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Nok et år er på hell og det er tid for
å stoppe opp og tenke etter hva har
vi utrettet i det året som snart er
over. Har vi nyttet tiden godt, og
har vi brukt tilførte ressurser
riktig. Har vi klart å snu en
nedadgående trent i vår medlems-
oppslutning, og har vi klart å legge
grunnlaget for vekst, framgang og
påvirkning i årene som kommer?
Grunnleggende og viktige spørs-
mål som alltid kommer opp når
det nærmere seg et årsskifte. 

En kort oppsummering må bli at
året 2011 vil bli husket som det året
da vi som organisasjon våget å ta
beslutninger som helt sikkert vil
ha betydning for vår framtid.
Hovedbegivenheten var utvilsomt
vårt landsmøte i juni. Stor spenn-
ing var knyttet til om vi var klar til
å gjennomføre en navneendring
som innebar skifte fra pensjonist
til senior, og om vi skulle få en
kontingentøkning som kunne sette
oss i stand til å iverksette de tiltak
som et sterkt fokus på medlems-
pleie og rekruttering krever. Med
noe etterarbeid kan en vel si at
navneendringer nå er vel im-
plementert etter hvert. Vedrørende
kontingentøkningen, så er det vel
alltid slik at en kunne ønske seg
større økonomisk handlefrihet,
men vi får forsøke å husholde med
den kontingenten vi blir tildelt. 

Vi vet ikke i skrivende stund hva
som kommer ut av ressurs-
dialogen med Forsvarssjefen for
budsjettåret 2012, men har med
skuffelse registret at Forsvars-
departementet har blitt mer
«knipen» på pengesekken i forhold
til 2011. De har for øvrig på politisk
nivå signalisert meget sterkt at de
ønsker oss «ut av det gode selskap»
i forhold til fordelig over St prp 1
(statsbudsjettet hvert år). Muligens
kan ny sjef ha et annet syn i denne
saken.

Det er i disse dager ett år siden
Seniorenes fellesorganisasjon ble
etablert. Et samarbeid mellom tre

selvstendige organisasjoner, alle
med forskjellig kultur og
strukturer, men med en felles
målsetning om å nytte våre
samlede ressurser til å oppnå
 resultater for våre medlems-
grupper. Dette er et arbeid som det
er vanskelig å måle resultater på
etter første året, men uten dette
samarbeidet og en felles målset-
ning så hadde vi neppe enkeltvis
blitt invitert til møte med statsråd
Hanne Bjurstrøm i Arbeids-
departementet den 14. november.  

Gjennom felles opptreden og
god dokumentasjon er vi nå
kommet nærmere en av våre over-
ordnede målsetninger. Å kunne
delta i drøftinger med myndig-
hetene i saker som angår våre
medlemsgrupper. Et meget
hyggelig møte hvor Statsråden var
synlig opptatt av hvem vi var, og
hva vi stod for. Vi ble informert om
at departementet tar sikte på å
gjennomgå tidligere inngåtte av-
taler i lys av nye bestemmelser, og
at vi skulle bli holdt informert om
utviklingen i saken. Statsråden var
tydelig at hun ønsker kun ett
«sam lings punkt» for disse
drøftingene, og understreket
meget tydelig at her snakker en om
drøftinger og intet annet. Det for-
undrer meg for øvrig at ikke Norsk
pensjonistforbund ennå har opp-
fattet at det er forskjell på forhand-
linger og drøftinger. De har jo tross
alt deltatt i noen år.

Nytter til slutt denne anled-
ningen til å takke de som har inne-
hatt verv i våre avdelinger og i våre
styrende organer på sentralt plan, i
tillegg de enkeltpersoner som har
bidratt til at store og små oppgaver
er blitt løst i 2011. Gratulerer også
de av våre medlemmer som er blitt
valgt inn i kommunale – og fylkes-
kommunale eldreråd. Stå på – det
er en viktig jobb som venter. 

Ønsker dere alle en god jul
og et godt nytt år.

Fra pensjonist til 
statsrådens møteromAr
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FSF har nå kontor i Rådhus gt 2.
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Advent vil oss noe
   

 

■ Til ettertanke:

Advent er tiden for forberedelser.
Vi gjør ganske mye for å få best
mulig ramme omkring de få
timene som danner julens
midtpunkt. Ja, så mye at det kan
bli mer enn nok av det gode.

Ordet advent stammer fra
latinske «komme». Julen
kommer. Kristus kommer.
Framtida kommer.

Jeg kjenner på mindre forvent-
ning fram mot jula nå enn jeg
gjorde tidligere. Det liker jeg
ikke. For å få tak i noe av den
gode forventning, må jeg se på de
små barn.

Mange barn gruer seg til jul –
dessverre er det slik av forskjel-
lige grunner. Men mange barn er
også eksperter på forventning. De
har evnen til å vente på en glede
med glede så de får vondt i
magen. Forventning til burs-
dagen, til jul, til en reise.
Usensurert kan barn vise sin
glede. Det skal temmelig mange
skuffelser til for å frata et barn
forventningen. 

Da vi fikk vårt første barn var vi
yre av forventning. Det å se
magen vokse og huden glatte seg
som over en tromme, skapte en
enorm glede fordi vi ventet på en
glede. Å legge hånden på magen
og kjenne barnets bevegelser, var
enormt. Det var glede. Det var
forventning. Og det var litt be-
kymring – for tenk om?

Det var livet som skapte forvent-
ningen. Det var lyden av liv, det å
kjenne fysisk på livet som gjorde
det så stort.

Advent vil oss noe. Det er en
grunn til at vi tenner lys og 

forbereder oss på ulike måter. 
I adventstiden kan vi høre liv. 
Vi kan kjenne at liv beveger seg. 
Vi kommer nærmere hverandre. 
Vi blir mer gavmilde. Vi sender
hverandre flere gode ønsker. Vi
åpner opp for mer av det mennes-
kelige i oss.

Advent handler om det som
kommer. Julen handler om livet.
Den handler om han som ga oss
livet. 

Jeg tror lengselen hører til selve
livet. For alt som lever vender
blikket framover, mot fremtiden. 

ARNE SVILOSEN har
teologisk embetseksamen,
pastoralklinisk utdanning,
samt utdanning i
familieterapi administrasjon
og ledelse. Han har også
Forsvarets Høgskole. Arne
har vært sokneprest i
Hjørundfjord i 10 år, de-
retter på Lillehammer i 
ca 10 år. Så ble det 11 år i
For svaret, først på DKØ, så
stabsprest i Hæren for så
fem år som feltprost, 
Utenlandstjeneste i Bosnia.
Svilosen er nå prest på
Lillehammer.
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Kjære seniorer!
2011 nærmer seg slutten og det
har på mange måter vært et
 bemerkelsesverdig år. Forsvaret
kan nå se tilbake på ti år med
sammenhengende operasjoner i
Afghanistan. Vi har i år deltatt
med kampfly for å beskytte sivil-
befolkningen i Libya og har i
skrivende stund et maritimt
patruljefly på vakt mot pirater
langs Afrikas kyst. Her hjemme
har vi alle blitt rystet av de
tragiske terrorangrepene den
22/7.

Med dette bakteppet har For-
svaret utarbeidet det fagmilitære
råd for den videre utvikling av
Forsvaret. Dette rådet ble levert
forsvarsministeren og regjeringen
den 24. november og vil utgjøre et
viktig innspill til den politiske ut-
arbeidelsen av en langtidsplan for
Forsvaret for kommende langtids-
periode.

Hovedlinjene i rådet bygger på
ambisjonene i den gjeldende
langtidsplanen for Forsvaret.
Samtidig har min ledergruppe og
jeg vært tydelig på at vi anbefaler
et styrket Forsvar. Dette gjøres
primært gjennom en konsentra-
sjon av baser og en effektivisering
av drift, noe som frigjør midler til
nødvendige investeringer og ope-
rativ drift. Nye kampfly er kanskje
det beste eksempelet på hvordan
en slik fornyelse skaper et Forsvar
med større operativ evne. Et
annet hovedmoment er å
videreutvikle Hæren gjennom å
etablere styrker med høyere re-
aksjonsevne og større til-
gjengelighet. Et bedre trent
Heimevern med tydelige opp-
gaver er også et viktig grep.

Jeg vet det er mange forsvars-
venner som interesserer seg og
deltar i debatten rundt Forsvarets
utvikling. Min hilsen til dere på
tampen av året er at jeg som for-
svarssjef er trygg på at den ut-
viklingen som er anbefalt er den
som best møter de sikkerhets-

utfordringene som ligger foran
oss i 2012 og tiden etter. 
Jeg ønsker dere alle en god og
fredelig jul, og et godt nytt år!

Beste hilsener,
Harald Sunde

Forsvarssjef
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Utvalget ble oppnevnt ved kon-
gelig resolusjon av 26. juni 2009,
og fikk i mandat å utrede
muligheter og nye løsninger for å
møte framtidas omsorgsutford-
ringer, med vekt på: 
– Ny teknologi 
– Arkitektur og nye boformer
– Brukerinnflytelse og egen-
mestring

– Forskning og utvikling 
Utredningen foreligger på Helse-
og omsorgsdepartementets nett-
sider på følgende adresse: 

http://www.regjeringen.no/nb/d
ep/hod/dok/nouer.html?id=1908

Utvalget har som utgangspunkt
valgt å beskrive noen av dagens
omsorgsmyter og morgendagens
omsorgstema. Utvalget har lagt til
grunn at politikken for å bygge
ned funksjonshemmende
barrierer i samfunnet forsterkes,
og anbefaler at det blir utformet
en ny og aktiv seniorpolitikk for
alle samfunnsområder, og en mo-
derne pårørendepolitikk bygd på
likestilling mellom menn og
kvinner og partnerskap mellom
brukere, nærstående og kom-
munal omsorgstjeneste. 
Høringsfrist var 15. november 2011 

Seniorenes fellesorganisasjon 
har i brev av 15. nov 2011 levert
følgende høringsuttalelse:

Innledning
Seniorenes fellesorganisasjon (Sf)
slutter seg til beskrivelsen av
dagens situasjon og de forhold
som ledet fram til dette. Utvalget
synes å ha en bred representasjon
fra omsorgssiden og kontakt med
teknisk innovasjon, men be-
grenset representasjon mot
medisin. 
Vi er tilfreds med at utred-

ningen legger stor vekt på at om-
sorgen for pasienter i mest mulig

grad skal være hjemmebasert og at
forholdene skal bli lagt til rette for
det. Både ved at framtidige boliger
skal være mer hensiktsmessig inn-
redet, og at det skal gis støtte for å
bygge om eksisterende boliger,
støtte utviklingen av ny teknologi
og å bygge opp en nasjonal in-
dustri på dette feltet.  Det for-
utsettes imidlertid at velferds-
modellen fortsatt skal være et
kommunalt ansvar. 
Med innovasjon har utvalget

innbefattet alt fra tekniske
 løsninger, varselordninger og
roboter, til forbedringer i ad-
ministrative/organisatoriske
 løsninger. Den pårørendebaserte
omsorgen skal styrkes, både kom-
petansemessig og ved at det skal
gis omsorgslønn. Videre er vi til-
freds med at det legges vekt på å
utnytte tekniske hjelpemidler der
det er hensiktsmessig, men siden
utførelse av praktiske oppgaver 
for helsepersonalet også
innebærer mulighet for mennes-
kelig kontakt, er ikke ytterligere
reduksjon av kontakttid mellom
omsorgsperson og klient ved hjelp

av tekniske hjelpemidler i alle
sammen-henger den riktige 
veien å gå. 
Vi har for øvrig følgende kom-
mentarer til høringsuttalelsen:

Kapittel 3.2.1 
Eldreomsorgsmyten
Vi ser det som viktig at statens
sluttfører samordningen av syke-
hjem, hjemmetjenester og om-
sorgsboliger slik at det blir like
 finansieringsordninger for de som
bor i institusjon og egen bolig.
Boliger for eldre og andre om-
sorgspersoner bør være tilrettelagt
for moderne teknologi, og med
nærhet til sosialt boligmiljø, til
service og offentlige tjenester og
transport.
Vi ønsker utvikling mot flere

generasjonsboliger, men ønsker
ikke alderssegregering. På dagens
sykehjem utgjør de demente mer
enn 70 % av beboerne. Man har
vanskelig nok med å etablere egne
enheter for disse selv i dagens
sykehjem. Antagelig vil vellykket
satsing nasjonalt/internasjonalt
på forståelse av oppståelses-
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mekanismer og behandling for
demens, gi en vesentlig reduksjon
i behovet for omsorg for denne til-
stand i framtiden. 
Vi er ikke fornøyd med planene

om utbyggingen på pleiehjems- og
rehabiliteringssiden. 
Fig. nr 3. 1. er misvisende. Den be-
skriver kun de pasienter som er
inneliggende på alders- og syke-
hjem og ikke behovet. Uten at man
ser ventelistene, kan man ikke
trekke de konklusjoner som her er
gjort. Det er ikke samsvar mellom
de oppgitte ventelister fra kom-
munene og de reelle. 
Vi vil også vise til Landslaget for

offentlige pensjonister (LOP) sitt
brev til statsråden datert 8. juli d.å.
hvor de ber om at en så snart som
mulig kan få opprettet et kom-
munalt- og nasjonalt registrerings-
system, som kan gi sikker oversikt
over hvor mange eldre som etter
dokumentert behov årlig søker en
fast sykehjemsplass, hvor mange
som får plass, og hvor mange som
ikke får en slik plass. 
Registreringssystemet må skille

klart mellom behov for
hjemmebasert omsorgstjeneste,
omsorgsbolig med heldøgns-
betjening og sykehjemsplass. Etter
vår mening er dette nødvendig for
å sikre god planlegging både lokalt
og nasjonalt. Det er i de eldste
aldersgrupper vi hører om
pasienter som må vente i måned-
svis før de får plass. Dette be-
kreftes av Fafo-rapport 2011:12
som viser: «– at tjenestetilbudet til
de eldre har blitt redusert, både in-
stitusjonstilbudet og hjemmetje-
nestetilbudet. Det kommer frem at
tilbudet til de aller sykeste og mest
hjelpetrengende eldre er dårlig ut-
bygget. I tillegg preges tjenesten av
for lite personell og av tidspress,
noe som går ut over omsorgen.»
Rehabilitering er en del av en be-

handling. Det er pasienter i de
eldste aldersgrupper som blir
skadelidende. Uten en adekvat
rehabilitering, kan «slaget» være
tapt. I stedet for en oppegående,
selvhjulpen eldre, kan man ende
opp med en tung pleiepasient. An-

tall senger på sykehus er redusert,
spesielt på geriatriske avdelinger.
Antall senger i rehabiliterings-
hjem er også redusert og senge-
poster legges ned. De
rehabiliteringsplasser som er igjen
er utelukkende beregnet på
pasienter som er i arbeidsdyktig
alder. 
Tilbake står korttidsplasser for

pasienter som skal rehabiliteres
etter operasjon eller skader. Disse
avdelinger har ikke den samme
kompetanse i rehabilitering. Også
for disse avdelinger er ventetiden
lang, om pasienten i det hele får
plass. Mange av de forhold som
bestemmer senere sykdom og om-
sorgsbehov hos eldre, vil være en
rekke forhold allerede fra yngre
dager som utdannelse, fysisk ak-
tivitet, interesser, og kunnskap.
Dette er forhold som er vanskelig å
gjøre noe med når omsorgs-
behovet melder seg.  

Kapittel 5.5 
Alternative arbeidsmetoder
Alternative arbeidsmetoder er bra
og vil erstatte noe av behovet for
rehabiliterings- og pleieplasser.
Men inntil kommunene har fått
bygd ut den kompetansen som er
nødvendig, vil vi foreslå at man
kartlegger behovet bedre med f.
eks. reelle ventelister før man
fastlåser hvor mange
rehabiliterings- og pleieavdelinger
som er nødvendig for årene som
kommer. Med det sterke press som
det er på økonomiske ressurser, er
vi i tvil om den enkelte kommune
vil makte å ta initiativ til innova-
sjon. Vi mener at initiativ, ideer og
finansiering bør komme fra stat,
grundere, og leverandører i en
samordnet aksjon, og utprøves i
enkelte kommuner før ideer/for-
slag gjøres mer generelt til-
gjengelig. Ved innovasjon ønsker
man å redusere behovet for
menneskelige tid og kontakt.
Kliniske ernæringsfysiologer har
direkte pasientrettede funksjoner
og også en sentral rolle i kom-
petanseoppbygging om ernæring
hos pleiepersonalet. Vi mener det

er en svakhet at dette ikke er
dekket i utredningen, og det bør
rettes opp ved gjennomføringen
av tiltak. Vi ser at utvikling av
velferdsteknologi vil gjøre det
nødvendig med endring i lov- og
regelverk. Eksempelvis har over-
våking av demente vandrere på in-
stitusjon allerede skapt problem
hvor målsetningen om trygghet
kan komme i konflikt med
hensynet til personvernet. 

Kapittel 5.8 «I de tusen hjem»
Man savner i kap. 5.8 et eget av-
snitt om lindrende behandling ved
livets slutt. Palliasjon er lindrende
behandling for alvorlig syke.
Pasientgruppen er kjennetegnet
ved progredierende sykdom med
tap av funksjon, komplekse syk-
domsbilder med raske endringer
og med behov for hyppige
medisinske vurderinger. En viktig
målsetning er at pasienter skal
kunne være hjemme så mye som
mulig. Nasjonale føringer har
likeverdig behandling for alle
kreftpasienter som målsetning.
Kompetanse i palliasjon må derfor
implementeres i hele den be-
stående helsetjeneste. Kom-
petansen kan deles inn i
spesialistnivå, intermediærnivå og
generelt nivå.
Et godt eksempel på dette er det

samarbeid som har foregått siden
1998, mellom Kreftklinikken i
Trondheim og tilstøtende kom-
muner. Dette førte i 2003 frem til
den såkalte «Havsteinmodellen
med lindrende senger i sykehjem».
Modellen er videreutviklet i 2011
ved Øya Helsehus i Trondheim til
prosjekt: «Lokalmedisinsk senter
for lindrende behandling i bykom-
mune». For mindre kommuner vil
det bli nødvendig med et nært
samarbeid over kommunegrenser.

Med vennlig hilsen
Arild Kristensen

Styreleder
Seniorenes Fellesforbund
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Arbeidsdepartementet legger i
dag fram utkast til ny lov om
pensjonsordning for stortings-
representanter og regjerings-
medlemmer. Forslaget er en
oppfølging av et anmodnings-
vedtak fra Stortinget, der det er
gitt klare føringer for hvordan
ordningen skal utformes. 

Settestatsråd Grete Faremo
presiserer at utkastet til lovtekst
skisserer hvordan en ny lov tek-
nisk kan utformes.
Omleggingen av pensjonsord-

ningene for stortingsrepre-
sentanter og regjeringsmedlem-
mer innebærer at dagens gunstige
ordninger erstattes av en pen-
sjonsordning basert på samme
prinsipper som ny alderspensjon i
folketrygden, og hvor pensjonen
gis som et direkte supplement til

alderspensjonen fra folketrygden.
Ny pensjonsordning for

stortingsrepresentanter og regje-
ringsmedlemmer er en del av
arbeidet med pensjonsreformen.
Dette betyr blant annet at man går
bort fra en bruttoordning basert
på sluttlønn og over på en «bygge-
klossmodell», slik som for ek-
sempel den nye AFP-ordningen i
privat sektor.

Dette er hovedtrekk i skissen til
den nye pensjonsordningen:

• Pensjonen tjenes opp ved at det
settes av en fastsatt prosentandel
av godtgjørelsen som stortings-
representant eller regjerings-
medlem. Årlig pensjon fram-
kommer ved å dele de
opparbeidede pensjons-
rettighetene på et delingstall
som reflekterer forventet pe-
riode som pensjonist, det vil si
inkludert levealdersjustering på

samme måte som i folketrygden.
• Alderspensjonen skal kunne tas
ut fleksibelt fra 62 til 75 år etter
samme prinsipper som i folke-
trygden. Det vil være mulig å
kombinere arbeid og pensjon
uten avkortning av pensjonen.

• Pensjonene reguleres som i
folketrygden. Opptjente
rettigheter før utbetaling
reguleres i samsvar med lønns-
veksten. Alderspensjon under
 utbetaling reguleres i samsvar
med lønnsveksten fratrukket
0,75 prosent.

I proposisjonen er det ikke
 foreslått når loven skal tre i kraft
eller når de nye opptjeningsreg-
lene skal virke fra, men det gis
nærmere anvisning på hvordan
dette teknisk kan utformes.
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Ny pensjonsordning for politikere
■ Info-stoff:
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Seniorenes fellesorganisasjon:

Et av formålene med å etablere
Seniorenes fellesorganisasjon
(Sf) som en organisatorisk over-
bygging mellom tre selvstendig
pensjonist/seniororganisa-
sjoner var at vi ønsket å bli
drøftingspart med regjeringen i
saker som angår våre
medlemmer. 

Den 15. mars skrev vi til Arbeids-
departementet hvor vi orienterte
om vår etablering, og våre formål.
Det ble også redegjort for den
kunnskap vi hadde vedrørende
gjeldende avtaler med utvalgte
 organisasjoner allerede fra 1991
hvor det ble opprettet et for-
handlings- og kontaktutvalg for
pensjonister, sender utvidet til å
innbefatte de funksjons-
hemmedes organisasjoner og
hovedorganisasjonene i arbeids-
livet.  
Vi nyttet anledningen til å

påpeke at i forbindelse med den
nye pensjonsreformen som trådte
i kraft per 1 jan 2011, så hadde vi
merket oss at drøftingene med
pensjonistenes, de funksjons-
hemmedes og arbeidstakernes
 organisasjoner skulle videreføres.
Det ble også kommentert at i ut-
kast til forskrift til utfylling og
gjennomføring av regulering av
alderspensjon og av grunnbeløpet
i folketrygden i § 3 var stadfestet at
beregning av lønnsveksten, som i
denne sammenheng er en grunn-
verdi i de framtidige regu-
leringene, skulle drøftes bl.a med
pensjonistenes organisasjoner.
Den 11. mai mottok vi svar fra

statsråden hvor hun informerte
om at hun tok sikte på å gjen-
nomgå hele ordningen etter at
årets regulering var gjennomført,

og ville komme tilbake til
Seniorenes fellesorganisasjon i
den anledning. 
Og den 1. nov kom det igjen brev

fra Statsråden, her inviterte hun
Seniorenes felleorganisasjon til
møte mandag 14. med tema -
Drøftinger mellom regjeringen og
pensjonistenes organisasjoner. 
Stor var forventningen da en

delegasjon på tre personer møtte i
Møllergata 37. i møterom 816 på
mandag den 14 nov. for å møte
statsråd Hanne Bjurstrøm. 
Det ble et hyggelig møte hvor vi
først fikk anledningen til å gi en
nærmere presentasjon av Sf som
organisasjon, våre målsetninger,
struktur og samlet medlems-
masse. I den påfølgende diskusjon
var Statsråden tydelig på at i disse
relasjoner var det snakk om
drøftinger og intet annen. Hun
redegjorde også for det var tall-
materialene som lå bak Det Tek-
niske beregningsutvalget (TBU)
sine anslag for lønnsvekst som var
drøftingsgrunnlaget, og at det res-
terende i bunn og grunn var ren

matematikk ut var det som
stortingsflertallet hadde besluttet.
Statsråden var også tydelig på at
hun ønsket ett samlingspunkt
rundt disse drøftingene, og at
arbeidet med gjennomgangen av
eksisterende avtaler var oppgaver
som departementet nå skulle
jobbe med. 
Fra vår sin side ble det argumen -

tert med at denne drøftingsretten
primært burde forankres i lov-
verket og ut fra gitte kriterier, 
ikke være relatert til avtaler med
navngitt organisasjoner. Det ble i
denne forbindelse referert til FOR
2011-05-06nr 465: Forskrift om
 beregning av lønnsveksten som
skal  benyttes ved regulering av
grunnbeløpet og alderspensjon 
i folketrygden, og henvist til §§ 2
og 4.
Avslutningsvis ble vi lovet at

departementet vil komme tilbake
til oss med informasjon etter hvert
som saken utviklet seg. 
En må vel kunne oppsummere

med at  – jo vi er rett vei, men ikke
kommet helt i mål ennå. 

8 nr. 4 • 2011 MedleMskontakt

Møte med statsråd Hanne Bjurstrøm

Statsråd Hanne Bjurstrøm. 
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Onsdag 9. nov inviterte Forsvarets
seniorforbund avdeling Bergen
(FSF avd Bergen)i samarbeid med
lokalforeningene til Landslaget for
offentlig pensjonister (LOP) og
Seniorsaken til et felles orienter -
ings møte i Kommandant boligen
på Gravdal. Til å orientere om
status og utfordringer for
Seniorenes fellesorganisasjon (Sf)
var organisasjonens leder Arild
Kristensen invitert.
Møtet ble innledet med et

hyggelig måltid hvor følgende var
tilstede: 
Fra LOP, Johannes Bolstad og

Willy Lønne, fra Seniorsaken,
Ingrid Kløve og Odd Himle. Fra FSF
avd Bergen, Arne Bryøen og Arne
Trædal.
I det påfølgende fellesmøtet

deltok flere medlemmer fra alle
tre  organisasjonene. 
I sin orientering om Sf orientert

Arild Kristensen om bakgrunn for
at denne organisasjonen ble eta -
blert, og tok utgangspunkt i livets
30 års faser og understreket be-
hovet for at vi som seniorer i
større grad var med å ta ansvar for
fasen etter 60 +, dette med ut-
gangspunkt i at i dag i stor grad er
de i livsfasen  30 til 60 som utgjør

dagens beslutningstakerne i
samfunnet. 
Med utgangspunkt i at organisa-

sjonsprosenten generelt sett er
meget lav blant seniorene i Norge,
og at yrkesorganisasjonene i stor
grad er opptatt av de som fortsatt
er i arbeid selv om mange seniorer
opprettholder sin organisasjons-
tilhørighet etter at arbeidsfor-
holdet er opphørt.
De nærmeste vi da har for å

ivareta våre interesser er de kom-
munale og fylkeskommunale eld-
rerådene. Han understreket her
betydningen av å ha god kom-
munikasjon med disse rådene
gjennom de respektive for-
eningene, dette for å kunne gi inn-
spill i saker og påvirke de be-
sluttende myndighetene på
kommune- og fylkesplanet.
I sitt foredrag orienterte han

også om de saker som Sf har en-
gasjert seg i siden opprettelsen, og
hvilke som det er naturlig å gripe
tak i i tiden som ligger foran oss.
Av gjennomførte saker var det
først og fremst høringsuttalelser
innenfor skatt, pensjon, og om-
sorgsrelaterte saker som hadde
blitt framsendt. Videre hadde
arbeidet med å rekruttere flere or-

ganisasjoner også hatt prioritet.
Alle med utgangspunkt i de saks-
områder som Sf har valgt å en-
gasjere seg i: 
– Medbestemmelse blant
seniorene

– Alle former for alders-
diskriminering 

– Helse og omsorg
– Økonomi og rettigheter
– Helse og livsstils saker
– Media
Avslutningsvis orienterte han om

forventninger ifm forestående
møte med statsråd Hanne Bjur-
strøm samt relevante saksområder
for innspill til statsbudsjett for 2013.
Tilslutt oppfordret han til fortsatt
samarbeid mellom de tre organisa-
sjonene på lokalplanet og ønsket
lykke til med planlagte aktiviteter.

    

Fellesmøte i Gravdal

Hyggelig måltid. Fra venstre: Arne
Bryøen, Arne Trædal, Johannes Bolstad,
Willy Lønne, Ingrid Kløve og Odd Himle. 

F
o
to

: 
a

k

 
 

 
Medlem_08-09_layout 1  28.11.11  14.16  side 9



For at våre medlemmer skal forstå
sine rettigheter og plikter er
tydelig budskap og klart språk en
forutsetning for at Statens pen-
sjonskasse skal kunne levere rett
pensjon til rett tid. Derfor jobber
vi aktivt og målrettet med å for-
bedre brev og skjema, og å utvikle
verktøykasse på nett for alle som
vil forstå mer av pensjon, sier
kommunikasjonsdirektør Onar
Aanestad i Statens pensjonskasse. 
Arbeid med klart språk er en

kontinuerlig prosess. Gjennom til-
bakemeldinger og brukertester av
brev, skjema og informasjon på
nett avdekker vi forbedrings-
punkter og sikrer at det vi sender
fra oss dekker mottakerens og våre
behov.
Fra Forsvarets seniorforbund

fikk vi en konkret tilbakemelding.
De mottok mange spørsmål fra
sine medlemmer om at det var
vanskelig å skille mellom NAV og

Statens pensjonskasse når de fra
67 år mottar pensjon fra begge.
Bakgrunnen er at når du mottar
pensjon fra Statens pensjonskasse,

må du også søke om alderspensjon
fra folketrygden ved 67 år. Når du
er innvilget pensjon fra folke-
trygden, mottar du et utbetalings-
brev fra NAV. Dette gir kun infor-
masjon om pensjonsutbetalingen
fra NAV. Informasjon om pen-
sjonens størrelse fra SPK kommer i
et eget brev. Det er først når du
mottar begge utbetalingsbrevene
du vet hvor mye du samlet får i
pensjon. Etter innspill fra For-
svarets seniorforbund har vi tatt
med et avsnitt om dette i brev til
de det gjelder.  
Rent teknisk tar det tid å endre

brev. Totalt har vi mer enn 300
standardbrev som sendes ut i store
antall. Tekstendringene er bare en
liten del av jobben. Før brevet kan
tas i bruk, må det legges inn i vårt
saksbehandlingssystem. Akkurat
dette brevet vil være i bruk fra
 februar 2012. 

Det er ramme alvor for våre medlemmer når de
ikke forstår den informasjonen de mottar i brev
fra oss i Statens pensjonskasse 

Onar Aanestad, direktør for 
kommu nika sjonsområdet i Statens
pensjonskasse.

10 nr. 4 • 2011 MedleMskontakt

(Medlemsmøte ved FP Andøy sommeren 2010). Det er gjennom tilbakemeldinger fra aktive lokalavdelinger at forbundet kan
være med å påvirke. 
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Har du husket å søke om alderspensjon i folketrygden?Du mottar dette brevet fordi du får utbetalt pensjon fra Statens pensjonskasse, og du nærmer deg 67 år.
Pensjon etter fylte 67 år fra Statens pensjonskasse, kan bare utbetales dersom du får alderspensjon frafolketrygden for samme periode og etter minst tilsvarende grad. Dette fremgår av egen forskrift om  vilkår for rett til ytelser etter lov om Statens pensjonskasse.
For at du fortsatt skal ha rett til pensjon fra oss, må du derfor ta ut alderspensjon fra folketrygden (NAV)fra måneden etter at du har fylt 67 år. 

Hvis du ikke tar ut alderspensjon fra folketrygden, blir pensjonen din fra Statens pensjonskasse stanset.Tar du ut alderspensjon fra folketrygden senere, kan din fremtidige pensjon fra Statens pensjonskassebli lavere. Dette kan altså skje selv om folketrygdens pensjon blir høyere.
Du trenger ikke sende inn en søknad til Statens pensjonskasse.

Har du uføre- eller gjenlevendepensjon fra folketrygden?Hvis du har 100 prosent uførepensjon i folketrygden, vil denne automatisk bli omregnet til 100 prosentalderspensjon i folketrygden. Du trenger derfor ikke å søke om alderspensjon. Det samme gjelder hvis du har 100 prosent gjenlevendepensjon som ikke er avkortet mot inntekt.
Har du delvis pensjon fra folketrygden?Pensjonsgraden, altså den delen av pensjonen du ønsker å ta ut, må minst være like høy i folketrygdensom i Statens pensjonskasse. Har du høyere pensjonsgrad i Statens pensjonskasse enn i folketrygden, må du søke om forhøyelse av pensjonsgraden i folketrygden for å beholde pensjonsgraden i Statens pensjonskasse.

Slik søker du om alderspensjon i folketrygdenFor å ta ut alderspensjon fra folketrygden, må du sende en søknad til NAV. Alderspensjon fra folketrygden kan tidligst utbetales fra og med måneden etter at NAV har mottatt søknaden din. Du bør derfor søke i god tid før den måneden du vil at utbetalingen skal begynne. 
Vanlig saksbehandlingstid for søknad om alderspensjon er tre måneder. Du kan søke elektronisk i nettjenesten Din pensjon på nav.no, eller på søknadsskjema. Dette finner du på www.nav.no eller ved ditt lokale NAV-kontor. Hvis du allerede har søkt, kan du se bort fra dette brevet. Dersom du har spørsmål om din søknad til NAV må du kontakte dem.

Hvor stor blir den samlede pensjonen?
Når du får innvilget alderspensjon fra folketrygden, vil du dermed motta to pensjoner. Det betyr at du vil få to utbetalingsbrev; et fra NAV og et fra Statens pensjonskasse. Utbetalingsbrevene viser deg utbetalingen for hver av pensjonene. Du må få begge brevene og se beløpene i sammenheng for å se hva du samlet vil motta i pensjon. 
Lurer du på noe?
Du finner mer informasjon på nettsidene våre www.spk.no. Ta gjerne kontakt med oss på 
tlf. 02775 dersom du har spørsmål. 
Husk å ha fødselsnummeret ditt tilgjengelig.

Med vennlig hilsen
Statens pensjonskasse

Medlem_10-15_layout 1  28.11.11  14.17  side 11
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Når en stilling har lavere alders-
grense enn 70 år, sier vi at den
har en særaldersgrense. Dette
gjelder spesielt yrker der det
stilles særlige krav til fysiske og
psykiske egenskaper.

En viktig avklaring først – alders-
grense og pensjonsalder er ikke
det samme. Pensjonsalder forteller
noe om når du kan gå av med pen-

sjon eller når du kan starte å ta ut
pensjonen samtidig som du fort -
setter å jobbe. Aldersgrensen for
den stillingen du har, forteller når
du må slutte i stillingen. 
Alderspensjon med særalders-

grense kalles også særalderspen-
sjon. Når du når særaldersgrensen,
må du gå av med særalderspen-
sjon. Ønsker du å fortsette å
arbeide utover særaldersgrensen,
må du søke arbeidsgiveren din om
dette. Det er arbeidsgiveren din

som innvilger eller avslår
søknaden. 

Hva er 85-årsregelen?
Hvis summen av alderen og
 opptjeningstiden din er 85 år eller
mer, kan du ta ut alderspensjon 
fra Statens pensjonskasse inntil
tre år før aldersgrensen. Det er
hovedregelen. Det betyr at ansatte
i Forsvaret som har en alders-
grense på 65 år, kan ta ut sær-

Alderspensjon etter særaldersgrense

■ Nytt fra Statens Pensjonskasse (SPK):
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alderspensjon når de fyller 62 år –
dersom kravene er oppfylt. På
samme måte kan de med sær-
aldersgrense på 60 år, gå av
allerede ved 57 år hvis summen av
alder og opptjening er 85 år til
sammen.  
Særaldersgrensene i Forsvaret er

for øvrig 60, 63 og 65 år.

Særalderspensjon og inntekt
Du kan jobbe ved siden av at du tar
ut særalderspensjon. Da må du
være oppmerksom på at inntekten
kan påvirke særalderspensjonen
fra Statens pensjonskasse. Her ser
du hvilke muligheter du har: 

• Inntekt fra arbeidsforhold som
ikke gir rett til medlemskap i
Statens pensjonskasse (som
oftest arbeidsforhold i privat
sektor), reduserer ikke pensjonen
fra Statens pensjonskasse.
• Pensjonistlønn (per i dag 165
kroner per time) reduserer ikke
pensjonen fra Statens pensjons-
kasse.
• Inntekt fra offentlig sektor (stat,
fylke og kommune) som gir rett til
medlemskap i en offentlig tjenes-
tepensjonsordning, reduserer pen-
sjonen fra Statens pensjonskasse. 

Pensjonsgrunnlag og 
pensjonsgrad
For å forstå hvordan pensjon be-
regnes og hvor mye du får utbetalt,
er det to begreper du må kjenne til
– nemlig pensjonsgrunnlag og
pensjonsgrad. 
Pensjonsgrunnlaget er den

arbeidsinntekten det er trukket
pensjonsinnskudd av og som pen-
sjonen skal beregnes ut fra. Pen-
sjonsgrunnlaget er som hoved-
regel sluttlønnen din redusert med
den gjennomsnittlige stillings-
størrelsen for de årene du har vært
medlem i Statens pensjonskasse.
Har du vært medlem i mer enn 30
år, beregnes gjennomsnittet av de
30 beste årene. 
Om du har en deltidsstilling når

du går av med pensjon, blir del-

tidslønnen først justert opp til 100
prosent og deretter redusert med
gjennomsnittlig stillingsstørrelse. 
Pensjonsgrunnlag = sluttlønn x
gjennomsnittlig stillingsstørrelse
Pensjonsgraden bestemmer hvor
mye pensjon du får. Hvis du som
alderspensjonist blir medlem av
en offentlig tjenestepensjons -
ordning igjen, får du beregnet en
ny pensjonsgrad. I praksis betyr
det at alderspensjonen blir
redusert.  

Ny pensjonsgrad = (pensjons-
grunnlag – inntekt) / pensjons-
grunnlag * 100 %

Et eksempel på 
særalderspensjon og inntekt
En person har jobbet 30 år i 100
prosent stilling, har en sluttlønn
på 420 000 kroner og har gått av
med særalderspensjon. Nå skal
personen begynne i 20 % stilling i
staten med lønn på 92 000 kroner. 
Pensjonsgraden blir satt ned

fordi jobb i staten gir rett til
medlemskap i Statens pensjons-
kasse. 

Beregning av ny pensjonsgrad:
(420 000 – 92 000) / 420 000 *
100 % = 78 %. 

Pensjonen reduserer altså til 78
prosent på grunn av inntekten på
92 000 kroner.

Stopp og restart av
særalderspensjonen
Særalderspensjonen vil stoppe om
inntekten i din nye jobb blir større
enn pensjonsgrunnlaget. Hvis løn -
nen i eksempelet over var 420 000
kroner eller mer, stoppes pensjons -
utbetalingen. Dette skyldes at ny
pensjonsgrad ville blitt 0 prosent.

Ny pensjonsgrad= 
(420 000 - 420 000) / 420 000 *
100=0 prosent i pensjonsgrad. 

Hvis ditt nye arbeidsforhold i
 offentlig sektor avsluttes før du 
er 67 år, vil særalderspensjonen fra
Statens pensjonskasse settes i
gang igjen. Dette skyldes at retten 
til særalderspensjon består selv
om særalders pensjonen midler -

Faksimile av Statens Pensjonskasses informasjonsside.
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tidig opphører på grunn av størr-
elsen på inntekten. 

Nytt i Statens pensjonskasse 
fra 2011
Særalderspensjonen fra Statens
pensjonskasse ble ikke endret da
pensjonsreformen trådte i kraft,
det vil si at du fortsatt får en
garanti på 66 prosent av pensjons-
grunnlaget frem til du fyller 67 år.
Særalderspensjonen ble også
skjermet for levealdersjustering.
Dette betyr at særalderspensjonen
ikke skal fordeles på det antall år
det er forventet at du vil leve. Du
kan lese mer om dette i Medlems-
kontakt nr. 1 2010. Her finner du
en artikkel fra Statens pensjons-

kasse om levealdersjustering fra
du fyller 67 år.

Nytt i Nav fra 2011
Når pensjonsreformen nå har
trådt i kraft, er det mulig å ta ut
alderspensjon fra NAV mellom 
62 år og 75 år. Alderspensjonen i
NAV kan kombineres med sær-
alderspensjonen fra Statens
 pensjonskasse uten at særalders-
pensjonen reduseres. Fra du fyller
62 år til 67 år blir både alders -
pensjonen fra folketrygden og
 særalderspensjonen fra Statens
pensjonskasse utbetalt i sin helhet.
Tar du ut alderspensjonen fra folke -
trygden før du fyller 67 år, fører
det til at den totale pensjonen din
– altså folketrygden og tjeneste -
pensjonen samlet – blir lavere enn
66 prosent fra du fyller 67 år. Dette

handler om levealdersjusteringen
(se Medlemskontakt nr. 2 2010). 

Alderspensjon og samordning
Pensjonen fra Statens pensjons-
kasse og andre offentlige tjenes-
tepensjonsordninger skal
samordnes med ytelser fra folke-
trygden når du fyller 67 år. Sam-
ordning regulerer hvor mye av
pensjonen som skal utbetales fra
tjenestepensjonsordningen i til-
legg til folketrygden 

Lurer du på noe?
Du kan lese mer om særalders-
grenser på www.spk.no. Du kan
også gjerne ringe kundesenteret
hos Statens pensjonskasse på
02775.
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Som sjef for Forsvarets personell-
tjenester (FPT) ønsker jeg For-
svarets seniorforbund (FSF)
hjertelig velkommen til våre
lokaler i Rådhusgaten 2. 
Jeg brukte ikke lang betenk-

ningstid når jeg fikk spørsmål om
jeg hadde kontorlokaliteter dis-
ponible for FSF ifm følgeeffektene
etter 22 juli. FPT ble etablert 1
januar 2006 som et resultat av
prosjekt HR, organisasjon og
 økonomi. Den forvaltningsmes-
sige utøvelsen av HR-virk-
somheten i Forsvaret skjer i FPT.
Hensikten ved å samle flere typer
personelltjenester inn under
samme tak er at vi skal virke en-
hetlig, helhetlig, tillitsvekkende og
inkluderende. Gjennom effektive
personelltjenester skal FPT gi For-
svaret økt operativ evne. 
FPT gjennomfører i dag

seniorkurset i Forsvaret og pro-
sjekt karriereskift. Begge tiltakene
er meget gode seniorpolitiske til-

tak som etter min mening bidrar
positivt til Forsvarets omdømme.
Jeg vet at FSF jobber aktivt med å
forbedre ordninger som har stor
betydning for det personell som
går over i pensjonistenes rekker.

Forsvarets seniorforbund er etter
min mening en viktig bidragsyter
innen HR-verdikjede og hvordan
vi håndterer det personell som går
over i seniorenes rekker. Vi har
allerede hatt noen uformelle
møter blant annet for å se på
mulighetene for gjennomføring av
fremtidige seniorkurs. Jeg ser frem
til fortsatt gode diskusjoner og
samarbeide når vi nå er samlet
under samme tak. Vi har nå en
meget god mulighet til å bidra til
en god seniorpolitikk og til det
beste for Forsvarets personell.
Sammen skal vi spille hverandre
gode. Det at vi nå er samlet under
samme tak kan gi positive synergi-
effekter begge veier. Nok en gang
ønsker jeg FSF velkommen til Råd-
husgaten 2. 

Per Anders Volden
Oberst

Sjef Forsvarets personelltjenester 

Velkommen til Forsvarets 
personelltjenester og Rådhusgaten 2

Oberst Per Anders Volden.
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VÅR 2012 

AVREISE        KULTUR & BAD    
16. mars 2.950,- OSLO
23. mars 3.960,- OSLO  
30. mars 4.950,-  STAVANGER/OSLO 
06. april 3.950,-  STAVANGER 
13. april 3.560,- OSLO
20. april 3.560,- OSLO

HØSTEN 2012
AVREISE        KULTUR & BAD    
21. sept. 3.950,- OSLO  -
28. sept. 3.950,- OSLO 
05. okt. 4.950,- OSLO 
12. okt. 3.450,- OSLO  OBS! NY DATO 
19. okt. 3.450,- OSLO 
26. okt. 2.950,-  OSLO 

FORSVARETS SENIORFORBUD INVITERER ALLE SINE MEDLEMMER 
PÅ FELLESTUR 12-19 OKTOBER 2012
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OPPLEV TYRKIA
LUKSUS LAVPRIStil

Hvite strender, sol, fantastisk god mat, spennede kulturminner, 
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Arild Kristensen, leder Forsvarets seniorforbund.

1)

2)

2950,-

1) 

eksotiske blomster, en prisbelønnet, nyrestaurert marina 

av en gammel bymur.
2) Etter en interessant bussreise med lunsj stopp gjennom 

Vi besøker den gamle byen Hierapolis og de verdens-

www.utogreis.no

Høsten 2012 planlegger vi 
å sette opp fly fra Bergen, 
Stavanger og Trondheim.  
Meld din interresse!
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Vi forstår at du i dag ikke har

morgendagens pensjon 

som det mest fremtredende 

i din hverdag, men vet du 

hva levealderjustering og 

indeksering vil bety 

for din pensjon? 
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Etter en samlet vurdering foreslo departementet 

at pensjonsgrunnlaget for pensjonister 

med alderspensjon etter særaldersgrense eller AFP

omregnes ved 67 år ved at pensjonsgrunnlaget 

oppreguleres med lønnsveksten fra fratredelsesalderen 

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

deler vi departementets vurdering. 

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

av våre pensjoner.

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

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

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

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

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

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

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

FSF- Fredrikstad
N.leder Odd M Andersen
Runeveien 7
1639 Gamle Frstad
69347465   92264173
fpffredrikstad@gmail.com

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

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

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

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

FSF- Haslemoen
Leder Ola Langholen
Høgbergveien 14
2436 Våler i Solør
62420750    46885797
olalangh@online.no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FSF- Porsanger
Leder Jan Næss
Bakkeliveien 30
9700 Lakselv
91872096
jannaess@start.no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Oppdatert pr 14. sep 2011
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Kurs og konferanse 
33 rom med sjarm og atmosfære 

Chesterfield lobbybar

- KLASSISK OG ELEGANT I SENTRUM -
www.grandhotel l .net

De sterke tradisjonene og de historiske røttene våre gjør at  vi  kan t i lby en 
annerledes og inspirerende ramme for nettopp ditt  opphold.

BEST WESTERN PLUS GRAND HOTEL I HALDEN
Velrennomert  etabl issement,  gjennomført  st i lmessig design og et

vertskap som gjør alt  for  å  yte gjestene førsteklasses service

Oppgi kode FPF
og få spesialpris 

på rom
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Min far var tunghørt på den tiden
og brukte høreapparat. Det var av
den typen man i dag kan finne på
museene. Det hadde et batteri av
den flate typen man på den tiden

brukte i lommelyktene, og lå i en
liten metallkasse hvor mikrofonen
var koblet til. Apparatet var så stort
at en måtte lage en ekstra stor
brystlomme i skjorta for at det

skulle få plass. Fra apparatet gikk
det en lang og godt synlig ledning
som hadde en knopp man kunne
putte i øret. Min far hadde under
krigens første dager fått tak i en

De siste månedene av 1942 og de fleste av 1943
var hele gruppen opptatt med Rinnanbanden. 
Vi skiftet om å skygge Rinnan selv og personer
som kom og gikk fra Rinnanreiret. De som deltok
i dette var Carstein Schanke, Tore Wiik Rønning
og Nilsen (han jeg ikke husker fornavnet på).
Jeg har aldri visst hvem det var som overtok
Isaksens Herreekvipering i Brattørgata 12 b etter
at de trondheimsjødene som var i stand til det,
hadde flyktet fra landet. Asbjørg Leervaag (navnet

fikk jeg rede på først etter krigen) fortsatte som
butikkdame og ble fort klar over at hun var midt
oppe i Rinnanreiret. I mange måneder holdt
 Asbjørg oss underrettet om personer som hadde
kontakt med «Styrmann Olav Wist». Bandens
medlemmer brukte butikkens telefon, og både
nummerne og det som ble sagt havnet via vår
gruppe hos Reidar Hedemann i Stockholm. Men
det som ble planlagt og snakket om på den andre
siden av butikkveggen fikk hun aldri rede på.

Rovergruppen i Trondheim

Aksjoner førjulsvinteren  

Bandeklosteret var under andre verdenskrig navnet på en villaeiendom i Jonsvanns veien 46 hvor "Sonderabteilung Lola", også
kalt Rinnanbanden, hadde hovedkvarter.
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mer avansert modell, og jeg fant
på å be om å få det gamle  apparatet
for å bruke det i Rinnanreiret.
Asbjørg hadde god tid. Kunder

var det lite av og de hadde heller
ikke stort å selge på den tiden. Når
hun var alene i butikken og visste
at banden var forsamlet, la hun
 apparatet med mikrofon inn til
veggen. Hun fikk tak i en del navn
på den måten, Men «lytteappa ratet»
ble ikke den suksess vi hadde håpet
på. Det forsterket stemmene på
den andre siden av veggen, men
forsterket også alle andre lyder så
nesten alt ble overdøvet av trafikk -
støyen fra gaten.
En dag ringte hennes «forlovede»

Arne Jørstad meg opp på kontoret
og ba meg stikke innom Bispe gaten
«en kveld det passet slik» Det be-
tydde helt enkelt at det hastet, og
at han hadde viktige nyheter.
 Asbjørg hadde preparert sin rap -
port med noen detaljer, men var
fullstendig ulykkelig over at hun
hadde sett seg nødt til å kaste
lytteapparatet i søppelkassen. Det
hadde foregått på den måten at
mens hun var i full virksomhet
med mikrofonen trykket inn til
veggen, kom to av bandens med -
lemmer helt uventet inn i butikken.
Hun var ikke helt sikker på om de
hadde sett henne stå med ledningen
i øret, men for sikkerhets skyld
kastet hun apparatet i en papp-
kartong som sto i like ved, dekket
det med noe papirrask som lå på
gulvet, og bar det hele ut til for-
tauskanten. Hun hadde tenkt å
hente det tilbake når de to hadde
forsvunnet. Men en av dem be-
høvde en bukse, og det tok tid. Da
hun endelig fikk anledning til å gå
ut for å hente apparatet, var rasket
forsvunnet.
Vi ble fort enige om at tapet av

«lytteapparatet» ikke var noe tra -

gedie. Asbjørg fortalte at de to som
nær hadde tatt henne på fersk
gjerning, alltid kom sammen en
gang i uka, og hver gang forsøkte
de å kamuflere sitt besøk ved å
ville kjøpe noe i butikken. De ene
het Egil Broberg og den andre
Einar Lerfall. Egil kjente jeg fra før
gjennom Trønderlag Teater. Han
var sønn av teaterets sydame, og
hadde i den tiden jeg hadde om-
gang med han, de siste årene før
krigen brøt ut, aldri lagt skjul på
sine nazi-sympatier.  Jeg nevner
ham her, fordi Egil Broberg senere
kom inn i bildet under mitt opp-
hold i Stockholm, og da ante jeg

ikke at jeg allerede hadde avslørt
ham som Henry Rinnans med-
arbeider.
Men det som satte skrekk i meg

i dette øyeblikket, var Einar Lerfall.
Jeg var helt sikker på at jeg hadde
navnet fra en eller annen mot-
standsgruppe. Jeg sendte Tore Wiik
Rønning til Knud Brodtkorp
Danielsen med beskjed om å treffe
meg hurtigs mulig på «Kagen».
Det var en kafé i Prinsens gate, et
kvartal nedenfor kinoene. Vi kalte
den «Kagen» fordi det var en av de
få stedene i byen hvor man til
kaffesurrogatet kunne få noe som
lignet på bløtkake, noe vi satte pris
på, til tross for at den hadde smak
av gulrotstuing og kålrot.
Knud kom med det samme, og

han kunne bekrefte at Einar Lerfall
var en av hovedpersonene i det
han kalte «Ingeniørgruppen på
Byåsen» og var med på å planlegge
hjemmefrontens støtteaksjoner i
tilfelle en alliert invasjon.
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Nidarosdomen.

  

   1942

Henry Oliver Rinnan.
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Gruppen sprakk. Noen kom seg
over til Sverige, og andre gikk i
dekning utenfor byen. Jeg tror
 Asbjørg Lervaag aldri ble klar over
hvor mange menneskeliv hun
reddet med sine rapporter. 
Men det var ikke alltid at til -

feldig hetene spilte til vår favør.
Den  historien jeg skal berette ville
ikke blitt beskrevet som annet enn
en rutinesak, hvis jeg ikke 25 år
senere hadde fått detaljene be-
skrevet fra et annet synspunkt.
Det må ha vært i slutten av

januar 1943. Tore Wiik Rønning og
jeg hade vært på «Kagen». Det var
en gruppe ungdommer som stakk
innom den kafeen nesten hver
kveld for å ta en kopp kaffesur -
rogat. Det var ingen som så noe
mistenkelig i det, og det ble tisket
og hvisket rundt bordene, men det
var mest «dæm sei – meldinger».

Før vi gikk hjem den kvelden, be-
stemte vi oss for å kaste et gløtt på
Rinnanreiret.
Tore og jeg ble stående en stund

på hjørnet av Søndre – og Brattøra -
gata, og vi hadde ikke ventet lenge
før vi så tre karer komme ut fra
Isaksens butikk. Tore fulgte to av
dem, mens jeg fulgte Rinnan på
tilbørlig avstand. Brattørgata,
Krambodgata, Olav Tryggvasons
gate til hjørnet av Bakke Bro. Der
mistet jeg ham i snøfokket utenfor
en bygning hvor «Kreftsyke-
kassen» var på den tiden. Det var
et ufyselig vær og sent på kvelden,
så jeg bestemte meg for å gå hjem.
Jeg bodde i Innherredsveien 8, rett
imot Bakke kirke, og da jeg svingte
ned fra brua, så jeg en person som
jeg syntes sto og kikket opp mot
våre vinduer i det huset vi bodde.
Et par dager tidligere hadde

Carsten Schanche fortalt meg at
han var blitt skygget av en ukjent
person en kveld han gikk hjem
etter en av våre sammenkomster i
huset hos Kåre Torp. For sikkerhets
skyld hadde han kastet fra seg
noen kompromitterende papirer,
og jeg tenkte at det kunne være
samme person som nå sto og
spionerte på meg.
Først 20 år senere fikk jeg opp-

klart dette mysteriet i boka «Vikna -
saken» (Thoralf Johnsen) som min
søster sendte meg til Argentina.
Jeg lar forfatteren og pastor
Torvald Moe selv fortelle hva som
hendte. Det er så nøyaktig skildret
at jeg selv ikke kunne beskrevet
det bedre om noen hadde bedt
meg om det allerede dagen
etterpå.

Pastor Moe kom til Trondheim
med kveldstoget sammen med

begge Rosten-brødrene. De var
enige om å skille lag på stasjonen
og møtes igjen utenfor Bakke kirke
klokken halv tolv. Det var også av-
talen at Wist foreløpig ikke skulle
få vite at Moe var i byen.
Pastoren ble stående og trø att

og fram foran kirken for å holde
seg i varmen. Med ett fikk han se
en mann dukke fram om hjørnet
borte ved brua, og trodde først det
var en av Rosten-brødrene. Men
mannen ble stående i ro der som
om han også ventet på noen. Bare
for moro skyld var det ingen som

Bakke kirke, fra 1715.

«
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ga seg til å stå ute i slikt vær. Med
ett gikk det opp for pastor Moe at
mannen måtte ha noe å gjøre med
Rosten-brødrenes forsinkelse. På
sin neste tur forbi kirken fortsatte
presten til første tverrgate. 
(Her er beretningen ikke riktig.

Jeg forteller det som jeg opplevde
det. Pastoren gikk opp Bakkegaten,
svingte bortover Kirkegaten og
ned Nonnegaten, hvor jeg så vidt
så snerten av han da han smatt inn
gjennom en åpen port).
Her var det ikke så mye plass til

å boltre seg på, bare en smal sti
som var måket bort til døra med
høye snøkanter på sidene. Pastoren
lukket porten forsiktig, satte slåa
for, og følte seg likevel tryggere
enn på den åpne gatestrekningen
foran kirken. Moe var spendt på
om mannen på broa ville komme
etter, og kjente et lite støt gjen-
nom seg da han hørte skritt som
knirket i snøen. Skrittene kom
nærmere, og knirkingen ble mer
og mer illevarslende, for å stanse
opp rett utenfor der pastoren stod. 
Moe skjønte at mannen hadde
fulgt de ferske sporene. Selv om
flere hadde gått på fortauet siden
siste snøfall, la fokksnøen stadig
fra seg nye lag sporsnø, og sporene
gikk rett på porten.
Det skulle derfor ikke være tvil

om hvor Moe hadde tatt veien.
Men her han stod på innersiden,
hadde han tross alt den beste posi-
sjonen, selv om han var inneklemt
av snø på alle kanter. Forfølgeren
måtte enten sprenge slåa for
porten eller kravle over planke-
gjerdet. 
Det gikk noen uendelige lange

sekunder, og det var så stille at
Moe syntes den andre måtte høre
han pustet, og en hånd tok på
klinken. Men porten rikes seg ikke.
Klinken ble holdt slik en liten
stund, så kom et nytt trykk mot
porten med større tyngde utenfra,
men med samme resultat.
De stod nå tett ved hverandre,

og plankegjerdet var ikke høyere
enn at Moe kunne ha tøyd armen
over og plukket lua av mannen.
Det var en nervekjenning så lenge

det varte, og pastoren var spendt
på hva den andre ville foreta seg.
Men snart ruslet mannen nedover
samme vei som han var kommet.
Moe satte foten på nederste spiker -
slag, hevet seg opp og så ham for-
svinne rundt hjørnet bortover mot
kirken.

Dette står på sidene 48, 49, og
50 i boka «Viknasaken», og det er
så riktig som det kan bli. Boka for-
teller videre hvordan pastor Moe
litt senere treffer Rudolf Rosten og
får vite at styrmann Olav Wist står
på den andre siden av Bakke Bro
og venter på han.
En kan i dag spørre seg hvorfor

jeg tok risken med å følge ham.
Forklaringen er kanskje at jeg
syntes mannen så uskyldig ut og
fremfor alt virket han skremt. I et-
hvert fall virket han mer redd enn
meg, og jeg mente at Rinnans
lakeier som viste at de hadde
«Wehrmacht» i ryggen, ellers ikke
var skvettene av seg.
Det som bekymret meg i dag er at
jeg den gang var klar over at det
ikke kunne være en nazispion.
Hvis vi to på en eller annen måte
hadde kommet i kontakt med
hverandre, kunne jeg fortalt ham
at styrmann Olav Wist som han
stods og ventet på, ikke var noen
annen enn den beryktede Henry

Rinnan. Mange menneskeliv
kunne vært reddet, og uhyrlige
pinsler som gode patrioter senere
måtte stå ut med, kunne vært unn-
gått.
Det er vanskelig å forstå at det

på dette tidspunkt ennå kunne
finnes motstandsgrupper i Norge
som ikke hadde kjennskap til
Henry Rinnan og Ivar Grande. Vi
hadde allerede seks måneder tid-
ligere mottatt deres dekknavn og
forskjellige adresser fra Stock-
holm, gjennom Ragnar Storm
Larssen. Siden hadde vi nesten
ukentlige sent rapporter om styr-
mann Olav Wist og navn på hans
lakeier. De motstandsgrupper i
Trondheim som jeg hadde kjenn-
skap til, var underrettet med alle
detaljer fra Brattørgata 12 b.
Allerede da var jeg overbevist

om at mannen jeg forfulgte ikke
spionerte på oss. For sikkerhets
skyld tok vi noen forholdsregler de
nærmeste dagene for å kontrollere
om noen av oss skulle komme i
søkelyset, men ingen kunne rap -
portere noe spesielt, og vi tolk fort
opp våre vanlige aktiviteter.

Dette er skrevet i Lakewood Co,
USA, november 1997.

Sverre Skavhaug
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Bakke bro.
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Turen videre sydover mot Krakow
gikk via den pittoreske byen
Czesto chowa. Her besøkte vi den
praktfulle kirken og klosteret Josna
Gora. Dette er et kultursenter, med
all mulig slags aktivitet innen
rammen av den katolske kultur-
tradisjon. Her ble vi guidet av en
av munkene i klosteret. Bl a fikk vi

se det berømte maleriet «Black
Madonna» og kirkens skatt-
kammer, med praktfulle gjen-
stander – gitt som gaver av kirkens
medlemmer og gjester gjennom
flere hundreår.
Krakow er også en kulturby av

rang, vakker! Og i motsetning til
Warszawa, ble den ikke ødelagt

under krigen. Her bodde nemlig
ledende tyskere og nazister. 
By-site-seeingen i Krakow foregår
med elektriske biler, a la golfbiler.
Her også besøkte vi det jødiske
kvarteret – med alle sine flotte
bygninger. Her ble deler av filmen
«Schindlers liste» spilt inn. Det er i
dag en levende bydel, som ivaretar

En gruppe fra Forsvarets Seniorforbund, avdeling
Oslo, var i tiden 11.–21. september på tur til
Polen, Warszawa og Krakow – med buss.  
Turen gjennom Sveriges vakre vestkyst, ned til

Karlskrona, ble etterfulgt av en fin båtoverfart til
Gdynia i Polen.
Første stopp i Polen var Warszawa – her var vi i to
hele dager. Både buss- og sakte vandrende guidet
tur i byen. 

Et av temaene for turen var  Polens historie –
med vekt på 2. verdenskrig, jødenes historie og
konsentrasjonsleirene. Turen ledet oss gjennom
Gamlebyen, det jødiske kvarter og gettoen, men
også det nyere Warszawa, med bl.a. «Palace of
Culture and Science», en gave fra Stalin! Wars-
zawa ble fullstendig øde lagt under 2. verdens-
krig, men ble bygd opp igjen i samme stil – i et
imponerende tempo. En flott by!

Oslo-avdelingens tur til Polen

Jernbanen som førte inn i
Birkenau konsentrasjonsleir.
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sin historiske bakgrunn, men som
også lever i nåtiden. Her er  flere
gode restauranter, og vi inntok en
bedre middag i en av dem – med
underholdning med jødisk sang og
musikk. Gamlebyen i Krakow er
praktfull! Og turistattraksjonene
står i kø! Vi besøkte Wavel slott og
kirke, med kong Sigismunds
enorme kirkeklokke, markeds-
plassen med sitt yrende liv – både
dag og ikke minst kveld, Maria -
kirken med sitt praktfulle indre –
og altertavlen som åpnes hver dag
kl 1150! Og ikke minst trompet-
blåseren fra kirkens tårn – hver
time – døgnet og året rundt!
Et besøk i Krakow innbefatter et

besøk i saltgruvene – det er et
must! Her gikk vi til sammen over
380 trappetrinn ned til 150 meter
under bakken i enorme gruve -
ganger. Her så vi tablåer over
hvordan gruvedriften har foregått
gjennom tidene, men også prakt -
fulle kunstverk, monumenter og
haller som gruvearbeiderne har
hugget ut i saltfjellet. Det mest
imponerende er en enorm kate -
dral dypt nede i gruvegangene!
Turen opp igjen gikk med gruve-
arbeidernes heis.
Siste «severdighet» i  Krakow -

distriktet er konsentrasjonsleirene
Auschwitz og Birkenau. I Ausch-
witz leir vises ved tablåer, utstil-
linger og bilder hvordan leiren var
organisert og hvordan fangene

levde og ble behandlet. Det gjorde
sterkt inntrykk å bl a se enorme
mengder med skotøy, briller og
ikke minst avklippet kvinnehår! 
I Birkenau – like ved – er brakkene
beholdt slik de var innvendig, med
sengebrisker, latriner osv. Det er et
deprimerende skue! Ingen går
upåvirket fra et besøk i disse
leirene!
Vi hadde hele tiden svensk-

talende guider, tre fantastiske
polske jenter! De loset oss gjen-
nom programmet, med en impo -
nerende kunnskap – og et lytefritt
svensk.
Til slutt fikk vi også en gjennom -

gang av det moderne Polen – på
sin vei fra 2. verdenskrig, gjennom
kommunisttiden, via frihet i 1989
og inn i NATO og EU. I motsetning
til mange andre EU-land, er Polen i

dag i økonomisk vekst – med stor
optimisme. Men de mangler hånd-
verkere! De eksporterer sine til
Vesten – Norge – men må selv
 importere håndverkere fra
Ukraina og Hvite-Russland!
Bussturen hjem gikk via de

tyske byene Cottbus, Celle og Kiel –
og Colorline hjem.
En meget begivenhetsrik tur –

med mange opplevelser. Buss-
turen kan nok synes litt lang, men
det var lagt opp med servering om
bord, nødvendige stopp underveis
og med god tid til lunch etc. Opp-
hold og overnatting på første -
klasses hoteller og felles middag
og lunch på gode restauranter.
Mye god mat! For mye for mange!
Og – noe som de fleste satte stor
pris på – det var avsatt god tid til
egen disposisjon – mulighet for
shopping. Og prisene i Polen er
fremdeles meget sympatiske for
en nordmann!
Som vanlig hadde vi vår «faste»

pålitelige sjåfør fra Nettbuss/Peer
Gynt Tours  – Terje Solberg. Og han
og en fantastisk reiseleder, Jorunn
Grov, ledet oss trygt gjennom nok
en flott tur i Forsvarets Seniorfor-
bund, avdeling Oslos regi!

Takk for turen!
Ivar og Reidun Jensen

Samlet til middag i en av Krakows
mange flotte restauranter.  Suppe var
fast til alle måltider i Polen. 

Orientering av guiden – Warszawa.
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Med unntak av nyvalgt organisa-
sjonssekretær som egentlig ikke
starter i sin funksjon før jan 2012,
var styret fulltallig. Styremøtet ble
avviklet i eget møterom tildelt av
hotellet uten ekstra kostnader.

Økonomisk oversikt
Status og prognose for regnskaps-
året 2010 tyder på at vi styrer mot
et underskudd. Størrelsen på dette
vi en forsøk å få minst mulig.
Hovedårsaken ligger i en kostnads-
sprekk på Landsmøtearrange -
mentet i juni. Angående budsjettet
for 2012 så er det foreløpig noe
uavklarte inntektsposter som
hindrer at et endelig budsjett
kunne legges fra for endelig god-
kjenning. Det ble vedtatt at over-
føring av pengegaver ifm avdelings-
jubileer vil opphøre mvf 010112.

Videre at ny organisasjonssekretær
tiltrer i 50 % stilling mvf 010112.
Samlet årsverksramme blir da 4,25
fra samme dato.

Medlemsstatus, tilgang 
og avgang
Kasserer orienterte om hva som
har skjedd siden sist, om tilgang
og avgang i medlemsregisteret og
om den nye rapporteringsrutinen
som er innført fra 1. november
2011.  Det registreres en øket inter-
esse for å tegne medlemskap over
web. Landstyret vil følge denne
saken nøye og ønsker status-
rapporter på møtene framover.  

Handlingsplanen
Det arbeides intenst med mål-
rettede tiltak innenfor medlems-
pleie og rekruttering. Lokal påvirk-
ning gjennom arbeid i kommu  nale –
og fylkeskommunale eldreråd vil
også bli et sentralt tema på leder-

Reisebyrået Ekspertreiser
inviterte til en visningstur til
Tyrkia i et tidsrom hvor det i ut-
gangspunktet var planlagt med
styremøte i FSF.  Siden pristil -
budet for en uke med halv, og
delvis helpensjon, lå vel innenfor
hva det ville kostet å samle styret
i Oslo i to hele dager, var det
ikke vanskelig å få et samlet
landsstyre med på at dette var
riktig å gjøre. I tillegg ga det tid
til påfyll av kompetanse innenfor
aktuelle fagområder, samtidig
som det også er et sosialt
aspekt i et slikt opplegg. Styre -
møtet og i alt tre økter med fag -
temaer ble gjennomført på Hotell
Asteria Elita Resort, Antalya.

Utdrag fra Landsstyremøte 6/2011

Fra sakslista tas med 
følgende saker:

Medlem_26–29_layout 1  28.11.11  14.21  side 26



konferanse 2012. Denne blir gjen-
nomført i tiden 14. til 16. mai på
Hamar.

Virksomhetsplan 2012
Leder orienterte om arbeidet med
virksomhetsplanen så langt. For-
bundssekretæren supplerte og
fremla et revidert utkast til Virk-
somhetsplan for 2012. Det var i ut-
gangspunktet ikke tatt hensyn til
møteplan og møtested i 2012,
hverken for landsstyremøtene,
lederkonferansen(e), Senior -
kursene eller avdelingsbesøk.  
Årshjulet for 2012 støtter opp om
virksomhetsplanen med detaljer
og tidspunkter.
Virksomhetsplanen ble deretter

gjennomgått og de enkelte til-
takene ble sammenkoblet med
gjeldende driftsbudsjett for 2012.
Dette for å kunne se sammen -
hengen mellom kostnader og
 aktiviteter, og slik at virksomhets-
plan også skal kunne nyttes som et
sentralt styringsverktøy. 

Innspill til Statsbudsjettet 2013
Leder orienterte om behandlingen
og forberedelsene for innspill til
statsbudsjettet 2013. Det er FSF sin
målsetning at vi skal sammen med
LOP og Seniorsaken skal gi innspill
til Seniorenes fellesorganisasjon
om neste års statsbudsjett. Vi bør
se på pensjoner som vårt spesiale.
Vi ønsker viderre at vederlags-
beregning for opphold i institu-
sjoner i de  forskjellige kommuner
skal være mest mulig ensartet. 
Vi ønsker også videre at våre flagg-
saker som underreguleringen av
pensjoner og skattefordelingen 
(omfordelingspolitikken) blir
 behandlet og fremmet.

Lokale vedtekter, brevark
grafisk profil o.l
Forbundssekretæren orienterte
om status i arbeidet med god-
kjenning av lokale vedtekter og

kravet til godkjenning av disse.
Dette var kommet godt i gang og
styret ga fullmakt til at dette ble
videreført etter de retningslinjer
som lå til grunn. Nødvendigheten

av å ha en felles profil ble under-
streket av styret. 

Orientering om status i
Seniorenes fellesorganisasjon
Leder orienterte om arbeidsut -
valgets og styrets arbeid. Han
 orienterte om endringene i ledelsen
i Landslaget for offentlige pen-
sjonister (LOP) etter deres lands-
møte i juni, videre om en noe
svakere kontingentinngang i Sf
ifm budsjettet for 2012 enn ventet,
og konsekvenser som følge av
dette. 
Daglig leder i Sf har sluttet med

virkning fra 1. okt 2011, hvilket gir
organisasjonen en utfordring. 
Det kan medføre at det må sette et
lavere ambisjonsnivå om man ikke
får en ny daglig leder på plass innen
rimelig tid. 

Orientering fra regionene
Som vanlig ved avslutningen av
landsstyremøter ble det gitt en ori-
entering fra de respektive regio -
nene. Generelt kan en si at det
drives meget godt i mange avdel-
inger, dog er det steder hvor
mulighetene til fortsatt kunne
gjennomføre medlemsmøter på
militært område er en økende ut-
fordring.  På grunn av stramme
budsjetter og måltrettet økonomi -

MedleMskontakt

   
Karl O. Bogevold holdt foredrag om
pensjon.

Karl og Kjell diskuterer.
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styring fratas mange sjefer lokal
handlefrihet, noe som i enkelte
tilfeller rammer foreningslivet
 lokalt. Som kjent er Drammens-
avdelingen lagt ned i sommer, og
mye tyder på at FSF avdeling Nedre
Romerike om forholdsvis kort til
innlemmes i avdeling Kjeller.
Tilslutt ble det av styret opp-

fordret til at Medlemskontakt i
større grad nyttes til innlegg og
orienteringer fra aktiviteter i de
respektive regioner, og redaktøren
var positiv til det. Utgivelsesplan
for 2012 vil bli kunngjort i nær
framtid.

Avslutning
En runde rundt bordet ga positive
og nyttige tilbakemeldinger, tiden
har vært godt utnyttet til kom-
petanseutvikling av landsstyrets
medlemmer. Det ble fremmet
ønske om at det planlegges med

enda en mulighet for kompetanse -
utvikling. Leder takket lands-
styrets medlemmer for et kon-

struktivt og godt møte og ønsket
lykke til med det videre arbeid
som tillitsvalgte.

Hotell Asteria Elita Resorts flotte uteområde.

Minnesmerke utenfor Antalya av Kemal Atatürk.
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Fra storbyen Malaga med Picasso-
museet, tapasbarer og hyggelig
gamleby, til Ronda som er delt av
en 185m dyp kløft, til Sevilla hvor
vi opplevde Flamencodans, kjørte
sightseeing med hestedrosjer samt
koste oss ved bassenget på
takterrassen på hotellet, og så til

Cordoba hvor vi bodde i gamle-
byen og opplevde den enorme
moske katedralen og om kvelden
et ekte andalusisk hesteshow, og
deretter syd-østover igjen, via
Granada, til Roquetas de Mar, til
den nydelige Mojacar på høyden,
så til Vera hvor vi ble innført i
tyrefektingens mysterier og til
pilegrimsbyen Caravaca de la Cruz
med sin vakre katedral og relikvie
fra Kristi kors.
Langs turen var det i tillegg som

vanlig flere bodegabesøk og over-
raskelsesstopper. 
Da vi ankom Albir etter 10 dager

var vi fulle av inntrykk og glade for
å komme «hjem» til det gode liv i
våre faste leilighetshoteller. Vi
hadde strålende strandvær, gikk på
fine markeder, hadde trim 3 dager
i uken med vår egen instruktør,

hadde fine gåturer, naturligvis
daglig samling på «6’ern» samt
mange samlinger og treff på Sol-
gruppens «hjem» i Albir; Bok-
kafeen; et avslappende og deilig
opphold med valgfri lengde etter
en intens og opplevelsesrik tur.
Vi var omtrent 35 som pleier å

være med på høstturen, og alle var
imponert over den rundturen vi
hadde med Anita i Andalucia. Med
sin inngående kjennskap fra
mange år tilbake da hun bodde i
området, kunne hun gi oss mange
spesielle opplevelser. 
Mange syntes det ga mersmak å

fly tur/retur Spania og heller ta
rundtur der nede, i stedet for å
reise med buss gjennom hele Eu-
ropa som vi har gjort nå i mange
år.
Og ideene til interessante steder

Vår tradisjonelle spaniatur
FPF-gjengen med venner har nå
avsluttet høstens Spania-opp-
hold. 

I år fløy vi ned, satte oss på
en spansk buss og reiste rundt 
i Andalucia i 10 dager.
Vi opplevde fantastisk frodig
natur og forsto hvorfor Edmund
Bakken ville kjøre over de
Andaluciske sletter.

Grillfest i skandinaviaparken i Alfaz.
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for neste års tur ble allerede luftet
under oppholdet.
Foreløpig er ikke programmet

klart, men det blir ny spennende
tur med både opplevelser og gode,
late dager i Albir. Så snart skissen
til turen er klar, vil den bli of-
fentliggjort.

Har du lyst til å nyte solerike
dager i trivelig selskap i vinter? Vi
gjentar suksessen fra ifjor og
inviterer til en deilig fellestur til
GRAN CANARIA. Vi reiser 21.01.12
og du kan selv velge varighet og
bosted.  Priseks :  2 uker fra kun kr.
10.390,- / 4 uker fra kun kr. 13.290,-

/ 6 uker fra kun kr. 16.490,- / 8
uker fra kun kr. 19.290,- Pris pr.
person fra Oslo og Trondheim,
Bodø når 2 personer deler. Merk at
vi tilbyr rimelig tilslutning fra bl.a,
Bergen, Tromsø etc. Inkl. fly,
transfer, bosted, aktiviteter og ut-
flukter. 

«Ole på broen» i Cordoba.

Til vinteren planlegges det med tur til Grand Canaria og Playa de Ingles. Her vises
utsikten fra Hotel Koka.

Ring i dag og få tilsendt pro-
gram.  Tlf; 73 53 50 12 
anita@solgruppen.no  
Ole Engeskaug tlf; 22 52 15 81. 
Oles 6er klubb og trim med
Rigmor er selvfølgelig faste
innslag.  Ukentlige aktivitets-
program og det blir mye
sosialt selskap. Her møter vi
gamle og nye venner. 
Reis gjerne alene – her er vi
som en storfamilie på tur!

Vennlig hilsen 
Ole Engeskaug
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