var engang i Norges eie – i 2001 kjøpte
Leikny og Arthur tilbake 3 mål av «Gamlelandet». 
Vi flyttet hit fra Thorsholmen i Sandefjord, hvor vi
trivdes godt i et flott miljø. Men vi har ikke angret en
dag på at vi bosatte oss her på den idylliske Stenungsøn.
Da vi flyttet, var Arthur nylig blitt pensjonist, mens
Leikny  fortsatte å pendle til sin jobb ved Høyskolen i
Telemark i enda et år.
Vi har gode erfaringer med å bo i Bohuslen – folk her
tenker og agerer som nordmenn, i motsetning til hva
man finner lenger øst i landet.  Vi nordmenn er
populære her, og det er lett å få venner.  Stenungsøn
ligger sentralt, med ca 3 km til Stenungsund, hvor  vi
finner alle de fasiliteter som et moderne samfunn
krever.
Avstanden til Norge blir overkommelig med ny E6 – 2 ½
til 3 timer til Oslo.
I Sverige er det ingen formuesskatt eller arveskatt og
 eiendomsskatten er minimal. Det er ingen boplikt i
Sverige.
Vi får mer for pengene når vi handler og bruker
 tjenester, ikke minst om vi sammenligner med de
 pensjonskronene vi får utbetalt i norsk pensjon.

Situasjonen vår er noe endret : 
Arthur ha kjøpt et sted i Spania og Leikny har kjøpt et
mindre hus på Tjørn. Vi har derfor besluttet å selge
Kærleksstigen 10, hvor vi nå bor.
Vil du vite mer, eller helst komme på besøk for å ta
 eiendommen i øyesyn, ta kontakt med Arthur Aasland,
telefon +4630382428 / +46 704719905 –
E-mail : arthur@enjo.no

HERLIG BOLIG VED HAVET

■ Siste nytt:

Av: Daglig leder Elisabeth Bødtker Larsen
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Sommeren og høsten 1942 fikk
vi med jevne mellomrom besøk
av Ragnar Storm Larssen. 
Det var tydelig at hans reiser til
Trondheim ikke bare gjaldt vår
gruppe, men selv fortalte han
ingen ting om sine oppdrag, 
og på den tiden var det dårlig
oppdragelse å spørre.

En natt i mai, det var etter at jeg
hadde flyttet til Innherredsveien 8,
ringte det på vår dør i fjerde etasje
klokka 4.30 om morgenen, og
skremte nesten vettet av min
familie som trodde det var tys-
kerne som kom. Ragnar fortalte
ikke hvordan han var kommet til
byen, men mente at han ikke
kunne vandre omkring i gatene på
denne tiden av døgnet uten å
vekke misstanke. Han ble hjemme
hos meg inntil det ble dag.
Samme kveld var vår gruppe

invitert hjem hos Kåre Torp. Jeg
ringte ham opp og spurte om jeg
kunne ta med en venn. På den
måten ble Ragnar kjent med hele
gruppen. Til stede var Hans Fredrik
Winsnes, Carsten Schanche, Otto
Dahl og naturligvis Kåre Torp.
 Tilstede var også en av Arne Fjellbus
venner, som jeg ikke husker navnet
på. Han hadde kommet for å få
nærmere detaljer om Arne Fjellbu,
fordi Carsten i disse dager var blitt
”smuglet” inn og ut av konsentra-
sjonsleiren Falstad, hvor han
hadde hatt en samtale med Arne.
Under dette møtet fikk jeg inn-
trykk av at Winsnes kjente Ragnar
fra før, og innbilte meg at de kunne
ha en eller annen forbindelse gjen-
nom en motstandsgruppe på
N.T.H. Men det har jeg aldri fått
sikkerhet for.
Ragnar kom denne gangen med

en advarsel fra Stockholm om
Henry Rinnan og Ivar Grande. Det
hadde lenge vært kjent i byen at
disse to hadde gått i tyskernes
 tjeneste. Nå fikk vi rede på at
Rinnan ga seg ut for å være styr-
mann Olav Wist og holdt til i
Brattørgata 12 b, mens Grande utga
seg for å være lærer Haugan, og
bodde i Innherredsveien 110.
Den gang hadde Ragnar med et

spesielt oppdrag. Det gjaldt å få
kartlagt hele Trondheim og
omegn. Og markert hvor det var
tyske forlegninger eller kontorer,
Nasjonal Samlings kontorer og
møtesteder, og de viktigste nazis-
tenes boliger. Jeg mente at dette
burde være et arbeid for høgskole -
studenter og snakket med Winsnes
som satte meg i forbindelse med
studentene Thor Bach og Gunnar
Hanssen (Kabel), som på denne
måten ble tilsluttet vår gruppe.
Winsnes hadde på den tiden
nøkkelen til en bygning han kalte
”Labben” på N.T.H, og en tid hadde
vi våre møter der lørdag etter -
middag da vi praktisk talt hadde
hele høgskolen for oss selv.
Av sikkerhetshensyn ble arbeidt

organisert slik: Back og Kabel
hadde et kjempestort kart av
Trondheim og omegn. Winsnes
 beholdt et stort gjennomsiktig
papir som han hver lørdag la over
kartet og fikk tegnet inn ukens
 resultat. Dette papiret ble gjemt av
Winsnes, men jeg hadde listen
med adresser og detaljer over de
steder som var avmerket. På denne
måten, hvis vi skulle bli tatt, hadde
Bach og Kabel ikke annet enn et
stort kart uten noen anmerkning.
Winsnes hadde et stort ”smør-
papir” med noen røde klatter på,
og jeg hadde listen med navn og
adressere som jeg gjemte på kon-
toret mellom gamle fakturaer.

Kartleggingen var et langt og
omhyggelig arbeid og var ennå
ikke avsluttet da Winsnes måtte
reise til Løkken verk for sitt nye
arbeid. Da tok Back over ”smør-
papiret”, Kabel beholdt kartet
mens jeg stadig hadde listen.
Nå begynte arbeidet med å

holde ”Rinnanbanden” under opp-
syn. Det viste seg at butikkdamen i
”Isaksens Herre-ekvipering” var
venninne med Arne Jørstad, på
den tiden politibetjent. Jeg var
godt kjent med Jørstad. Tidligere
hadde han skaffet oss Identitets-
kort og brevpapir med vignetten
”Trondheim Politikammert”.
 Butikkdamen het Lervaag (det fikk
jeg rede på først etter krigen). Hun
bodde i Bispegaten (?) like i nær -
heten av det gamle ”Biograf-
teatret”. Jørstad inviterte meg
hjem hos henne, og der fikk jeg
alle detaljer, navnet på de som
hadde omgang med bandelederen,
og det ble en omfattende liste som
bød på mange overraskelser. Vi
fikk også rede på de telefon num -
rene som Rinnan og hans lakeier
hadde ringt til ute i pro vinsen. 
(På den tiden måtte man be om
”riks” når man skulle ringe til noen
som bodde utenfor byens grenser).
Alle disse opplysninger ble levert
til Knut Brodkorb Danielsen, som
jeg var blitt kjent med i forbindelse
med den illegale radiosenderen på
Øya. Han avslørete at det han kalte
”Ingeniørgruppen på Byåsen” var
innfiltrert. Men dette finnes utfør-
lige forklart i Knuds rapporter.
Han kom også i konflikt med en
kurer fra Stockholm, som påsto at
Knud måtte tilhøre ”Rinnan banden”,
fordi han mente det var umulig at
noen utenfor kunne ha så god
kjennskap til banden. Knud mis-
tenkte at ”kureren fra Stockholm”
kunne være en provokatør. Dette

Rovergruppen i Trondheim

Aksjoner sommeren og   
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nevner jeg fordi Knud ba meg
 oppklare saken. Jeg satte Nilsen
(han som var sønn i huset hvor
Winsnes bodde mens han studerte
på N.T.H.) til å skygge kureren. 
Da Knud og utsendingen fra
 Legasjonen i Stockholm møttes i
Dronningens gate, fikk Nilsen tatt
fotografi av dem mens de sto i en
trappeoppgang på den andre siden
av gaten. Bildet ble øyeblikkelig
sendt til Stockholm, og det viste
seg at kureren var det ingen feil på.

Til tross for de utførlige opplys-
ninger vi sendte, hørte vi stadig
om enkeltpersoner og hele grupper
som var falt i Rinnans og Grandes
nett.
I enkelte tilfeller er det vanskelig

å fastsette den kronologisk orden
så lenge etter, men i de fleste til feller
finnes det meste forklart i offentlige
rapporter. Det kan ha vært sent på
høsten at Ragnar Storm Larssen
besøkte oss for siste gang. Han
opp  søkte meg en kveld og var

svært urolig fordi han hadde avtalt
å møte en kollega på en benk i
Domkirkeparken, men vedkom-
mende var ikke å se noe sted.
Ragnar sa at det var mulig har ikke
kom tilbake mer, og ga meg adres -
sen til Hedemann i Stockholm, og
mente det kunne være hensikts-
messig at jeg opprettet en kurer -
rute til eget bruk. Vi tok avskjed,
og jeg satte meg i bevegelse for å
ordne med den nye kurerruten. 
Jeg reiste til Verdal og rådførte
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    høsten 1942

Falstad 
konsentrasjonsleier.

Inngangsporten til 
Falstad konsentrasjonsleir.
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med min onkel, Martin Bjørkli. Jeg
kom dit en lørdag ettermiddag. Jeg
visste at min ”onkel Martin” og
hele hans familie var til å stole på.
Et par ganger tidligere da han var
på besøk i Trondheim hadde jeg
skaffet ham en del propaganda -
materiale for å dele ut blant slekt
og venner. Nå ble han forskrekket,
trodde jeg var kommet for å få
hjelp til å flykte over grensen,
hvilket han mente var umulig i
denne sonen på grunn av den
strenge kontrollen. Han ble be-
tydelig beroliget da han fikk rede
på at oppgaven var å ordne med en
rute for kurerpost. ”Vår slektning
Jon Suul, er mannen! Han bor like
ved grensen” sa han.
Vi reiste med en melkebil, ble

stoppet ved en kontroll hvor man
måtte vise ”grenseboerbevis” for å
slippe forbi. Onkel Martin hadde
sitt i orden, og gikk god for meg og
sa at jeg skulle besøke Jon Suul
som var en slektning, noe den
tyske vakten godtok, fordi han
kjente min onkel som rett som det
var gjorde reisen. Det viste seg at
på Suul-gården var det en tysk
 forlegning av soldater som hadde
kontrollen i hele grenseområdet.
Jon Suul og hans kone var med en
gang med på notene, og hilste på
meg som jeg skulle være en nær
slektning, men i virkeligheten var
det første gang i mitt liv jeg så
dem. Jeg ble invitert inn i stuen, 
og praten gikk om familie og slekt,
mens tyske offiserer rett som det
var stakk innom og gjorde ett
eller annet. Jeg fikk rede på at det
var omkring 60 soldater som

hadde sitt hovedkvarter på gården.
Hver dag gikk det ut forskjellige
patruljer i alle retninger..
Senere på ettermiddagen gikk vi

ut for å se på gårdens installa-
sjoner, og fikk snakke fritt. Jon
Suul mente at det skulle la seg
gjøre å få kurerpost over grensen.
”Vi har familie på Skalstugan på
Svensk side” sa han, ”Men pro -
blemet er derfra til Stockholm”
Jeg svarte at hvis det var spørsmål
om penger, var ikke det noe
problem. Han svarte: ” Dette er
noe man gjør gratis, hvis ikke gjør
man det ikke for den norske og
den svenske statsgjelden til
sammen! Men jeg må rådføre med
min kone!”
Vi ble invitert til å overnatte på

Suul. Om morgenen ble vi enige
om at når jeg hadde noe som
skulle til Stockholm, måtte jeg
levere det til Martin Bjørkli som
skulle bringe det videre til Jon Suul.
Resten skulle han ta seg av. Vi
reiste tilbake med en tyskerbil full
av soldater, gikk av ved ”Bjerkli”
hvorfra jeg fortsatte til fots til
 stasjonen. Det første som gikk
med kurerposten denne veien var
arbeidet til Back og Kabel hadde
utført, og noe Winsnes kom med
fra Løkken Verk. Videre en del foto -
grafier Tore Wiik Rønning hadde
tatt av tyske fangetransporter. Litt
etter fik jeg melding om at ”Hede-
mann har ringt”, hvilket  betød at
alt var kommet vel fram.

Dette er skrevet i Lakewood
Colorado. USA den 20. aug. 1997

Signert Sverre Skarvhaug

Krigens verste angiver og torturist

Henry Oliver Rinnan var født i

1915 i Trønderlag og Trondheim

ble hans hovedkvarter under

krigen. Her etablerte kan den

såkalte ”Sonderabteilung Lola” 

i forståelse med  Gestapo, og 

ved infiltreringsvirksomhet og

provokasjoner klarte denne

gruppen på 60 mennesker å

overgi i tyske hender over 1000

aktive motstandsfolk, hvorav 

80 ble brutalt drept og flere

hundre torturert. 

Rinnan ble tatt etter frigjøringen

og sammen med flere av sine

medarbeidere stil for retten. 

Selv ble han funnet skyldig i 

13 mord og fikk sin dødsdom.

Suul gård  (Fotograf ukjent)
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Får Norges soldater støtte og anerkjennelse for sin innsats?
Hm, hva svarer du på dette spørsmålet?
Norges forsvarsrelaterte organisasjoner har gått sammen om kampanjen «Støtt våre soldater».
Vi ønsker å gi de norske soldatene den anerkjennelse og støtte de fortjener. 
Det å være soldat er en samfunnsoppgave og samfunnet bør verdsette innsatsen.

Vi ønsker at flest mulig skal være med oss og si at:

Jeg respekterer og anerkjenner de som velger å trekke i uniform, uavhengig av hvor norske
myndigheter velger å bruke norske soldater.
– Jeg anerkjenner og gir min støtte til dem som har tjenestegjort som soldater i Norge eller
andre steder i verden. Kampanjen «Støtt våre soldater» skal løfte frem soldaten og hedre en
 innsats som er uløselig knyttet til vår samfunnssikkerhet og som angår oss alle.
Du vil finne mer informasjon på Facebookgruppen «Støtt våre soldater», 
og ut over våren vil internettsiden:
www.støttvåresoldater.no
komme opp å stå med fyldig informasjon.

Følg med!
Kampanjen har bred støtte i Forsvaret og hos
Forsvarsdepartementet, men det understrekes
at dette ikke er en kampanje for verken Forsvaret
eller FD, men for soldatene.

Organisasjonene som står bak kampanjen er:

NROF
NVIO
TMO – Tillitsmannsordingen i Forsvaret
Forsvarets Høgskoleforening
Folk og Forsvar
Norges Forsvarsforening
«Museum for fredsbevarende operasjoner» 
på Gardermoen
Den norske Atlanterhavskomité
Kvinners Frivillige Beredskap
Norges Lotteforbund
Det Frivillige Skyttervesen
Forsvarets Seniorforbund

Støtt våre soldater
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Etter en lovendring i 2009, skal
enker og enkemenn behandles
likt ved beregning av
ektefellepensjon. Dette berører
spesielt tilfeller der avdøde ble
medlem i Statens pensjons-
kasse før 1976, hadde pensjons-
opptjening etter 1994 og
inngikk ekteskap før 1. januar
2010.

I desember 2009 vedtok Stortinget
endringer i lov om Statens pen-
sjonskasse. Bakgrunnen for
vedtaket er at EFTA-domstolen har
uttalt at de gjeldende reglene er i
strid med EØS-avtalen – fordi de
innebærer lovstridig kjønnsdis-
kriminering. 

Reglene har vært slik at enker
etter menn som ble medlemmer i
Statens pensjonskasse før 1.
oktober 1976, har fått utbetalt
ektefellepensjon uten noen form
for behovsprøving. Enkemenn har
derimot fått redusert ektefellepen-

sjon i forhold til egen inntekt og
egen tjenestepensjon.

Forsørget av kona
Frem til 1976 var det bare kvinner
som hadde rett til ektefellepen-
sjon. Menn hadde kun rett til
ektefellepensjon dersom det ble
godtgjort at de ble forsørget av
sine koner. Da ektefellepensjon ble
innført for alle menn, ble det
samtidig besluttet at alle
ektefellepensjoner skal avkortes
for inntekt. Dette gjaldt imidlertid
ikke for ektefellepensjoner som
allerede ble utbetalt og pensjon til
gjenlevende etter mannlige
medlemmer som ble medlem hos
Statens pensjonskasse før 1.
oktober 1976.

– EFTA-domstolen har uttalt at
dette er diskriminerende. Lovend-
ringen som ble vedtatt i 2009,
innebærer at noen ektefellegrupper
nå kommer inn under andre be-
regningsregler enn de tidligere var
omfattet av, forteller Sørlie.

Enker som allerede har en
enkepensjon blir ikke berørt
Lovendringen gjelder både
fremtidige ektefellepensjoner og
de som allerede har fått en ekte-
fellepensjon.

Det betyr at noen av de
enkemennene som allerede
mottar pensjon, vil få pensjonen
sin beregnet på ny etter nye regler.
Reglene gjelder også for
gjenlevende etter homofile/
lesbiske som har inngått partner-
skap eller ekteskap. Noen av 
dem vil også kunne få etterbetalt
pensjon fra Statens pensjonskasse.

Behandles fortløpende
Sørlie presiserer at de som allerede
har fått en ektefellepensjon, og
faller innenfor gjeldende kriterier
til lovendringen, automatisk får
reberegnet pensjonen sin etter de
nye reglene.

– Vi har oversikt over hvem som
er berørt og behandler sakene fort-
løpende og så raskt vi kan. Statens
pensjonskasse er i sluttprosessen
på å få endret pensjonen tilbake i
tid i de sakene der enkemannen
fortsatt lever. Målet er å ferdig-
behandle disse i november måned
i år.

Etterbetalingen
Nav utbetaler og foretar
skattetrekk på ektefellepensjonen
for Statens pensjonskasse. Nav be-
nytter 30 % skattetrekk på etter-
betalingen som gjelder for
tidligere år. For pensjon som
gjelder for inneværende år be-
nyttes skattekortet på allerede ut-
betalt pensjon. Etter å ha trukket
skatt utbetaler Nav ektefellepen-
sjonen. 

Sammen med utbetalingen

Etterbetaling av ektefellepensjon

■ Nytt fra Statens Pensjonskasse (SPK):
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sender Statens pensjonskasse et
brev til gjenlevende ektefelle hvor
etterbetalingen er fordelt per år. 

Skatt på etterbetalt pensjon,
skal ved ligningen for utbetalings-
året beregnes til det beløp som
skatten ville ha utgjort om be-
løpene var blitt skattlagt i opp-
tjeningsårene. Dette gjelder
likevel bare når skattyteren har
skattemessig fordel av det alle
årene sett under ett. Skattekon-
toret skal foreta beregningen i
forbindelse med ligningen på eget
initiativ, men for sikkerhets skyld
kan du gjerne gjøre skattekon-
toret oppmerksom på at du har
mottatt en etterbetalt pensjon.
Du kan ta med brevet fra Statens
pensjonskasse til det lokale

skattekontor og få hjelp til lig-
ningen fra dem.

Etterbetalingen utmåles etter
folketrygdens grunnbeløp per 1.
mai 2010, justert opp til i dag.
 Beregningsmåten på etterbetal-
ingen fører til at det ikke føres
egen etterbetaling av renter. 

Hvem kan få etterbetaling? 
• avdøde ble medlem før 1. oktober
1976, og

• gjenlevende er født før 1. januar
1955, og

• ekteskapet er inngått før 1. januar
2010, og

• avdøde ektefelle hadde opptjen-
ingstid etter 1. januar 1994

• ektefelle døde etter 1. januar 1994

Hvem blir ikke berørt?
• Kvinner som i dag mottar
ektefellepensjon fra Statens pen-
sjonskasse 

• Enkemenn som har ektefellepen-
sjon fra Statens pensjonskasse,
der medlemskapet startet etter 1.
oktober 1976 

• Enkemenn som har ektefellepen-
sjon fra Statens pensjonskasse
der medlemskapet opphørte før
1. januar 1994.

nr. 3 • 2011   25MedleMskontakt

Hvem får pensjon?
Medlemskapet i Statens pensjonskasse gir i de
fleste tilfeller gjenlevende ektefelle/registrerte
partner rett til en månedlig pensjon hvis
medlemmet dør. Ektefellepensjonen er en måned-
lig ytelse som utbetales etter medlemmets død. 

To ulike regelverk
Det er i dag to regelverk for beregning av
ektefellepensjon: Bruttoberegnet pensjon og
nettoberegnet pensjon. Avhengig av hvilket av de
to regelverkene den etterlatte tilhører blir pen-
sjonen regnet på to nokså ulike måter. Hver enkelt
må derfor finne ut hvilket regelverk som er aktuelt
i eget tilfelle. Her er hovedreglene, mer utfyllende
informasjon finnes på www.spk.no.

BRUTTOBEREGNET EKTEFELLEPENSJON:
• Etterlatte er født før 01.07.1950, og avdøde
ektefelle var medlem i Statens pensjonskasse før
01.07.2000.

• Når gjenlevende ektefelle er født før 01.01.1955,
og avdøde ble medlem av Statens pensjonskasse
første gang før 01.10.1976, og ekteskapet ble inn-
gått før 01.01.2010. Gjelder når dødsfallet skjedde
01.02.2010 eller senere.

• Kvinner som er blitt enker før 01.02.2010 etter
menn med medlemskap før 01.10.1976.

• Andre gjenlevende ektefeller (menn og
homofile/lesbiske) enn kvinner etter punktet
ovenfor, hvor avdøde hadde medlemskap før
01.10.1976, og dødsfallet skjedde mellom
01.01.1994 og 01.02.2010. 

NETTOBEREGNET EKTEFELLEPENSJON 
Alle andre grupper enn over får en nettoberegnet
ektefellepensjon.

Størrelsen på pensjonen
Størrelsen på pensjonen avhenger av om den

blir beregnet etter netto- eller bruttoregler.
Nettoberegnet pensjon utgjør 9 prosent av

avdødes pensjonsgrunnlag og vil baseres på tje-
nestetiden han ville ha fått hvis han jobbet fram til
aldergrensen for stillingen.  Den blir ikke redusert
med inntekt eller pensjon fra folketrygden (inn-
tektsprøvd).

Bruttoberegnet ektefellepensjon utgjør 60
prosent av alderspensjonen avdøde hadde, eller
ville fått hvis han jobbet fram til aldergrensen for
stillingen. Pensjonen vil i de fleste tilfeller bli inn-
tektsprøvd og samordnet med pensjon fra folke-
trygden.

Dette er ektefellepensjon
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Det er nå tre forskjellige
reguleringsformer som
 bestemmer hvor mye du får i
pensjon. Endringene trådte i
kraft 1. mai i år.

Tekst: Harald Engelstad

Det er mye nytt å forholde seg til i
år. I mai trådte pensjons reformens
nye regulering av pensjonene fra
folketrygden og offentlige tjenes-
tepensjoner i kraft. 1. mai økte
grunnbeløpet (G) fra 75.641 til
79.216 kroner. Denne økningen er
på 4,73 prosent. De fleste pensjon-
ister har fra samme tidspunkt fått
økt, eller under regulert, sine pen-
sjoner med 3,94 prosent, mins-
tepensjonister med 4,21 prosent.

VI OVER 60 forklarer.

Tre forskjellige 
reguleringsformer
I mange år har vi bare hatt én form
for regulering av pensjoner. Nå er
det flere forskjellige regulerings-
mekanismer i folketrygden og for
pensjoner i offentlig sektor.  

Før ble alt G-regulert. Det be-
tydde at hver gang grunnbeløpet
ble økt etter forhandlinger mel-
lom blant annet Norsk Pensjonist-

forbund og staten, ble alle folke -
trygdpensjonene oppregulert med
samme prosent. Alt fulgte ut-
viklingen av grunnbeløpet, som
forkortes til G. Gikk G opp fire
prosent, gikk også alt det andre
opp med fire prosent. Dette gjaldt
både minstepensjoner, tilleggs-
pensjoner, offentlige tjenestepen-
sjoner og oppsamlet
pensjonsrettighet i folketrygden
for dem som ikke hadde tatt ut
folketrygden ennå.

Fra 2011 skal vi ha tre forskjel-
lige reguleringer.

Alle opptjeninger i folketrygden
skal følge lønnsveksten, det vil si G-
reguleres. Løpende pensjoner fra
folketrygden som er høyere enn
minstepensjon skal følge lønnsvekst,
minus 0,75 prosent. Det skal også
løpende alderspensjoner fra de of-
fentlige tjenestepensjonene og AFP i
offentlig sektor. 

Minstepensjonene skal følge
lønnsveks ten, men trekkes for

Slik reguleres 
pensjonen din
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 effekten av levealderjusteringen
for 67-åringer i regulerings året. 

Uførepensjoner og etterlatte-
pensjoner skal G-reguleres som
tidligere.

Grunnbeløpet skal det ikke
lenger først forhandles om, og
siden vedtas av Stortinget. I stedet
skal Det tekniske beregnings-
utvalget (TBU) registrere faktisk
lønnsvekst og på grunnlag av dette
konstatere hvor høy lønnsveksten
har vært. Denne lønnsvekst be-
stemmer ny G.

Årets regulering
Det tekniske beregningsutvalget er
kommet til at lønnsveksten (in-
klusiv såkalt overheng) for tiden
ligger på 4,73 prosent.  Dermed ble
G økt med 4,73 prosent med virk-
ning fra 1. mai i år. Denne G skal
vare til 1. mai 2012.  All opptjent
pensjon i folketrygden er dermed
økt med 4,73 prosent for dem som
ikke har tatt ut folketrygd ennå. På
en måte er dette akkurat som det
har vært de siste årene. Da har det
vært politisk enighet om at grunn-
beløpet skal følge lønns veksten.
Det vil trolig fortsette. 

Pensjonen underreguleres
Hovedhensikten med Pensjons-
reformen er å spare penger. En av
de viktigste sparemåtene er å
underregulere løpende pensjoner.
Stortinget har bestemt at alle
løpende alderspensjoner fra folke-
trygden skal følge lønnsvekst
minus 0,75 prosent. 

Hvordan fungerer dette? Det
finnes ingen enkel forklaring.
 Eksempelet Ola viser hvorfor:

Ola har siden i fjor hatt en
løpende folketrygd på 200.000
kroner. NAV skal nå regulere denne
pensjonen ved først å legge til

lønnsveksten. Dette er god gammel-
dags G-regulering. G gikk opp 4,73
prosent. Det betyr at Olas nye pen-
sjon først blir beregnet slik:
200.000×1,0473 = 209.460 kroner. 

Fra dette beløpet skal NAV
trekke 0,75 prosent. Det gjøres slik:
209.460×0,75/100 = 1.571 kroner.

Deretter må NAV trekke dette
beløpet igjen fra den G-regulerte
pensjonen. Det gjøres slik:
209.460-1.571 = 207.889 kroner.

Det betyr at Olas alderspensjon
fra folketrygden øker fra 200.000
til 207.889 kroner. Økningen på
7.889 kroner tilsvarer cirka 3,94
prosent. Når lønnstakerne i år får
4,73 prosent får altså pensjon-
istene 3,94 prosent. Under-
reguleringen er på 0,79
prosentenheter.

Alle som har alderspensjon over
minstepensjon vil dermed fra 1.
mai i år få en underregulering av
sine pensjoner på 0,79 prosent i
forhold til vanlig G-regulering.
Dette er avgjort mer enn pris-
økningen og sikrer dermed økt
kjøpekraft. Men det kan ikke
nektes for at Ola har lov til å si: 
Jeg har tapt 1.571 kroner på pen-
sjonsreformens nye regulerings -
system. 

Pensjoner fra offentlige
tjenestepensjonsordninger
Offentlig ansatte fagforeninger
godtok i tariffoppgjøret i 2009 at
alderspensjoner fra offentlige
 tjenestepensjoner skal reguleres
på samme måte som alderspen-
sjonene i folketrygden. Dette trer
også i kraft fra 2011. Det betyr at
alle løpende alderspensjoner fra
offentlige tjenestepensjons-
leverandører (SPK, KLP, Store-
brand, Vital og et tyvetalls
kommunale pensjonskasser) også
skal underreguleres.  

Alle løpende alderspensjoner
blir regulert opp med 3,94 prosent.
Dette er en underregulering i for-
hold til praksisen med G-
regulering siden 1986.  

Minstepensjonene øker med
4,21 prosent

En tredje form for regulering
gjøres med minstepensjonene.
Her heter det at «minstepen-
sjonene skal følge lønnsveksten,
men justeres for effekten av leve-
alderjusteringen for 67-åringene i
reguleringsåret». Hva betyr denne
kryptiske setningen?

For det første skal minstepen-
sjonene reguleres opp med ny G,
det vil si G-reguleres. Men deretter
skal minstepensjonene leve-
alderjusteres. I 2011 er det 1944-
modellene som er 67 år. De har fått
tildelt forholdstallet 1,005. Det
betyr at minstepensjonene skal
deles på 1,005, etter at de først er
G-regulert. Det gjøres slik:

En enslig minstepensjonist har
krav på 2 G. Ny minstepensjon blir
da: 79.216×2 = 158.432 kroner. 

Deretter skal dette beløpet leve-
alderjusteres slik:
158.432 : 1,005 = 157.644 kroner.

Den nye minstepensjonen for
enslige blir dermed 157.644 kroner.
Enslige minstepensjonister har de
siste 12 måneder har hatt 151.282
kroner i pensjon på årsbasis.
 Økningen er derfor 6.362 kroner
eller cirka 4,21 prosent.  

Etter de gamle reglene skulle ny
minstepensjon ha gått opp til
158.432 kroner. Pensjonsreformen
innebærer at enslige minste -
pensjonister har tapt 788 kroner
på det nye reguleringssystemet.  

Denne form for regulering skal
gjøres hvert år fremover. Det vil si
at for hvert nytt kull som passerer
67 år, vil minstepensjonistene
tape litt sammenlignet med tid-
ligere praksis. Mens alle andre har
fått ett forholdstall ved 67 år å
 forholde seg til, får minstepen-
sjonistene et nytt tall hver år. I
praksis vil minstepensjonene gå
ned cirka 0,5 prosent hvert eneste
år.

nr. 3 • 2011   27MedleMskontakt

«Alle som har alderspensjon over minstepensjon vil
dermed fra 1. mai i år få en underregulering av sine 
pensjoner på 0,79 prosent i forhold til vanlig 
G-regulering. »
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Nye satser for minstepensjon
Det vil i noen år fremover være
opp til fire forskjellige satser for
minstepensjon. Her vil jeg nøye
meg med de tre viktigste. 
Høy sats er 2 G og

gjelder ens-
lige mins-
tepensjoner.
Dette er
157.644
kroner pr. år,
som utgjør
13.137 kroner pr.
måned. 
Ordinær sats

er 1,85 G og
gjelder for to gifte
minstepensjon-
ister. Dette er
145.824 kroner pr.
år, som utgjør 12.152
kroner pr. måned. 
Lav sats er 1,59 G

(som er summen av 0,85
% av G i grunnpensjon
og 0,74% av G i særtil-
legg) skal de minstepen-
sjonister ha som er gift
og ektefellen tjener over 2 G i
arbeidsinntekt og har tatt ut  folke-
trygd. Dette er 125.328 kroner pr.
år, som utgjør 10.444 kroner pr
måned.

Minstepensjonister kan unngå
å bli trukket
Det er blitt en av vår tids store
 politiske slagord: Det skal lønne
seg å jobbe. I alle skriv fra pen-
sjonsreformen heter det at du kan
«kompensere» trekket for leve-
alderjustering ved at du jobber noe
lenger.
Vi ser ikke helt for oss hvordan

en som for eksempel har vært
hjemmearbeidende i mange år,
skal jobbe «noe lenger». Men

faktum er at om Kari, født 1944,
ikke vil bli trukket for levealderjus-
tering med 0,5 prosent, kan hun
be NAV om å utsette uttak av
minstepensjonen til måneden
etter fylte 67 år.
I mange år har det vært slik at

du har hatt rett til minstepensjon
måneden etter fylte 67 år. Om Kari
vil unngå trekket, kan hun utsette
uttaket ytter ligere en måned.
Du må selv kreve alderspen-

sjonen din fra folketrygden. Du får
et brev fra NAV noen uker i for-
veien. Dette må du reagere på og
aktivt søke/kreve alderspensjon,
selv om det er minstepensjon.
Eksempel: Kari er født i

september 1944. Hun har rett til
minstepensjon tidligst fra oktober
2011. Om hun vil unngå trekket på
0,5 prosent, ber hun om at pen-
sjonen skal starte først i
november. Da får hun det hun
«egentlig» skulle hatt. Men
differansen er bagatellmessig. Og
jeg får meg ikke til å anbefale folk
å gjøre dette. Da må de jo suge på
labben enda en måned.  

Uførepensjoner blir G-regulert
Det er videre bestemt at uføre -
pensjoner både fra folketrygden
og fra offentlige tjenestepensjons-
ordninger, skal G-reguleres fram
til 67 år (til 70 år for offentlige). 
Det betyr at alle som har en

uførepensjon fra folketrygden
eller offentlig ordning, i år får
 pensjonen regulert opp med 4,73
prosent.

«Dersom Kari, født 1944, ikke vil bli trukket for 
levealderjustering med 0,5 prosent, kan hun be NAV
om å utsette uttak av minstepensjonen til måneden
etter fylte 67 år.»

Foto: M.R.
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LUKSUSFERIE
LAVPRIStil

TYRKIA

2950
,-

Norsk reiseleder  5* strandhotell  2 utflukter inkludert

Fly fra Oslo - Antalya t/r
Transport til og fra flyplassen

Halvpensjon - frokost og middag
2 dagers utflukt til Pamukkale*

1 dagsutflukt
Norsk reiseleder på hele turen 

 Enkeltromstillegg 1250,-

 

VÅR 2012 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

HØSTEN 2012
 

  
  

  
  
  
  

02. nov 2.950,- 2.950,-

Forsvarets seniorforbund inviterer alle sine 
medlemmer på fellestur 2.- 9. november 2012.
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Jeg skulle reise på en chartertur til
Tyrkia fra Evenes 14.april. Det
første som skjedde var at mini -
banken på  flyplassen  var  tom .
Jeg trengte Euro. Nå møtte jeg en
hyggelig mann som jeg kjøpte
Euro hos. Flere opplevde tom
minibank. Så tenkte jeg ikke mer
på pengemangel. Dagen etter
 ankomst  til Alanya gikk jeg i en
minibank og brukte Master-kortet.
Minibanken slukte kortet, ingen
penger å få ut der. Så dro jeg til
banken som eide minibanken og
klaget. Der var ingen trøst å få. 
Så brukte jeg Visa-kortet i denne
bankens minibank og fikk ut  400
lire. Nå ble jeg selvsagt glad. Men

to dager senere gikk jeg i samme
bank og brukte Visa-kortet  i mini -
banken, men da slukte mini banken
Visa-kortet.  Ingen trøst å få. Jeg
hadde lite penger og greide å få en
bankansatt til å få ut Visa-kortet.
Deretter gikk jeg i en annen mini -
bank som Ving-repr. anbefalte,
men kortet ble også der slukt av
minibanken. Forklarte mitt problem
for Ving-repr. som ikke hadde
annet å anbefale enn å ringe min
bank og be de overføre penger, noe
som vanligvis ville ta 3–4 dager.
Dette var ikke brukbart for meg.
Jeg måtte belage meg på  å spare på
de få lirene jeg enda hadde.

Sparebank 1 Nord-Norge  har et
telefonnr. som kan  ringes fra ut-
landet, men dette hadde jeg ikke.
Jeg varslet hjem at kontoen  måtte
sperres. Jeg overlevde de 2–3 dagene
jeg hadde igjen å være der nede.
Det var lite å spise, men det gikk.
Ingen jeg kjente  som jeg kunne
låne noen lire av.

Slik kan det gå når en har uflaks.
Dette som en advarsel til andre om
at slikt kan skje.

I dag ville jeg:
• Sørget for å ha noe Euro til å

veksle i et slikt tilfelle.
• Ha med nødtelefonnr til

Sparebank 1  Nord-Norge
• Tro ikke at charterselskapet

hjelper deg

Antar og håper at slikt ikke skjer
ofte.

Det er ikke hyggelig å få penge-
problemer. En blir ikke i godt
humør når en  blir uten penger.

Hilsen 
Bjørn Myrlund,  Lødingen

MedleMskoNtakt

Bjørn Myrlund.

Stol ikke på minibanker

30 Nr. 3 • 2011

■ Leserinnlegg:
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Bli med Ole og Anita på fellestur til Gran Canaria 21.01.12
Vi  gjentar suksessen fra ifjor og inviterer til en deilig fellestur til Gran Canaria. Her kan du selv velge hvor lenge du
ønsker å være. Vi har sett at flere ønsker å være lengre slik at vi nå tilbyr fra 2 til 10 uker. Velkommen til en trivelig tur!
Området er absolutt en av våre fremste favoritter på Gran Canaria for langtidsopphold. Playa del Inglès- ”det gamle
syden”, har fått et ”nytt ansikt” med nye gågater og flere hyggelige kaffebarer. Dette er Gran Canarias første og største
turiststed og øyas klassiske strand- og fornøyelsessentrum. Playa del Inglés er sentrum i området som ellers omfatter
Maspalomas og Las Meloneras. Den fantastiske stranden, som er øyas lengste, strekker seg godt over en halv mil bort til
sanddynene i Maspalomasørkenen. Fra promenaden har du fantastisk utsikt over havet og sandørkenen i Maspalomas.
Klimaet er deilig og det er gjennomsnittlig 320 soldager i året, så her kan man virkelig nyte det gode liv.  De fleste butikker
og serveringssteder er samlet i 5 kjøpesentra, og du finner alltid et i nærheten. Lokalbefolkningen handler gjerne i området
San Fernando, hvor prisene også er litt lavere. Området er det største og mest besøkte på Gran Canaria. 
Solgruppen arrangerer flere aktiviteter og utflukter i tillegg til de som er lagt inn i turen. Oles 6er klubb og trim med
Rigmor er selvfølgelig faste innslag. Ukentlige aktivitetsprogram og det blir mye sosialt selskap. Her møter vi gamle 
og nye venner. Reis gjerne alene – her er vi som en storfamilie på tur!

Avreise 21.01.12 & 04.02.12 direktefly fra Oslo og Trondheim 2, 4, 6, 8 uker.
KOKA  ligger i hjertet av Playa del Ingles, nær kjøpesenteret Kasbah, med et stort tilbud av barer, restauranter og
 butikker. 200m fra sentrum. Her er det gode solforhold. Leilighetene er fordelt på 4 bygninger og alle er godt utstyrt 
med minikjøkken, kaffetrakter eller vannkoker, kjøleskap, mikrobølgeovn og kokeplater. TV og safe kan leies mot avgift. 
Bad med dusj. Balkong eller terrasse. Stort, hyggelig uteområde med basseng, solstoler og parasoller samt snackbar og
biljard. Minimarked. Vaskeri på Apartamentos Maritim Playa, ca. 150m unna. Mulighet for internettilgang. Heis, 9 etg.
Det er kun 800m til stranden. 24t. resepsjon. Rengjøring.

Jardin del Atlantico. Dette fine leilighetshotellet ligger midt i hjertet av Playa del Ingles, kun 50m fra sentrum.
 Anlegget er i flere bygninger som danner en "U" rundt bassengområdet. Gode solforhold. Leilighetene er utstyrt 
med kjøkkenkrok med kjøleskap med fryser, kokeplater, kaffetrakter, brødrister og terrasse med bord og solstoler. 
Soverom og bad med dusj. Flott bassengområde med en frodig hage, stort 
basseng og solsenger. Anlegget har en restaurant med buffet, en snack-bar og en TV-stue. Her er også tennis-bane.
Stranden ligger bare 300m unna. Safe. Internett, mot avgift, i resepsjonen. Heis, 5 etg. 24t. resepsjon. 

KOKA JARDIN DEL ATLANTICO
2 uker fra kun kr. 10.390,-       2 uker fra kun kr. 11.290,-     
4 uker fra kun kr. 13.290,-       4 uker fra kun kr. 15.000,- 
6 uker fra kun kr. 16.490,-       6 uker fra kun kr. 18.995,-
8 uker fra kun kr. 19.290,-       8 uker fra kun kr. 22.800,-

Pris pr. person fra Oslo og Trondheim når 2 personer deler. Merk at vi tilbyr rimelig tilslutning 
fra bl.a Bodø, Bergen, Tromsø etc. Enkeltrom Koka fra kr. 175,- / Jardin del A. fra kr.250,- pr. dag

Prisen inkl: Fly fra Oslo til Gran Canaria, transfer, bosted i valgte uker, Solgruppens reiselederservice, vakt.tlf. vert med
sosiale aktiviteter, 1 bli kjent middag. 2 spennende heldagsutflukter med lunsj og drikke. Vi skal ha en heldagsutflukt til
øyas flotte hovedstad, Las Palmas, og vi skal ha en flott utflukt med Ole og Hannele "ut i det blå". Vi har lagt inn mange
spennende og koselig innslag på aktivitetsprogrammet. Velkommen på tur.

Nyt sol og varme i trivelig selskap. Velg selv varighet og bosted.
For de som ønsker å bo andre steder, eller kombinere, har vi et bredt utvalg av bosteder. Man kan også reise ned før 
og bli så lenge man ønsker. Ole, AnitA og Hannele har lagt opp til forskjellige aktiviteter og utflukter. 
Ring allerede i dag for bestilling og informasjon.  Tlf; 73 53 50 12  anita@solgruppen.no Ole Engeskaug tlf; 22 52 15 81.
I fjor hadde vi gjester på venteliste, så først til mølla – først malt!
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INNMELDINGSBLANKETT:

Tittel/grad: ........................... Etternavn: ................................................................ Fornavn: ...............................................................

Født: ........................................ Adresse: .........................................................................................................................................................

Post nr: ................. Poststed: ......................................................... Land: .......................................... Tjeneste år: ...........................

Familie: ................ (G = gift. S = samboer. A = alene. E= etterlatt)                                                                                                   

Telefon fast: ............................................. Mobil: .................................................. E-post: ......................................................................

Underskrift: ..................................................................................

Dersom også eventuelt ektefelle/samboer ønsker medlemskap, underskrives  neste linje:

Etternavn: ................................................................... Fornavn: ................................................................ Født: .....................................

Underskrift Ektefelle/samboer: ..............................................................................................................

Opplysningen sendes primært til den lokale avdeling, dersom du vet adressen eller til:
Forsvarets seniorforbund, Rådhus gt 2, Oslo mill Akershus, 0015 Oslo
(innmeldingsblankett finnes også på FSF’s hjemmeside www.fpforb.no)
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