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

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

Post nr: ............   Poststed: ................................................................   Land: ...............  Tjeneste år: ..........  Familie: ...............
(G = gift. S = samboer. A = alene. E= etterlatt)

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

Når Pensjonert: .....................................   Siste tjenestested: ............................................................................................................ 

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

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

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

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

Opplysningen sendes primært til den lokale foreningen dersom du vet adressen eller til:
Forsvarets Pensjonistforbund, Bygn. 22, Akershus festning, 0015 Oslo
(innmeldingsblankett finnes også på FPF´s hjemmeside www.fpforb.no)

■BLI MEDLEM I FORSVARETS PENSJONISTFORBUND

■ F O R S VA R E T S  P E N S J O N I S T F O R B U N D ,  B Y G N I N G  2 2 ,  A K E R S H U S  F E S T N I N G ,   O S L O
■ T E L E F O N : 2 3  0 9  3 2  3 3     ■ T E L E FA K S : 2 3  0 9  3 5  3 4    ■  E - P O S T:  p o s t @ f p f o r b . n o

■ R E D A K T Ø R : A R I L D  K R I S T E N S E N   ■ H J E M M E S I D E : w w w. f p f o r b . n o
■ D E S I G N :  M A G N U S  E I K L I    ■ T R Y K K : A K T I E T R Y K K E R I E T  A . S

Foto: CHRIStIAN NØRStEBØ/F



FORSVARETS  PENSJONISTFORBUND

MEDLEMSKONTAKT
NUMMER 4  •  2010

Bodø-pensjonister
storkoste seg på 
tur til Kroatia

■ Side 23 

Seniorenes
fellesorganisasjon
– en realitet

■ Side 24 

Folk og Forsvar
på studietur 
til Svalbard
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FORSVARETS PENSJONIST FOR BUND
(FPF) er en landsomfatten de orga-
nisasjon for alle som er fylt 50 år
og får utbetalt pensjon på bak-
grunn av tjeneste i Forsvaret samt
deres livsledsagere. Forbundet ble
stiftet i 1983 og har ca. 8 500 med-
lemmer, fordelt på 45 lokale for-
eninger.

FORMÅL
Forsvarets Pensjonistforbund har
som mål å:
•  ivareta og fremme medlem -
me nes økonomiske, sosiale og
velferdsmessige interesser.
•  arbeide for saker som har til-
knytning til pensjonistenes livs -
situasjon i sam arbeid med lands-
omfattende pensjonistsammen-
slutninger.
•  samarbeide med sentrale mili-
tære og politiske myndigheter,
staber og avdelinger, befals- og
tjenestemannsorganisasjoner og
andre organisa sjoner for å løse
problemer av betydning for For -
svarets pensjonister.
•  støtte arbeidet med forsvars -
tanken i det norske folk og derved
styrke For svarets stilling i sam -
funnet.

KONTOR:
Bygn. 22, Akershus festning, 
0015 Oslo (åpent 0800-1500)

TELEFONER:
LEDER ARILD KRISTENSEN, 
23 09 33 56/928 40 502

NESTLEDER KARL O. BOGEVOLD
23 09 39 19/472 88 269

ORG.SEKR. EGIL VINDORUM
23 09 32 33 /917 74 141

KASSERER ARNULF N EILERTSEN
23 09 32 62/69 26 08 48/922 20 601

TELEFAKS: 23 09 35 34
ORG.NR.: 971 279 222
E-POST ADRESSE: post@fpforb.no

HJEMMESIDE: http://www.fpforb.no

Da har du fått årets siste utgave av Medlemskon-
takt i hende. Nok en gang har vi fylt opp 32 sider

med stoff som jeg håper vil interessere deg som
leser. Skulle noe av stoffet engasjere deg utover det å
registrere at du er enig eller uenig, vær snill å gi
uttrykk for ditt engasjement gjennom et leserinn-
legg.  Det vil alltid være plass for personlige syns-
punkter i vårt medlemsblad.

Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) ble etablert somorganisatorisk overbygning for tre selvstendige og
partipolitiske uavhengige forbund/organisasjoner
den 23. november 2010. Seniorsaken, Landsslaget for offentlige pensjonister
(LOP) og Forsvarets pensjonistforbund (FPF) har med dette tatt en historisk
beslutning, og den overordnede fellesorganisasjonen har ved stiftelsen om
lag 450.000 medlemmer i ryggen.  Det er allerede flere organisasjoner som
vurderer å slutte seg til denne overbygningen. I tillegg til å arbeide med saker
som har økonomisk, sosial og velferdsmessig betydning for våre medlemmer,
er det vårt mål å bli sentral part i drøftelser med besluttende myndigheter.  

Samhandlingsreformen. Et høringsnotat med forslag til ny kommunalhelse- og omsorgslov er lagt ut på høring med frist 18. januar 2011. En mur-
stein av et dokument på ikke mindre enn 490 sider som i sin anbefaling leg-
ger opp til at den nye loven, sammen med forslaget til ny folkehelselov skal
erstatte kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven og lov om fylkes-
kommuners oppgaver i folkehelsearbeidet. Her vil det være naturlig at Senio-
renes fellesorganisasjon viser at fellesskapet har den utredningskapasitet
som kreves for å komme med seriøse, og vel dokumenterte høringsinnspill,
som ivaretar seniorenes rettigheter. 

Så får det så være at en av våre egne foreningsledere definerer oss som envelferdsorganisasjon uten påvirkning, mens han i samme åndedrag frem-
hever pensjonistutvalget i Norges offisersforbund som et organ hvor fremti-
den utformes. Videreføringen av gammel AFP-ordning i offentlig sektor ifm
lønnsforhandlingene i 2009, taler vel for seg hva gjelder tjenestemannsorga-
nisasjonenes innsikt til beste for framtidige statlige pensjonister, skulle jeg
tro.

Året 2010 er på hell, og sommeren 2011 er det igjen landsmøte. Og går det
som konsekvensutvalget har anbefalt og som Landsstyret har gitt sin til-

slutning til, blir det det siste landsmøtet i Forsvarets pensjonistforbund. Der-
som forslaget om navneendring blir vedtatt sammen med nødvendige ved-
tektsendringer, blir neste landsmøte under nytt navn. Fram mot sommeren
2011 skal en ny rekrutteringsstrategi utarbeides, og forbundets styringsdoku-
menter oppdateres. 

J eg nytter denne lederen til å takke dere som står på og som jobber til bestefor våre medlemmer. Det er mange som legger ned mye tid, omtanke og
nestekjærlighet for at dere skal få en verdig alderdom. Ta vare på hverandre og
nyt julehøytiden sammen med de som står dere nærmest. 

Arild

■ HILSEN FRA LEDER

Arild Kristensen,
leder

ANSVARLIG REDAKTØR: ARILD KRISTENSEN
Redaksjonen avsluttet 29/11 2010.  STOFFRISTNR 1/2011 er xxxx 2011
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I høst hadde jeg to flotte fjellturer i forskjellige
områder av landet. Den ene turen gikk til en fjell-
topp i Sunnmørsalpene. Det er en stor opplevelse å
se utover de enorme fjellmassivene på Sunnmøre.
Den andre turen gikk til nærområdet på fjellet
mellom Nordseter og Sjusjøen. Her er landskapet
ganske forskjellig fra Sunnmøre med de høye fjell
og stupbratte fjellsider ned til de mange fjordarmer. 

Når naturen omfavner oss med sine vakre farger
om høsten, er det intet mindre enn fantastisk å van-
dre i fjellet – enten det er å bestige høye fjelltopper
eller det er å vandre i lett kupert terreng. Det er san-
nelig ikke enkelt og si hvor det er vakrest. De for-
skjellige steder har sin sjarme og sin skjønnhet.

Det gir en unik opplevelse av frihet og fred og få gå i
det uberørte og naturlige. Her har ikke menneske-
hender vært for å jevne ut høyder eller flate ut
veier. Fjellet ligger uberørt, jomfruelig og vakkert.

Det finnes noen privilegerte øyeblikk i livet. Slike
privilegert øyeblikk kan naturen gi oss der vi opple-
ver at tiden får tillagt et pluss. Tid der vi opplever
noe sterkt og nært. Tid som fyller oss med det beste
livet kan tilby.

Slik tid kan være en naturopplevelse. Det kan være
en musikkopplevelse. Det kan være en tjeneste for
en som trenger oss. Det kan være turen med barna
eller stunden med et barnebarn på fanget. Det kan
være opplevelse av felleskap, vennskap, nærhet og
omsorg. Tid som vi kanskje tar for gitt, men som er
et stort pluss i livet.

Av alle opplevelser er felleskap og vennskap det
som kan gi mest. Stunder der vi sitter rundt et bord
eller går og snakker med noen som hører våre ord
usensurert og ekte. Stunder der vi slipper å forstille
oss. Stunder der vi kan være opptatt av vesentlige
ting i livet. Fellesskap der tiden får tillagt et pluss.

Det nærmer seg jul der vi i vår kristne tradisjon
markerer at Gud ble menneske.
Her er det snakk om et venneforhold som alltid er
der. En venn som vil meg vel og som er til å stole på.
En venn som ser noe verdifullt hos meg der andre
kanskje ser skrap. En venn som holder av meg der
andre fordømmer meg. En venn som ikke slår
hånda av meg der andre kanskje vil gi meg opp.
Dette er fellesskap der tiden får tillagt et pluss.

■ TIL ETTERTANKE

NÅR TIDEN 
FÅR TILLAGT 
ET PLUSS

ARNE SVILOSEN har teologisk embets-
eksamen, pastoralklinisk utdanning,
samt utdanning i familieterapi admi-
nistrasjon og ledelse. Han har også
Forsvarets Høgskole. Arne har vært
sokneprest i Hjørundfjord i 10 år, der-
etter på Lillehammer i ca 10 år. Så ble
det 11 år i For svaret, først på DKØ, så
stabsprest i Hæren for så fem år som
feltprost, Utenlandstjeneste i Bosnia.
Svilosen er nå prest på Lillehammer.
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JULEHILSEN FRA 
FORSVARSMINISTEREN

Kjære pensjonister!

Jeg er glad for denne muligheten til å få takke
dere for innsatsen i Forsvaret! Takk også til
Forsvarets pensjonistforbund, som ivaretar
kameratskap og nettverk, og som tar vare på
synspunkter og erfaringer og bringer dem
videre. Dere har kompetanse og erfaringer som
er verdifulle for oss som forvalter politikken.

De siste ti årene har Forsvaret gjennomgått en
dyp omstillingsprosess. Fra tidligere tiders inva-
sjonsforsvar basert på mobilisering, har vi
 bygget opp et moderne innsatsforsvar som kan
brukes både ute og hjemme. Dagens forsvar er
innrettet mot et endret trusselbilde og nye sikker -
hetspolitiske utfordringer. Det er et forsvar som
bidrar i flere verdensdeler, som er etterspurt
internasjonalt, og som andre land ser hen til og
vil lære av. Det er et forsvar som er fullt på høyde
med de beste forsvar i verden.

Omstillingen har vært krevende og smertefull,
men også vellykket og ikke minst - nødvendig.
Det vet mange av dere gjennom egne erfaringer.
Jeg er stolt av alle dere som har vært med på
denne prosessen! Den har stilt store krav til dere
som arbeidstakere. Den største omveltningen
har kanskje foregått på det mentale planet. 
For Forsvarets ansatte er det å delta i utenlands-
operasjoner blitt en normal del av tjenesten.
Dette er intet mindre enn en stille revolusjon. 

Vi må erkjenne at det ikke er blitt gjort nok for
våre veteraner tidligere. Men de siste fem årene
har det skjedd mye. Regjeringen har styrket
familiepolitikken og psykiatritjenesten og økt
synligheten og anerkjennelsen gjennom marke-
ringer og åpenhet i media. Vi bidrar til kompe -
tanseoverføring og forskning. Og ikke minst har

vi forbedret erstatnings- og kompensasjons -
ordningene. Fra 1. januar 2010 har staten inn-
ført et objektivt ansvar for soldater som tjenes-
tegjør i internasjonale operasjoner. Et viktig
 tiltak er at vi nå øker profilen på veterandagen
8. mai og Forsvarets minnedag. Vi jobber også
med flere andre nye tiltak for å gi våre veteraner
den støtten, anerkjennelsen og de rettighetene
de har krav på og fortjener.

Jeg vil takke hver enkelt av dere for innsatsen
dere har gjort for å bygge opp det gode
Forsvaret vi har i dag. 

God jul og godt nytt år!

Varme hilsener fra
Grete Faremo  
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JULEHILSEN FRA 
FORSVARSSJEFEN

Hilsen til Forsvarets pensjonister 
Når vi ser oss tilbake og vurderer hva Forsvaret har
betydd i og for samfunnet de siste generasjonene, har
vi ikke så lite grunn til å føle stolthet. 
Fra motstandskampanjen under den andre verdens-
krig gikk man over til Norgeshistoriens største og
raskeste oppbygging av Forsvaret. Det gikk inn i og
tilpasset oss en unik internasjonal allianse, NATO. Vi
sendte soldater til Korea, Tysklands brigaden og Suez.
Alt dette tjente Norges sak betydelig. Hva er det vi
snakker om her? Våpen og systemer? Organisering?
Nei, vi snakker om menneskene. Forsvarets personell.
Vi snakker om den verdi våre pensjonister hadde og
derfor har. 
I 2010 har Forsvarets operative leveranser vært
omfattende. De største bidragene er Natos operasjon
i Afghanistan, FNs operasjon i Tsjad og forberedelsene
til den svenskledede EU Battlegroup. Våre nasjonale
oppgaver som grensevakt, kystvakt og beskyttelse 
av kongehuset er etterspurte og gjennomført som
planlagt. 
Svært ofte får jeg tilbakemelding på at Forsvarets
ansatte er profesjonelle. Å bygge opp denne profe-
sjonskulturen er noe som ikke minst tidligere
 forsvarsansatte har bidratt sterkt til. Evne til å tilegne
seg kompetanse sammen med utnyttelse og videre -
utvikling av tidligere erfaringer er viktig for å løse
opera tive oppgaver. 
Forsvaret går gjennom en modernisering.
Målsettingen er å sikre langsiktig balanse mel lom
Forsvarets oppgaver, struktur og ressurstilgang. De
nye kystvaktfartøyene av Barentshav-klassen og de
nye transportflyene som nå er overtatt av Forsvaret,
er eksempler på nye strukturelementer som skal
bidra til nettopp dette. 
Forsvarets utfordringer krever stram styring fra alle
ledere i organisasjonen. Forsvaret er avhengig av å
ha høy tillit til at vi forvalter ressursene på en for-
svarlig måte. 
Forsvaret har mistet fem ansatte i Afghanistan i år.
Mine tanker går til den nærmeste familie, venner og
kollegaer til de som er skadet eller har ofret sitt liv for
Norge.

Det er viktig at de ansatte blir ivaretatt av sin
arbeidsgiver gjennom den yrkesaktive karriere og at
dette også følges opp etter at de har gått av med
pensjon. Vi ønsker å ivareta våre pensjonister, blant
annet gjennom å opprettholde tilknytning til
Forsvaret både lokalt og sentralt og gjennom et
 samarbeid i faglige spørsmål. 
Forsvarets Pensjonistforbund gjør et meget godt
arbeid for våre pensjonister. De rådgir og støtter
både de som er pensjonister og de seniorene i For -
svaret som nærmer seg pensjonsalderen. Forsvarets
pensjonister har mye kompetanse som fremdels kan
være nyttig for oss, og vi setter derfor pris på å kunne
benytte oss av faglig rådgivning fra forbundet når vi
har behov for det.
Jeg ønsker alle forsvarspensjonister en riktig god jul
og et godt nytt år!

Forsvarssjef Harald Sunde  

FO
TO
: 
FO
RS
VA
RE
TS
 M
ED
IE
SE
N
TE
R



6 • NR. 4 - 2010 MEDLEMSKONTAKT

Seniorenes fellesorganisasjon 
kan ikke akseptere pensjonsskatten
Med to skatteskjerpelser
på samme tid, rammes
norske pensjonister hardt.
Seniorenes fellesorganisa-
sjon (Sf) avviser regjering-
ens forslag til særskatt for
pensjonister.
TEKST OG FOTO: DAG BREDAL
Regjeringens utgangspunkt er illusjo-
nen om at pensjonister betaler for lite
skatt. Hovedgrunnen til at pensjonis-
ter tilsynelatende slipper billigere
unna er at de ikke lenger betaler pen-
sjonsdelen i trygden. De mottar pen-
sjon som de gjennom et yrkesaktivt liv
har bidratt til å finansiere. I tillegg
belastes pensjonistene med et lavere
grunnfradrag i ligningen, som igjen
medfører høyere skatt. Med den fore-
slåtte økningen i trygdepremien med
nærmere 57 % (økning fra 3 til 4,7 %),
blir situasjonen ytterligere forverret.
For å sukre denne skatteskjerpelsen,
har regjeringen valgt å foreta en
omfordeling av skattebyrden pensjo-
nistene i mellom, slik at en del av pen-
sjonistene med lave pensjoner skal få
mindre skatt. I mange tilfelle vil det
vise seg at også dette bygger på en illu-
sjon, forutsetningen er at du ikke har
skattepliktig formue. Skatteøk ningen
må sees som ledd i en generell skatte-
økning for pensjonistene i kombina-
sjon med underreguleringen av pen-
sjonene som vedtatt i pensjonsforliket. 

Skattefradraget
Det nye skattefradraget skal etter
regjeringens reviderte forslag – være
på 28.150 kroner. Det skal trappes ned
med 15,3 pst. av brutto pensjonsinn-
tekt mellom 158.650 og 242.000 kro-
ner, og videre med 6 % av oversky-
tende pensjonsinntekt. Først ved pen-
sjonsinntekt på 498.500 kroner og
høyere vil fradraget være faset helt ut.
Dette vil innebære at mellom 98 og
99 pst. av pensjonistene vil bli berørt
av disse reglene. 

En viktig innvending er at regelverket
er for komplisert. Et av hovedkravene
til et sundt og godt skattesystem er at
skattyterne skal være i stand til å kon-
trollere at de blir ilignet rett skatt. Vi
er milelangt derfra nå. Seniorenes fel-
lesorganisasjon frykter for at det ikke
blir mye igjen av rettssikkerheten når
den enkelte lille pensjonist skal være
prisgitt dette regelverket.  
Men tilflokingen av skattesystemet
stopper ikke med dette:

• Når en arbeidstaker går over på pen-
sjon i løpet av året – hvilket er svært
vanlig – skal det bare ytes skattefra-
drag for det antall måneder han har
mottatt pensjon, dvs. med en tolvte-
del (kr 2.345,-) per måned. Så skal også
dette reduserte fradraget trappes ned
med 15,3 og 6 pst. av bruttopensjonen.
• Tar arbeidstakeren bare ut gradert
alderspensjon fra folketrygden (80.
60. 40 eller 20 pst.), skal skattefradra-
get reduseres tilsvarende. Ved uttak av
eksempelvis 60 pst. av full pensjon,
vil skattefradraget utgjøre 16.890 kro-
ner (60 pst. av 28.150 kroner), som
også skal nedtrappes prosentvis ut fra
brutto pensjonsinntekt som foran
nevnt.
• Hvordan det skal forholdes med en
arbeidstaker som i løpet av året går
over på gradert pensjon, er det van-
skelig å svare på selv for spesialister.  

Skattefradrag 
og formuesskatt
En enslig skattyter, f.eks. enke eller
enkemann, med brutto pensjonsinn-
tekt på mellom 350.000 og 400.000
kroner, vil etter beregninger Senior -
enes fellesorganisasjon har foretatt, få
en skatteøkning på mel lom 2.456 og
6.306 kroner. Kommer det i tillegg en
økt formuesskatt på 5.500 kroner,
rammes vedkommende pensjonist
med en skatteøkning på mellom 7.956
og 11.806 kroner. Det er mye, og resul-
tat av at to skattereformer gjennom-
føres samtidig!  

Eksempel på økt formuesskatt;
Skattyteren har egen bolig med tidl.
ligningstakst på kr.  500.000, egen bil
med ligningstakst kr. 100,000, bank-
innskudd kr- 100.000, formue i alt kr.
700.000,
En slik formue har hittil ikke medført
formuesskatt. Som resultat av det nye
takseringssystemet øker for eksempel
ligningsverdien av boligen til 1 mill.
kroner. Det medfører en formuesskatt
på 5.500 kroner (1,1 pst. av 500.000
kroner).
En enslig minstepensjonist med for-
mue vil også få øket skatt fra 2011. I
Regjeringens regnestykke der minste-
pensjonister får skattelette, forutset-
tes det at det ikke foreligger formue. I
følge skatt Øst vil pensjonister som
har formue utover egen bolig med
rimelig skattetakst ikke få skattefra-
drag. Har man formue, blir det i stedet
skatteskjerpelse.  Flere medlemmer
har henvendt seg til Seniorsaken om
denne saken. Alle er opprørte, etter-
som de ikke har inntekter til å betale
skatten med og kan tvinges til å reali-
sere f or eksempel boligeiendom. 

Fordelingen av skattebyrdene
Skattereduksjonen for pensjonister
med lave inntekter ville utgjøre i alt
ca. 2,5 mrd. kroner, hvorav 1,2 mrd.
foreslås dekket av pensjonister med
inntekter over ca. 315.000 kroner,
mens de resterende 1,3 mrd. kroner
skal dekkes av det øvrige «fellesska-
pet».  Regjeringen hevder at ca.
200.000 pensjonister vil få økt skatt.
Legges disse tallene til grunn, betyr
det 6.000 kroner i gjennomsnitt per
pensjonist. Hvis hele merkostnaden
på 2,5 mrd. kroner i stedet fordeles på
3,1 mill. skattytere (alle unntatt de
pensjonister som skal ha lettelse) vil
det i gjennomsnitt falle ca. 800 kro-
ner på hver. Alternativt ville en
økning av pensjonsavgiften på 2 pro
mille, fra hhv. 7,8 til 8 %. og fra 3,0 til
3,2 %, dekke hele merkostnaden. 



Seniorenes felles-
organisasjon til
høring i Finanskomiteen
Få løver på Løvebakken!
Seniorenes fellesorganisasjon

møtte til høring i Finanskomiteen
for deretter å ha separate møter
med Arbeiderpartiets finansfrak-
sjon, Høyres Jan Tore Sanner og
Fremskrittspartiets Christian
Tyb ring-Gjedde.

Representantene fra Seniorenes
fellesorganisasjon argumenterte
med at det var dårlig skattepoli-
tikk og uakseptabelt å omfordele
skattebyrde innenfor en spesielt
definert gruppe. Omfordeling bør
prinsipielt skje ut fra regler som
er like for pensjons- og lønnsinn-
tekt. Pensjoner er opparbeidede
rettigheter. Verdien bør ikke redu-
seres fra det ene år til det annet.
Regjeringens argumentasjon om
at omleggingen stimulerer senio-
rer til fortsatt arbeid er uholdbar.
Dagens pensjonister har liten
mulighet for å skaffe seg arbeid
som kan kompensere for økte
skatter. Seniorenes fellesorgani-
sasjon appellerte til politikerne
om i alle fall å utsette reformen til
etter valget i 2013, slik at det ville
være mulig å påvirke avgjørelsen
gjennom valg. Det ble også fore-
slått å lage en utredning av pen-
sjonistenes levekår der kostnader
til omsorg, helse, skatter og avgif-
ter kunne vurderes under ett.

TÅKE I NRK-DEBATTEN
FRA LITTERATURHUSET
Debatten i NRK1 fra Litteratur-

huset torsdag 7. oktober var ufoku-
sert og endte som de fleste norske
debatter i tåken. At politikerne
ikke hadde tatt inn over seg konse-
kvensen av de nye skatteforsla-
gene som regjeringen har frem-
lagt, er tilgivelig ettersom regl ene
er kompliserte og Finans departe -
mentet har laget tabeller og regne-
eksempler som bygger på forutset-
ninger som er på grensen til desin-
formasjon. Særfradraget for alder
var ikke tatt med, heller ikke effek-
ten av formue eller gjeld. Skattebe -
grens nings reglene skal erstattes
med skattereduksjonsregler. I
skattebegrensningsreglene hadde
både renteinntekter og formue
betydning for hvor mye skatten
ble begrenset: I de nye skattere-
duksjonsreglene har dette ingen
betydning for skatten. 

FAKTA:
■ Trygdeavgiften går opp fra 3,0 til 4,7 %.
■ Særfradraget for alder faller bort. Fullt
særfradrag er Nok 19 368, delt på to ekte-
feller blir det NOK 9 684.
-Skattebegrensningsregelen er erstattet
med skattereduksjonsregler. 

Stortingsrepresentant Thomas Breen ledet møtet mellom Seniorenes felles-
organisasjon og Arbeiderpartiets finansfraksjon.

Høyres Jan Tore Sanner kunne ikke
love å reversere lovforslaget etter val-
get i 2013, om det blir vedtatt. Han
sa at Høyre arbeidet for å heve knekk-
punktet, det vil si at skatteskjer-
pelsen først skulle inntreffe ved en
noe høyere inntekt. Fra venstre lands-
laget for offentlige pensjonisterts
Thor-Erik Gulbrandsen, Jan Tore
Sanner og Forsvarets pensjonistfor-
bunds Arild Kristensen. 

Fremskrittspartiets Christian Tyb -
ring-Gjedde representerte det eneste
partiet som ville gå imot skatteøk-
ningen på prinsipielt grunnlag.
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NROF
NVIO
TMO – Tillitsmannsordingen i Forsvaret
Forsvarets Høgskoleforening
Folk og Forsvar
Norges Forsvarsforening
«Museum for fredsbevarende operasjo-
ner» på Gardermoen
Den norske Atlanterhavskomité
Kvinners Frivillige Beredskap
Norges Lotteforbund
Det Frivillige Skyttervesen
Forsvarets pensjonistforbund

Får Norges soldater støtte og anerkjennelse for sin innsats?
Hm, hva svarer du på dette spørsmålet?
Norges forsvarsrelaterte organisasjoner har gått sammen om kampanjen «Støtt våre
soldater».
Vi ønsker å gi de norske soldatene den anerkjennelse og støtte de fortjener. Det å være
soldat er en samfunnsoppgave og samfunnet bør verdsette innsatsen.Vi ønsker at
flest mulig skal være med oss og si at:

Jeg respekterer og anerkjenner de som velger å trekke i uniform, uavhengig av hvor
norske myndigheter velger å bruke norske soldater.
– Jeg anerkjenner og gir min støtte til dem som har tjenestegjort som soldater i Norge
eller andre steder i verden. Kampanjen «Støtt våre soldater» skal løfte frem soldaten
og hedre en innsats som er uløselig knyttet til vår samfunns-
sikkerhet og som angår oss alle.

Du vil finne mer informasjon på Facebookgruppen 
«Støtt våre soldater», og ut over våren vil internett-
siden: www.støttvåresoldater.no
komme opp å stå med fyldig informasjon.

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

STØTT VÅRE SOLDATER
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Nye regler for personer 
i 1943-kullet med offentlig
tjenestepensjonsordning 

– Regjeringen er opptatt av å forhin-
dre at noen kommer i en uheldig
situasjon som de ikke kunne forut-
se. Derfor har vi endret pensjonsre-
glene for dette årskullet, sier
arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.  
Fra 1. jan. 2011 trer de nye reglene

for tilpasning av offentlig tjeneste-
pensjon til ny fleksibel alderspen-
sjon fra folketrygden i kraft. 1943-
kullet er i utgangspunktet omfattet
av de nye reglene, som innebærer at
offentlig tjenestepensjon skal sam-
ordnes med alderspensjon fra folke-
trygden som om disse pensjonene
var tatt ut samtidig. 
Personer i dette årskullet fyller 67

år i 2010 og kan dermed ta ut alders-
pensjon fra folketrygden etter
dagens regler i løpet av 2010, uten
avkorting mot arbeidsinntekt.
Offentlig tjenestepensjon kan der-
imot ikke tas ut før man slutter i
stillingen. De som fortsetter i stil-
ling etter 2010 samtidig som de
hever alderspensjon fra folketryg-
den, får tjenestepensjon etter at de
nye reglene er trådt i kraft. 
Disse har innrettet seg etter

dagens regelverk uten å vite at det
kunne få konsekvenser for samlet
pensjonsutbetaling i framtiden. For
å unngå at disse får lavere samlet
pensjon enn forventet når tjeneste-
pensjonen tas ut, unntas de fra de
nye reglene. 

FORSKRIFT OM SAMORDNING
AV ALDERSPENSJON FRA
OFFENTLIG TJENESTEPEN-
SJONSORDNING FRA 2011 MED
ALDERSPENSJON FRA FOLKE-
TRYGDEN – SÆRLIGE REGLER
FOR 1943-KULLET
Fastsatt av Arbeidsdepartemen-

tet 12. okt. 2010 med hjemmel i lov
6. juli 1957 nr. 26 om samordning
av pensjons- og trygdeytelser § 30.

§ 1. Denne forskriften gjelder
personer i 1943-kullet som har tatt
ut alderspensjon i folketrygden
før 1. jan. 2011, og som tar ut
offentlig tjenestepensjon etter 31.
des. 2010.

§ 2. Alderspensjon fra offentlig
tjenestepensjonsordning skal i til-
feller som nevnt i § 1 samordnes
med alderspensjon fra folketryg-
den etter bestemmelsene i sam-
ordningsloven §§ 19 og 23. De sup-
plerende bestemmelsene i sam-
ordningsloven § 24 nr. 1 kommer
likevel til anvendelse dersom
alderspensjonen fra folketrygden
blir omregnet etter 31. des. 2010
på grunn av endring i pensjons-
grad, jf. folketrygdloven § 19-12.

§ 3. Forskriften trer i kraft 1. jan.
2011.

Arbeidsdepartementet har den 12 oktober gitt en forskrift til samordnings -
loven som unntar 1943-kullet fra de nye reglene fra 2011 om samordning av
offentlig tjenestepensjon med folketrygdens pensjoner. 

Denne nye brosjyren
finner du på vår hjem-
meside. Last den ned,
les og bruk den.
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Hva galt    

PER HETTY, LEDER
REKRUTTERINGSUTVALGET
Utvalget – bestående av fire
medlemmer, en fra Bergen,
Kristiansand, Gardermoen
og Bodø - ble nedsatt av
Landsstyret i februar i år
for å planlegge og gjenn -
om føre en landsomfat-
tende rekrutteringskam-
panje. Utvalget har hatt en
rekke møter og diskutert
med både sekretariatet og
andre hvilke områder det
må fokuseres på under en
slik kampanje. Etter hvert
har det utkrystallisert seg
noen satsingsområder og
tiltak det skal arbeides
videre med (ref Landsstyr -
ets vedtak gjentatt i med-
lemskontakt nr 3 2010).
Ett slikt satsningsområde

er å øke lokalt engasjement
hva angår markedsføringen
av forbundet overfor poten-
sielle medlemmer; det være
seg både nåværende og
kommende pensjonister.
Dette er imidlertid ikke
gjennomførbart uten sterk
støtte av forbundet sentralt.
En involvering av regionale
ledere vil i mange sammen-
henger være viktig for et
positivt resultat. 
Utvalget ser videre det

positive i at Forbundet så

snart som mulig, kan overta
ansvaret for Forsvarets
Senior kurs (tidligere Pen-
sjonist kurs). Forsvaret har
så langt gitt signaler om at
de ønsker å ”outsource” kur-
set. Hvis Forbundet får det-
te ansvaret vil vi få en
ypperlig anledning til å
markedsføre oss innad i
Forsvaret og for Forsvarets
personell. 
Forbundets største akti-

vum er kompetansen innen
pensjon og skatt. Forbun-
dets eksperter arbeider
aktivt for å få våre myndig-
heter til å snu og dermed få
redusert de største negative
virkningene av pensjonsre-
formen og endringer i
beskatningen.  Sammen
med Forbundets mulighet
til saksbehandling på vegne
av enkeltmedlemmer burde
dette være av stor interesse
også for nye medlemmer. 
Det er imidlertid nødven-

dig å øke kompetansen
lokalt hva angår pensjon og
skatt for å avlaste forbun-
det sentralt.
Som et resultat av den

samlede arbeidsbelastning-
en alle utvalgets forslag
fører til, vil det være abso-
lutt nødvendig å opprette
en ny stilling (50 %) innen
sekretariatet med fokus på

rekruttering, markedsfø-
ring, redigering/utvikling
av vårt medlemsblad osv. I
tillegg vil en slik stilling
styrke sekretariatet gene-
relt, siden det ikke har noen
ledig saksbehandlerkapa-
sitet. Stillingen er utlyst, og
flere har meldt sin interes-
se. Sekretariatet jobber med
budsjettmessig dekning for
stillingens lønn.
Selve kampanjen vil star-

te etter at Landsmøtet i juni
2011 har gjort sine vedtak
angående navneendring, ny
logo og nye vedtekter. Kam-
panjen vil så fortsette i to år
frem til neste Landsmøte i
juni 2013. Forhåpentligvis
vil kampanjen øke medlem-
stallet slik at Forbundet får
tilstrekkelig tyngde og
gjennomslag overfor våre
myndigheter (kvantitet er
en kvalitet i seg selv). 
I løpet av vinteren og

våren vil Rekrutteringsut-
valget lage en pakke med
forskjellige tiltak som den
enkelte forening kan gripe
fatt i. For det er tross alt på
det lokale plan at mestepar-
ten av rekrutteringen vil
foregå. Vi vil i kommende
nummer av Medlemskon-
takt fortelle mer om hvor-
dan vi ser for oss at rekrut-
teringen skal foregå.

Rekrutterings-
utvalget tar grep

I gamle dager kalte vi
folk som stjal fra andre
for «Tjuve radder», og
det er den nærmeste
betegnelsen jeg kom-
mer på regjeringen,
når jeg nå har fått pre-
sentert Statsbud sjet tet. 
AV ARNE BRO BERG
(SNART HELPENSJONIST)
Der står det at vi som har
en pensjon som er over en
viss grense, skal betale mer
skatt, fordi vi skal være
med å finansiere en heving
av de lave pensjonene. Jeg
misunner ikke de med lave
pensjoner en økning i belø-
pene, men det bør skje
gjennom ekstra bevilgning-
er og IKKE ved å ta fra oss
som regjeringen definerer
har en «høy» pensjon.
Jeg trodde i min uviten-

het, at jeg gjennom innbeta-
ling av skatt (inklusiv pen-
sjonsdel), gjennom et langt
yrkesaktivt liv, hadde inn-
gått en kontrakt med Staten.
Slik at når jeg nådde sjels år
og alder, skulle få tilbake
noe av det jeg hadde betalt
inn. Størrelsen på pensjo-
nen skulle være avpasset i
forhold til det jeg hadde
hatt i lønn og ut fra det jeg
hadde betalt inn. 
Så langt har det fungert

bra, men så forandrer den
«rødgrønne» regjeringen
spillereglene; de setter en
«grense» på pensjonsbelø-
pet, og kaller alt over denne
grensen for høy pensjon og
bestemmer at disse skal ha
høyere skatt. Det de i rea-
liteten gjør, er å inndra
deler av den pensjonen som
er inntjent ihht. eksiste-

Rekrutteringsutvalget: Jan Bye Iversen, Per Hetty, (formann) Tom G Svendsen og Finn Norstad.
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 t  har vi gjort?

Det er en tid for alt…
Ja, så menn er det det. Etter å ha «lagt ned staven» som aktiv i FP-Horten, er jeg fremdeles
veldig engasjert i det som skjer rundt og om meg, og da selvfølgelig alt som har med pen-
sjonister og deres rettigheter og vel og velferd å gjøre.   

rende regelverk. Begrun-
nelsen er at man skal finan-
siere et tilskudd til de lavere
pensjonene, samt at dette
vil være et incitament for
folk til å stå lenger i arbeid,
fordi beskatningen av eks-
trainntekter skal bli lavere.
Det er vel derfor man samti-
dig også hever trygdeande-
len fra 3% til 4,7%?
Vi har nå et pensjonsfond

som vokser hurtigere en
økningen i pensjonsutbeta-
lingene pga. «eldrebølgen».
Hvorfor skal man da stjele
fra de som har en rimelig
pensjon for å finansiere de
med lavere pensjon? Er det
sosialistenes «utjamnings-
syndrom» som igjen er

fokus?
Så til hvor lenge folk skal

stå i arbeid.  Jeg ble stats-
pensjonist på 60 år, da måt-
te jeg gå. Men fordi jeg stort
sett har holdt meg frisk,
gikk jeg over i nytt arbeid og
har fortsatt frem til 70 år.
Mener Herr Sigbjørn

Johnsen at jeg skal fortsette
å jobbe utover 70 år for å
opprettholde min pensjon?
Det er ikke enkelt å forstå

hvordan de nye skattere-
glene vil slå ut, spesielt når
man er gift med en minste-
pensjonist, men hvis jeg har
forstått det riktig, kommer
jeg til å få en ekstraskatt på
ca kr.10 000,-. I mai i år fikk
man et godt oppgjør for

pensjonistene, men her
kommer de nye skattere-
glene og spiser opp ca 60%
av tillegget vi da fikk. Samti-
dig har Stortinget bestemt
at pensjonene ikke lenger
skal følge lønns- og prisut-
viklingen, men skal reduse-
res med 0,75 %.
Man sitter igjen med det

inntrykket at pensjonistene
er en gruppe som ikke
bidrar i samfunnet, men
bare er en belastning. Gadd
vite hvis alle dagens pensjo-
nister som utfører viktige
samfunnsoppgaver, enten
godtgjort eller som frivillig
arbeid, la ned sine verv,
hvordan ville da samfunnet
ha fungert? Nei kjære politi-

kere, denne saken skal snart
behandles i Stortinget, og er
det da noen av dere som vil
gi uttrykk for at også vi
betyr noe i dagens sam-
funn. Og er det noen av dere
som er av samme oppfat-
ning som meg; gjennom
innbetaling av skatt
gjennom et langt yrkesliv
har man overfor Staten inn-
gått en kontrakt om utbeta-
ling av en pensjon, relatert
til det man har innbetalt.
Kall det økt skatt, eller inn-
dragning av deler av pensjo-
nen; det å bryte «kontrakt-
bestemmelsene» er og blir
«tjuveri», eller «fordelings-
politikk», som noen liker å
kalle det.

AV ANNE MARIE GJESSING
Nå er det alle kommunebudsjettene
som legges fram i disse dager. Hvem
går det mest ut over? Jo – selvfølgelig
de som ikke verken har streikerett
eller noe å si; nemlig barna og de
eldre. Det skrikes etter sykehjems-
plasser over alt, men i stedet for å
bygge nye, legger de heller ned noen
plasser til. Skandale, spør du meg. Jeg
vet om flere som både kunne trenge
og gjerne vil ha en trygg og god plass
på et sykehjem. Alle vil gjerne bo
hjemme så lenge de kan, det vet vi,
men når den dagen kommer da de
ikke lenger kan være hjemme av for-
skjellige årsaker, ja da skulle det
være en selvfølge at det sto en plass
ledig. Det er ikke nok med hjemme-
sykepleie – for noen opp til 5-6 gang-
er i døgnet – de føler seg utrygge og

er redde. Ikke til forkleinelse for
hjemmesykepleien, de gjør så godt
de kan, er søte og hyggelige, men de
har jo nesten aldri tid. Inn av døra og
full fart ut igjen. Og så sitter/ligger
den gamle der da, og venter på neste
hjemmebesøk.  Det er forsmedelig. 
Skulle ikke tro vi levde i verdens

rikeste land. Vi har jo ikke penger til
noen ting. Skoler forfaller, veier slites
ned, ikke bygges det flere sykehjem,
sykehusene våre har lange ventelis-
ter, hva i all verden foregår? Noe må
gjøres, og det fort. Tenk i andre baner,
gjør noe før det er for sent.

På Facebook og andre «sider» er
det nå fullt eldreopprør, og bra er
det. Jeg oppfordrer alle til å støtte
disse som setter seg i bresjen for alt
som nå skjer, og ber hver enkelt sette
seg inn i hva vi pensjonister kan ven-

te oss i tiden fremover. Hvorfor skal
de ta av pensjonen fra noen av oss
for å gi til de som har noe mindre?
Økningen av minstepensjonene skal
og må være Statens ansvar. Er det
ikke vår generasjon som har vært
med å bygge opp det velferdssam-
funnet vi har her i Norge i dag? Vi
har betalt våre pensjonsinnskudd i
en årrekke, sågar tilbake til den tiden
vi betalte 10% til pensjonskassen.
Hvor er rettferdigheten hen?
Et regelrett angrep på pensjonis-

tene er det nå regjeringen legger opp
til. Skal vi finne oss i det? Nei, og
atter nei. Og når i tillegg også utfor-
dringer i hele eldreomsorgen kom-
mer i tillegg, ja da har de som vi har
valgt til å styre dette landet virkelig
en jobb å gjøre.
VI VIL IKKE HA DET SLIK?



Forsvarets minnedag
Forsvarets minnedag ble markert søndag 7. november på Akershus festning. 
Re mem brance Day – også kjent som Armistice Day – markeres flere steder i verden
for å minnes falne soldater.  

gen la ned krans på min-
nesmerket.  Deretter var det
gudstjeneste i Akershus
slottskapell.  Naturlig nok
ble det denne gangen lagt
vekt på våre falne i FN-ope-
rasjoner og Afghanistan
spesielt, og pårørende av de
som har mistet livet der,
var spesielt invitert.  Disse
fikk også møte HM Kongen
under en etterfølgende
mottakelse i Fanehallen.
Foruten Hans Majestet og

Forsvarssjefen, deltok både
Stortingspresident, For-
svarsminister og Leder av
Utenriks- og Forsvarskomi-
teen, sammen med en rek-
ke av Forsvarets personell
og veteraner i Oslo-om -
rådet.
HMKG og Stabsmusikken

bidro til at det hele ble en
fin og verdig markering av
dagen.

IVAR JENSEN, 
LEDER FP-OSLO
Dagen ble opprinnelig inn-
stiftet  for å minnes de fal-
ne under 1. verdenskrig, og
siden denne endte 11.
november (kl 1100), er det
denne dagen  som siden er
brukt som minnedag – og
etter hvert for falne solda-
ter generelt.   Mange land
har nå valgt å bruke 2. søn-
dag i november, altså den
søndagen som er nærmest
11. november, som minne-
dag – den kalles derfor
Remembrance Sunday.
Også i Norge feirer vi nå

våre falne denne søndagen
– og kaller den Forsvarets
minnedag.  
Årets minnedag ble mar-

kert med en fin seremoni i
Minnelunden på Akershus
festning.  Det var tale av
Forsvarssjefen og HM Kon-
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I forbindelse med Forsvarets
minnedag 7. november,
holdt forsvarsminister Grete
Faremo minnetale i Akershus
slottskirke. Forsvarets minne-
dag markerer heder, støtte
og trøst til de nærmeste
pårørende etter norske sol-
dater som har omkommet i
Forsvarets tjeneste.
Hovedmarkeringen på Akershus

festning bestod i år av kransenedleg-
gelse av HM Kongen ved minnesmer-
ket over falne i internasjonale opera-
sjoner i Minnelunden på Akershus
festning, minnegudstjeneste i Akers-
hus slottskirke, samt en mottakelse
samme sted.

Forsvarsminister Grete Faremo
holdt minnetale i Akershus slottskirke
på Forsvarets minnedag 7. november. - 

Deres Majestet,
Kjære pårørende!
I livets mest dramatiske stunder

kjenner vi trangen til noe å holde fast i.
Da behøver vi ritualer og seremonier.
Ingen har vel bedre erfaring med ritua-
ler og seremonier enn Forsvaret og Kir-
ken. Når vi skal minnes og hedre våre
falne soldater, er det godt å samles her
i Akershus slottskirke.
Jeg føler med dere, dere som har mis-

tet en sønn eller en datter, en far, en
ektemann eller en venn. Det går knapt
en dag uten at jeg tenker på dere.
På sin første plate, «Tilbake», har Lil-

lebjørn Nilsen en nydelig vise han har
kalt «Far har fortalt». Min far har for-
talt meg. Min far var krigsveteran fra
Annen Verdenskrig, og så mange av
sine kjære falle. For meg var det sterke
fortellinger. For ham var det bitter vir-
kelighet. Slik det er for dere som har
mistet.
Jeg vet det er fattig trøst å høre meg

si, som Forsvarssjefen sa ved kransned-
leggelsen for en liten stund siden, at
den dere har mistet har gjort det fines-
te et menneske kan gjøre – den falne
soldaten har gitt sitt liv for andre. Å

være soldat er å ofre seg for at mennes-
kene i vårt samfunn skal få leve i fred
og frihet og trygghet.
Soldatene er ikke og skal ikke være

«action-stjerner», slike som bare fin-
nes på film. De er ikke ensomme helter
som utfører heltedåder og redder ver-
den alene. De utgjør et fellesskap som
går opp i en større enhet, Forsvaret.
Forsvaret og våre allierte er det vern

vi trenger, et vern som av og til – dess-
verre – må ut i strid. Våre falne solda-
ter, enten de har falt i strid eller under
øving og trening, har gitt sitt liv for
dette at dette livsnødvendige fellesska-
pet skal fungere.
Det er vi dem dypt takknemlige for.

Det er vi dere dypt takknemlige for,
dere som har latt Forsvaret låne deres
kjære. Jeg skjønner at takknemligheten
ikke rekker langt for å bøte på den sor-
gen dere bærer. Men den er der.
Hans Majestet Kongens tilstedevæ-

relse på denne minnedagen, og under
denne gudstjenesten, markerer folkets
og nasjonens takk. Og respekt.
Overfor de falne.
Og overfor dere, som er de falnes

nærmeste pårørende.
Døden rammer av og til tilfeldig og

nådeløst. Selv om det kan være vanske-
lig å fatte kort tid etter at det er skjedd,
vil det med tiden kanskje ligge en liten
trøst i vissheten om at soldatene ikke
gav sine liv forgjeves.
For det gjorde de absolutt ikke. De

har vært med på å gjøre livet bedre og

tryggere for folk i Norge og for men-
nesker langt borte. De vil aldri bli
glemt. 
Som forfatteren og fredsprisvinne-

ren Elie Wiesel skriver i romanen «Lyk-
kens by»; «døden er noe annet enn det
enkle fraværet av krig». Døden betyr
også gode og verdifulle minner. Glem-
selen skal vi aldri tillate oss.
Kristian Ottosen – motstandsmann,

krigsfange og fremragende akademi-
ker – brukte mange av sine siste år på
dette ene: Å få nevnt, navngitt og gitt
et vitnesbyrd om hver enkelt nord-
mann som satt i fangenskap under kri-
gen. Han levde for å vitne om de døde.
Det skal også vi andre gjøre, hver på
vår måte.
Kjære pårørende, takk for at dere vil-

le komme, takk for at vi får være sam-
men med dere denne dagen. Jeg hilser
dere med noen ord fra Håvard Rems
gjendiktning av et verk fra den ameri-
kanske poeten Walt Whitman som gir
uttrykk for noen følelser jeg tror flere
av oss kjenner på:
Jeg hadde en underlig våkenatt på slag-
marken;
Da du min sønn og kamerat falt ved
min side den dagen
Ga jeg deg et blikk, et eneste, som dine
kjære øyne gjengjeldte på en måte jeg
aldri skal glemme.
Du strakte hånden opp en gang der du
lå, og rørte min,
Så sprang jeg videre gjennom slaget,
den endeløse kampen.
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Da jula kom 
til Ratvolden
AV BERIT FALKBERGET ENGØY

S
må juleforberedelser er be -
gynt i de tusen hjem.  Jule-
posten er på vei til fjerne

land, og i skumringstimen sitter
mange familier og lager julegaver
til slektninger og venner.  Det er
blitt mindre av disse aktiviteter
med årene. – alle har det så travelt.
Men der hvor det er  barn, holdes
nok disse tradisjoner ved like.
I min barndom, hos mine beste-

foreldre, Anna Marie og Johan Pet-
ter Falkberget, begynte juleforbe-
redelsene med slaktingen som
foregikk når dyrene var tatt  inn i
vinterfjøset, og kulden var kom-
met sammen med den første snø-
en.  Da var det så kaldt at slaktet
holdt seg friskt selv om det ble
hengt en tid.

STOR, STERK SLAKTER
Det var alltid en sorgens dag når
slakteren var ventet. Han var en
stor, sterk mann som vi fryktet.
Det å ha slik makt over liv og død
var ganske skremmende for oss
unger.  Dessuten visste vi at
mange av de kalvene vi hadde kost
oss med og gitt kalvdrikk om som-
meren, og mange lam som ble
født om våren måtte bøte med
livet. 
Vi hadde ikke gris på Ratvolden,

så de hjerteskjærende grisehylene
slapp vi å høre. Men det måtte
mye kjøtt til for å greie seg til nes-
te slaktetid.  Det var sjelden at
voksne kyr ble slaktet.  Kyrne fikk
leve lenge i den tiden.  Men en
gang i blant måtte også det skje,
og da var det ekstra sørgelig.

SALT KJØTT, PØLSER
OG HERMETISERING
Etter at dyrene var slaktet ble alt
på slaktedyrene saltet, hermeti-
sert og laget til pølser.
Etter salting, ble kjøttet og pøl-

sene hengt opp til tørking.  Før sjø-
en hadde lagt seg (frosset til), ble
det fisket ørret til rakfisk og salt-
fisk som ble lagt i butter.  I tillegg
ble det om høsten plukket molter,
som ble lagt i ottinger (en åtten-
dels tønne) av tre uten sukker.
Med et lett press på toppen, holdt
molene seg friske hele vinteren. 

JULERENGJØRING
Når denne pågikk var det i grun-
nen en utrivelig tid for alle. Men
det skulle være slik før julehøgti-
den ble ringt inn.  Også maten
skulle i denne tiden være så enkel
som mulig, for når julen endelig
kom ble det mye god mat å få.

JULEPOSTEN
Også var det juleposten! Den var
det ikke lite av på Ratvolden. Det
kom brev fra fjern og nær, og alle
skulle besvares.  Etter at bestefar
kom heim fra arbeidsloftet på
Falkberget, spiste han middag og 
hadde en kort hvil. Så var det brev-
skriving. Vi hadde en liten reise-
skrivemaskin i huset, og så gikk
han frem og tilbake på gulvet og
dikterte hva som skulle skrives.
Men enkelte brev måtte skrives
for hånd, det var slike som gikk til
nære og kjære venner.

JULEGAVER
Julegaver var det ikke så mange av.
Det var hjemmelagede ting, klær

og bøker. Noen fikk et kjoletøy,
andre fikk sko. Det var alltid nytti-
ge ting.
Når julen nærmet seg med

stormskritt, ble det bakt og braset
på kjøkkenet.  Mormor og vårt
husfaktotum, Johanna, bakte
småkaker, hardangerlefse, hylle-
kake, lemse, sirupskake og mange
brød. Og så ble det forberedt til
julefrokostene og middagene.    

JULAFTEN
Så opprant endelig julaften.  Det
var forventning i hele huset. Det
luktet jul, og det var pyntet med
rene duker, skinnende kobber og
levende lys. Om formiddagen ble
det servert mølje,
fårekraft med flatbrød og sirup,

kaker og lemse med kaffe og sjo-
kolade. Middagen ble aldri servert
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før etter fjøstid, og når separaring-
en var unnagjort og fjøsklærne
byttet til helgaklær. Bestefar had-
de allerede ringt høytiden inn
klokken fem med den gamle gruv-
klokka. Det ble sagt at ringingen
hørtes til begge nabobygdene. I
fjøset fikk alle dyrene litt ekstra,
litt mjøl og noen godbiter fra kjøk-
kenet.
Til oss ble det servert kokt, saltet

ørret og rømmegrøt sammen.
Noen syntes nok dette var en
underlig kost, men det snakte for-
treffelig. Enkelte år ble det servert
lutefisk, laget på gården.  Til dette
ble det drukket saft.  Til dessert
var det alltid molter, enten som
krem eller med fløte.
Etter kaffe og kake kom utde-

lingen av presengene. Vi var sjel-
den i kirke i julen. Det var langt og

kaldt å kjøre med hest og slede ca
1 mil til Glåmos kirke. Men etter at
vi fikk radio i huset, ble gudstje-
nesten en høytidsstund juleda-
gen.
Juledagene var fredelige dager

med lesing og småsysler i huset.
Litt skigåing ble det tid til.  Ellers
var det skikk og bruk at man holdt
seg hjemme førstedag jul. Senere i
julen var det juletrefest i lokalet
Solvang. Alle familiene i bygden
møtte. Det var underholdning av
elevene fra den lille grendaskolen.
Og alle hadde med seg julemat, og
det ble servert kaffe og sjokolade.
Det ble lekt bro bro brille og andre
sangleker.

NYTTÅRSAFTEN
Termometeret sank ofte til minus
30-40 grader i nyttårshelgen.  Da

måtte vi tulle inn ansiktet i ull-
skjerf når vi måtte ut. Ja det var
rett ut bistert om morgenen når vi
måtte i fjøset og på utedo.  Når
posten skulle hentes på stasjonen,
ble hesten vår, som het Gråen
selet på. På stasjonen fikk han hes-
teklede over ryggen og i tillegg
kjøremudden (pelsen) med saue-
skinn som for når han måtte ven-
te. Det var en kald fornøyelse å
ringe inn Nyårshelgen kl 1700.
Men tradisjonene måtte holdes.

TRETTENDAGEN
Nå var julen slutt, og hverdagen
begynt igjen. Dagene ble lysere, og
det stundet til påske.

Gledelig Jul 
og Godt Nytt År!
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Vi forstår at du i dag
ikke har morgendagens
pensjon som det mest
fremtredende i din 
hverdag, men vet du 

hva levealderjustering og
indeksering vil bety for

din pensjon?
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Etter en samlet vurdering foreslår departementet at
 pensjonsgrunnlaget for pensjonister med alderspensjon  
etter særaldersgrense eller AFP omregnes ved 67 år ved at
pensjonsgrunnlaget oppreguleres med lønnsveksten fra 
fratredelsesalderen til 67 år. Selv om FPF hadde krav om å 

gå lenger, deler vi depatementets vurdering.

FORSVARETS PENSJONISTFORBUND HAR I MER ENN 25 ÅR 
STÅTT VAKT OM VÅRE OPPARBEIDEDE RETTIGHETER, 

OG REALVERDIEN AV VÅRE PENSJONER.

STØTT VÅRT ARBEID GJENNOM MEDLEMSKAP



AV ANNE AAMODT

Vi håper dere nå har tittet på våre
detaljerte reiseprogrammer som nå er
lagt ut på FPFs hjemmeside.Dette er
skreddersydde, militærhistoriske stu-
diereiser som belyser utvalgte tema og
epoker og tilrettelagt av militærfagli-
ge personer med solide kunnskaper.
I tillegg til Erik Ianke som står bak

programmene, har vi fått med Odd
Tangen, Sigurd Hellstrøm og Dag
Strømsæther. Disse fire er nå faglige
ansvarlige for hvert sitt program.

Vår visjon er å tilby interessante
program til kjente og etter hvert min-
dre kjente steder for å belyse ulike
deler av krigshistorien sett fra ulike
vinklinger. Etter som tiden går og nytt
historiemateriale offentliggjøres, blir
det mye spennende materiale å ta tak
i. Vi vil vise nye aktualiteter og gjøre
vårt beste for å synliggjøre hvorfor,
hva, hvordan, hvem..
Vårt mål er å trenge litt dypere ned

historien og gi våre deltagere en bre-
dere forståelse gjennom en aktiv og
konstruktiv måte. Alle program vil

presenteres med faglitteratur og fil-
mer til inspirasjon til forberedelser
for den enkelte i forkant av reisen.
Ettersom det stadig kommer nye

bøker på markedet, er vel det et tyde-
lig tegn på at dette emnet interesserer
mer enn noen gang..
Vi er bevisste på å tilby program

med ulik lengde og program med ulik
geografisk beliggenhet, nasjonalt og
internasjonalt.
Kanskje dette gir inspirasjon til

årets julegave?
En gledelig jul ønskes dere alle.

Militærhistoriske studiereiser 2011

Reise 1: 29. april – 5. mai 2011
Tema: FRA DUNKIRK 1949 
TIL NORMANDIE 1944

Faglig ansvarlig: Sigurd Hellstrøm 
Tilrettelegger:  Erik Ianke

I løpet av programmet vil vi belyse
ulike sider ved krigen i vest
gjennom fire år; strategiske utfor-
dringer for begge sider og utfor-
dringer for ledere og soldater i alle
forsvarsgrener. En kombinasjon av
befaring på strendene, omvisning-

er på utvalgte museer og rester av
anlegg, vil vi gi et grundig bilde av
dette kapittelet av krigen. 
Nord-Frankrike har i hundrevis

av år vært slagmark for armeer fra
en rekke nasjoner og talløse blodi-
ge slag er utkjempet der. De verste
under 1. verdenskrig. Flere av 2.
verdenskrigs mest kjente slag og
operasjoner fant også sted der.  På
denne turen vil vi gi et bredt bilde
av hva som forgikk i området fra
våren 1940 frem til og med land-
gangen i Normandie i juni 1944

SIGURD HELLSTRØM er brigader.
Han var elev ved Ecole Supérieure
de Guerre 1984-86, norsk forsvar-
sattaché i Frankrike 1988-91, sjef
for For svarets Stabsskole 1995-
1998, delansvarlig for Norges del-
tagelse i invasjonsjubiléene i Nor -
mandie i 1984, 1989, 1994 og 2004.

ERIK IANKE er tidligere offiser i
hæren med utdannelse og tjeneste
i Canada, Tyskland og Italia. Tals -
mann for Forsvaret 1993-2000 og
forsvarsattaché i Italia (med Slove-
nia, Ungarn, Romania og Bulgaria)
2000-2003. Hans hovedinteresse
har alltid vært krigshistorie.

DAG STRØMSSÆTHER er oberst i
artilleriet, tidligere sjef for Østfold
regiment, nå kommandant på Fred-
riksten (på pensjonistvilkår) og
samtidig distriktssjef for Nasjonale
Festningsverk i Østfold.

ODD TANGEN startet i forsvaret i
1968 ved ingeniørvåpenets befal-
skole og har senere gått KS, norsk
stabsskole, USMCCSC og NATO De -
fence College. Tjenestegjort i inn-
og utland. De tre siste stillingene
han hadde var som Stsjef for 6 Div,
Sjef for personellstaben i FO og til
slutt Generalinspektør for HV
(GIHV).
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Reise 3: 20. – 27. august 2011
Berlin – Peenemünde – Rügen

TEMA: DET TREDJE RIKETS FALL
OG DEN KALDE KRIGEN
Faglig ansvarlig: Erik Ianke

Programmet belyser deler av tysk his-
torie under 2. verdenskrig og den kal-
de krigen. Fra å være så og si uover-
vinnelige de første årene under 2. ver-
denskrig, gikk det etter hvert dårligere
for tyskerne. 
Fra enkelte tilbakeslag allerede fra

1940 økte de utover, og fra 1943 led
Tyskland avgjørende nederlag på alle
fronter. Samtidig pågikk det en hek-
tisk utvikling av ny teknologi og nye
revolusjonerende våpen: computere,
nervegasser, jetfly, nye strids- og pan-
servogner, ubåter som kunne operere
lenge under vann, styrte bomber, luft -
vernraketter og langtrekkende raket-
ter. Av ulike årsaker klarte man ikke å
utnytte dette (langt på vei var det regi-
mets egen feil) og landet tapte krigen. 
Disse prosjektene var i stor grad

kjent av de allierte og det ble rene
kappløpet mot slutten av krigen for å
sikre seg flere av prosjektene. I stor
grad ble disse overtatt og videreutvi-
klet av USA og Sovjetunionen etter
krigen, og enkelte av dem skulle for-
andre verden og føre den mot kanten
av stupet.

Det tredje riket falt under meget
dramatiske omstendigheter i mai
1945. 
Sluttkampene om Berlin er en av

krigens mest dramatiske episoder.
Byen ble delt i fire okkupasjonsso-

ner (russisk, amerikansk, britisk og
fransk), men i stedet for reell fred ble
kapitulasjonen bare innledningen til
over 44 års kald krig mellom de tidli-
gere allierte. Hvor illustreres hele
denne perioden bedre enn i Berlin,
byen som stadig var i fokus?
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Reise 2: 10. – 12. juni 2011
Tema: GLOMMENLINJEN

En studie av befestningene (1890- 1918) langs svenske-
grensen og deres betydning i 1905.

Faglig ansvarlig: Dag Strømsæther 
Tilrettelegger:  Erik Ianke
De svenske angrep på Norge har i hovedsak kommet
via noen få grenseoverganger mellom Iddefjorden og
Kongsvinger eller mot Trøndelag. På Østlandet (syd
Kongsvinger) begrenser elver og vann mulighetene
bortsett fra om vinteren når elver og vann er islagt, og
nord for Kongsvinger ligger de endeløse og da veiløse
skoger. Da Norge fra 1890 moderniserte og bygde ut
forsvaret var det naturlig å se på befestninger mot
Sverige (selv om vi var i union)- spesielt på de akser
som førte mot hovedstaden. 

Før 1905 ble ca 2 millioner kroner brukt på befest-
ningene, mye penger den gang selv om de fire panser-
skipene Norge anskaffet kostet nesten 10 ganger mer.
Moderne artilleri (75 mm og 105 mm mobilt artilleri
og 120 mm tårnkanoner) ble anskaffet og Norge var et
av de første land som anskaffet mitraljøser. De frem-
skutte grensefortene og de bakenforliggende batteri-
stillingene skulle sikre fremrykningslinjene mot
hovedstaden og gi tid til full mobilisering. Fortene ble
bygd i tilknytning til Haldenvassdraget og de østlige
vannhindrene og hadde en riktig plassering med tan-
ke på de planer svenskene hadde lagt. 
Under forhandlingene i Karlstad forlangte svenskene

at festninger nærmest grensen skulle ødelegges og at
en nøytral sone skulle etableres som gikk helt opp til
Elverum. Som pris for selvstendigheten ble da også
befestningene nærmest grensen nedlagt og ødelagt.

Reise 4: 6. – 8. september
KAMPENE I VALDRES 1940  

Faglig ansvarlig: Odd Tangen 
Tilrettelegger:  Erik Ianke
Kampene i Valdres i april
1940 står som et lysende
eksempel på betydningen av
besluttsom ledelse. Land-
vernbataljonen /IR-6 og Bri-
gade 4's strid mot tyske styr-
ker i Buskerud og i Oppland
er blant høydepunktene i his-
torien om felttoget I Sør-Nor-
ge 1940. På denne turen skal
vi besøke flere av de viktigste
stedene hvor kampene fant
sted og søke å belyse felttoget
best mulig. Vi starter ved å
følge landvernsbataljonen/
IR-6 's strid i Ådalen, langs
Sperillen og i Begnadalen til
Bagn hvor den tyske fremryk-
ningen ble stanset. 
Overføringen av Brig-4 fra

Vestlandet kunne fullføres
og brigaden overtok striden.
Fra Bagn drar vi over til Land
og følger kampene fra Flu-
berg/Odnes opp mot Hølja-
rast til Tonsåsen, Aurdal og
videre mot Fagernes, Ulnes
og Røn i Vestre Slidre hvor
styrkene overga seg.
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Museet Topography of Terror, 
med rester av Berlinmuren i
bakgrunnen.



Studietur med
Folk og Forsvar
til Svalbard

AV EGIL VINDORUM
Omvisningen i Longyearbyen om -
fattet guidet tur i byen og nærom-
rådene med innlagt besøk på
Huset med kunstgalleriet og
kunstutstilling etterfulgt av en
orientering om Longyearbyens ut -
vikling. Et besøk på Svalbardmu-
seet hvor Svalbards historie, sær-
egenheter og ressurser ble belyst.
Samme kveld ble det arrangert
busstur til Svalbard Villmarkssen-
ter AS i Adventsdalen for en vill-
marksaften med lysbildekåseri og
god bespisning.
Dagen etter var det båttur med

MS Langøysund inn til Nordenski-
öldsbreen og den nedlagte gruve-
byen Pyramiden. Pyramiden var
et aktivt russisk gruvesamfunn
med kullproduksjon og stor be -
manning, på det meste ca. 2000
ansatte. Selv om Pyramiden som
gruve ble nedlagt i 1998, er det
fortsatt noe drift med vedlikehold
av varmesystem og bygningsmas-
se. I dag er det ca. 40 ansatte som
bor og arbeider i Pyramiden.
Visst nok er det fra russisk side
planer om å åpne for turisme og
hotelldrift i Pyramiden.
Siste dag på Svalbard var det ori-

enteringer hos Sysselmannen,
Store Norske Spitsbergen Kull-

kompani, Universitetssenteret på
Svalbard (UNIS) og Norsk Polarin-
stitutt.  
Assisterende sysselmann, Lars

Fause, informerte om Svalbards
historie og hvilke regler som gjel-
der for både vanlige beboere,
turister og båttrafikk. Longyear-
byen har ca. 2150 innbyggere.
Turist aktiviteten er forholdsvis
stor og hotellene har ca. 90.000
overnattinger pr år. De fleste som
bor i Longyearbyen er der bare for
noen år, før de flytter tilbake til
fastlandet. Det er bare unntaksvis
og bare noen få som bor der hele
sitt liv. Det er ikke lagt til rette for
offentlig helsetjeneste eller eldre-
omsorg da forutsetningen for
opphold på Svalbard er ansettelse,
fullførelse av studier som krever
tilstedeværelse, forskningsopp-
drag eller tidsbegrenset arbeids-
kontrakt.
Ved besøk hos Store Norske

Spits bergen Kullkompani AS in -
for merte juridisk rådgiver, Svein-
ung L. Thesen om SNSK som ble
grunnlagt allerede i 1916. De har
pr i dag ca. 350 ansatte og for
2009 var omsetningen ca. 432 mill
NOK. Det er i dag drift i to gruver,
Gruve 7 som arbeider etter den
gamle gruvemodellen og produse-

rer stort sett for varmekraftverket
i Longyearbyen, mens Svea produ-
serer etter moderne prinsipper
for eksport til kraftverk og stål-
produksjon. Bare 1 % av kullet som
utvinnes går til Norge, resten
eksporteres til utlandet. Her er
blant annet Tyskland en stor
importør. Kullet har en stor rolle i
verdensøkonomien og står for
40% av verdens elektrisitet og
70% av verdens stålproduksjon.  
Gjennomsnittlig ansettelsestid

er åtte år, og de fleste av arbeider-
ne pendler til fastlandet med en
turnusordning på to uker avspase-
ring og to ukers arbeid. 
På Universitetssenteret på Sval-

bard (UNIS) informerte studiele-
der Christin Kristoffersen. UNIS
åpnet i 2006. Universitetsbygget
er et imponerende bygg og har en
meget spesiell arkitektur som er
inspirert av gruvene og gruve-
gangene. Det er stor studieakti-
vitet i universitetssenteret og
med deltagelse fra en lang rekke
nasjoner. Med utgangspunkt i
Svalbards geografiske plassering
og med naturen som laborato-
rium, tilbys forsknings- og feltba-
sert undervisning i arktisk biologi,
teknologi, geologi og geofysikk.
Cecilie Hellum von Quillfeldt
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Folk og Forsvar arrangerte en studietur til Svalbard 19. - 27. september 2010 der Forsvarets
pensjonistforbund var representert med en av 12 deltakere. Programmet inkluderte noen
dager i Long yearbyen, besøk i den nedlagte russiske gruvebyen Pyramiden før turen ble
avsluttet på et ordinært tokt med Kystvaktskipet KV Sortland. Hensikten var å få innblikk i
nordområdene og Svalbards spesielle situasjon samt Kystvaktens og deres arbeidsrom.



orienterte om Norsk Polarinstitutt
og om instituttets ansvarsområde
som omfattet både de arktiske og
de antarktiske områdene og spesi-
elt om Svalbards økende strategis-
ke betydning. Svalbards geografis-
ke plassering på kartet gjør øya vel
egnet for å registrere klimaen-
dringer. Det er derfor med basis i
Norsk Polarinstitutt et stort antall
forskere på Svalbard fra hele ver-
den. 
60% av Svalbard er fredet og skal

være et av verdens best forvaltede
villmarksområder. 60% er også
dek ket med is, kun 12% er dekket av
vegetasjon, og permafrosten strek-
ker seg ned til 500 meter. 
På ettermiddagen onsdag 22.

september mønstret vi på Kyst-
vaktskipet (KV) Sortland, som inn-
går i Barnetshav-klassen og som
drives av naturgassmotorer (LNG).
Om bord ble vi tatt meget godt i

mot og plassert på tomannsluga-
rer. Fartøyet er helt nytt og dette
var deres andre tokt. Etter sikker-
hetsbriefing og omvisning om
bord bar det sørover, og første
stopp var sydspissen av Spitsber-
gen der det ble foretatt fiskeriin-
speksjon av en russisk tråler. Ruti-
neinspeksjonen tok for seg kon-
troll av redskap, fangst, fangstdag-
bøker og lasterom og varte, ikke
unormalt, i hele ni timer. Mens
inspeksjonen foregikk var vi andre
med ut i bordingsbåten for å teste
overlevelsesdraktene ved å hoppe i
havet for deretter å bli plukket opp
av bordingsbåtteamet. For å øke
muligheten for å overleve i det kal-
de vannet trengs det snarrådig
handling med rask og effektiv red-
ning. Dette var både en lærerik og
artig opplevelse samtidig som det
var en nødvendig øvelse for å
effektivisere redningsarbeidet. 

Etter endt inspeksjon og red-
ningsøvelse fortsatte turen syd-
over mot Bjørnøya i ca. fem meter
høye bølger. Ny nattlig inspeksjon
av en russisk tråler og vi blir lig-
gende på vestsiden av Bjørnøya på
vent til inspeksjonen er ferdig.
Mens inspeksjonen pågikk fikk
noen av deltagerne en spennende
tur med bordingsbåten innom
Teltvika på Bjørnøya.
Ellers ble tiden om bord utnyttet

til miniseminarer på relevante
områder i forhold til nordområ-
dene.  Sjef KV Sortland, KL Engevik,
orienterte om at Kystvakten er
organisert som en del av Sjøforsva-
ret, men at kystvakten har sin egen
organisasjon med kystvaktens stab
og de to kystvaktskvadronene, Sør
og Nord. Han kom inn på de mange
oppgavene innen ressursforvalt-
ning, tollkontroll og miljø og
berørte områder som suverenitets-
hevdelse, fiskerioppsyn, fang-
stoppsyn, ressurskontroll, anløps-
kontroll, tolloppsyn, miljøoppsyn,
redning, kontroll med vitenskape-
lig undersøkelser, rapportering og
uskadeliggjøring av drivende gjen-
stander, samt bistand til politi og
andre statsetater.
Kystvakten har totalt 14 fartøyer

i den indre og ytre kystvakt for å
overvåke nasjonens havområder.
Kystvakten er arbeidsgiver for ca.
700 sivile, befal og mannskaper. I
tillegg er det noen sivile på de inn-
leide kystvaktfartøyene som For-
svaret ikke er arbeidsgiver for.
Kystvaktens totale budsjettramme
for 2010 er på ca. 950 mill NOK.
Som arrangør for hele turen

holdt generalsekretær i Folk og
Forsvar, Monica.Mattsson, fore-
drag om egen organisasjonen.  Folk
og Forsvar ble etablert 26. februar
1951 som en nasjonal upolitisk
paraplyorganisasjon for å drive fel-
les opplysningsarbeid om forsvars-
spørsmålene i sin videste betyd-
ning. Medlemsorganisasjonene er
tverrpolitiske og består i dag av 73
forskjellige organisasjoner.
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Stipendiat Harald Borchgrevink i
Folk og Forsvar foredro om Delelin-
jeavtalen som ble inngått i 2010
mellom Norge og Russland. Han
kom blant annet inn på begrepet
kontinentalsokkel og hva dette
innebærer for Norges del, hva midt-
linjeprinsippet og sektorprinsippet
går ut på (hhv Norges og Russland
syn), beskrev historikken rundt
Gråsonen og hele delelinjeproses-
sen fra dets start i 1957 til delelinje-
avtalen som ble underskrevet 15.
september 2010. Forøvrig gjenstår
fremdeles nasjonenes ratifisering
av denne delelinjeavtalen. 
Leder i Nettverk for Kvinnelig

Befal, OK Patricia Flakstad, holdt
foredrag om NATOs syn på Nord-
områdene som hun mente i
hovedsak er basert på fire pilarer:
Norges ønske om NATO engasje-
ment i Nordområdene, NATO med-
lemslandenes syn på engasjemen-

tet i Nordområdene, NATO og Nor-
ges forhold til Russland og Globale
utfordringer & NATOs nye strate-
giske konsept.
Seniorrådgiver, Liv Margareth

Thorkelsen, Krisestøtteenheten i
Justisdepartementet, foredro om
prinsippene for sentral krisehånd-
tering og om NOU 2000:24, bak-
grunnen for etablering av sentral
krisehåndtering på strategisk nivå.
Hun kom inn på hvor sårbart et
samfunn er, utfordringer for sik-
kerhets- og beredskapsarbeidet i
samfunnet og berørte også proble-
matikken som var avdekket i for-
bindelse med flodbølgekatastrofen
i Sør-Asia i 2004.
Politioverbetjent, May Hilde

Sønste bø, fulgte deretter opp med
å informere om arbeidet i Politiets
Sikkerhetstjeneste (PST) relatert til
nordområdene. PST er den nasjo-
nale etterretnings- og sikkerhets-

tjenesten i Norge, samtidig som
del er en del av Politiets organisa-
sjon. Organisasjonsmessig ligger
de under Justisdepartementet, og
ved siden av Politidirektoratet
(POD). I dag består PST av ca. 530
ansatte med ulik bakgrunn, eks.
merkantilt personell og psykolo-
ger. ca. 370 av de ansatte er politi-
folk. Det satses på flerkulturell inn-
blanding men det er krav om norsk
statsborgerskap for å få ansettelse i
PST.
På den videre reise sydover ble

det anledning til å bivåne skarp-
skyting med skipets mitraljøser og
ikke minst orientering og omvis-
ning i maskinrommet, ved hoved-
vinsj og om oljelenser.
Mandag 27. september gikk vi i

land i Harstad etter en opplevelses-
rik tur. Stor takk til skip og beset-
ning for hyggelig og informativt
opphold om bord.

De som deltok på denne turen var: 
Per Steinar Jensen, regionsdirektør NHO/Styreleder i Folk og
Forsvar
Liv Margareth Torkelsen, seniorrådgiver,
Krisestøtteenheten/Justisdepartementet/Leder Forsvarets
Høgskoleforening
Patricia Flakstad, NATO/leder NvKB
Christian Nørstebø, fotojournalist Forsvarets forum
May Hilde Sønstebø, politioverbetjent PST

Tom Gjestvang, 1. visepresident Norske Reserveoffisers Forbund
Kari Harm, Fylkesleder Kvinners Frivillige Beredskap/NLF/Norges
Forsvarsforening
Hanne Senstad, distriktstillitsvalgt Postkom/Europabevegelsen
Siri Evensen, beredskapskontakt Norske Kvinners Sanitetsforening
Harald Borchgrevink, stipendiat Folk og Forsvar,
Monica Mattsson, generalsekretær, Folk og Forsvar og 
Egil Vindorum, organisasjonssekretær, Forsvarets
Pensjonistforbund
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AV PER HETTY - FPF/BODØ
18. september 2010 satte 56 med-
lemmer av FP-Bodø seg på flyet og
dro til Kroatia for en 10 dagers
ferie. Turen var etter opplegg fra
vår samarbeidspartner Activ Tra-
vel Norway. Det ble en meget vel-
lykket tur, og i tillegg til å berøm-
me turoperatøren for et fint opp-
legg, vil vi ære og minnes vår avdø-
de leder av turkomiteen – Gudveig
Albrigtsen – som la grunnlaget for
denne fine turen.
Første etappe var til Gardermoen

hvor det ble en halv dags opphold
før flyet tok oss videre til Kroatia.
Noen benyttet oppholdet til å
besøke Jessheim, mens andre tok
Flysamlingen på Gardermoen nær-
mere i øyesyn.
Selve oppholdet i Kroatia var

meget bra. Hotellet lå på øya St.
Andrea, og vi måtte benytte båt –
som tok ca. 20 minutter - både til
og fra hotellet. Maten var første-
klasses med så mye vin man måtte
ønske, noe det blir god stemning
av! En kveld spilte orkesteret opp
med norsk/skandinavisk musikk,
som igjen førte til at dansegulvet

fort ble fylt opp. Dette overrasket
restaurantsjefen siden han ikke
trodde «eldre» kunne danse slik vi
gjorde! 
Vi fikk oppleve mange fine turer

til forskjellige byer og andre områ-
der, også inkludert prøvesmaking
av vin og andre drikker. Det ble
også god tid til shopping, soling,
trimming og bading. Den kanskje

fineste turen hadde vi da vi dro på
båttur til Limfjorden. Været var
nydelig, skjærgården idyllisk og vi
oppdaget mange nudiststrender!
Hjemreisen var en liten nedtur

siden den ble lang og strabasiøs
med lang busstur og flere flybytter.
Men alt i alt var alle enige om at det
hadde vært en meget fin og vellyk-
ket tur!
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Bodø-pensjonister
på tur til Kroatia
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Seniorenes fellesorganisasjon 
– en realitet
De tre organisasjonene, Seniorsaken, Lands -
laget for offentlige pensjonister (LOP) og
Forsvarets pensjonistforbund (FPF) har etter
en interimsperiode etablert en organisatorisk
overbygning som heter Seniorenes felles -
organisasjon (Sf).

AV ARILD KRISTENSEN
Etter først å ha gjenn -
omført en sonderingspe-
riode og senere en forma-
lisert interimsperiode
har de tre organisasjone-
ne på et felles møte
mellom de styrende orga-
ner etablert sin organisa-
toriske overbygning. Med
utgangpunkt i egne visjo-

ner og formålsparagrafer
er følgende vedtatt: 

VISJON:
I samarbeid for en verdig
framtid

FORMÅL:
Sf er en sammenslutning
av frittstående forbund/
organisasjoner i Norge. Sf

er partipolitisk uavheng-
ig og har som formål:
• Å fremme økonomiske,
sosiale og velferdsmes-
sige saker som har be -
tydning for de tilsluttede
forbund/ orga  ni sasjone -
nes medlemsgrupper

• Å motarbeide diskrimi-
nering av seniorer i
yrkeslivet, i politikk og
samfunnsliv, og i for-
hold til helsevesen og
sosiale ordninger
• Å være sentral part i
drøftelser med beslut-
tende myndigheter

SAKSOMRÅDER
Sf vil i sitt overordnede
arbeid fokusere på føl-
gende:
• Medbestemmelse
• Diskriminering
• Omsorg
• Økonomi
• Helse og livsstil
• Media

ARBEIDSUTVALGET BESTÅR AV 

Leder i Seniorsaken; 
Harry Martin Svabø
Leder LOP; 
Eli Vinje
Leder i FPF; 
Arild Kristensen - Leder AU
Daglig leder; 
Elisabeth Bødtker-Larsen

I TILLEGG TIL AU BESTÅR STYRET
AV FØLGENDE PERSONER:
Styreleder Arild Kristensen
Fra Seniorsaken:
Styremedlem
- Jan Jensen
- Gerd Thorsen
Vara
- Leif Strøm
- Hans Omberg
Fra LOP:
Styremedlem

- Magne Helland
- Aagot Flagstad
Vara:
- Velges senere
- Velges senere
Fra FPF:
Styremedlem
- Karl O Bogevold
- Tore Bjønnes
Vara:
- Egil Vindorum
- Ole Sannes
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Hva har vi utrettet i 2010 
– et kort tilbakeblikk

AV ARILD KRISTENSEN
Dersom en skal oppsummere i
stort så har jeg en følelse av at til-
gangen av medlemmer i 2010 er
noe høyere enn frafallet. Det må
bety at noe av det vi har utført
gjennom året har vært riktig, og at
vi har klart å markedsføre forbund
og foreninger på en fordelaktig
måte. Sikker på om tilveksten er
større enn frafallet er en ikke før
årsoversikten fra foreningene
kommer inn, men inntrykker er
positivt.
Hva har vi så gjort?
Besøk til foreningene sine med-

lemsmøter, årsmøter og jubileer
har vært basert på en bevist infor-
masjonsstrategi med fokus på for-
bundets engasjement i forhold til
problemstillinger i forbindelse
med innføring av pensjonsreform
fra 1. januar 2011. Utallige pen-
sjonsspørsmål fra pensjonister og
tjenestegjørende er besvart, i til-
legg til generell informasjon om
den ordningen som nå skal innfø-
res. Forbundet har i tillegg ved
flere anledninger også gitt oriente-
ringer om kommende pensjonsre-
form for militære avdelinger med
meget god respons.
Fire utgaver av Medlemskontakt

har vi produsert og blad nr 4/10
har du nå mottatt. Det er for oss
som produserer stoff til dette bla-
det viktig å være klar over at vårt
medlemsblad trykkes i over
30.000 eksemplarer, og når fram
til både pensjonister og til tjenes-
tegjørende kvinner og menn i for-

svaret. Hva vi evner å skrive om
her, når fram til mange av dem vi
håper skal bli våre medlemmer.
Medlemskontakt er derfor et sær-
lig viktig redskap i vårt rekrutte-
ringsarbeid. 
Det er her vi kan fortelle hva vi

arbeider med og hva hvilke resulta-
ter vi oppnår.
Selv om vi kun er tre pensjonis-

ter som har vårt daglige virke i
sekretariatet, forsøker vi å tøye res-
sursene så langt som det er mulig.
Skal en kunne gi råd og uttale seg
både muntlig og skriftlig (høring-
er) så må en viss faktakunnskapen
tilegnes først. Dagens informa-
sjonssamfunn er i stor grad innret-
tet slik at fakta må «søkes på nett»
hos de respektive hjemmesider før
høringer og uttalelser kan gis. Det-
te er krevende, men vi har eksem-
pler på at det vi leverer til storting-
ets komiteer og departementer har
blitt tatt til følge. Sågar er våre
høringsuttalelser ved enkelte
anledninger sitert i innstillinger til

Stortinget. 
Vi har også i interimsperioden

før etableringen av Seniorenes fel-
lesorganisasjon utarbeidet felles
pressemeldinger og standpunkter
i sentrale saker. 
Endelig har vi fått et dokument

på plass som ivaretar våre oppar-
beidede rettigheter i personellpoli-
tikken i Forsvaret. «Veien» har vært
lang og kronglete, men etter at
«relevante funksjoner» har fått
bidratt med sine synspunkter,
foreligger det et dokument som gir
oss det innholdet og tryggheten vi
behøver. Så må vi leve med at vi
ikke lengre har et eget direktiv så
lenge det i innholdet er relevant. 
Jeg er sikker på at vi vil møte

mange utfordringer framover,
men jeg er trygg på at vi i samar-
beid om en verdig framtid skal
kunne ivareta de forventninger
som stilles til oss på vegne av en
samlet medlemsmasse på omlag
40.000 medlemmer i Seniorenes
fellesorganisasjon (Sf).

Det er ikke til å nekte for – et nytt år er på hell og 2010 nærmer seg slutten, Hva har vi
utrettet i dette året, har vi oppnådd noe? Det er vel, når en tenker seg om, riktig å svare ja
på det spørsmålet.   
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Avskjed med redusert
lønn og tjenesteplikt

Det er Forsvaret som mottar
søknad og som kan innvilge
avskjed med redusert lønn.
Likevel forblir du medlem i Sta-
tens pensjonskasse fram til
aldersgrensen på 60 år.
– Du opprettholder medlem-

skapet i Statens pensjonskasse
fra søknaden om avskjed med
redusert lønn blir innvilget til
du blir alderspensjonist. Det er
stillingsprosenten du har når
søknaden blir innvilget, som
blir medregnet. Staten betaler
pensjonsinnskuddet på to pro-
sent for deg, slik at du ikke har
kostnader forbundet med det

sier Kristoffer Sørlie, som er
seniorrådgiver i Statens pen-
sjonskasse. Hjemmelen for
avskjed med redusert lønn er
Lov om pensjonering av fast-
lønt befal av 3. mai 1957.

Gjelder 85-årsregelen?

Hvis summen av alder og opp-
tjening til sammen er 85 år, kan
de med særaldersgrense på 60
år, gå av allerede ved 57 år. Dette
kalles 85-årsregelen. Fastlønt
befal har særaldersgrense 60 år,
og de som er i stilling, kan
benytte seg av 85-årsregelen.

– Du som har fått innvilget
avskjed med redusert lønn opp-
rettholder medlemskapet i Sta-
tens pensjonskasse inntil
aldersgrensen. Når du når
aldersgrensen på 60 år skal det
utbetales alderspensjonen, sier
Sørlie.

Pensjonsrettigheter
ved uførepensjon

Blir du ufør, har du de samme
rettighetene som om du var i
jobb. Du må søke om uførepen-
sjon fra Statens pensjonskasse
på vanlig måte, det vil si med

Når du som fastlønt befal i Forsvaret fyller 40 år, kan du etter søknad til Forsvaret gis av-
skjed med redusert lønn og tjenesteplikt i samsvar med de bestemmelser som til enhver tid
er fastsatt av Stortinget.

Slik fastsettes den reduserte lønnen:
Størrelsen på den reduserte lønnen fastsettes av din lønn og alder:

•  Avskjed ved fylte 40 år: 45 % av lønnen pr år fra Forsvaret

•  Avskjed ved fylte 41 - 49 år: 45 % + 1,5 % stigende av lønnen pr år fra Forsvaret

•  Avskjed ved fylte 50 år eller mer: 60 % av lønnen pr år fra Forsvaret

NYTT FRA STATENS PENSJONSKASSE
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egenerklæring og legeerklæ-
ring.
– Statens pensjonskasse får

pensjonsmelding fra Forsvaret
når utbetalingen stanser. Om
Forsvaret velger å opprettholde
utbetalingen med redusert
lønn, får du utbetalt delvis
uførepensjon fra Statens pen-
sjonskasse, forklarer Sørlie.

Nytt i alderspensjonen
i folketrygden fra 2011

Når pensjonsreformen trer i
kraft blir det mulig å ta ut
alderspensjon fra folketrygden
mellom 62 år og 75 år. Alders-
pensjonen i folketrygden kan
kombineres fullt ut med særal-
derspensjonen fra Statens pen-
sjonskasse. Alderspensjon fra
folketrygden og Statens pen-
sjonskasse samordnes ikke før
du fyller 67 år, det betyr at du
får utbetalt begge pensjonene
fullt ut i opp til fem år.
Særalderspensjonen fra Sta-

tens pensjonskasse endres ikke
fra 2011, det vil si at du fortsatt
får en garanti på 66 prosent av
pensjonsgrunnlaget frem til 67
år.

Undersøk hos NAV

Det er visse vilkår som må
være oppfylt for å kunne ta ut
alderspensjonen fra folketryg-
den allerede fra 62 år.
– Du finner ut om du oppfyl-

ler disse vilkårene ved å gå inn
på www.nav.no. Der kan du
simulere fremtidig alderspen-
sjon i en pensjonskalkulator,
forteller Sørlie.

– Pensjonen fra folketrygden
bygger på et fleksibelt og nøy-
tralt uttak. I praksis betyr dette
at jo lenger du venter, desto
høyere utbetaling får du hver
måned fordi pensjonen blir
utbetalt over færre år. Totalt
blir beløpet likevel det samme
om forventet levealder oppnås,
sier han.

Alderspensjon og inntekt

Alderspensjon fra folketryg-
den blir ikke redusert dersom
du jobber. Det er andre regler
som gjelder for Statens pen-
sjonskasse (SPK):

• Inntekt fra privat sektor som
ikke har en offentlig pensjons-
ordning, påvirker ikke pen -
sjonen din fra SPK.

• Inntekt fra offentlig sektor,
som betyr en stilling med med-
lemskap i en offentlig tjeneste-
pensjonsordning, vil redusere
pensjonen din fra SPK.

• Hvis du har pensjonistlonn,
blir ikke pensjonen din fra SPK
redusert.

Medlemskap for
flere stillinger

Ansatte i Forsvaret som har
fått innvilget avskjed med redu-
sert lønn, kan starte i en ny stil-
ling i offentlig virksomhet sam-
tidig som de mottar redusert
lønn frem til fylte 60 år. Den
nye stillingen vil også gi opptje-
ning av pensjonsrettigheter.
– Du må selv huske på å melde

fra til Forsvaret dersom du får
en ny jobb innenfor det offent-
lige. Ved ny stilling kan Forsva-
ret redusere utbetalingen, sier
Sørlie og legger til at det er For-
svaret selv som vurderer om
det er grunnlag for å opprett-
holde avtalen om avskjed med
redusert lønn hvis den ansatte
får ny stilling innenfor Forsva-
ret. Opprettholdes avtalen om
avskjed med redusert lønn, får
medlemmet medlemskap i Sta-
tens pensjonskasse for begge
stillingene.

Søk veiledning

Hvis du fortsetter i den nye
stillingen etter at du har blitt
alderspensjonist, påvirker ikke
inntekten din alderspensjonen
fra stillingen i Forsvaret.
– Den nye stillingen kan ha en

annen aldersgrense enn stil-
lingen i Forsvaret. Det gir deg
mange ulike valgmuligheter
når du velger å slutte. Valgmu-
lighetene er tidligere beskrevet
i Medlemskontakt nr. 2-2010,
sier Sørlie som råder deg til å
søke veiledning før du tar ditt
valg. 

   

Du treffer
Statens 

pensjonskasse
ved å ringe 
02 775
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