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Med henvisning til Statistisk sentral-
byrå (SSB) blir vel 50.000 nordmenn 
67 år i 2012. Det er jo i utgangspunktet 
hyggelig. Men sett i lys av pensjonsre-
formen innføring av levealderjustering 
og underregulering av pensjonen hvert 
år er jeg noe usikker på om jeg skal 
gratulere.

Med henvisning til NAV er det 743.000 
alderspensjonister per 30. juni 2012. 
Dette tallet vil, med henvisning til SSB, 
øke dramatisk framover. Allerede i 
2030 bikker vi over millionen, som er 
67 år eller mer. 20 år senere har tallet 
økt til over 1.3 millioner. Alle disse vil 
ha rett til pensjon. 

I utgangspunktet er pensjonen for 
dagens 67-åringer i staten ca 66 % 
sluttlønn, gitt at en har full opptjening. 
Senere årskull vil på grunn av innført 
levealderjustering få et vesentlige dår-
ligere grunnlag for sin pensjon ved 
67 år. Over en et 20-års periode vil 
samlet underregulering utgjøre ca 14 
% i forhold til lønnsutvikling i samme 
periode.

Et bredt stortingsflertall er vært 
fornøyd med at de har klart å lage 
en pensjonsordning som reduserer 
statens utgifter gjennom innføringen 
av pensjonsreformen fra 2011. Hoved-
organisasjonene i arbeidslivet er også 
fornøyd, og spiller på lag med regje-
ringen når forventet lønnsvekst skal 
fastsettes som grunnlag for regulering 
av grunnbeløpet i folketrygden og for 
pensjon. Resultatet i mai 2012 ble som 
kjent 2,89 %, noe selv ikke Norsk pen-
sjonistforbund protesterte på. Når det 
gjelder vårens tariffoppgjør derimot, så 
ble det både truet med - og gjennom-
ført streiker, og som kjent, oppgjøret 

endte det med over 4 %. Og for enkelte 
grupper over 5 %

Hva gjør dagens vel 740.000 kvinner 
og menn med dette, og hvem er det 
som støtter dem? Hvem bryr seg om 
at disse fortsatt skal kunne betale sine 
regninger, og opprettholde en aksepta-
bel livskvalitet basert på sin månedlige 
pensjonsutbetaling?

Leserinnlegg i landets aviser utover 
sommeren har forekommet, men hva 
hjelper det når sentrale politikere som 
statssekretær Jan-Erik Støstad i Ar-
beidsdepartementer gis spalteplass og 
tillates ”å radbrekke” statistiske tall-
materiale for å få konklusjonene til å 
stemme med standpunktene.
 
Lite sies om at regjeringen, støttet av 
Norsk pensjonistforbund, i 2008 og 
2009 omfordelt nesten 2 milliarder 
kroner innen gruppen pensjonister 
til fordel for minstepensjonistene. Og 
når det i tillegg kan dokumenteres at 
antallet minstepensjonister er redusert 
i perioden 2005 til 2012, ja så er det 
innlysende at den gjennomsnittlige 
alderspensjon for minstepensjonister 
øker vesentlig i samme periode. Utsag-
net om at denne veksten skyldes den 
rød-grønne regjeringens ”minstepen-
sjonsløft” er direkte usmakelig. 

Forsvarets seniorforbund arbeider 
aktiv med disse sentrale spørsmålene, 
og jeg viser til egne artikler under vig-
netten Seniorenes fellesorganisasjon i 
dette bladet.  

Pensjon	til	besvær,	
eller?
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For omlag 300 år siden skrev en 
astma syk gutt, som de knapt 
trodde skulle overleve, en av 
barokkens viktigste musikkstykker. 
”De fire årstider” er en av Antonio 
Lucio Vivaldis mest iørefallende 
verk. 
I Norge er det lett å kjenne 
forskjellen på årstidene. Andre land 
kan ha tre eller to eller kanskje bare 
en årstid. Men vi er så heldige og få 
full uttelling også der.
Sommeren er igjen over og vi 
har gått inn i høstmånedene. Det 
er vemodig å forlate sommeren 
selv om sommeren 2012 ikke går 
inn i historiebøkene som spesiell 
varm. Solstrålene er ikke så intense 
nå som om sommeren. Dagene 
blir kortere og mørket kommer 
tidligere.
Hver årstid har sin sjarm. Snart 
skal vi få nyte høstens vakre 
farger. Luften er klar om høsten 
og sikten er god. Høsten er en 
årstid med sjarm. Så kommer 
vinteren med snø og is, skiløyper, 
Birkebeinerrenn og noen knall og 
fall på isen. Men så har vi en vår 
i vente da det lysner og naturen 
spirer og gror og vekkes til live 
igjen etter en lang dvale.
I menneskelivet er det også 

årstider. Det er en barndom, en vår 
med lyse gode minner. Det er en 
sommer med mye krefter og lange 
lyse dager med etablering i jobb og 
familie. Det er en høst da kreftene 
blir mindre og bakkene blir 
brattere. Og det kommer en vinter 
med kulde og is hvor det som var 
er dekket over med år.
Vi har noe til felles med naturens 
årstider. Men det er en viktig 
forskjell – årstidene i livet kommer 
bare en gang. Det kan være 
vemodig å forlate en årstid og 
gå inn i en annen fordi den ikke 
kommer tilbake. I livets høst kan 
vi drømme oss tilbake til livets 
sommer og kanskje endog til livets 
vår.
Jeg traff en dame i fjellet for en 
tid tilbake. Vi var på tur ned en 
bratt skråning og en dame i livets 
høst sleit med å komme seg ned. 
Jeg spurte om jeg skulle gi en 
hjelpende hånd, men hun avslo 
tilbudet. Hun satte seg på en stein, 
så på meg og kom med følgende 
replikk: ”Det var morsommere å gå 
i fjellet før”. Ja, utvilsomt var mange 
ting morsommere i livets vår og 
sommer enn når livet er på hell.

Det er en utfordring å ta imot 
dagene i de ulike årstider i livet, 
ikke minst i livets høst, og leve de 
helt og fullt. For livet er her og nå. 
Å tenke på at hver dag er en sjelden 
gave som kommer fra Skaperen 
enten vi er 17 eller 71. Gaven har 
24 timer i døgnet for alle, der hver 
time er en kilde til liv, utfordring og 
forhåpentligvis gleder.

n Til ettertanke

ARNE	SVILOSEN har teologisk 
embetseksamen, pastoral-
klinisk utdanning, samt 
utdanning i familieterapi 
administrasjon og ledelse. 
Han har også Forsvarets  
Høgskole. Arne har vært  
sokneprest i Hjørundfjord i 
10 år, deretter på Lillehammer 
i ca 10 år. Så ble det 11 år i 
Forsvaret, først på DKØ, så 
stabsprest i Hæren for så fem 
år som feltprost, Utenlands-
tjeneste i Bosnia. Svilosen er 
nå prest på Lillehammer. 

HÅPLØS
KJÆRLIGHET	
ER	KJÆRLIGHET	
SOM	GIR	HÅP

ÅRSTIDENE
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Dagen ble behørig markert sammen med familie og 
venner i kantina på Horten eldresenter søndag den 
26. august. Anne Maries vennekrets er stor og det var 
mange som hadde funnet veien til Vestre Braarudgate 1 
denne søndags ettermiddagen. Forbundet leder var også 
innom for å gratulerte og overrakte blomster. 
Anne Marie er som kjent en av 10 Æresmedlemmer/
Innehavere av forbundets hederstegn. 
Vi nytter denne anledningen til også å gratulere, og vel 
overstått, til Kolbjørn E Johansen, og Oddmund Soleng 
som begge har rundet 80 år tidligere i år.

 

Anne	Marie	

GJESSING	
har	rundet	80.

Etterlysning
Hei,
Jeg var rekrutt på Trandum våren 1967 (KpB) og dro videre 
til Terningmoen og Setermoen. Er det noen som har bilder 
fra Trandum leir før den ble nedlagt som viser kaserner som 
Hæren benyttet. Husker ikke helt hvordan leirområdet så ut 
på den tiden. Husker kasernen var gul på farge og i betong 
der matsalen låg på venstre side fra utgang. Rekrutter som 
skulle til Garden var i kasernen ca 100 m bak oss. Det hadde 
vert kjekt å hatt noen bilder i ”minneboken” fra den tiden.
Hyggelig om noen kunne hjelpe. Er medlem i veteranforbun-
det Brig. N.

Spørsmål: Er det mulig å besøke leiren i dag?

Med vennlig hilsen
Terje Matre 
E-post: terma@online.no

Svar: Tidligere Trandum Leir er i dag omgjort Politiets Utlen-
dingsinternat. og huser personer uten oppholdstillatelse i Norge.
Red.Anne Marie Gjessing sammen med 

barnebarnet Stine Gjessing Bruun
FOTO: TB

Søndag 17. juni var det igjen tid for Åpen dag på Haa-
konsvern orlogsstasjon. Forut for dette hadde leder 
Arne kontaktet basens ledelse og fått avtalt at Forsva-
rets Seniorforbund ved avdeling Bergen skulle få delta 
med en rekrutteringsstand.

Av: Finn Nordstad

To roll-ups og opplysningsmateriell med innmeldings-
skjema ble mottatt i god tid fra forbundets sekretariat 
og en stand ble etablert ved inngangen til det nye og 

flotte Maritime Treningsanlegg – MTA – hvor mye 
av aktivitetene fant sted. Leder Arne og nestleder Tor 
bestyrte det hele. Åpning på dagen var kl. 1400 og alle-
rede da var det flere som hadde funnet veien til basen 
– de fleste var ansatte med familier og det var aktivite-
ter rundt om på hele området, spesielt for barna med 
tivoli, åpent skip hvor de besøkende ble fraktet med 
MP-biler og brannbiler under fulle sirener og blå-lys, 
veldig populært.
En annen populær aktivitet var komme om bord i Sjø-
bjørn (RIB) å få være med på en fartsfyllt tur i havne-
bassenget. Servering av grillmat smakte nok godt for 
de fleste, i hvert fall etter matkøene å dømme.
Et av de store trekkplastre var en times konsert med de 
kjente trøndere DDE.
Det var mange som var innom standen for å få infor-
masjon om Seniorforbundet, ett ektepar innmeldt og 
8 - 10 brosjyrer utdelt – i skrivende stund er det litt 
usikkert om hvor mange nye medlemmer dette kan gi. 
Etter timer med stor virksomhet ble det hele avsluttet 
1800.

Rekrutteringsfremstøt	i	Bergen	
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Så var det igjen tid for vår årlige 
dagstur til et sted i Bergens nær-
område.
Torsdag 14. juni ble vi 40 som 
hadde meldt seg på turen, plukket 
opp av Per sjåfør i en flott buss 
som vertsavdelingen, Haakons-
vern orlogsstasjon, stilte til vår 
disposisjon.

tekst: Finn Nordstad (deltager)

Dagens reisemål var øya Tysnes sør 
for byen og med reiseleder Berit i 
spissen forlot vi en stressende og 
hektisk morgenstund i Vestlandets 
hovedstad.
Første stopp ble foretatt i Samnan-
ger hvor det ble tid for forfrisknin-
ger, ja, noen rakk til og med å sikre 
seg ull undertøy fra et fabrikkutsalg 
fra Safa, vinteren kan trygt komme.
Gjennom trange Tysse fortsatte vi 
gjennom idylliske Hålandsdalen 
hvor blant annet Liv Grete Poiret 

med mann har etablert seg, ja, og 
ikke å forglemme så har dagens 
Generalinspektør for Sjøforsvaret 
sin ”hjemmebase” der.
Reiseleder Berit foret oss med fakta 
om de stedene vi passerte og på 
kjøpet kom det også noen historier 
som vel må sies fikk latteren til å 
runge i bussen.
Neste stopp var i en liten avkjørsel 
på veien hvor leder Arne og nest-
leder Tor stilte med forfriskninger 
av det deilige slaget, turen videre 
ble om mulig enda lystigere etter 
stoppen.
Reisemålet denne gang var Haa-
heim Gaard på Tysnes, et sted som 
i det siste er blitt kjent blant annet 
gjennom media da eieren gikk ut 
og fortalte om at lokalfanget fisk 
ikke kunne kjøpes av fiskeren, men 
måtte gå gjennom flere ledd før 
han kunne få kjøpt den i nærmeste 
lokalforretning etter åtte dager – 
typisk norsk?
Eieren, Torstein Hatlevik, tok i mot 

med en fanfare på lur etterfulgt av 
en orientering om stedets urtehage 
og rosehage. Men også ting fra 
langt tilbake i tid fantes hos ham, 
en fallos-stein hadde blitt funnet 
under utgraving. Vi ble imidlertid 
advart mot å ta på den – de av da-
mene som gjorde det ville bli gra-
vide (!!!) mens de av mennene som 
berørte steinen, måtte ta seg av to 
kvinner(!!!). Synes jeg så et par av 
mennene som snek seg bort og 
berørte klenodiet, stakkars de!.
Et herlig måltid ble inntatt mens 
eieren spilte på sekkepipe, på piano 
og trakterte oss med sang.
Retur til Bergen gikk med ferge 
til Halhjem og deretter tilbake til 
byen.
Per sjåfør sørget for sikker og stø 
kjøring på meget trange Vestlands-
veier, takk for det. Og reiseleder 
Berit hadde nok en gang funnet et 
interessant sted for en dagstur, noe 
vi som var med satte pris på – en 
stor takk til henne også. 

Med	Bergensavdelingens	
på	dagstur	
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Tirsdag den 26. juni var det opp-
møte på parkeringsplassen uten-
for vakta på Bardufoss flystasjon. 
Avdelings leder, Magnor Olsen tok 
i mot 50 forventningsfulle med-
lemmer som var klar for en dags-
tur i ”nærområdet”. Til å være 
guide på turen var Vidkun Haugli 
hyret inn. Vidkun er pensjonert 
skolelærer og lokalhistoriker. 

Av: Arild Kristensen

Etter en kort presentasjon om rei-
seruten var første stopp Andselv 
sentrum. Her kunne Vidkun for-
telle om flystasjonene tilblivelse og 
den betydningen stasjonen hadde 
for Tyske okkupasjonsstyrker 
(1940-1945). Stasjonen ble kraftig 
oppruster av tyskerne og fra Bardu-
foss ble det blant annet fløyet an-
grepstokt mot de allierte konvoiene 
til Murmansk.  

Minnesmerke/Veteranmonument på den 
gamle innfartsveien til Bardufoss flystasjon 

Steinbrua over Andselva 

Fra Andselv gitt turen videre mot 
Moen i Målselv. Hvor Vidkun in-
formerte om historiske stortings-
vedtak fra 1924 vedrørende forlen-

ging av jernbanen nordover med 
blant annet jernbaneferger over 
Tysfjorden og Ofotfjorden mot 
Evenes med eget spor til Narvik 
og videre nordover til Troms. Sta-
sjonsbygninger var også inntegnet 
langs en planlagt trasé.  

Vel framme i Moen etter et nød-
vendig bussbytte på grunn av en 
lekk bremselange, var det stopp ved 
Målselv varden ved elvebredden 
mellom gammel og ny-brua. Her 
orienterte Vidkun om historiske 
hendelser fra maidagene 1940, 
hvor blant annet Kongen og regje-
ringen, som var på flukt fra tys-
kerne, overnattet i Målselvområdet.  
Blant annet i Dyrlege Røynes bolig, 
før de forlot landet over Tromsø 
havn i juni 1940. Området ble for 
øvrig bombet 2. mai om kvelden.

Målselv varde

Dyrlege Røynes sin bolig

Kjerringbauten til minne om de først 
bosetterne fra Østerdalen

Etter en rundtur innom Moen gikk 
turen videre langs Målselva forbi 
Rundhaug, og videre mot Skjold og 
Maukstadmoen leir. Langs ruten 
orienterte Vidkun om militærhis-
toriske hendelser og bygninger som 
blant annet huset General Fleicher 
og Distriktskommando Nord Nor-
ge som på generalens ordre iverk-
satte flyttet fra Harstad til Målselv 
allerede den 8. april. I tillegg ble 
bn2/IR16 og Alta bn mobilisert. 

Hjemplassen til Åse Nordmo Lø-
berg (gården Nordmo i Målselv) 
kjørte vi også forbi på vår tur langs 
elva. Vi passerte også  Myrefjell, 
som er et opplevelsessenter 
inkludert Målselv fjellandsby. 
Videre forbi ”bondeheimen” hvor 
Hærens overkommando (HOK) 
under ledelse av General Ruge 
hadde sitt standkvarter helt fram 
til kapitulasjonen var et faktum 
den 8. juni 1940. Det ble også 
orienter om en spesiell hendelse i 
Øverbygd kirke den 16. juni 1940 
hvor General Ruge med stab takket 
bygdefolket for godt samarbeid.  
På Skjold fikk vi se husene som 
”huset” Statsminister Nygårdsvold 
og Sosialminister Støstad (5. til 15. 
mai 1940).

Vel fremme i Maukstadmoen leir 
ble vi tatt i mot av Plassmajor, Oblt 
Kristian Ouren.  Han geleidet oss 
til Befalsmess a hvor det ble servert 
lunsj. 
Her ga leder Forsvarets 
Seniorforbund, Arild Kristensen 
en kort orientering om sentrale 
saker, som ble fulgt opp med en 
orientering av Oblt Ouren om 
leiren og de avdelingene som var 
stasjonert her. 
Etter dette var det omvisning i 
skytefeltet før bussen returnerte til 
Bardufoss.

På	Busstur	med	FSF	avd	Midt	Troms
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Landsstyremøtets nr 3 i 2012 ble 
gjennomført i slutten av august i 
Rådhus gt 2. Region 1 møtte med 
vara siden Oddmund Soleng hadde 
forfall. Øvrige regioner møtte med 
sine faste styrerepresentanter.
Fra referatet tas med informasjon 
om følgende saker:

Økonomisk status per 31. juli 
2012
Leder innledet i saken, og kasserer 
fulgte opp med detaljer om den 
økonomiske situasjonen og gjen-
nomgikk oversikt à jour pr 31. juli. 
En del spørsmål ble besvart. Det er 
noe utestående på inntektssiden, 
blant annet siste andel av tilskudd 
fra Arbeidsdepartementet, og noe 
på årskontingenten. På utgifts-
siden er en særlig fornøyd med 
resultatet etter lederkonferansen. 
Arrangementskomiteen ble berøm-
met for sitt arbeid og gode resultat 
(vel innenfor budsjett). Det ble 
likevel konkludert med at det er 
nødvendig å opprettholde en stram 
økonomistyring for å holde bud-
sjettrammene.
    
Medlemsstatus, tilgang og avgang 
og om den pågående rekrutterings- 
perioden.
Kasserer orienterte om hva som 
har skjedd siden sist, om tilgang og 

avgang i medlemsregisteret. Orga-
nisasjonssekretæren supplerte. Det 
er sendt ut 225 velkomstpakker 
hittil i år. Det ble stilt spørsmål ved 
om vi, sentralt og lokalt, er aktive 
nok ved forsvarets forskjellige ar-
rangementer. Landsstyret mente at 
rutinene kan bedres, og at konkrete 
tiltak bør iverksettes på dette om-
rådet.

Gjennomførte saker og pågående 
arbeid; 
I sekretariatet:
Leder, nestleder og forbundssekre-
tær/Organisasjonssekretær orien-
terte om gjennomførte saker og 
pågående arbeidet i sekretariatet: 

• Svarbrev fra FD av 8. juni 2012 
vedrørende driftsstøtte på generelt 
grunnlag. Departementet redegjør 
for endrede prioriteringer, og hen-
viser til endrede retningslinjer for 
søknad om driftsstøtte til Arbeids-
departementet. Ny forskrift er ute 
på høring denne sommeren.

• FSF har avgitt høringsuttalelse til 
Arbeidsdepartementet vedrørende 
forskrift om tilskudd til pensjonis-
tenes organisasjoner (Statsbudsjet-
tet kap. 621, post 74). 
• Om merverdiavgiftskompensa-
sjon (Mva-komp) som har søk-

nadsfrist 1. september 2012.  FSF 
søker etter forenklet modell for seg 
selv og de avdelingene hvor regn-
skap og revisjonsrapport for 2011 
er mottatt. Forbundssekretæren 
gjorde oppmerksom på at for 2012 
vil det sannsynligvis være krav om 
at alle avdelingene må være regis-
trert i frivillighetsregisteret for å 
være søknadsberettiget til merver-
diavgiftskompensasjon. 

• Leders har deltatt på en reporta-
sje- og visningstur med Hurtigru-
ten i samarbeid med Jarlsbergsrei-
ser AS. Vil bli omtalt i Medlems-
kontakt nr 3/12.

• Leder FSF vil sammen med re-
presentanter fra FSF avd Garder-
moen og FSF avd Oslo delta på 
en visningstur til Kroatia 24. – 28. 
september 2012. Også denne reisen 
vil bli omtalt i Medlemskontakt (nr 
4/12). Tilbud til FSF og avdelin-
gene.

• Forbundets årskalender 2013 
produseres i ca 1000 eks og vil 
være klar for distribusjon i desem-
ber måned 2012. Disse fordeles til 
lokalavdelingene og utsendes til 
nyinnmeldte medlemmer som ved-
legg til velkomstbrevet.
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• Nestleder gjennomgikk ”Prosjekt 
strategi 2013”. Dette er et opplys-
ningsarbeid om pensjonsreformen. 
I hovedsak planlegges dette gjen-
nomført som et samarbeidsprosjekt 
med Seniorsaken, men i regi av 
Seniorenes fellesorganisasjon. Pro-
sjektet er tenkt gjennomført i form 
av medlemsmøter og folkemøter, 
tiltak rettet mot politiske partier og 
stortinget. 

I Seniorenes fellesorganisasjon 
(Sf):
• Leder orienterte fra Represen-
tantskapsmøtet i Sf som ble holdt 
24. mai 2012. Begge organisasjone-
ne er opptatt av å bringe organisa-
sjonen videre uten LOPs deltagelse.

• Sf har, etter anmodning fra stats-
råd Hanne Bjurstrøm i Arbeidsde-
partementet, sendt en redegjørelse 
vedrørende organisasjonen etter 
at LOP valgte å melde seg ut per 1. 
jan 2012. 

Websidene, status og fremdrift.
Leder og organisasjonssekretæren 
orienterte om arbeidet med de nye 
hjemmesidene. De gjennomgikk 
praktiske vinklinger og besvarte 
spørsmål. Alle Avdelingene opp-
fordres til å gi innspill til organisa-
sjonssekretæren om lokale behov. 
Han vil også bistå med praktisk 
hjelp om det er ønskelig. Hjemme-
siden skal bearbeides for å gjøres 
mer levende og interessant.

Seniorkurs.
Leder og organisasjonssekretær 
orienterte og viste til kunngjørin-
gen som Forsvaret har sendt ut på 
internett om at de ønsker tilbud 
på pensjonsdelen av kurset. Dette 
innebærer sannsynligvis at seni-
orkursene fortsatt vil bestå, og at 
vi opprettholder vår orientering 
om forbundet og vårt engasjement 
knyttet til pensjonsordninger. Vår 

målsetning om en dag å stå som 
arrangør av seniorkursene opprett-
holdes.

Landsstyremøte nr 4/2012. 
Dette møtet har, med henvisning 
til tradisjon blitt gjennomført på 
om bord på Color Line Cruises AS 
til Kiel. Slik blir det også i 2012,  
møtet gjennomføres i tiden 19. – 
21. november. Her innkalles også 
styrets vararepresentanter, valgko-
miteens medlemmer og forbundets 
æresmedlemmer/innehavere av 
forbundets hederstegn. Det er også 
anledning til å ta med ledsagere på 
egen kostnad.

Landsmøtet 2013.
Landsmøtet 2013 ble debattert. 
Styret fant at det burde oppnev-
nes en Arrangementskomité for 
å planlegge og gjennomføre den 
praktiske delen av arrangementet. 
Erfaringene fra sist gjennomførte 
lederkonferanse og innhentet til-
bud fra Rica Hotel Hamar gjorde 
at styret anbefalte hotellet som sted 
for Landsmøtet 2013. I den videre 
debatt fremkom behovet for snarest 
å oppnevne utvalg for å vurdere og 
forberede de mest omfattende saks-
kompleksene til landsmøtet. Det 
ble her pekt på nødvendigheten 
av å rullere strategidokumentet og 
handlingsplanen med rammebud-
sjett. Likeledes ble det pekt på at 
organisasjonen og vedtektene bur-
de vurderes og eventuelt justeres.
Følgende vedtak ble fattet: 
• Landsmøtet gjennomføres på 
Rica Hotel Hamar i tiden 13. – 15. 
mai 2013.  
 
• Det oppnevnes en arrangements-
komité bestående av Eirik David-
sen som leder, medlemmer er Jan 
Bye Iversen og Steinar Småberg. 
Arrangementskomiteens leder 
fremlegger forslag til gjennomfø-
ring på LSM 4/2012. 

• Det oppnevnes et utvalg for stra-
tegi-, handlingsplan og rammebud-
sjett med Tore Huser Bjønnes som 
leder, medlemmer er Tom Svend-
sen og Karl Olav Bogevold.  Arnulf 
Eilertsen er tiltredende medlem. 
Utvalgets forslag skal foreligge til 
landsstyremøte nr 1/2013. 
 
• Det oppnevnes et organisasjons- 
og vedtektsutvalg bestående av Ole 
Sannes som leder, medlemmer er 
Arne Bigseth, Peter André Moe og 
Egil Vindorum. Utvalgets forslag 
skal foreligge til landsstyremøte nr 
1/2013.

Under temaet andre saker la nest-
leder fram noen tanker om tjenes-
tepensjonenes utvikling - i dag og 
i fremtiden. Utgangspunktet er at 
tjenestepensjonenes innretning 
er i dag ikke tilpasset pensjonsre-
formen.  Det er vedtatt ny lov om 
pensjonering for stortingsrepresen-
tanter og regjeringsmedlemmer, 
og det er foreslått ny tjenestepen-
sjonsordning for våre folkevalgte 
i kommuner og fylkeskommuner. 
Forslaget er innrettet som en net-
toordning, dvs. en opptjening 
basert på samme prinsipper som 
alderspensjon i folketrygden. Det 
er etter nestleders mening bare 
et tidsspørsmål før en tilsvarende 
pensjonsordning blir foreslått inn-
ført for staten også. Forslaget til 
ny ordning er utførlig beskrevet i 
Arbeidsdepartementets Hørings-
notatet om ”Forslag til endringer i 
forskrift om pensjonsordninger for 
folkevalgte i kommune og fylkes-
kommune”. 

(red)

 

 30 års jubileumstur med 

Interessant og opplevelsesrik reise med foredrag fra 
lokalforeningene om forsvaret langs norskekysten. 

Turer inkludert transport og reiseleder  

Skip  Trollfjord Midnatsol 
Dato 2. april 28. september 
Lugartype   
I2 Kr. 12.530.- Kr. 13.200,- 
I1 Enelugar Kr. 18.300,- Kr. 19.300,- 
L2 Kr. 13.760,- Kr. 14.510,- 
L1 Enelugar Kr. 20.140,- Kr. 21.270,- 
J2 Kr. 13.760,-  
J1 Enelugar Kr. 20.140,-  
N2 Kr. 13.930,- Kr. 14.690,- 
N1 Enelugar Kr. 20.400,- Kr. 21.540,- 
P2 Kr. 15.110,- Kr. 15.940,- 
P1 Enelugar Kr. 22.170,- Kr. 23.410,- 
U2 Kr. 16.280,- Kr. 17.180,- 
U1 Enelugar Kr. 23.920,- Kr. 25.270,- 
Prisene gjelder for medlemmer av Forsvarets 
Seniorforbund.  
Ikke-medlemmer må betale kr. 500,- i tillegg. 

Pris pr. person inkl.: Buss fra Østlandet til 
Bergen inkl. lunsj, rundreisen Bergen – 
Kirkenes – Trondheim i valgt dobbellugar inkl. 
helpensjon, buss fra Trondheim til Østlandet 
inkl lunsj. Reiseleder fra Jarlsberg Reiser på 
hele reisen.  
Alternativt: Hurtigruten Bergen – Kirkenes – 
Bergen inkl helpensjon, men uten transport. 

 
 
 

Vær rask! Begrenset antall. 

 

tlf. 33 33 33 22 
post@jarlsbergreiser.no 
www.jarlsbergreiser.no 
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tlf. 33 33 33 22 
post@jarlsbergreiser.no 
www.jarlsbergreiser.no 
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På	visningstur	med	
hurtigruteskipen	
MS	Finnmarken
Hurtigruten AS inviterte til en visningstur på strek-
ningen Trondheim – Bergen i dagene 22. til 23. august 
ombord på MS Finnmarken. Reisen inkluderte også 
mulighet for å delta på en ettermiddagsutflukt langs 
Atlanterhavsveien mens skipet gikk strekningen 
Kristiansund – Molde.

Av: Arild Kristensen

Gruppen bestod av 22 personer fra forskjellige senior/
pensjonistforeninger, de fleste fra østlandsområdet, men 
også noen fra bergensdistriktet.  Vi ble alle tatt vel i mot på 
Trondheim lufthavn Værnes på tirsdagskvelden og busset 
til Trondheim for innlosjering på Rica Nidelven, hvor det 
var en kort felles orientering om reiseopplegget før middag. 
Etter en delig frokost på onsdagsmorgen, var det avmarsj i 

samlet flokk til Hurtigruten (taxi for de som trengte det). 
Vel om bord var det samling i konferanserom for presenta-
sjon av Jarlsberg Reiser og Hurtigruten som reiseoperatører, 
og video med opplevelser og severdigheter langs norskekys-
ten. Til det er å bemerke at de steder som besøkes på dagtid 
på nordgående, besøkes på natten på sørgående og vise 
versa. Dog er det 5 havner hvor hurtigruteskipene ligger til 
kai samtidig. Disse er Molde, Trondheim, Rørvik, Harstad 
og Kirkenes i tillegg til Bergen. Hurtigruten opererer med 
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fire sesonger i takt med årstidene i sitt 
reiseprogram, rimeligst er vinterseson-
gen og høstsesongen. Høysesongen er 
selvfølgelig sommersesongen. 

Etter en deilig lunsj var det atter sam-
ling i konferanserommet. Nå var også 
skipets hotellsjef, til stede. Han innle-
det med en orientering om skipet og 
kapasiteter. Deretter var det tid for om-
visning. MS Finnmarken er den største 
hurtigruten og er nå nyrestaurert etter 
å ha vært utleiet som hotellskip for 
oljeindustrien utenfor Australia. Skipet 
har 8 lugarer tilpasset rullestol og egen 
sykelugar, i tillegg er det i alt åtte lu-
garkategorier. Det skilles på innvendig 
og utvendig plassert lugar, i tillegg til 
på hvilket dekk lugaren ligger på. Ski-
pet har også egen SPA avdeling akter 
på dekk 6.

Rundturen på skipet endte selvfølgelig 
på broen hos kaptein Arnvind Hansen 
og styrmann Ernst Magne Ringøy. 
Kapteinen orienterte om instrumenter 
og skjermbilder som gir nødvendig 
informasjon om posisjon, kurs og fart. 
Han fremhevet spesielt skipes radar 
som et viktig hjelpemiddel for en trygg 
reise langs kysten.  Seilingsruten var 
selvfølgelig plottet inn på skipets auto-
pilot og under fart var det denne som 
”hadde kontrollen” Selvfølgelig under 
fulle overvåkning av vakthavende. 

Kaptein Hansen kunne fortelle at 
tjenesten om bord har turnus med 
tre uke ombord og tre uker fri. Dette 
krever to fulle besetninger. Rulleringen 
skjer på individuell basis, slik at det 
ikke er faste besetninger som jobber 
sammen. For å jobbe om bord kreves 
det at du behersker et nordisk språk 
(norsk, svensk eller dansk), i tillegg må 
du selvfølgelig være faglig kvalifisert. 
Ruten langs kysten inneholder i alt 
65 anløpssteder, hvor enkelte havner 
selvfølgelig er mer utsatt for vær og 
vind enn andre. Årsakene er at ski-
pene ”fanger” mye vind på grunn av 
overbygningen og drifter derfor lett 
dersom framdriften er liten. 
Kaptein Hansen har fartstid som kap-
tein på hurtigruten siden 1990. Før det 

var han los på kysten og har også tidli
gere erfaring fra Nordsjøen. 

Reise med hurtigruten kan bestillers 
gjennom selskapets salgskontorer eller 
gjennom Jarlsbergreiser AS som også 
har egen annonse i dette bladet. 
Som kjent er Forsvarets seniorforbund 
30 år i 2013, og Jarlsberg Reiser AS 
tilbyr en ”jubileumsreise 2013” med 
hurtigruten i den forbindelse for for-
bundets medlemmer. Her er det to 
alternativer; En med avreise 2. april 
fra Bergen, og en med avreise 28. sep. 
Reisen inkluderer hurtigruten Ber-
gen – Kirkens – Trondheim, bussreise 
fra Østlandet til Bergen, og buss fra 
Trondheim til Østlandet. En kan også 
reise Bergen – Kirkenes – Bergen for 
samme pris, men da er reise til og fra 
Bergen på egen bekostning.

Som annonsen sier er det et begrenset 
antall lugarer tilgjengelig så her er det 
”først til mølla…”. Hvordan vi vil invol-
vere avdelinger på anløpssteder vil vi 
komme tilbake til. Men både tidligere 
og nåværende ”garnisonsbyer” langs 
kysten kan bli involvert. Dette er en 
utmerket mulighet til å oppleve Norge 
fra ”sjøsiden” sammen venner eller 
med tidligere kolleger og deres ledsa-
gere.

Innvendig trippel                            Mini suite u. Balkong                             Stor standard utvendig      Utvendig 3 manns

Hotellsjef Per Øyvind Dahl Bilde fra broen. Kaptein Arnvind Hansen og styrmann Ernst M Ringøy

Akterdekket
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Seniorenes	fellesorganisasjon	(Sf)
(Felles	mål	-	felles	innsats;	i	samarbeid	for	en	verdig	framtid)

Pensjonssystemet er i endring med store, negative 
konsekvenser for seniorene. I Medlemskontakt nr 2/12 
for 2012 er det satt fokus på at myndighetene gjen-
nomfører mange og viktige endringer for seniorene 
med en oversikt over hvilke endringer som er vedtatt 
og en egen artikkel om underreguleringen av pensjo-
nene (et svik mot pensjonistene). I dette nummeret 
settes fokus på: 

1. Endringene i alderspensjonen og uendrede 
aldersgrenser (svekkede rettigheter og aldersbe-
grensninger med store konsekvenser for fremti-
dige pensjonister) 

2. Levealderjustering av alderspensjonen fra folke-
trygden (justeringer med store konsekvenser for 
fremtidige pensjonister).

Lavere	pensjon	og	uendrede	
aldersgrenser!
Svekkede rettigheter og alderbegrensninger gir 
store, negative konsekvenser for fremtidige pensjo-
nister

I 2011 ble det innført nye regler for alderspensjon i 
folketrygden – pensjonsreformen – som etter hvert vil 
berøre alle pensjonister i større eller mindre grad. Ho-
vedbegrunnelsene for endringene som har betydning 
for det som benevnes som et bærekraftig pensjonssys-
tem, er:

3. Økende levealder, dvs. lengre periode som pen-
sjonsmottakere

4. Færre yrkesaktive i forhold til hver pensjonist 
(3.9 da folketrygden ble innført til antatt 1.6 i år 
2050)

5. Mulighetene for å ta ut alderspensjon fra 62 år

I denne forbindelse har Stortinget vedtatt bestemmel-
ser om underregulering av pensjonsytelsene i forhold 
til lønnsutviklingen for yrkesaktive og levealderjuste-
ring av pensjonsuttaket. Dette er bestemmelser som er 
av stor betydning både for nåværende og ikke minst 
for fremtidige pensjonister. 

For å få belyst konsekvensene av levealderjusteringen 
blir det også nødvendig å fokusere på både endringene 
i pensjonsbestemmelsene, mulighetene for å kunne stå 
lengre i arbeid, dvs. aldersgrensebestemmelsene, og å 
se de fremtidige pensjonsutbetalingene i sammenheng 
med fondsoppbyggingen (Statens Pensjonsfond Utland 
og Folketrygdfondet)

Endringene i pensjonsbestemmelsene er i hovedsak 
følgende:
1. Gamle og nye opptjeningsregler:

a. De som er født før 1954, dvs. årskullene 
1943–1953 med pensjonsberegning etter 
gamle regler

b. De som er født 1954 – 1963 med gradvis 
overgang slik at 1954-kullet vil få 1/10 av 
pensjonen beregnet etter nye opptjenings-
regler, mens 1962-kullet vil få 9/10 av pen-

Din	pensjon	
reduseres	
år	for	år!
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Seniorenes	fellesorganisasjon	(Sf)

sjonen beregnet etter nye 
opptjeningsregler

c. De som er født 1963 og 
senere med pensjonsbe-
regning bare etter de nye 
reglene

2. Reglene for opptjening av 
alderspensjon

a. Muligheter for opptjening 
av pensjon til fylte 75 år 
for alle født 1943 eller 
senere

3. Levealderjustering knyttet til 
forventet gjenværende levealder 
for de enkelte årskullene ved 
tidspunktet for pensjonering. 
Konsekvensen blir enten at:

a. De årlige utbetalingene 
fra pensjoneringstids-
punktet blir mindre eller 

b. Den enkelte må stå lengre 
i arbeid for å få samme 
årlige utbetaling.

4. Regulering av pensjonene med 
lønnsveksten med fradrag for 
0.75 prosent (underregulerin-
gen) 

AldeRSgRenSeR
Konsekvensene av levealderjuste-
ringen må ses i sammenheng med 
de til enhver tid gjeldende alders-
grensene. Det er i dag flere typer 
aldersgrenser: 

ü	Den eneste offisielle alders-
grensen er fastsatt i arbeids-
miljøloven og er 70 år. Dette 
er å anse som et oppsigelses-
vern mot oppsigelse for de 
som er under 70 år. Deretter 
kan arbeidsgiveren si opp en 
arbeidstaker uten annen be-
grunnelse enn alder

ü	Den generelle lovbestemte 

retten til alderspensjon finnes 
i Folketrygdloven. Utgangs-
punktet for beregning av 
alderspensjon er 67 år med 
mulighet for fleksibelt uttak 
fra fylte 62 år. Mulighetene 
for pensjonsuttak i alderen 62 
– 67 år er avhengig av at be-
regnet framtidig pensjon ved 
fylte 67 år overstiger det defi-
nerte minstepensjonsnivået

ü	Bestemmelsene om 67 år i fol-
ketrygdloven har vært ansett 
og praktisert som en generell 
aldersgrense hos det store 
antall arbeidsgivere

ü	For mange arbeidstakergrup-
per er det avtalt ”særalders-
grenser”. Dette er en avtale 
mellom partene i arbeidslivet. 
Den enkeltes plikter til å fra-
tre ved disse aldersgrensene 
har hittil vært praktisert gan-
ske rigorøst. 

ü	Det er egen lov om alders-
grenser i staten og det er vari-
erende fleksibilitet for enkelte 
grupper mht. å fratre mens 
det er ufravikelige aldersgren-
ser for andre yrkesgrupper

Rettsapparatet har i sine avgjørelser 
i stor grad støttet opp om arbeids-
givere som har forlangt at ansatte 
fratrer både ved 67 år og ved sæ-
raldersgrenser. I en nylig avsagt 
dom i Høyesterett er det foretatt 
vesentlige prinsipielle endringer 
ved at ansatte har fått rettens god-
kjennelse til å fortsette i arbeid ut-
over særaldersgrense. Bakgrunnen 
for denne endringen har bl.a. vært 
avgjørelser i EU-domstolen. Det 
bør derfor kunne forventes en opp-
mykning og styrking i arbeidsta-
kernes rett til å bli stående i arbeid 

utover slike særskilte aldersgrenser 
lavere enn 70 år.  

I tillegg har det vært praktisert 
gjennom rettsavgjørelse at ar-
beidsgivere kan si opp ansatte før 
aldersgrensen og uten ansiennitet-
svurdering dersom oppsigelsen er 
begrunnet i arbeidsgivers økonomi.

FunKSjOnSdyKTigHeT
Det er et etter hvert stigende an-
tall eldre som ønsker å fortsette i 
arbeid utover de enkelte alders-
grensene – også utover 70 år. Det å 
bli gammel har ikke ensbetydende 
sammenheng med alder. Alders-
grensebegrepet brukt i arbeidslivet 
bør derfor erstattes med funksjons-
dyktighet. Dersom funksjonsdyk-
tigheten er i orden, er det uforståe-
lig at vedkommende skal kunne 
fratas sin rett til å arbeide. Dette 
blir jo spesielt aktuelt i forbindelse 
med at det er rett til pensjonsopp-
tjening fram til 75 år og med inn-
føringen av levealderjustering. Noe 
annet må være å anse som alders-
diskriminering.  

KOnSeKVenSene
Bruken av levealderjustering med-
fører altså at alderspensjonen vil 
bli lavere og lavere for hvert årskull 
som blir pensjonister. Men samti-
dig er det altså ingen endringer i al-
dersgrensebestemmelsene. Dermed 
reduseres pensjonsutbetalingene 
uten at en har noen mulighet for å 
kompensere gjennom å stå lengre i 
arbeid. I tillegg kommer underre-
guleringen av pensjonene med 0.75 
prosent
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Seniorenes	fellesorganisasjon	(Sf)

Levealderjustering	av	alderspen-
sjonen	fra	folketrygden	gir	store,	
negative	konsekvenser	for	fremti-
dige	pensjonister

Levealderjustering gjelder alle som 
tar ut alderspensjon i folketrygden 
fra 2011 og senere, dvs. for alle født 
i 1943 eller senere. Levealderjus-
tering innebærer at den opptjente 
pensjonen blir fordelt i forhold 
til forventede antall leveår ved 
tidspunktet for pensjoneringen. 
Dette gjøres ved at den opptjente 
basispensjonen blir dividert med 
et fastsatt forholdstall / delingstall 
høyere eller lavere enn 1.0 avhengig 
av uttakstidspunktet og av alder. 

Dette tallet er fastsatt på forhånd i 
det året som årskullet en tilhører, 
fyller 61 år. Tallet blir så gradvis 
lavere for hvert år en utsetter tids-
punktet for pensjoneringen. Års-
kullet 1943 har fått delingstallet 1.0
Begrepet forholdstall er knyttet til 
gammel ordning, mens delingstall 
knyttes til nytt pensjonssystem, 
men forskjellen mellom disse er 
ubetydelig.

På grunn av de endrede opptje-
ningsreglene og levealderjusterin-
gen, er sannsynligheten stor for 
at de fleste som er født i 1967 og 
senere, må arbeide til etter 70 år for 

å oppnå samme pensjonsnivå som 
67 åringen fra 1943 årskullet.

Levealderjustering gjelder for alle 
som starter uttak av alderspensjon 
fra 2011, dvs. også de som i 2011 
starter med pensjon fra fylte 62 år. 
Underreguleringen gjelder fra og 
med 2011 for alle alderspensjonis-
ter. 

I det nye opptjeningssystemet teller 
alle år i yrkeslivet like mye og ”Pen-
sjonsbeholdningen” blir beregnet 
med 18.1 % på all inntekt opp til 
7.1 x grunnbeløpet hvert år inntil 
en fyller 75 år. I de gamle opptje-
ningsreglene ble grunnpensjonen 
beregnet ut fra maksimum 40 år og 
tilleggspensjonen (pensjonspoeng) 
på grunnlag av de 20 beste årene. 

Bruken av levealderjustering med-
fører altså at de årlige pensjonsut-
betalingene - relativt sett - vil bli 
lavere og lavere for hvert årskull 
som blir alderspensjonister. Men 
samtidig er det ingen endringer i 
aldersgrensebestemmelsene - dvs. 
at en får i realiteten ikke stå lengre 
i arbeid og dermed reduseres pen-
sjonsutbetalingene uten at en har 
noen mulighet for å kompensere.

Konsekvensene blir dermed at de 
fremtidige pensjonistene både får 

pensjonsutbetalingene underre-
gulert 0.75 prosent og pensjonene 
avkortet med levealderjusteringen 
- dvs. at velferdsgapet mellom den 
som er i arbeid og pensjonistene vil 
øke år for år og bli dramatisk over 
tid. 

Dette er allerede dramatisk, men 
vil akselerere år for år og dermed 
bringe en stadig større andel av 
pensjonistene ned mot minstepen-
sjonsnivået. Konsekvensene er fak-
tisk mest dramatisk for de som har 
lengst tid igjen til pensjonsalder.

SOSiAl PROFil
For øvrig kan det stilles spørs-
målstegn ved den sosiale profilen 
i dette opplegget. Det er kun de 
som vil være i stand til å fortsette 
i arbeidet, som har muligheter til 
å oppveie / kompensere for reduk-
sjonen i pensjonen som følge av 
levealderjusteringen, mens alle som 
hverken kan fortsette i arbeid av 
helsemessige årsaker eller som ikke 
får anledning til å fortsette i arbeid 
på grunn av aldersgrensebestem-
melsene, får sin pensjon redusert. 
Dessuten har de som kommer 
under minstepensjonsnivå ikke 
anledning til å gå av med pensjon 
fra 62 år.

Levealderjustering	
betyr	reduserte	
pensjoner!



MEDLEMSKONTAKT  Nr. 3 • 2012   15

Seniorenes	fellesorganisasjon	(Sf)

BæReKRAFTig PenSjOnSSySTeM
Stortinget vedtok 28. mai 2003 å 
sikre pensjonistene ”en inntekts-
utvikling minst på linje med 
utviklingen for yrkesaktive”.  Det 
er derfor oppsiktsvekkende at det 
samme Stortinget knappe to år 
sender, den 26. mai 2005, gikk bort 
fra sitt vedtak og vedtok at det med 
virkning fra tidspunktet for iverk-
setting av pensjonsreformen, skulle 
inntektsutviklingen ”settes ned 
til et gjennomsnitt av lønns- og 
prisutviklingen” konkretisert ved 
underreguleringen på 0.75 prosent. 
Bakgrunnen for stortingets endrin-
ger var anbefalinger fra Pensjons-
komisjonen som antok at midlene 
i pensjonsfondet bare ville kunne 
dekke en relativt liten del av øknin-
gen i pensjonsutbetalingene.

Slike beregninger er alltid basert 
på en del forutsetninger og en av 
de viktigste forutsetningene er ut-
viklingene i Statens Pensjonsfond 
Utland. Utviklingen hittil viser en 
klar undervurdering både av olje-
prisene og oppdagelsen av nye og 
store utvinnbare olje- og gassfore-
komster. For 2011 ville regulering 
av pensjonene med samme pro-
sentsats som for lønnsutviklingen 
krevd ca. 1.2 milliard kroner i økt 
bevilgning. Dette utgjør bare ca. 
0.40  prosent av nettoøkningen av 
Statens Pensjonsfond i 2011, og 
bare ca. 0.035 prosent av fondets 
verdi ved utgangen av 2011. Dvs. 
en bagatellmessig del av den årlige 
avkastningen fra pensjonsfondet 
som kan gå til statsbudsjettet ifølge 
handlingsregelen.

Petroleumsfondet var ved utgan-
gen av 2003 anslått til å være på 
850 milliarder kroner, mens det i 
forbindelse med statsbudsjettet for 

2012 er anslått at Statens Pensjons-
fond Utland og Folketrygdfondet 
til sammen vil øke til 3.685 milliar-
der kroner ved utgangen av 2012. 

Det må derfor kunne fastslås at 
stortingets vedtak i 2006 ble fattet 
på særdeles sviktende grunnlag 
og bør kunne omgjøres uten at 
bærekraften i pensjonsreformen 
kommer i fare. 

POliTiSKe PRiORiTeRingeR
De politiske partiene og de poli-
tiske organene, som regjering og 
Storting, argumenterer vekslende 
med hensynet til økonomi og 
økonomisk bærekraft. Ved andre 
anledninger poengterer de at det 
foretas politiske prioriteringer. Det 
oppleves derfor som særdeles uri-
melig og dårlig begrunnet at pen-
sjonistene som gruppe ikke skal få 
sin del av den velferdsutviklingen 
de har vært med å skape grunnla-
get for, men tvert imot diskrimi-
neres slik at velferdsgapet i forhold 
til de yrkesaktive bare blir større år 
for år.  

KOnKluSjOneR
1. Alle i dette landet – dvs. alle 

nåværende og fremtidig pen-
sjonister - bør protestere både 
mot den levealderjusteringen 
og den underreguleringen av 
pensjonene som er gjennom-
ført fra og med 2011 idet dette 
både fratar pensjonistene sin 
del av velferdsutviklingen og 
reduserer verdien av opptjente 
pensjonsrettigheter

2. Dette skjer samtidig som Sta-
tens Pensjonsfond Utland når 
nye og uante nivåer og utsikte-
ne til fortsatt stor produksjon 
av olje og gass er økende

3. Fjerning av fradraget på 0.75 

prosent (underreguleringen) 
vil for et enkelt år bare til-
svare ca. 0.035 prosent av 
fondets verdi ved utgangen 
av 2011, sammenhold med at 
den avkastningen som ifølge 
handlingsregelen kan inntas 
i statsbudsjettet, tilsier pt. 4 
prosent 

4. Argumentasjonen for beret-
tigelsen av full regulering i 
pensjonene i samsvar med vel-
ferdsutviklingen i samfunnet 
bør fremføres i alle fora hvor 
pensjonistene har adgang – 
herunder overfor de politiske 
partiene og enkeltpersoner 
med sikte på forståelse for kra-
vet og påvirkning av partipro-
grammene for Stortingsvalget 
i 2013.

5. Det er uakseptabelt at pensjo-
nistene diskrimineres gjennom 
politiske vurderinger og be-
slutninger.

Det anbefales derfor at spørsmålet 
settes på dagsorden for alle møter 
i alle lokallag innen Seniorsaken 
og samarbeidende organisasjoner 
med sikte på påvirkning av parti-
programmene og valgkampen frem 
mot Stortingsvalget i 2013. Styret 
i Seniorsaken vil også følge opp 
dette på sentralt hold bl.a. gjennom 
samarbeidet innen Seniorenes Fel-
lesorganisasjon (Sf).

Ressursgruppe Jus og Økonomi
Torbjørn Vasstveit
Juli 2012

Sitat: 
”Er du født i 1967 og senere, må du 
regne med å måtte arbeide til etter 
fylte 70 år for å oppnå samme pen-
sjonsnivå som 67 åringene fra 1943 
årskullet.”
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MADEIRA
Mange kaller Madeira for Atlanterhavets botaniske have. Bli med oss og opplev denne 
fantastiske øya. Her opplever vi fantastisk natur, uforglemmelige blomstrende haver, 
levadavandring, god mat, samt en spennende og innholdsrik historie. DNB i Agder og 
Rogaland har i flere sesonger opplevd denne fantastiske øya med oss.
• Levadavandring og blomsterfestival  
• Varighet 7 dager 
• Anbefalt reisetid er april og mai 
Priser fra NOK 9.000.-

PIEMONtE Og LINguRIA EN REIsE I ItALIENsK LANDsKAP, 
MED MyE KuLtuR Og hIstORIE!
Bli kjent med et av Italias best kjente vinområder, Piemonte, og et enestående kyst- 
landskap. Vi besøker nydelige små landsbyer og spiser deilig lokalmat og ikke minst  
vinsmakinger.  Torino blir bla. et at høydepunktene på turen, mye historie og kultur å  
oppleve. Linguria og Sanremo er med sitt fantastiske milde klima kjent som –  
Blomsterrevieraen. Sanremo er også en populær badeby og wellness by .
• Utflukt til Torino med byvandring og besøk på blant annet Piazza Castello
• Varighet 5 netter / 6. dager(kan justeres)  
• Anbefalt reisetid er vår eller høst
 Priser fra NOK 9.950.-

BOstON / NEw ENgLAND
Opplev en av USA vakreste byer . Boston er USA mest spennende by både når det  
gjelder historie og nåtid. Turen inneholder fantastiske opplevelser i Boston, samt  
hele New England, med besøk på Martha’s Vinyard, Cape Cod.  
Her er det historie, naturopplevelser og kultur i skjønn forening.
• Utflukt Martha’s Vinyard, Byvandring i Boston 
• Varighet 7 netter / 8 dager  
• Anbefalt reisetid er april og september
Priser fra NOK 11.500.-

wAshINtON CAPItOL, sLAgEt vED gEttysBuRg, 
ChERRy BLOssOM fEstIvAL
Bli med og opplev en fantastisk reise til the US Capital og områdene rundt.
Vi tar deg med på en reise hvor opplevelsene står i kø, fra Washington i vakker vårprakt 
med 20.000 Japanske kirsebærtrær et verdenskjent fenomen, til fantastiske museer.
Etter et par dager i hovedstaden drar vi på en ”road trip” med tema Den Amerikanske 
borgerkrigen, og opplever kjente slagfelt som Gettysburg. Besøker Amish County for å  
oppleve hvordan Amish lever sitt spesielle liv i USA. Turen avsluttes ved vakre Baltimore 
hvor vi siste kveld nyter en felles ”Crabfeast” i havnen. 
• Varighet 7 netter / 8 dager  
• Anbefalt reisetid er april og mai 
Priser fra NOK 12.000.-

DOLOMIttENE Og gARDAsjøEN - vANDREtuRER fOR ALLE
Bli med og opplev Dolomittene og Gardasjøen på samme reise. Vi skal nyte lokal  
hjemmelaget mat, besøke vingårder, oppleve vakre høstfarger i fjellet, ta båttur på  
Gardasjøen. Vandreturene blir lagt opp slik at alle i vanlig form kan være med.  
Hver dag legges det opp turer med guide av forskjellig vanskelighetsgrad og lengde.
• Vandreturer og båtutflukt • Vingårdsbesøk og pittoreske landsbyer
• Varighet 5 netter / 6 dager 
• Anbefalt reisetid er september
Priser fra NOK 7.950.-

ut og Reis /Expert Reiser har signert en samarbeidsavtale med forsvarets seniorforbund om å levere  
prisgunstige reisetilbud til medlemsforeningene. vi skreddersyr gjerne den neste turen din forening skal 
ha enten det er i Norge, Europa eller sydligere og fjernere strøk. turen planlegger vi sammen og legger inn 
besøk på flotte kultur og historiske steder, botaniske hager, markeder, gode hoteller og med  
aktivitetstilbud. vi foreslår - dere velger! Ring oss for å motta et uforpliktende tilbud!
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ta kontakt i dag!
Ring eller send e-post til
rita@expertreiser.no 
tel: 23194400/16 - mob. 91124274
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n Nytt fra Statens Pensjonskasse

Tenk deg at du går av med særal-
derspensjon når du er 57 år. etter en 
stund ønsker du å begynne å jobbe 
igjen. Hvilke muligheter har du, og 
hvilke konsekvenser kan det få? 

Enkelt forklart kommer det an på 
hvem din nye arbeidsgiver er og hvor 
mye du jobber. Men først, hva betyr 
det at du har særalderspensjon? 
 
SæRAldeRSPenSjOn Og 
85-åRSRegelen
I offentlig sektor er den ordinære al-
dersgrensen 70 år. Når du har et yrke 
hvor det stilles særlige krav til fysiske 
og psykiske egenskaper, kan du ha en 
stilling med særaldersgrense. I For-
svaret kan det bety 60, 63 og 65 år. I 
denne artikkelen tar vi for oss særal-
dersgrensen på 60 år for ikke-sivile 
stillinger i Forsvaret. 

Hvis summen av alderen og opptje-
ningstiden din i Statens pensjonskasse 
(SPK) er 85 år eller mer, kan du slutte 
inntil tre år før aldersgrensen og få 
pensjon fra SPK. Med en aldersgrense 
på 60 år, kan du altså ta ut særalders-
pensjon fra måneden etter at du fyller 
57 år.  

HVOR Mye KAn du Få? 
eT RegneeKSeMPel
Du er født før 1959, har særalders-
grense 60 år og har jobbet i 30 år i 100 
prosent stilling.  
Du velger å gå av med særalderspen-
sjon når du fyller 57 år. Med en slutt-
lønn på 466 453 kroner får du en årlig 

pensjon på 307 859 kroner, som er 
66 prosent av sluttlønnen din. Denne 
pensjonen får du utbetalt fram til du 
fyller 67 år, og den blir ikke levealder-
justert (les mer om levealdersjustering 
på www.spk.no). 

Fra du er 67 år må du også ta ut alders-
pensjonen fra folketrygden, og begge 
pensjonene skal levealderjusteres.  
Samlet pensjon vil likevel være minst 
66 prosent av sluttlønnen, fordi du 
som er født før 1959 har en individuell 
garanti som sikrer deg dette – så fremt 
du har full opptjening.

i jOBB igjen
Etter at du har blitt pensjonist, får 
du lyst til å begynne å jobbe igjen. I 
eksemplene under kan du se hvilke 
muligheter du har og hva det betyr for 
pensjonen din. Vær oppmerksom på  
at eksemplene ikke tar hensyn til at 
pensjon og lønn reguleres hvert år.  

Vi forutsetter at du ikke tar ut alders-
pensjonen fra folketrygden før du  
fyller 67 år. 

 Du begynner i ny stilling i offentlig 
sektor (stat eller kommune ) 

1. Du jobber i en 100 prosent 
stilling med årslønn på 400 000 
kroner og som gir rett til med-
lemskap i SPK.  
 
Særalderspensjonen reduseres, 
men ikke i forhold til hvor stor 
stillingen er. Vi ser på hvor høy 
lønn du har i den nye stillingen i 

forhold til sluttlønnen (pensjons-
grunnlaget).  
 
Ny pensjonsgrad = pensjons-
grunnlag – ny årslønn/pensjons-
grunnlag x 100 = pensjonsgrad 
Ny pensjonsgrad = (466 453 - 400 
000) / 466 453 * 100 = 14,25 pro-
sent).  

Lønn i stillingen   
kr. 400 000 
Pensjon fra SPK: 
307.859 x 14,25/100  =  kr . 43.870 
Total lønn og pensjon   
kr. 443.870

Du begynner i ny stilling i offentlig  
sektor og stillingen er mindre enn 
minstegrensen for medlemskap i  
pensjonsordningen.

1. I statlig sektor er du medlem i 
SPK uansett hvor liten stilling du 
har etter at du har tatt ut særal-
derspensjon. 
 
Eksempel: 10 prosent stilling med 
40 000 kroner i lønn.   

Ny pensjonsgrad = 
        (466.453 – 40.000)/
         466.453 x 100 = 91,42 prosent   
 
Lønn i stillingen   
kr. 40 000
Pensjon fra SPK: 
307.859 x 91,42/100 =  kr. 281.445
Total lønn og pensjon   
 kr. 321.445

Særalderspensjon	og	ny	jobb
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2. I kommunal sektor meldes du 
ikke inn i pensjonsordningen når 
stillingen er mindre enn 14 timer 
per uke i gjennomsnitt pr. kvar-
tal.  Dette gjelder også når du har 
særalderspensjon. 
Særalderspensjonen reduseres 
ikke. 

Du lønnes med pensjonistlønn
Hvis du blir engasjert på pensjonistvil-
kår, får du pensjonistlønn som pr. i dag 
er på 170 kroner i timen. Særalders-
pensjonen reduseres ikke.  

Du får en stilling i en privat bedrift 
(uten offentlig tjenestepensjon)
Særalderspensjonen reduseres ikke, 
uansett lønnens størrelse.

ny jOBB Med AldeRSgRenSe 70 åR
Hva hvis den nye stillingen du begyn-
ner i, etter at du fylte 57 år, gir med-
lemskap i SPK og har aldersgrense 70 
år?

Du slutter i den nye stillingen før du 
fyller 62 år  
Særalderspensjonen utbetales igjen når 
du slutter i den siste stillingen. 
 
Du slutter i den nye stillingen etter du 
fyller 62 år

Nå kan det være to alternativer du må 
vurdere.

1) Etter en tid i den nye stillingen 
kan du ha nok opptjening til at du 
kan gå av med AFP når du slutter 
(se vilkår på www.spk.no). Pensjo-
nen blir beregnet etter folketryg-
den frem til du fyller 65 år, og etter 
den nye sluttlønnen fra du har fylt 
65 år. Du kan tjene inntil 15 000 
kroner før pensjonen blir redusert, 
uansett hvor inntekten kommer 
fra.  Tjener du over 15 000 kroner, 
reduseres din AFP. 

2) Du kan velge å få tilbake særal-
derspensjonen.

iKKe Full OPPTjening?
Tenk at du har 28 års tjenestetid når du 
er 57 år og går av med særalderspen-
sjon.  Da beregnes pensjonen din som 
28/30 av full pensjon. Nå begynner du 
i ny stilling med 70 års aldersgrense 
med medlemskap i SPK. Opptjeningen 
fortsetter, og du jobber til du fyller 65 
år. Om du nå velger å gå av med AFP, 
vil denne bli beregnet etter ny samlet 
opptjening, dvs full opptjening.  Velger 
du å få tilbake særalderspensjonen i 
stedet for AFP vil ny tjenestetid bli lagt 
til først når du fyller 67 år.

HVA Med SKATT?
Skatteregler kan endre seg, og skat-
teberegningen tar hensyn til formue, 
gjeld og hvilke fradrag du kan gjøre i 
inntekt og pensjon. Vi nøyer oss derfor 
med å gjøre oppmerksom på at det 
er innført et spesielt skattefradrag på 
pensjonsutbetalinger fra 2011. Dette 
skattefradraget gjelder for AFP, men 
ikke for særalderspensjon. Det kan 
derfor vise seg at utbetalingen etter 
skatt blir høyere ved å velge AFP frem-
for særalderspensjon fra 65år. Fra 67 år 
vil det ikke være noen forskjell skatte-
messig på dette punktet. Kontakt skat-
teetaten hvis du ønsker hjelp til skat-
teberegning. SPK kan hjelpe deg med å 
beregne pensjonen din før skatt.
 
luReR du På nOe? 
Du kan lese mer om særaldersgrenser 
på www.spk.no. Du kan også gjerne 
ringe kundesenteret hos SPK på 02775. 

Særalderspensjon	og	ny	jobb
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FSF har hatt flere forespørsler om 
hva som gjelder av regler dersom en 
kommer på sykehjem, hvordan blir 
pasientens økonomi, hva blir igjen 
til den som blir boende i den felles 
boligen? det er ikke noe entydig svar, 
den enkelte kommune fastsetter selv 
hvor stor egenandelen skal være dog 
innenfor rammen av sentralt gitte 
bestemmelser. Med andre ord hva 
den enkelte skal betale avhenger av 
hvilken kommune som betaler eller 
garanterer for oppholdet på syke-
hjemmet.

Av: Karl O Bogevold, 
Nestleder FSF 

Helse- og omsorgsdepartementet 
har gitt en egen forskrift som re-
gulerer øvre grense for hva kom-
munen kan ta i betaling for en 
sykehjemsplass. Likeledes er det 
regulert en nedre grense for hva 
pasienten skal ha til disposisjon.  
Forskriften er på langt nær uttøm-
mende, derfor har også departe-
mentet utgitt rundskriv med merk-
nader til forskriftens bestemmelser. 
Disse merknadene er imidlertid 
ikke bestemmende for kommunen, 
det ligger derfor en stor anledning 
til å utøve kommunalt skjønn ved 
utforming av kommunens bestem-
melser om egenbetaling ved opp-
hold i sykehjem.

BeRegningSReglene
Beregningsreglene omfatter lang-
tidsopphold på ubestemt tid, like-
stilt med dette er kortidsopphold 
som samlet overstiger 60 døgn i et 
kalenderår.

Egenandelen beregnes ut fra den 
enkeltes egen økonomi. 
For nettoinntekter opp til folke-
trygdens grunnbeløp (G), fra1. mai 
2012 kr 82 122, kan kommunene 
kreve inntil 75 % pr år fratrukket et 
fribeløp, for 2012 kr 6 800.
Av inntekt utover G betales inntil 
85 %.  
Forskriftens ordlyd ”kan” og ”inn-
til” gir kommunen hjemmel til å gå 
opp til disse nivåene, men kommu-
nen står fritt til å nytte lavere satser.
Pasienten skal som et minimum, 
sitte igjen med:
•	 25 % av inntekter inntil G
•	 75 % av fribeløpet
•	 15 % av inntekter utover G

innTeKTen (BeRegningSgRunn-
lAgeT)
Som inntekt regnes pensjon, ar-
beidsinntekt, næringsinntekt, tryg-
deytelser, leieinntekt, aksjeutbytte, 
renter og avkastning på formue. Til 
fradrag kommer skatt og gjeldren-
ter. 
Ektefelles inntekter tas ikke med. 
I de tilfeller hvor ektefellene har 
fellesinntekt, f.eks. fra gårdsdrift, 
leieinntekter, renteinntekt fra felles 
bankbøker bør pasienten gi opplys-
ning om dette. Halvdelen av felles-
inntekten skal i slike tilfeller inngå 
i inntekten for beregning av egen-
andelen. Dersom pasienten sitter 
i uskiftet bo, skal bare halvparten 
av fellesinntekten legges til grunn. 
I sistnevnte tilfelle skal pasienten 
ha fullt fradrag for skatt. Inntekten 
for den enkelte danner således ut-
gangspunktet for beregningen.

Kommunen kan ved fastsettelsen 
av inntekten også ha egne bestem-
melser til gunst for pasienten, f eks 
at renter av formuen ikke skal tas 
med, eller at renteinntekter skal ha 
et bunnfradrag.

FORMue 
Det er inntektene i innleggelses-/
innflyttingsåret som legges til 
grunn når egenandelen skal fastset-
tes. Formuen skal således ikke på 
noen måte røres ved fastsettelsen 
av egenbetalingen. Det samme gjel-
der gevinst i spill eller lotteri, ge-
vinst ved salg av bolig, gevinst ved 
salg av aksjer, aksjefondsandeler 
eller andre verdipapirer.

FRAdRAg i BeRegningSgRunnlAgeT 
Dersom vedkommende som leg-
ges inn i institusjonen har hjem-
meboende ektefelle og/eller barn 
som blir boende hjemme, må det 
ved fastsettelse av egenandelen tas 
hensyn til dette. I slike tilfeller må 
egenandelen vurderes i forhold 
til familiens nødvendige utgifter 
og slik at hjemmeboende fami-
liemedlemmer blir sikret et rime-
lig økonomisk grunnlag. Det må 
unngås at hjemmeboende familie-
medlemmer kommer i økonomiske 
vanskeligheter fordi et av familiens 
medlemmer flytter til/legges inn i 
institusjon og må betale for seg der.
Regelen innebærer at kommunen 
må beregne hva hjemmeboende 
ektefelle/barn ville fått i brutto 
pensjoner fra folketrygden dersom 
pasienten var død, Ved beregnin-
gen av fradraget skal brutto pensjo-
ner reduseres krone for krone mot 
hjemmeboendes arbeidsinntekter 

Hva	skjer	med	økonomien	dersom	
du	får	plass	på	det	kommunale	
sykehjemmet?
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og pensjoner fra folketrygden. 
Fradraget er et minimumsfradrag. 
Kommunen kan beregne et høyere 
fradrag. Dersom omstendighetene 
i den konkrete sak tilsier det, bør 
kommunen fastsette et høyere 
fradrag enn det som er angitt som 
minimum. 
Dersom pasienten mottar pensjon 
(andre enn folketrygdens pensjo-
ner) fra offentlige eller private pen-
sjons- eller forsikringsordninger, 
skal det gjøres fradrag tilsvarende 
50 % av pasientens brutto offentlige 
pensjoner og/eller 50 % av pasien-
tens private pensjonsytelser. 

De sentralt gitte bestemmelser gir 
adgang til å gjøre fradrag i bereg-
ningsgrunnlaget når dette finnes 
rimelig etter forholdene. Det åpnes 
for å fastsette større fradrag på 
grunn av spesielle omstendigheter. 
Det er opp til kommunens skjønn 
å ta hensyn til slike fradrag. For 
å unngå forskjellsbehandling av 
kommunens beboere, bør kommu-
nen legge opp til en lik praksis på 
området. Ved langtidsopphold kan 
f.eks. alle pasienter gis rett til fra-
drag for boutgifter i 6 måneder.

For personer som er på korttids-
opphold og dag eller nattopphold, 
er forutsetningen at den som be-
nytter tilbudet skal ha muligheter 
til å dekke de samme faste utgifter 
til bolig og husholdning som andre 
hjemmeboende.

TidSROM FOR BeTAling
For langtidsopphold kan krav om 
vederlag først gjøres gjeldende etter 
en måned regnet fra innflyttings-
dato. Ved flytting direkte fra annen 
institusjon eller privat forpleining 
skal tiden for opphold i denne in-
stitusjon m.v. medregnes. 
Kommunen har adgang til å ta 
betaling for korttidsopphold og 
dag- eller nattopphold fra første 
dag. Betalingens størrelse fastsettes 

av Kongen. Har pasienten hatt flere 
korttidsopphold kan kommunen 
kreve egenandel som for langtids-
opphold når vedkommende har 
vært på institusjon i minst 60 døgn 
pr. kalenderår. Plikten til å yte 
egenandel gjelder til og med den 
dag institusjonsoppholdet opphø-
rer.

OM VedTAKeT 
Det er kommunen som dekker 
oppholdsutgiftene som også treffer 
vedtak om egenandel.  
I utgangspunktet velger den en-
kelte kommune selv hvilken instans 
i den enkelte kommune som skal 
treffe vedtaket. Det kan være hen-
siktsmessig for kommunen å ha 
samme saksgang for alle institusjo-
ner som omfattes av egenandelsbe-
taling. 

Klage på vedtak om egenandel 
Vedtak om fastsettelse av egenan-
del kan påklages. Klagen sendes 
til det forvaltningsorgan som 
har fattet vedtaket. Klageinstans 
er fylkesmannen. Dette gjelder 
uavhengig av hvilket organ innen 
kommunen som har truffet vedta-
ket. Fylkesmannen kan etter for-
valtningsloven § 34 prøve alle sider 
av saken og herunder ta hensyn til 
nye omstendigheter. Vedtaket om 
egenandel kan påklages av bebo-
eren, dennes nærmeste pårørende 
og verge. Også andre som måtte ha 
rettslig klageinteresse kan klage,jfr. 
forvaltningsloven § 28. De ”nær-
meste pårørende” kan f.eks. være 
ektefelle, samboer, barn, foreldre 
eller søsken.

HVA BøR den enKelTe gjøRe 
Mange synes å ha erfart at spørs-
mål vedrørende egenandeler ikke 
er enkelt å få svar på. Flere har 
gjort flere forsøk på å skaffe seg 
oversikt, men oppdager at regel-
verket virket både komplisert og 
mangelfullt og at oppsett av reg-

nestykkene ikke er til å forstå. FSF 
anbefaler den enkelte å henvende 
seg til kommunen der de bor for 
å få vite hvordan egenandeler ved 
langtidsopphold i din kommune 
beregnes. Sørg for å få en forkla-
ring slik at beregningen og oppsett 
av regnestykket blir forstått.

Et eksempel på hva pasienten 
skal betale i egenandel:
A har disponibel nettoinntekt 
på kr. 180.000
Av G = 82.122 pr. 1.5. 2012, 
trekkes kr. 6.800
Av kr. 75.322 beregnes inntil 
75 % = kr. 56.592
Av kr. 180.000 - kr. 82.122 
= kr. 97.878 betales inntil 
85 % = kr. 83 196
A betaler pr. år = kr. 139.788. 
A betaler pr. måned = kr. 11.649

Sett fra pasientens synspunkt skal 
han/hun, som et minimum, sitte 
igjen med:
   (1) 25 % av inntekter inntil 
grunnbeløpet (G pr. 1.5 2012 
= 82.122) = kr. 20.531 
+ (2) 75 % av fribeløpet. 
(Fribeløpet pr. 1.1.2012
 = 6 800) = kr. 5.100 
+ (3) 15 % av inntekter utover 
G.15 % av kr. 97 878 (kr. 180 000 - 
kr. 82 122,-) = kr. 14.682 
A beholder pr. år = kr. 40.313
A beholder pr. måned = kr. 3.359

Kommunen kan maksimalt kreve:
(1) 75 % av inntekter opp til  

(G – fribeløpet)
+ (2) 85 % av inntekter utover G.

Det understrekes at kommunen 
selvsagt kan velge å følge beta-
lingsregler som er gunstigere for 
pasienten.
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Bankkontoen din kan bli tappet, og 
PC-en kan bli misbrukt i alvorlige da-
taangrep. dårlig datasikkerhet er nå 
blitt en trussel både mot vanlige folk 
og samfunnssikkerheten. Men du kan 
være relativt trygg hvis du tar i bruk 
helt enkle virkemidler, som å oppda-
tere alle programmene på PC-en din, 
bruke gode passord, og være bevisst 
når du surfer på nett. 

Av: Kjetil Berg Veire, 
informasjonssjef i Nasjonal sik-
kerhetsmyndighet (NSM)

Diskkrasj stanset operasjoner. Krimi-
nelle tar over internett. Tømmer lønns-
kontoen din med e-post. Stadig flere 
overskrifter i media den siste tiden har 
minnet oss om truslene på Internett. 
Vi nordmenn er kanskje ikke spesielt 
godt rustet i utgangspunktet mot de 
som prøver å lure oss på nettet. Vi er 
vant til å stole på folk. Vi regner med 
at naboen ikke ubedt går inn i huset 
vårt, eller tar med lommeboka på vei 
ut etter besøk. 

KRiMinAliTeT i VeKST
Med nettet, som vi på få år er blitt så 
avhengige av, er situasjonen en helt 
annen. Kriminaliteten har vært i kraf-
tig vekst de siste årene. Det kommer 
stadig mer avanserte forsøk på alt fra å 
stjele identiteten eller kredittkortopp-
lysningene dine, tømme bankkontoen 
via avanserte virus på mot nettbanken, 
misbruke PC-en din til å sende ut 
spam, eller alvorlig dataspionasje som 
tapper selskaper for hundrevis av mil-
lioner av kroner. E-poster eller meldin-

ger tilsynelatende sendt fra sjefen din 
eller en venn på Facebook kan instal-
lere virus på maskinen. I siste trus-
selvurdering fra E-tjenesten heter det 
i tillegg at aktører i fredstid kan plante 
såkalte bakdører i datasystemer som i 
en senere konfliktsituasjon kan brukes 
til å forstyrre eller ødelegge systemer 
og prosesser. Skrekkscanarioet, som er 
reelt, er om kriminelle eller stater hac-
ker seg inn i styrings- og kontrollsyste-
mer i for eksempel oljeindustrien, eller 
lammer strømforsyningen. Lenge var 
det bare en teoretisk mulighet for slike 
aksjoner. Viruset Stuxnet, som infil-
trerte atomanlegg i Iran i 2010, viste at 
det faktisk går an. 

åPne døReR
Hvordan er det mulig? De fleste av 
oss har store problemer med å forstå 
hva som faktisk foregår inne i en data-
maskin eller mobiltelefon. Den beste 
sammenligningen er å sammenligne 
datamaskinen, smartmobilen eller 
lesebrettet med et hus med mange 
dører og vinduer. Datatrafikken inn til 
PC-en og mobilen går også via mange 
dører og vinduer, når du sender e-post, 
surfer på nett eller er på sosiale medier, 
og gjennom trådløse nettverk. De må 
være godt nok sikret, og godt nok låst. 
Som huseier lukker du vinduene, og 
låser døra når du går hjemmefra, slik 
at ikke uvedkommende skal komme 
inn og stjele eiendelene dine. På en da-
tamaskin gjør det det med å oppdatere 
alle programmene. Programmer som 
ikke er oppdatert har sårbarheter som 
kriminelle kan utnytte for å komme 
seg inn i datamaskinen. Et program 
som ikke er oppdatert, er kort og godt 
en åpen dør inn i maskinen. 

FAlSKe VenneR
På nettet kan du i tillegg bli lurt til å 
låse opp døra for kriminelle. Du kan få 
en e-post med vedlegg fra en kollega, 
eller en Facebook-oppdatering fra en 
venn, som i virkeligheten er sendt fra 
de som ønsker å komme seg inn i mas-
kinen. Hvis du åpner vedlegget, åpner 
du samtidig døra til datamaskinen, og 
virus kan installeres i bakgrunnen uten 
at du oppdager det. En måte å oppdage 
det på er om e-posten virker merkelig. 
Er det rart om vennen eller kollegaen 
skriver på engelsk, eller uttrykker han 
eller hun seg på en måte som ikke 
stemmer helt overens med hvordan du 
kjenner vedkommende? 

nøKleR På AVVeie
En annen måte å lure seg inn i maski-
nen på er å sende falske lenker. Det har 
blant annet vært brukt i mange svin-
delforsøk mot norske banker denne 
våren. En e-post fra banken minner 
deg om at du for eksempel må opp-
datere passord til nettbanken. Klikker 
du på lenken i e-posten kommer du til 
en falsk nettside, og du har gitt fra deg 
passordet i det øyeblikket du skriver 
det inn i nettleseren. Derfor må vi 
være bevisste når vi surfer på nett, og 
åpner og behandler e-poster. Hvis du 
aldri tidligere har fått en slik e-post fra 
banken din, er det grunn til å være på 
vakt. Ved å gi fra deg passordet, gir du 
fra deg nøkkelen til bankboksen din. 

STjålne PASSORd
En annen ting du bør tenke på er å 
ikke bruke samme passord på mange 
ulike tjenester. Og spesielt viktig er 
det å ikke bruke samme passord på 
nett-tjenester som Facebook, Linkedin 
og Twitter, som de bruker på jobbens 
ofte sensitive datasystemer. De fleste av 
oss jobber med informasjon som må 
beskyttes på den ene eller andre må-
ten. Det siste halvåret har vist et stadig 
større antall dataangrep hvor hackere 
stjeler databaser med passord, for så å 
legge dem ut på Internett. Det skjedde 
senest i år på Linkedin. Har du brukt 
samme passord der som på jobben, 
kan det være en enkel jobb å bryte seg 
inn i jobbens systemer. 

De digitale 
truslene
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SViKTende SiKKeRHeT
I Nasjonal sikkerhetsmyndighet har 
vi de siste årene advart mot at sikker-
hetstilstanden, også på nett, er svik-
tende, og at samfunnet er for sårbart. 
Datasystemer er for dårlig sikret, og 
viktige sikkerhetstiltak blir ikke gjen-
nomført. 
Det gjør regjeringen nå noe med. 
Både i langtidsplanen for forsvars-
sektoren og stortingsmeldingen om 
samfunnssikkerhet som kom i vår 
heter det at regjeringen vil styrke ar-
beidet med IKT-sikkerhet på tvers av 
samfunnssektorene. Blant tiltakene er 
en styrking av Norges nasjonale senter 
for å håndtere alvorlige dataangrep, 
NorCERT i Nasjonal sikkerhetsmyn-
dighet. 

Men regjeringen kan ikke alene sørge 
for at vi er godt nok sikret mot data-
angrep i Norge. Alle virksomheter 
har ansvaret for å sikre sine egne 
datasystemer godt nok. Og du og jeg 
har et ansvar for å sørge for å lukke 
vinduene og låse dørene på datautsty-
ret vårt. I oktober arrangerer i tillegg 
Norsk senter for informasjonssikring 
en nasjonal sikkerhetsmåned i Norge. 
Slike kampanjer bør, sammen med 
regjeringens andre tiltak for å stoppe 
de kriminelle på nett, styrke datasik-
kerheten i Norge. 

uliKe TyPeR dATAAngReP
Phishing: Phishing (uttale som i «fishing») blir brukt til å «fiske» 
informasjon som brukernavn, passord, kredittkortopplysninger 
med mer. Personene bak fisker ofte opp informasjon ved å lure 
brukere inn på falske nettsider, der du blir bedt om å oppgi infor-
masjonen de er ute etter. 

Botnett: En måte kriminelle kan utføre dataangrep på er gjennom 
såkalte botnett. Et botnett er et nettverk av datamaskiner som er 
blitt infisert av virus, og som blir koblet opp mot en kommando- 
og kontrollsentral som blir styrt av personene bak. Kriminelle 
bruker botnett til å utføre såkalte tjenestenektangrep, eller sende 
ut søppelpost.

Trojanere: En trojaner er et lite dataprogram som ligger skjult for 
eksempel i et vedlegg i en e-post, kort sagt et program som utgir 
seg for å være noe annet enn det det er. Som ansatt i en bedrift kan 
du utnyttes ved å åpne e-poster med vedlegg, som også inneholder 
en trojaner som kan ta kontroll over datamaskinen eller nettverket 
på jobben din.
Nettbanktrojanere: En nettbanktrojaner er et dataprogram spesi-
alsydd for å bryte seg inn i nettbanker. Datamaskinen din kan bli 
infisert uten at du vet om det, for eksempel ved å klikke på lenker 
til falske nettsider eller annet. Nettbanktrojaneren kan manipulere 
nettleseren slik at du gir fra deg sensitiv informasjon som bruker-
navn, passord og engangskode uten at du merker det.

Tjenestenektangrep: Et tjenestenektangrep, eller såkalt DDoS-
angrep (som står for Distributed Denial of Service) kan lamme 
nettsider ved å sende så mye trafikk mot sidene at de blir satt ut 
av spill.

SCADA-systemer: 
Et SCADA system (som står for Supervisory Control And Data 
Acquisition) er et datasystem som brukes til å styre og kontrollere 
industriprosesser i alt fra pizzaovner til vann- og kraftforsyning. 
Det første kjente angrepet mot et SCADA-system skjedde i 2010, 
da dataormen Stuxnet trengte seg inn i atominstallasjoner i Iran.

diSSe jOBBeR Med dATASiKKeRHeT i nORge 
Nasjonal sikkerhetsmyndighet
Nasjonal sikkerhetsmyndighet fører tilsyn med sikkerhetsloven, 
og varsler og koordinerer håndteringen av alvorlige dataangrep 
mot kritisk infrastruktur i avdelingen NorCERT. NSM leder også 
Koordineringsgruppen for IKT-risikobildet, som er et samarbeid 
mellom Etterretningstjenesten, PST og NSM

Cyberforsvaret
Cyberforsvarets hovedoppgave er å operere Forsvarets informa-
sjonsinfrastruktur
herunder å etablere, drifte, videreutvikle, beskytte og bekjempe 
trusler knyttet til denne infrastrukturen, samt understøtte Forsva-
rets operasjoner hjemme og ute.

Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS)
NorSIS bevisstgjør om trusler og sårbarheter, gir råd og veiled-
ning, og påvirker til gode holdninger innen informasjonssikker-
het. 

Post- og teletilsynet
Post- og teletilsynet fører tilsyn med lov om elektronisk kommu-
nikasjon (e-komloven). Gjennom nettvett.no gir Post- og teletil-
synet råd om sikker bruk av Internett. Nettvett.no er et nettsted 
hvor du finner informasjon, råd og veiledning om sikker bruk av 
Internett. Informasjonen er rettet både mot forbrukere og små og 
mellomstore bedrifter.

SliK BeSKyTTeR du deg

• Bruk antivirus og brannmur
• Oppdater alle dataprogrammene når du 
   blir bedt om det
• Bruk gode passord, og bruk ulike passord for 
   ulike tjenester og maskiner
• Vær bevisst når du åpner e-post og surfer på nett

Mye å gjøre: I Norges nasjonale senter 
for å koordinere håndteringen alvorlige 

dataangrep, NorCERT, blir det stadig 
flere saker å håndtere. Foto: NSM



Bli med Ole & AnitA til 
eksotiske Dubai 
De arabiske emirater består av 7 sjeikdømmer - Dubai, Abu Dhabi, 
Sharjah, Ajman, Umm Al Quwain, Ras Al Khaimah og Fujairah. Abu Dhabi 
er hovedstaden. Dubai, fra forblåst ørken til eventyrlig lekeplass for de 
rike. En blanding av Miami og Las Vegas. Souker, sjeiker, kameler, sky-
skrapere og strender. Her vil du finne kjempefine hotell, førsteklasses 
mat, vidunderlige strender og et hav av aktiviteter. Dubai passer for alle 
i vennegjengen, for deg som velger å reise alene, eller par. Dubai ønsker 
å være størst og best derfor er høye skyskrapere, marinaer med luksus-
yachter, kunstige øyer, syvstjerners hotell og elegante restauranter helt 
dagligdags. Shoppingen slår det meste – merkeklær, vesker, klokker og 
elektronikk m.m. Dessuten er Dubai senter for gullhandel, rimelig. 
Opplev Dubai og Emiratene på sitt beste. Vi skal ha sightseeing i Dubai 
og Emiratenes hovedstad Abu Dabi, hvor vi besøker den kjente moskeen. 
1/2 dagsutflukt til konservative Sharjah. Ørkensafari med BBQ-middag og 
magedans er en uforglemmelig opplevelse. Vi besøker Palmeøya og opplever det 
fantastiske akvariumet i Hotel Atlantis før vi spiser en fantastisk middag der. 
Vi besøker flere av de kjente kjøpesentrene, Mall of Dubai som er verdens 
største og Mall of Emirates som har en skibakke midt inne i senteret. 124 
etasjer tar heisen oss opp til utkikkspunktet på verdens høyeste bygning 
Burj Khalifa, før vi ser vannshowet. Dette er bare noe av det vi skal oppleve, 
reiseleder arrangerer flere aktiviteter.
Avreise 01. mars. Pris per person i dbl. rom kr. 14.990,-

Prisen inkluderer : Fly t/r Oslo – Dubai, 8 overnattinger inkludert frokost 
og middag. 4 utflukter, 2 lunsj og all transfer.
Tilsluttningsbillett utenfor Oslo kr. 950,- pr pers t/r

Se også flere bilder på facebook eller på vår webside www.solgruppen.no
BESTILL I GOD TID DA DET ER BEGRENSET ANTALL PLASSER. VELKOMMEN 

PUERTO CALMA  nyrenovert leilighetskompleks i 2 blokker med delvis havutsikt. Alle leilig-hetene har kom-
binert stue og kjøkken, bad med dusj, velutstyrte leiligheter med 1 soverom, safe, hårføner, kjøle- og fryseskap, 
kaffetrakter, oppvaskmaskin, brødrister, mikrobølgeovn, strykjern, TV med flatskjerm (eurosport og skandinavisk 
kanal), air-condition med varm og kald luft. Terrasse med bord og stoler, markise etc. Anlegget har restaurant, 
pianobar om kvelden, heis og 24 timers resepsjon. Vaskeri der man kan vaske og tørke klær ved bruk av mynter. 
Gratis wifi i resepsjonen, (i leilighetene må man leie internett med modem.) Stort bassengområde med oppvarmet 
basseng og solsenger.  Vask flere ganger i uken. Flott utsikt mot havnen i Puerto Rico.Supermarked og flere 
restauranter kort vei fra hotellet. Passer også for de som har rullestol.

Solgruppens Oase
PUERTO CALMA i 
“nye” Puerto Rico
er vårt bosted på
Gran Canaria.

Ring 73 53 50 12 idag, begrenset antall plasser , først til mølla - først malt ! 



Hovedturen går fra Oslo 19.01.13 i 4 uker fra kun kr. 15.950,- direktefly med SAS
Fra Trondheim 19.01.13 i 4 uker fra kun kr. 17.490,- direktefly med Norwegian
Fra Oslo eller Trondheim 19.01.13 & 02.02.13 i 2 uker fra kun kr. 11.990,- fly med Norwegian
Fra Oslo eller Trondheim 19.01.13 i 6 uker fra kun kr. 21.500,- fly med Norwegian
Pris.pr.person når 2 personer deler. Merk at vi tilbyr rimelig tilslutning fra andre norske byer. Enkeltrom kr.250,-pr.dag
Prisen inkl: fly fra Oslo eller Trondheim til Gran Canaria, transfer, bosted i valgte uker, Solgruppens reiselederservice,
vakt.telefon, vert med sosiale aktiviteter, 1-2 middager og drikke, 1-2 heldagsutflukter lunsj og drikke, overraskelser.

Vi gjentar suksessen fra ifjor og inviterer på fellestur til Puerto Rico på Gran Canaria. Januar og februar er absolutt 
høysesong på Gran Canaria. Klimaet er deilig og her kan man nyte det gode liv. Under oppholdet så er selvfølgelig Ole 
med og har flere overraskelser. Oles 6èr klubb er et fast innslag. Solgruppen har ukentlig aktivitetsprogram og sosialt 
samvær. Flotte gåturer.  Det er inkludert 2 nye spennende utflukter med lunsj, “bli kjentfest” med middag og drikke & 
avslutningsfest med middag og drikke. I år skal vi bo på et nyoppusset leilighetshotell alle sammen. Se egen beskriv-
else av Puerto Calma på side 2.  Bli med og møt gamle og nye venner. Her er vi som en storfamilie på tur!

Ring idag for informasjon og påmelding tlf. 73 53 50 12 eller send epost til anita@solgruppen.no
Alle reisende må ha reiseforsikring og avbestillingsbeskyttelse. Påmeldingen er bindende. Man 
betaler et depositum på kr. 5.000,- ved bestilling og restbeløpet betales 8 uker før avreise. 
Giro blir sendt fra Solgruppen etter påmelding sammen med reisebetingelser og verdt å vite. www.solgruppen.no.

Bli med Ole og Anita på fellestur til Gran Canaria 19.01.13

Sol, trim, shopping, mat, moro  &  fellesskap -  nyt  livet !

Puerto Rico har alltid vært populært blant det voksne publikum, ikke minst det stabile været og mindre vind er årsak til dette. 
Puerto Rico ligger i en trang dal som munner ut i en stor sandstrand (hvit sand fra Afrika) beskyttet av moloer, både dalbunnen og 
sidene er utbygd med hoteller, det er bare mellom kjøpe senteret i dalbunnen og sjøen at man finner et grønt parkmessig område. 
Et hundretalls forretninger, spisesteder og barer er samlet i det store kjøpesenteret. Et par restauranter med dans (til skandinavisk 
musikk) er populære samlingspunkt for langtidsreisende. Spaserer man den nyanlagte gangveien fra havnen og ca. 15 min. nordover 
kommer man til Amadores-stranden, en meget populær og ganske lett spasertur i klippeveggen rett over havet. Stranden her er stor 
og fin med tilkjørt sand fra de Vest-Indiske øyer og omkranset med serveringssteder og butikker. Merkede vandrestier går ut i flere 
retninger, bl. a. til rastestedet ”Norskeplassen”. Vi bor i fine leiligheter i den nye delen av Puerto Rico, dalen ovenfor havnen.

Våre reise ledere, Anita & Ole har flere års erfaring og bred lokalkunnskap 
og vil gjøre sitt ytterste for at du skal trives og ha det godt. Velkommen til 
en deilig og opplevelsesrik ferie. Hilsen Ole Engeskaug og Anita Bekken

Ring 73 53 50 12 idag, begrenset antall plasser, først til mølla - først malt ! 
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Styrket	samarbeid	mellom	
Sivilforsvaret,	Politireserven	
og	Heimevernet
Regjeringen har i dag oppnevnt et 
utvalg som skal gjennomgå organi-
seringen av Sivilforsvaret, Heimev-
ernet (HV) og Politireserven for 
å sikre at staten bruker forsterkn-
ingsressursene effektivt ved større 
hendelser. 

Terrorhandlingene 22. juli og 
orkanen Dagmar viste hvor viktig 
det er at staten bruker de samlede 
forsterkningsressursene effektivt 
når store hendelser inntreffer.
Sivilforsvaret, Heimevernet og 
Politireserven kan brukes i fredstid 
ved hendelser som er så store at 
de overstiger nød- og redningse-
tatenes kapasitet.

Det er derfor viktig at vi ser med 
friske øyne på dagens organiser-
ing av beredskapsorganisasjonene 
Sivilforsvaret, Politireserven og HV, 
sier justis- og beredskapsminister 
Grete Faremo.

Utvalgets hovedoppgave er å vur-
dere om dagens organisering, grad 
av samordning og anvendelse av de 
tre kapasitetene er hensiktsmessig 
og tilstrekkelig effektiv for å ivareta 
de samfunnssikkerhetsmessige be-
hov i fredstid. Dette skal ses i sam-
menheng med organisasjonenes 
oppgaver i væpnet konflikt. Utval-
get skal vurdere ulike former for 
sammenslåinger, samordning  
og effektiviseringstiltak for å få 
den beste beredskapen ut fra 
tilgjengelige ressurser.

Det er viktig at forsvaret og det 
sivile samfunn støtter hverandre 
gjensidig når alvorlige hendelser 
inntreffer. De samlede beredska-
psressursene må kunne utnyttes 
så godt som mulig. Det er viktig 
å huske at organisasjonene har 
ulik rolle i krig, der Heimevernet 
som en del av Forsvaret i folker-
ettslig forstand er stridende, mens 

sivilforsvar og politireserven er 
sivile. Dette skal imidlertid ikke stå 
i veien for et tettere samarbeid om 
krisehåndtering i fredstid, under-
streker forsvarsminister Espen 
Barth Eide.

Det er viktig å sørge for at forst-
erkningsressursene har en solid 
lokal forankring. Dette kan sikres 
ved at lokale ressurser med god 
lokal kunnskap har tilstrekkelig 
volum, kompetanse og forsvarlig 
utstyr for å kunne bistå nødeta-
tene når store ulykker og andre 
uønskede hendelser inntreffer, sier 
justisminister Grete Faremo.
Utvalget skal ledes av fylkesmann 
Ann Kristin Olsen. Utvalget skal 
avgi sin utredning til Justisdeparte-
mentet innen 31. mars 2013.

uTVAlgeT eR SATT SAMMen SliK:

Leder:
Fylkesmann: Ann-Kristin Olsen, Kristiansand

Medlemmer:
Avdelingsleder: Ann Christin Olsen-Haines, Tønsberg, medlem
Generalmajor: Morten Haga Lunde, Sandvika, medlem
Politiinspektør: Heidi Kløkstad, Bodø, medlem
Organisasjonsleder: Jon Halvorsen, Oslo, medlem 
Ordfører: Alfred Bjørlo, Eid, medlem
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Langtidsplanen	for	
forsvarssektoren	iverksettes
Forsvarsminister espen Barth eide 
overrakte i dag iverksettingsbrev 
for langtidsperioden 2013 – 2016 til 
etatssjefene i forsvarssektoren. -iverk-
settingsbrevet er startskuddet for å 
realisere den nye langtidsplanen for 
forsvarssektoren, som ble vedtatt av 
Stortinget for to uker siden. Med de 
meget gode resultater forsvarssek-
toren har oppnådd de siste årene, er 
jeg trygg på at arbeidet er i de beste 
hender, sier eide.

I dag overleverte forsvarsminister Es-
pen Barth Eide iverksettingsbrevet for 
langtidsplanen for Forsvaret (IVB LTP) 
til de fire etatsjefene i forsvarssektoren. 
Etatene som mottar IVB LTP er Forsva-
ret, Forsvarsbygg (FB), Nasjonal Sik-
kerhetsmyndighet (NSM) og Forsvarets 
Forskningsinstitutt (FFI). 

en PRiVilegeRT SiTuASjOn
-Det norske Forsvaret er i en privile-
gert situasjon. Dette takket være økte 
budsjetter og vilje til å ta tydelige og 

krevende politiske valg, beslutninger 
som har vært omstridte der og da, 
men som var kloke og fremtidsrettede. 
Disse valgene, sammen med en for-
midabel omstillingsevne fra sektorens 
ledere og ansatte, har brakt oss dit vi er 
i dag, sier Espen Barth Eide.
- Vi har i dag et moderne og effektivt 
innsatsforsvar i balanse og med høy 
operativ evne, med forbedringer fra år 
til år. Dette har vi fått til nettopp fordi 
vi har gjort tydelige valg, sier forsvars-
ministeren.
Mens mange av våre allierte i dag opp-
lever store økonomiske utfordringer 
som fremtvinger kortsiktige og drama-
tiske reduksjoner i deres forsvar, nyter 
den norske forsvarssektoren fruktene 
av både den vellykkede omstillingen 
og stadig økte bevilgninger. I langtids-
planen for perioden 2013–2016 legges 
det opp til et historisk løft på mer enn 
7 % reell budsjettvekst frem til 2016. I 
tillegg omfordeles frigjorte midler fra 
operasjonen i Afghanistan til prioriter-

te områder i den nasjonale strukturen.
-Sektoren har bred politisk støtte for 
å gjennomføre nye fremtidsrettede 
omstillinger og reformer, fordi vi ser 
mulighet for å oppnå enda bedre og 
mer relevante operative resultater og 
effekter. Dette bygger vi nå videre på 
gjennom den nye langtidsplanen som 
både befester og videreutvikler en mo-
derne forsvarsstruktur for vår tid, sier 
forsvarsministeren.

KOnTinueRlig eVne Til FORnying Og 
FORBedRing
Gjennom iverksettingsbrevet gir 
forsvarsministeren marsjordre til de 
fire etatssjefene i forsvarssektoren. 
Disse vil utforme egne planer og tiltak 
innenfor de føringer som er gitt fra 
Forsvarsdepartementet. Ved siden av 
praktiske strukturendringer og kreven-
de materiell- og infrastrukturanskaffel-
ser, skal sektoren frigjøre og omfordele 
betydelige midler fra en rekke store og 
små effektiviseringstiltak.



Imponerende fossefall

En reise med Hurtigruten er den beste måten å oppleve kysten vår på. Om våren kan du nyte at dagene blir lengre og kystlandskapet som 
blir grønnere. Du får også muligheten til å oppleve tre årstider på en reise. Vi tar deg nærmere det vakre landskapet og det yrende fugle- 
og dyrelivet enn noen andre. Vi er innom 34 havner underveis, noen med bare et par hundre innbyggere. Akkurat som med landskapet 
vi seiler forbi, er det  varia sjonene av alt du kan se, høre, lukte og overraskelsene underveis som gjør Hurtigruten til en helt unik sjøreise. 
Ring oss på 810 30 000, kontakt reisebyrået ditt eller besøk oss på www.hurtigruten.no for bestilling eller mer informasjon. 

Kystlandskapet blir grønnere Spennende fuglesafarier Komfortable skip
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Fra vinter i Kirkenes til sommer i Bergen

OPPLEV TRE ÅRSTIDER 
PÅ EN REISE MED 
HURTIGRUTEN

Hurtigruten – Livsnerve langs kysten siden 1893

Derfor er HURTIGRUTEN den beste måten å oppleve norskekysten på

HR_EB-Vaar_A4-Forsvaret.indd   1 14.09.12   14:47
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Lørdag 16. og søndag 17. juni ble Skandinavias største 
flystevne gjennomført i Bodø. Her hadde man samlet 
fly fra hele Europa, fra Sveits i sør til Finland i øst og 
England i vest, til sammen nærmere 100 fly. Også Sverige 
var godt representert med mange fly. Men høydepunktet 
var nok de italienske Frecce Tricolori, som med sin 
presisjonsflyging med 9 fly er blant verdens beste. De 
sveitsiske Patrouille Suisse med sine nydelige F-5E var 
også verd et besøk, for ikke å snakke om Jurgis Kayris 
fra Estland som anses som en av verdens beste akrobat 
flygere. Til sammen 21 500 tilskuere besøkte flyshowet 
disse to dagene.

For vår egen del gikk dette meget bra. Vi hadde (gjennom 
Bodø HFS rekrutteringsoffiser) fått låne et fint, blått 
telt, og dette skilte seg klart ut fra alle de andre, grønne 
forsvarsteltene. Forbundet hadde velvilligst lånt oss to 
pull-ups og et banner (de som ble benyttet på vårens 
lederkonferanse) og vi hadde skaffet oss egne T-skjorter 
med logo på brystet og navn på ryggen. Til sammen var 

vi 16 stykker som delte på oppgaven med å sette opp 
teltet og være ”vakt” under flystevnet. Men vi hadde en 
utfordring; Bodø sitt motto er ”Bodø i vinden” og det 
stemte meget godt! Teltet holdt på å blåse overende i den 
sterke østavinden, men ved god egeninnsats samt hjelp 
av Forsvaret gikk det bra.

Hvor mange nye medlemmer vi kapret vet vi ikke, siden 
det var mange tilreisende som fikk både medlemsblad og 
informasjon om forbundet og avdelingen. De som ikke 
tegnet medlemskap der og da tok med seg materialet for 
å studere det nærmere. Og vi hadde folk både fra sentrale 
Østlandet og fra Trøndelag, for ikke å snakke om fra alle 
kanter av Nord- Norge.
I det hele tatt ble det et fint arrangement, og vi fikk 
markedsført oss skikkelig, både på stevneområdet og i 
stevneavisa. Så selv om Bodø HFS er vedtatt nedlagt, var 
det ingen som tenkte slike tanker på disse to fine dagene.

Per Hetty, FSF-Bodø

SKANDINAVIAS	
STØRSTE	FLYSTEVNE	-	
VI	VAR	DER!
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FSF - Alta
Leder Leif Jansen
Myrbakken 12
9510  Alta 
78435545 / 95057765
alta@fsforb.no 

FSF - Andøy
Leder Vivi Bernhoff
 R. Amundsensgt 52
8480 Andenes 
7614 2223 / 95012459
andoey@fsforb.no 

FSF - Bergen 
Leder Arne Bryøen 
Brakeveien 40 B 
5141 Fyllingsdalen 
55160840 / 94792282 
bergen@fsforb.no 

FSF - Bjerkvik
Leder Aase Seiness 
Laberg
Ytterseinesveien 21
8517 Narvik
95875099  
bjerkvik@fsforb.no 
 
FSF - Bodø
Leder Arne  Qvam 
Algarveien 3
8015 Bodø
75516106  90960112
bodoe@fsforb.no 

FSF - Elverum 
Leder Ola Petter Borg
2410 Hernes
62426329 / 41617072
elverum@fsforb.no 

FSF - Fauske
Leder Bernt Kristiansen
Sjøgata 74
8200  Fauske
7564 2781 / 9300 9956
fauske@fsforb.no 

FSF - Fredrikstad
Leder Odd M Andersen
Runeveien 7
1639 Gamle Frstad
69347465   922641731
fredrikstad@fsforb.no 

FSF - Gardermoen
LederTore Imsgard 
Postboks 393
2050 Jessheim
 90794335
gardermoen@fsforb.no 

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

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

FSF - Harstad
Leder Sigrunn Berg
Postboks 60
9481 Harstad
77014262 / 92413323
harstad@fsforb.no 
 
FSF - Haslemoen
Leder Ola Langholen
Høgbergveien 14
2436 Våler i Solør
62420750 / 46885797
haslemoen@fsforb.no 

FSF - Horten
Leder Gullborg H 
Lachmann
Utheimsgate 7
3181 Horten
33042713 / 97681381
horten@fsforb.no 

FSF - Indre Troms
Leder Oddmund Soleng
Moanveien
9360 Bardu
77181282 / 48287882
indretroms@fsforb.no 

FSF -  Ingeniørvåpenet
Leder Ole Sannes
Teglverksvn 8
3517 Hønefoss
32132707 / 41456708 
ingenioervaapnet@
fsforb.no 

FSF - Kjeller
Leder Kjell J Eriksen
Hellefaret 8
1900 Fetsund
63884639 / 92048022
kjeller@fsforb.no 

FSF - Kjevik
Leder Roald Skretting
Plommeveien 6 A
4635 Kristiansand
38043775 / 40863049
kjevik@fsforb.no 

FSF - Kongsberg
Leder Peder Geitle
Ringveien 8
3615 Kongsberg
32766543 / 98613100
kongsberg@fsforb.no 

FSF - Kongsvinger
Leder Asbjørn Holsæter
Bievegen 13
2216 Roverud
62826514 / 93080360 
 kongsvinger@fsforb.no 
  
FSF - Kristiansand
Leder Tom G Ludt 
Svendsen
Rødvingevn 17
4626 Kr.sand
38012181 / 93686140 
kristiansand@fsforb.no 
 
FSF - Levanger/Verdal
Leder Hans Paul Hansen
Elvestien 1
7600 Levanger
74082683 / 90526316
 levangerverdal@fsforb.no 

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

FSF - Midt-Troms
Leder Magnor Olsen
Skøelv
9310 Sørreisa 
45426304
midttroms@fsforb.no 

FSF - Mågerø
Leder Per N Sønnervik
Haugåkervn 54
3132 Husøysund
33386809  
96996166 
maageroe@fsforb.no

FSF - Nedre Romerike
Leder Sigurd Mygland
Violvn 9 D
1488 Hakadal
67075855 / 95912462
nedreromerike@fsforb.no 

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

FSF - Porsanger
Leder Jan T Næss
Bakkeliveien 30
9700 Lakselv 
 91872096 
porsanger@fsforb.no 

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

FSF - Rogaland
Leder Odd Magnar Solem
Havnegt 7
4306 Sandnes
51665961 / 91893729
rogaland@fsforb.no 
  
FSF - Rygge
Leder Dagfinn U Larsen
Sarpsborgveien 68
1640 Råde
69281116 / 90666410
rygge@fsforb.no 

FSF - Seniorklubben 
Leder   Odd Nordstrand
Karl Staffsvei 13
0665 Oslo
22649572 / 97715662
seniorklubben@fsforb.no 

FSF - Stavern
Leder  Edmund Fagernes
Kurerveien 6
3290 Stavern
33199828 / 90786308
stavern@fsforb.no 

FSF - Steinkjer
Leder Arnulf Vengstad
Figgatoppen 5
7711 Steinkjer 
74836702 / 91896745
steinkjer@fsforb.no 

FSF - Tromsø
Leder Birger Tokle
Siriusvei 39
9024 Tomasjord
77632752 / 91301168
tromsoe@fsforb.no 

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

FSF - Vesterålen
Leder Tore Johannes 
Lysfjord
Slalåmveien 52
8400 Sortland
76121376 / 91393189
vesteraalen@fsforb.no 

FSF - Vestoppland
Leder Gunnar Andreas 
Hauglien
Vestbyveien 25
2830 Raufoss
61191926 / 90056478
vestoppland@fsforb.no 

FSF - Voss
Leder Ole Johan Sanden
Høydalane 17
5700 Voss
56513271 / 47813719
voss@fsforb.no 

FSF - Værnes
Leder Jon Wengstad
Hognesaunvn 13
7500 Stjørdal
99426528  
vaernes@fsforb.no 

FSF - Ørland
Leder Bjørn Vandvik
Ivers vei 11
7130 Brekstad 
72524667 / 95916034
oerland@fsforb.no 

FSF - Øst Finmark
Leder Erling Fagerheim
PB 527
9811 Vadsø
78953177 / 91185158
oestfinnmark@fsforb.no 
 
FSF - Øvre Romerike
Leder Arne Bigseth
Postboks 140
2071 Råholt
63951497 / 95768643
oevreromerike@fsforb.no 

Oppdatert pr 04.07.2012

FORSVARETS 
SENIORFORBUND
LOKALLAG



deTTe HAR Vi OPPnådd:

• Din pensjon er gjenstand for årlig regulering.  
 Innført i 1986 

• Tilgang til å benytte forsvarets avtaler på hotell  
 og leiebil

• Avtale om økonomisk støtte til drift av forbund  
 og lokale avdelinger 

• Tilgang til utstyrte kontorfasiliteter for forbund  
 og lokale avdelinger, stillet til disposisjon fra   
 Forsvaret

• Medvirket til at Statens pensjonskasse har endret  
 sine informasjonsrutiner vedrørende pensjon

• Ditt pensjonsgrunnlag blir oppregulert da du fyller  
 67 år tilsvarende lønnsveksten fra uttakstidspunktet.  
 Gjelder fra januar 2011for de med særaldersgrense  
 på 60 år

• Gratis distribusjon av Medlemskontakt som vedlegg  
 til Forsvarets forum (f)

Forsvarets	seniorforbund
Forbundet for alle seniorer som har  
eller har hatt tilknytning til Forsvaret 
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VåRe OPPgAVeR:

•  Saksbehandle og levere innspill på forhold  
 som er av betydning for medlemmene

•  Hjelpe enkeltmedlemmer i pensjonssaker  
 der hvor dette er ønskelig eller nødvendig

•  Være aktiv i forsvaret og media for å legge  
 forholdene til rette for våre medlemmer

• Påvirke sentrale myndigheter i alle forhold  
 som er av betydning for medlemmene

•  Arbeide for at forsvarets støtte til forbundet  
 og avdelingene blir opprettholdt

• Være en pådriver slik at opparbeidede og   
 framforhandlede rettigheter blir opprettholdt

•  Motivere avdelingene til samlet profilering  
 og rekruttering

• Engasjere oss lokalt i arbeidet med å  
 vedlikeholde og videreformidle lokal    
 militærhistorisk kunnskap og tradisjon

  
Innføring av Pensjonsreformen mvf 1. januar 2011 har 
stor betydning for nåværende og kommende pensjon-
ister. Forsvarets seniorforbund arbeider kontinuerlig 
for å påvirke sentrale myndigheter med tanke på nød-
vendige tillempinger for å redusere de mest negative 
konsekvensene av reformen.

 
 
Samhandlingsreformen vil få stor betydning for oss 
alle. Vi driver et aktivt informasjonsarbeid. Mange 
av våre avdelinger har medlemmer i kommunale - og 
fylkeskommunale eldreråd. Sentralt søker vi å påvirke 
myndigheter slik at reformen ikke skal få negative 
virkninger for våre medlemmer, og at vi har et pleie- 
og omsorgstilbud som gir verdighet livet ut.

Vi søker å forhandler flere og stadig bedre medlems-
fordeler. Vi søker å være oppdatert på e-post med 
avdelingene og à jour på egne hjemmesider, samtidig 
som vi utgir Medlemskontakt fire ganger per år med 
et innhold som er aktuelt og lesevennlig.

 
Følg med på:

www.fsforb.no

HVA Vi KAn gjøRe FOR deg 



Bli	medlem	i	Forsvarets	Seniorforbund

forsvarets seniorforbund  |  rådhusgt 2 , oslo  |  telefon: 23 09 32 33  |  telefaks: 23 09 35 34   
e-post: post@fsforb.no  |  redaktør: arild kristensen  |  hjemmeside: www.fsforb.no  

grafisk produksjon: motorfinger as 

Foto: AK

INNMELDINGSBLANKETT

Medlem: 

Etternavn:                                                        Fornavn:                                                        Født:                                                

Ektefelle/samboer:

Etternavn:                                                        Fornavn:                                                        Født:                                                

Adresse:                                                                                                                                                                                               

Post nr:                           Poststed:                                                                                          Tlf:                                                   

E-post:                                                           Tjenestested:                                                                                                                 

Ønsket lokalavdeling:                                                                                                                                                                          

Dato/Underskrift:                                                                                                                                                                                   

Vervet av:     Adresse:           




