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Nok et år ebber snart ut, og vi står foran en 
overgang til et nytt. Det er da vanlig å stoppe 
litt opp og reflektere over hva som har skjedd 
i ”det forgangne år” Har vi som forbund, av-
deling eller som enkeltperson på noen måte 
vært med og påvirke utviklingen? Noen vi si; 
Ja selvfølgelig har vi det, andre vil si at ”ut-
viklingen” går sin gang, den kan vi lite gjøre 
noe med. Er det slik? Jeg vil si nei det er det 
ikke. Du kan gjøre en forskjell, gjennom ditt 
engasjement og ved din medvirkning. Men 
for året 2012, som nå snart er over, er det for 
sent. ”Det hjelper ikke å gråte over spilt melk” 
har noe sagt.

Da er det mer spennende å se fremover i 
forventning til det året som ligger utbrukt 
foran oss. Bortsett fra at vi alle ønsker å bli ett 
år eldre, er det mye å være spent på og mye å 
engasjere seg i.

Mange ser fram til å kunne pensjonere seg, 
etter et langt yrkesaktivt liv. Andre, som 
fortsatt mener å ha mye å gi og som ønsker 
å kunne fortsette i sitt arbeid, må forlate 
sin stilling. Dette fordi det enten er en 
særaldersgrense som bestemmer at en ikke 
får lov å fortsette, eller at en i 2013 runder 
70 år. Arbeidsgiver kan da med loven i hånd 
si at din tid som yrkesaktiv hos oss er slutt. 
Utfordringene rundt aldergrenser er mange. 
De følger oss fra fødselen av, og helt frem til 
vi runder 75 år. Jeg skal spare deg for å ramse 
opp alle, - fra retten til barnehageplass ved to 
år, til retten til å opparbeide pensjonspoeng 
til folketrygden fra 13- til 75 år. Men dersom 
du tenker gjennom livsløpet så er det mange 
aldersgrenser på veien mot alderdommen 
som åpner dører til nye muligheter.
Som seniorer er vi selvfølgelig først og fremst 
opptatt av de aldersgrensene som medfører 
begrensninger i å få bidra med opparbeidet 
kompetanse.
At en del yrker har rigide krav til 
funksjonsdyktighet er naturlig og klart 
ønskelig, men må nødvendigvis ikke være 
knyttet til en bestemt alder. På generelt 
grunnlag så er det allment enighet om at det 
er forskjell på funksjonsdyktigheten til dagens 
seniorer i forhold til seniorer for 50 år siden. 
I tillegg kommer den teknologiske utviklingen 
som har endret de fleste arbeidsprosesser. 
For å være konkret;

– Særaldersgrenser spesielt, men 
også de generelle aldersgrenser i 
arbeidslivet er modne for en gjen-
nomgang. 

Gjennom sommeren har det i landets aviser 
vært skrevet mange innlegg rundt seniorenes 
vilkår i dag og i fremtiden. Mye av det redak-
sjonelle stoffet har vært sentrert rundt frem-
tidig pensjon, og gylne ordninger i privat og 
statlig sektor. Banker og forsikringsselskaper 
reklamerer daglig med pensjonskalkulatorer 
som forteller dagens 35-åring hva som er i 
vente når ”alderdommens luksusliv skal leves”. 
Behovet for egen sparing blir tydelig kom-
munisert. Vel og bra er det, men ikke alle har 
denne muligheten. Vi er et sort antall seniorer 
som allerede ”har kommet frem” til pensjo-
nisttilværelsen. Og det var i trygg forvisning 
om at utbetalt pensjon skulle gi oss mulighe-
ten til fortsatt å kunne betale våre regninger 
uten å måtte selge unna det vi gjennom et lagt 
liv har klart å bygge opp, etter at skatter og 
avgifter var betalt. 

Disse synspunktene har også stått på trykk 
i noen av avisene denne sommeren, men 
av andre aktører. I tillegg er det sikkert et 
stort antall innlegg som er stoppet i avis-
redaksjonene. Underregulering av pensjoner 
under utbetaling har sikkert vært, og vil 
sikkert fortsatt være tema der seniorer til 
daglig treffes, - på kaia, i butikken og på 
kafeen. Men blir de hørt? eller blir det bare 
”kos med misnøyen”?

I Norge er det tre kvart million seniorer 
som i 2012 mottar alderspensjon, og det vil 
komme noen flere til i 2013. Av disse er det 
om lag bare en fjerdedel som er organisert 
i en eller flere av landets pensjonist-/
seniororganisasjoner. Hva med dere andre? 
Skal vi klare å oppnå resultater i vårt arbeid 
for dine rettigheter er det nødvendig at du 
støtter oss. 
I 2013 kan ditt engasjement gjøre en forskjell. 

En takk til alle de som i 2012 har stått på for:

– Å ivareta og fremme medlemmenes 
økonomiske, sosiale og 
velferdsmessige interesser med 
henblikk på pensjonisttilværelsen.

God jul til der alle

Nok et år 
ebber snart 
ut….
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De siste ukene har vi fått illustrert 
eksempler på at sannheten kan inn-
hente både levende og døde. Den 
avdøde BBC – programlederen 
Jimmy Savile har i løpet av få uker 
falt til å være helt til å bli forbryter.

Han samlet inn store pengesummer 
for å hjelpe hjelpeløse barn. Så viser 
det seg at han har utnyttet nettopp 
disse barna seksuelt.

Den andre helten som falt ned 
fra sin trone, var syklisten Lance 
Armstrong.  Mange av oss har 
beundret han for hans kamp for 
å overvinne kreftsykdommen og 
hans innsats for å samle inn store 
pengesummer for å bekjempe 
denne sykdommen. 

Men mest kjent er han likevel for 
sin fenomenale evne til å klatre 
i fjellene under Tour de France. 
Han representerte selve urkraften 
der han nærmest parkerte sine 
konkurenter og ble hyllet sju 
ganger etter hverandre som vinner 
av verdens hardeste sykkelritt.  
Men så har det kommet fram at 
denne helten har dopet seg. Han 
har jukset. Han har ikke bare trent 
seg opp til å bli så god, han har 

tilført kroppen ulovlige stoffer som 
gjorde at han hadde et vesentlig 
fortrinn fremfor alle konkurrenter 
som var ”rene”. Sykkelhelten viste 
seg å være en juksemaker og 
løgner.

Akk ja, vi slutter nok aldri å 
forundre oss over det vesen som 
heter mennesket. Kommandanten 
i konsentrasjonsleiren Auswitz 
bodde bare noen få hundre 
meter fra gassovnene. Om dagen 
organiserte han massedrap på 
uskyldige barn, kvinner og menn. 
Om kvelden var han omsorgsfull 
far til sine barn og kjærlig ektefelle 
til sin kone.

Alle har evnen til å gjøre gode 
ting, nesten uansett hvor kriminell 
en er. Det er ikke mange som kan 
karakteriseres som helt og fullt 
onde. På samme måte som ikke 
mange kan betegnes som helt og 
fullt gode. Da holder jeg Mesteren 
i godhet, sannhet og kjærlighet 
utenfor. De to store motsettende 
krefter går gjennom oss alle.

Det er lyspunkter her og det er når 
folk går ut av løgnen og forteller 
sannheten. Det kan være tøft og 

det kan koste. Og noen har tenkt 
å ta med seg løgnen i graven. 
Så kan det være ulike årsaker til 
at sannheten må komme fram. 
Likevel er det et lyspunkt å lese 
om samvittighet som bli lettet når 
sannheten kommer fram. Og da vil 
jeg minne oss alle om Mesterens 
vise ord: ”Sannheten skal gjøre 
dere fri”. Den setningen tror jeg 
har stor gyldighet i alle relasjoner 
og ikke minst, den har enorm 
gjenopprettende kraft for liv, samliv 
og felleskap.

Til ettertanke

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

DET SAMMENSATTE MENNESKE 
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Grensebarn i krig
De unge og glemte heltene. 
Av Jarle Elvemo

Mange helter fra andre verdens-
krig har fått sine minnesmerker, 
og bindsterke verk er skrevet om 
soldater, sabotører og krigsfanger. 
Men de minste og yngste heltene 
har stort sett blitt oversett. Mange 
barn med fare for egne liv hjalp 
desperate flyktninger til å komme 
seg i sikkerhet i Sverige. Og det var 
mange av dem fra Halden i syd til 
Finnmark i nord. 
Gjennom flere år har Jarle Elvemo 
samlet inn stoff fra og om disse 

tapre heltene som kunne være helt 
ned mot seks år da krigen startet. 
De eldste beskrevet i denne boken 
var ca. 15 år da tyskerne angrep 
Norge. Totalt har Jarle Elvemo 
intervjuet nær 60 personer langs 
svenskegrensen. Både nordmenn 
og svensker er beskrevet. Alle disse 
unge menneskene og deres store 
innsats er for første gang samlet i 
ett bokverk, og i de fleste kapitler 
møter leserne både spenning og 
dramatikk. Det kan kanskje opp-
leves som en skam at disse barna 
og ungdommene aldri har fått den 
oppmerksomheten og den påskjøn-
nelsen som andre helter har fått. 
Deres mot kan trygt beskrives som 
overveldende uten at de fleste av 
dem helt forstod hvor modige de 
var.
Jarle Elvemo har vært tilsatt som 
rektor, inspektør og førsteamanu-
ensis i høgskolesystemet, bl.a. ved 
Oslo lærerhøgskole og Høgskolen i 
Oslo. Han har også vært rektor ved 
Nesna lærerhøgskole og inspektør 
og undervisningsleder ved Høg-

skolen i Finnmark, Alta. Han har 
skrevet flere lærebøker om sitt spe-
siale som er lese- og skrivevansker. 
Han har også skrevet historiske 
bøker for ungdom, men denne 
gangen kaster han seg helt løs og 
foretar den store jobben å intervjue 
de yngste grenselosene fra krigens 
dager. 
Jarle Elvemo er også utdannet i 
forsvaret hvor han innehar graden 
major. Han har vært ute i flere opp-
drag for FN, blant annet i Sarajevo 
i tiden 1994 – 96 hvor han bl.a. ble 
kjent med hva barn våger og har 
styrke til å gjennomføre i krisesi-
tuasjoner, for eksempel ved mas-
sakren i Srebrenica. Han har derfor 
det beste grunnlag for å forstå og 
leve seg inn i disse unge grenselo-
senes opplevelser.
Norsk faglig forfatterforening har 
godkjent boken. Jarle Elvemo har 
vært medlem i denne organisasjo-
nen siden 1991. Norgesforlaget har 
utgitt boken som er til salgs i de 
aller fleste bokhandler i landet.
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Etterlysning
Vi etterlyser unge og eldre pensjonister som har tje-
nestegjort som militærpoliti, og som kan ha lyst til å 
bli medlem i vår forening.  Vi kaller oss Flypolitiets 
Veterantreff, siden det hovedsakelig er personell fra 
Flyvåpenet/ Luftforsvaret som har vært med siden 
starten i år 2000.  Våre medlemmer har forlengst 
passert middagshøyden og vi vurderer derfor å 
sette døren på gløtt også for MP-er fra de tre andre 
forsvarsgrenene, i den hensikt å bli mer robuste for 
fremtiden.  
Vi arrangerer treff hvert år og årets treff på Kolsås 
var det 12. i rekken.  Da vi har medlemmer fra 
Finnmark i nord til Lindsnes i sør forsøker vi å vari-
ere arrrangementsstedene, som for det meste er på 
militære stasjoner/baser.  Neste år tenker vi treffet 
avholdt i Trøndelag/Midt-Norge.

Vi har blitt en fin, sammensveiset kameratgjeng, 
med alt fra tidligere vernepliktige, grenaderer og 
offiserer helt opp til brigadér.  Har du tidligere vært 
MP er du velkommen til å ta kontakt med under-
tegnede.  Som medlem blir du invitert til å delta på 
våre særdeles trivelige treff.

Mvh 
Leif T. Hage

Epost: leihage2@online.no
leif.tryggvason.hage@live.no 
Tlf. 612 41750/918 55891
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Sentral info

Vervepremier ifm  
rekruttering i Forsvarets 
seniorforbund

I dag er vi ca. 8.200 medlemmer i 
FSF, bosatt over det ganske land. 
Dette er et ganske stort tall, men 
tar vi med antallet militært og si-
vilt ansatte over 45 år, samt de som 
pensjoneres fra Forsvaret hvert 
år, så her er det stort potensial for 
medlemsverving. Vi vet at alt for 
mange IKKE er medlemmer, og 
det må vi gjøre noe med. 

En hver medlemsorganisasjon 
trenger påfyll av medlemmer for å 
kunne eksistere, og vi håper og tror 
at våre medlemmer ser nytten av 
FSF som en god støttespiller i hver-
dagen. Det er nok først og fremst 
lokalt at rekruttering vil fungere 

best, men vi ser også at man sen-
tralt bidrar godt til rekruttering. 
Forbundet har en egen veiledning 
i rekruttering som gir god iforma-
sjon om fremgangsmåter og virke-
midler. Om alle medlemmer bare 
bidrar til å rekruttere ett nytt med-
lem, så vil jo antallet medlemmer 
kunne fordobles! Verre er det ikke.

Vi synes at vi også bør inspirere 
litt ekstra til verving, og ”å premi-
ere” de som er flinke og får inn nye 
medlemmer til oss. Derfor prøver 
vi oss fram med å innføre verve-
premier.
Ordningen ble lagt frem for Lands-
styret medio november 2012 med 
forslag om vervepremier basert på 
antall vervet. Landsstyret sluttet 
seg til dette og innmeldingsblan-
ketter vil bli endret slik at vi kan 
registre hvem som har vervet den / 

de nyinnmeldte. Her kommer det 
mer info i neste blad. 

REKRUTTERING – MULIG 
ETABLERING AV NY 
LOKALAVDELING
På nyåret, i januar 2013, planlegger 
vi å reise til Dombås og sammen 
med lokale folk arrangere et åpent 
møte hvor tidligere ansatte i For-
svaret og andre forsvarsinteresserte 
blir invitert. Her vil det bli orien-
tert om relevante pensjonssaker, 
og ikke minst om oss i FSF. Håpet 
er da at man på Dombås blir enige 
om å etablere en lokalavdeling 
innen FSF. Gjennom kontakt med 
flere i området denne høsten for-
står vi at det er et godt grunnlag 
for en slik etablering på Dombås. 
Også her vil det komme mer infor-
masjon etter hvert.

KORT ORIENTERING FRA LSM 4/12

Tradisjonen tro gjennomførte FSF 
sitt landsstyremøte nr 4/12 om 
bord på MS Color Magic tur retur 
til Kiel. Totalt telte gruppen 30 per-
soner. Landsstyrets medlemmer og 
varamedlemmene var selvfølgelig 
innkalt, i tillegg var æresmedlem-
mer og innehavere av Forbundets 
hederstegn spesielt invitert. De 
som ønsket det kunne ha ned sine 
ledsagere mot at de selv dekket ut-
giftene til dette. Som spesiell gjest 
fulgte forbundets kontaktperson 

i FST/P oblt Stig Tollånes med på 
styremøtet. Dessverre er det alltid 
slik at ikke alle har anledning til 
å delta. Så var tilfelle også denne 
gangen. 

Landsstyret ble oppdatert på for-
beredelser til neste års Landsmøte 
både i saker og i gjennomføring. 
Det ble gitt status på regnskap per 
31.10 og prognose for årsavslut-
ning. Vedr neste års budsjett er det 
fortsatt mye uavklart på inntekts-
siden, hvilket medførte at endelig 
fastsetning av virksomhetsplan for 

2013 ikke kan skje før møte 1/13. 
I Karl O Bogevold sitt foredrag om 
pensjonsreformen og debatten om 
saksområder som skal ha fokus for 
neste år, var det opplysende å høre 
forbundets æresmedlem Torolf 
Støyva fortelle om arbeidet med 
statspensjon på midten av 80 tal-
let, og utformingen av St meld 29 
(1985-86). Det var her grunnlaget 
for reguleringsmekanismen for 
pensjonene i staten ble fastsatt. 
Æren for det, må uten forbehold, 
tillegges arbeidet til forbundets før-
ste leder Jack Helle. Støyva konklu-
derte med at alle statspensjonister 
kan takke Forsvarets seniorforbund 
for at det ble så bra resultat den 
gangen. 
Tilslutt redegjorde valgkomiteens 
leder om status i arbeidet med sin 
innstilling til landsmøtet 2013. 

Fra møterommet om bord på Color Magic  Torolf Støyva kan sin 
historie

Leder for valgkomiteen 
Arild Svein Bakken
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Om ny lokal webportal for Forsvarets seniorforbund og om 
administrering av e-postadresser lokalt – Til info for våre 
lokalavdelinger og medlemmer

Flere lokalavdelinger har nå begynt å jobbe med sin nye 
lokale webside. Disse sidene finnes på; www.fsforb.no 
under «Avdelinger». Egne personer er satt til denne opp-
gaven og organisasjonssekretæren vil hjelpe og støtte 
lokalavdelingene så langt det lar seg gjøre i perioden 
fremover. Pr 10. november 2012 er det 18 lokalavdelinger 
som har begynt å jobbe med sidene. Vi ønsker snarest å 
få med flere!

AV: Eirik Davidsen, organisasjonssekretær

Det er mye som er bra med de nye websidene, og så er det 
sikkert noe som kunne vært bedre. Men, det at vi nå får alle 
lokalavdelinger inn på en felles mal, og hvor abonnementet 
dekkes sentralt, er nok to vesentlige og gode grunner til at 
dette er veien å gå. 

Etableringen og den videre utviklingen må vi gjøre i felle-
skap slik at vi får et bra produkt som de fleste av våre med-
lemmer i forbundet vil benytte seg av. Organisasjonssekre-
tæren vil støtte de ansvarlige for websidene.

Administrering av egne e-mail / e-postadresser er også 
noe som er innført. 
Det er innført enda et «lokalregime» for våre lokalavdel-
inger hvor man selv skal administrere e-postdresser internt 
i styret. Dette gjøres hovedsakelig fordi det er ressurskre-
vende for sekretariatet å administrere og holde dette ajour 
sentralt. Slike adresser endrer seg stadig og hvem som skal 
stå på listen over mottakere av elektronisk post til lokal-
avdelingen vil også endre seg over tid. Derfor må det nød-
vendigvis være slik at dette oppdateres lokalt. 

Ett problem vi imidlertid ser nå er at; ved lokalavdelingene 
er det noen ganger at e-postadresser er feil eller som ikke 
lenger er i bruk. Da vil avsender få melding om at den 
elektroniske posten ikke kan leveres, selv om den sendes 
på lokalavdelingens korrekte e-postadresse!

Det er videresendingen til en feil adresse som er proble-
met. Ikke alle ser i teksten på feilmeldingen at det kun er 
de nevnte feil e-postadresser ikke kunne leveres. De andre 
på listen har imidlertid fått meldingen. Vi får mange hen-
vendelser fra eksternt hold og fra lokalavdelinger om dette 
problemet.

Kan de ansvarlige ved ALLE LOKALAVDELINGER sjekke 
sine e-postadresser, rette opp de som er feil og slette de 
som ikke lenger er i bruk? Så blir dette problemet borte. 
Be gjerne sekretariatet om hjelp (ved Org.sekretæren). 
Til slutt en oppfordring: Bruk standardvare på PC’ene ved 
lokalavdelingene; som for eksempel Microsoft Office med 
Outlook.  

Onsdag 24. okt fikk også Arne 
Sørensen (94) et synlig bevis på 
sitt æresmedlemskap i Forsvarets 
seniorforbund.  Arne ble utnevnt 
æresmedlem i 1993 på landsmøtet i 
Stavern. I forbindelse med innstiftel-
sen av forbundets hederstegn i 2011, 
ble det noe senere besluttet at alle 
gjenlevende æresmedlemmer også 
skulle tildeles dette tegnet. Og nå var 
turen kommet til Oberst Arne Søren-
sen. Ved en enkel tilstelning på Bøen 
sykehjem på Råholt, hvor også hans 
datter Kari Kårbø var tilstede, ble 
hederstegnet  og diplom høytidelig 

overrakt av forbundets leder. Det ble 
servert kaffe og kaker og det ble tid til 
en hyggelig prat om forbundets første 
tid på 80- og 90 tallet. Arne Sørensen 
kunne blant annet fortelle at det var 
Forsvarets Pensjonistforbund (den 
gang) som tok initiativ til å holde 
pensjonistkurs for ansatte i Forsvaret, 
hvor for øvrig Arne var en sentral 
foreleser. Disse kursene kjenner vi 
igjen som dagens seniorkurs. Det var 
også Arne Sørensen som sjef for FO/
Adm som besørget at Forbundet fikk 
stillet nødvendig kontorlokaler til 
disposisjon fra Forsvaret.

Ny lokal 
webportal

ÆRESMEDLEM OBERST ARNE SØRENSEN OVERRAKT 
FORSVARETS SENIORFORBUNDS HEDERSTEGN.
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Forsvarets ambisjon er å ha de rette styrkene, til rett 
tid for å ivareta nasjonal sikkerhet og innfri våre 
internasjonale forpliktelser. For å oppnå dette må vi 
ha tilgang til kompetent personell i god fysisk kon-
disjon som danner kjernen for vår stridsdyktighet. 
Forsvaret er en særegen organisasjon bygget på vårt 
samfunnsoppdrag som medfører et behov for en til-
passet aldersstruktur. For å bevare operativ styrke, 
er det fortsatt slik at ungdommens fysiske fortrinn 
er viktig. Det er derfor ikke plass til alle vervede og 
avdelingsbefal i Forsvaret utover den tiden da disse 
kan være i operativ tjeneste. Våre spesielle behov er 
også bakgrunnen for at vi gjennom nasjonale lover 
gis anledning til å diskriminere i tilsettingsvilkår ut 
ifra alder.

Av: Tom Simonsen Sjef P-Avd i FST

Med bakgrunn i at vi har flere personellgrupper, hvor 
langt de fleste har både mulighet og ønske om å fort-
sette som yrkesaktive etter endt tjeneste, har vi nå 
innført et program for karriereskift i Forsvaret. Høsten 
2011 ble det igangsatt en pilot – en forundersøkelse – 
på innføringen av dette programmet. Piloten hadde en 
begrenset målgruppe; yrkesoffiserer i Oslo-området på 
55 år eller eldre. Piloten ble avsluttet sommeren 2012 
og hadde da fått meget gode skussmål fra deltagerne 
på struktur, innhold og forelesere. Karriereskiftpro-
grammet henvender seg nå også til vervede og avde-
lingsbefal med 2 år igjen av kontrakt, samt enkelte 

sivile. For noen kan karriereskift være å gå over fra en 
ansettelseskontrakt i Forsvaret til en annen, for eksem-
pel fra avdelingsbefal til yrkestilsatt, eller fra militær til 
sivil. Andre tar med seg sin kompetanse over til virk-
somheter utenfor Forsvaret. 

Karriereskiftprogrammet drives av de regionale kon-
torene tilknyttet seksjon for Ressurs, omstilling og 
avgang (Bardufoss, Bergen og Oslo) og består av jobb-
søkerkurs, temadager og individuell veiledning. Den 
pedagogiske tilnærmingen til Karriereskiftprogram-
met er å ta utgangspunkt i individet; det er individet 
som selv leder an i hvilken retning han eller hun øn-
sker å gå videre. Programmet støtter og tilrettelegger 
gjennom praktisk informasjon og bevisstgjøring. Noen 
trenger å bevisstgjøre seg sine egne verdier, interes-
ser og kompetanse, mens for andre er det viktigst å 
”oversette” sin operative erfaring til et språk som sivile 
arbeidsgivere kan forstå.

Karriereskiftprogrammet har tre skisserte mål:
1) Å bistå individet i forberedelser på en ny 

karriere,
2) Å fylle Forsvarets behov for korrekt kompe-

tanse gjennom forsvarlig personellforvalt-
ning som styrker omdømmet,

3) Å bidra med høykompetent arbeidskraft 
som styrker samfunnets helhetlige kunn-
skapsbase.  

To av forsvarets omstillingsrådgivere: Hans-Ivar Pedersen (til venstre) og Harald Martin Hansen

Program for karriereskift for ansatte i Forsvaret
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AV: Eirik Davidsen, Organisasjonssekretær FSF

Jeg har en del kontakt med «ungdom» i 
trettiårsalderen, og mange av dem har faktisk begynt 
å interessere seg for pensjonsspørsmål! Noe vi, på 
min alder og eldre, overhode ikke tenkte på den 
gang da vi var på samme alder. Mye av grunnen 
til at det er blitt slik er nok mediedekningen om 
pensjonsspørsmål og ikke minst at man sakte 
begynner å forstå at de selv kanskje ikke får samme 
pensjonsdekning fra staten som dagens seniorer er 

har fått en såkalt «pensjonsreform», som ble innført 
fra og med januar 2011. Pensjonsreformen innebærer 
vesentlige endringer for fremtidens pensjonister! Fra 
Arbeidsdepartementet siteres: «Pensjonsreformen 
trådte i kraft 1. januar 2011. Reformen skal sikre et 
pensjonssystem som det er mulig å betale for også i 
framtiden.

Det nye pensjonssystemet innfører regler om 
all
uttak av pensjon i alderen 62 til 75 år. Det er også 
mulig å ta ut gradert pensjon, og å kombinere arbeid 
og pensjon fritt uten avkortning av pensjonen».

Forsvarets seniorforbund har «pålagt seg selv» en 
tilleggsoppgave vi ikke hadde tidligere. Vi mener 
selv at vi i mye større grad må møte de ansatte i 
Forsvaret og informere om pensjonsforhold og 
planlegging av tiden fram mot pensjon. Dette fordi 
at alle må (bør) planlegge sin fremtidige arbeids- og 
pensjonisttilværelse på en helt annen måte enn hva vi 
har vært vant til, og da med et annet tidsperspektiv.

Fra og med årskullene 1959 og fremover vil alle 
suksessivt kunne få mindre andel av alderspensjonen 
fra staten. Disse årskullene bør sørge for at de har en 
egen pensjonssparing på toppen av det hele. I tillegg 
bør for eksempel alle kjøpe seg egen bolig så tidlig 
som mulig, slik at din oppsparte boligkapital kan 
brukes som pensjonskapital. Rundt disse tingene er 
det en rekke forhold å være klar over. Videre bør man 
søke å redusere sine låneutgifter så mye som mulig 
innen man blir pensjonist. 

Arbeid etter fylte 60 år eller ikke, pensjon, tidlig 
uttak av folketrygd skatt og arvespørsmål er også 
temaer man bør begynne å tenke svært tidlig på. 

enda om alderen fra 57 til 
60 og videre). Tidligere pensjonister snakket om syv 
magre år, dvs. mellom 60 og 67 år, og da i påvente av 
samordningsfordelen. Nå ser det ut til at de «magre» 
årene kan komme etter fylte 67 år. Om man ikke gjør 
noe for å forhindre det. 

Man MÅ ikke gjøre noe med disse tingene, men 
konsekvensene av å ikke planlegge med hensyn for 
pensjonisttilværelsen er større i tiden fremover enn 
hva den har vært tidligere. 
Ved å melde deg inn i Forsvarets seniorforbund får du 
tilgang til informasjon og veiledning både fra sentrale 
personer i sekretariatet, og fra tidligere kollegaer 
i våre lokalavdelinger (43 i tallet i dag). Ikke alle 
kjenner så godt til oss blant de yrkesaktive, og det må 
vi til enhver tid søke å gjøre noe med. 

Hei!  
Meld deg inn i Forsvarets 
seniorforbund nå!
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Rekruttering er en svært viktig del av arbeidet vi i Forsvarets seniorforbund (FSF) 
og grunnene til det er mange, som blant annet: 

Markedsføring av hva vi står for og hva vi kan bidra med for den enkelte 
Gjennomsnittsalderen på medlemsmassen er for høy 
Det er helt naturlig å være medlem i FSF selv om en har medlemskap i 

  arbeidstakerorganisasjoner og tilsvarende.  
FSF kan bidra, og hjelpe med informasjon om nødvendige forberedelser før en bli pensjonist  
Våre lokalavdelinger har et godt sosialt miljø og mange er også aktive gjennom de kommunale - 

  og fylkeskommunale eldrerådene, noe som er viktig del av vårt arbeid for medlemmene.  
Sentralt jobber vi politisk med senior- og pensjonistspørsmål sammen med andre forbund.  

  spørsmål må vi hevde våre synspunkter med tyngde. FSF er i dag det største seniorforbund for 
  tidligere statsansatte. Det ønsker vi fortsatt å være, slik at også ”kjøttvekten” teller når en skal 
  hevde sine synspunkter. 

Dagens, og kommende, seniorer / pensjonister 

man gjorde bare for en generasjon siden. Mange er 
friske og engasjerte langt inn i 70-årene og lengere. 
Mange er i jobb, aktiv i politikken og engasjert i 
funnsspørsmål på mange hold. Mange er aktive og 
trener enda, og reiser mye. Forbundet har, og arbeider 
aktivt for å utvidet tilbudet med medlemsfordeler 
Vi er klar over at de såkalte ”yngre seniorene” 
kan være mindre interessert i å være medlem i et 
senior- / pensjonistforbund. Men, vi ønsker ikke 
minst disse menneskene med oss. Vi ønsker å samle 
kreftene og interessene vi har når vi er i ferd med ”å 
havne litt utenfor” den sfæren dagens svært aktive 

beslutninger tas. Disse interessene blir det bare mer 
og mer viktig å samles om, for å ha ”en stemme” inn 
mot vårt demokratiske samfunn. 

Samtidig er det en del som ikke har det helt slik som 
nevnt i punktet over, hvor man kan jobbe og leve et 
tilnærmet liv som da man var helt yrkesaktiv. Da er 
det ikke minst viktig å ha et nettverk å støtte seg til. 
Slik at man kan treffe kjente og kan delta på noe av 
det som skjer gjennom de aktiviteter som tilbys.

Vi opplever at svært mange som har jobbet i Forsvaret 
med skiftende tjenestesteder i inn – og utland ikke 
har et etablert nettverk lokalt når en velger å bosette 
seg. FSF kan tilby et slikt viktig nettverk. Gjennom 
et medlemskap i FSF vil du treffe igjen kollegaer fra 
Forsvaret. Du vil kunne delta i mange aktiviteter hvor 
forsvarsfolk møtes og etablere nye relasjoner. Mange 
velger å melde inn sin ledsager (kone, mann, samboer, 
etc.). I FSF er det svært ønskelig at begge i et parfor-
hold blir medlemmer og deltar i våre aktiviteter. 
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FPF-gjengen med venner har igjen 
hatt et fantastisk Spania-opphold.
Turen i fjor, med bussreise i An-
dalucia, ga mersmak. Og årets 8 
dagers busstur gikk i syd-Portugal 
og syd-Spania. Vi fløy til Lisboa 
og møtte vår spanske sjåfør, Vin-
cente, fra i fjor. 

Tekst og bilder: Ole Engeskaug

Etter et par interessante dager i Lis-
boa med omvisning blant gigantiske 
monumenter, katedraler og andre 
severdigheter, stuet vi oss sammen 
på en liten restaurant og hvor vi 
spiste kremet bacalao og fikk oppleve 
ekte Fado. Deretter dro vi til Faro, 
Algarvekystens hovedstad, hotellet 
lå i havnen; utsikt, sjarm og mat var 
eksellent. Dagen etter ble det lunsj 
i Sevilla på veien til sherryens ho-
vedstad, Jerez de la Frontera, nok et 
sjarmerende sted hvor vi koste oss 
med sherry og fikk et innblikk i opp-
læring av hester og ryttere på den 
kongelige rideskolen.

Vi måtte jo besøke Gibraltar, denne 
underlige engelske øya, med ape-
koloni på toppen av fjellet. Ikke alle 
hadde husket å ta med engelske 
pund på Spania-turen, men prisene 
var på britisk nivå, så det var ikke så 
mye grunn til å shoppe. Så bar det 
avgårde til eksklusive Marbella, hvor 
vi kunne besiktige bilene og båtene 
til «fiffen» og dessuten bodde på et 
femstjerners hotell med Casino i 
første etasje.
På vei til Cartagena stoppet vi i Al-
meria hvor vi var invitert av et norsk/
spansk par som dyrker grønnsaker 
og deltar i et grønnsak-samvirke på 
stedet. Vi fikk se mål på mål med 
plastdrivhus og spiste fersk paprika, 
fikk «hjemmelaget» tapaslunsj, og 
alle måtte sikre seg oppskriften på 
squash-suppen.
Cartagena har vært Spanias viktig-
ste havne- og marine by i all tid (du 
husker vel årstallene for de puniske 
kriger?). Fantastiske museer, byen 
krever nok et 3 dagers besøk, men 
vi hastet videre for å komme til vårt 
kjære feriehjemsted: Albir.

I Albir spredte vi oss som vanlig på 
forskjellige hoteller, men samholdet 
ivaretas ved daglige møter på Sol-
gruppens Bokkafe samt møter på 
«6’ern» om ettermiddagen. Et nytt 
uttrykk ble innført: Life is for living!

Alle blir ivaretatt, ingen behøver sitte 
på rommet (hvis man ikke vil da).
De fleste ble i Albir i 2 uker, noen i 
3 og noen i 4. Med gåturer, trim 3 
dager i uken, utflukter og 24 grader 
i sjøen og nesten bare soldager gikk 
tiden fort, vi ble spreke, brune og 
glade.
Konklusjon: En fin og vel arrangert 
tur, og det er jo derfor vi reiser med 
Solgruppen.

På denne turen var vi 46 deltakere 
og mange har allerede meldt seg på 
turen til Gran Canaria i januar, en ny 
mulighet til å feriere med gamle og 
nye venner.
Og i oktober 2013 blir det ny 
Spania-tur – opplegget for den turen 
kommer vi tilbake til.

Noen glimt fra Ole og Anitas 15. oktober 
tur til Spania for FPF-medlemmer og venner
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Mandag 23. sep i grålysningen 
møtte vi Rita Eileen Nøstdahl fra 
Expert Reiser på Moss lufthavn 
Rygge. En liten, men eksklusive 
gruppe fra utvalgte organisasjon 
var, mot en rimelig egneandel, 
invitert til å være med på en 
5-dagers visningsstur til Kroatia. 
Når landingstiden i Pula på Istra-
halvøya i Kroatia var kl 0935 kan 
en selv tenke seg når fremmøteti-
den var.  Vel - vi tok av og landet 
i henhold til oppsatt rutetid, og 
flyturen var vel egnet til en mor-
genblund på en stille rolig flight 
sørover.

Av: Arild Kristensen

Etter ankomst Pula, gjenstod en 
drøy times busstur til Opatija som 
også gikk greit. Her sjekket vi inn 
på Admiral hotellet og var etter 
kort tid klare for en velkomstdrink 
og omvisning på hotellet. Et ab-
solutt akseptabelt hotell med de 
nødvendige fasiliteter. På en liten 
spasertur i nabolaget var vi innom 
et par andre hvor jeg konkluderer 
med at Hotel Ambassadør var det 
beste. Her var det både innendørs 
og utendørs bassenger og egen 
SPA-avdeling. Her fikk vi en lett 
lunsj hvor desserten så avgjort var 
mest kaloririk. Etterpå var det om-
visning både til fots og senere med 
buss som ga mange inntrykk. Blant 
annet en meget fin strandpromena-

de.  Området har 12 kilometer med 
kyststi fra Lovran til Volosko. Det 
ble også tid til å besøke en de man-
ge charterbåtene som kan leies til 
egne turer langs kysten for x antall 
dager. Også her ble det påfyll av ka-
lorier i både fast og flytende form. 
Turen gikk så videre til landsbyen 
Moscenice nær Lovran hvor vi ble 
tatt imot av stedets borgermester. 
En kjempekoselig landsby med 
en liten olivenoljefabrikk som var 
omgjort til et museum. Og etter 
en kort tur gjennom trange smug 
og vakre gater var det orientering 
i museet. Her ble det også servert 
grappa må vite og med forskjellige 
smakstilsettinger.  Litt shopping ble 
det også tid til her.

Med Expert Reiser på visningstur

Et hyggelig reisefølge Hotel lone i Rovinje
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Etter frokost på dag to gikk turen 
gjennom Rijeka, Kroatias 3. største 
by, og videre til øya Krk, og til byen 
med samme navn. Her var det fot-
tur gjennom gamlebyen, som var 
en interessant tur. Her kan man 
gjerne tilbringe en halv til en hel 
dag. Så var det lunsj i den koselige 
restauranten Nada i Vrbnick. Spe-
kemat og ost, samt hjemmelaget 
pasta med reker og pesto. En god 
kake avsluttet et velsmakende mål-
tid. Selvfølgelig var det vin fra lokal 
produsent like i nærheten. 
Siste del av denne dagen var på 
sydspissen av øya i byen Baska, 
med inspeksjon av flere hoteller. Vi 
bodde på Corinthia. Positivt inn-
trykk av hotellene og stedet for øv-

rig. Også her var det fin strandpro-
menade med boder og spisesteder 
som endte i en liten fiskerlandsby.
På dag tre var det forflytning med 
buss til Rovinj. Vi inspiserte 3 
hoteller som hadde litt forskjellig 
standard og prisklasse. Hotell Lone 
som er et designhotell formet som 
et cruiseskip, og luksushotellet 
Monte Mulini. Virker veldig fris-
tende med litt luksus, men her er 
vi avhengige av god pris. Vi sjekket 
inn på Hotel Eden som er et meget 
bra hotell. Her spiste vi lunsj på 
restauranten Oleander som ligger 
i hotellets hage. Området omkring 
var også egnet til fotturer og even-
tuelt leie av båt. Hotellet også egen 
strand, flotte uteområder og fine 

Krk  Rovinje

Vinsmaking i Motovun Belvedere (linsj) 

Sammendrag:
Mange spennende hoteller og steder. 
Man føler seg fort hjemme/bekvem i 
dette området. Kroatia delt i 3 områ-
der som er til dels veldig forskjellig. 
Området med halvøya Istra er veldig 
inspirert av Italia og kanskje litt Øst-
errike/Ungarn. De som liker Italia vil 
de føle seg hjemme her.

Menneskene er vennlige og servi-
ceinnstilt. De går veldig bra med 
engelsk, men både tysk og italiensk er 
naturlig her i området, så språkmessig 
skulle det ikke være noen problemer. 
Maten er god og drikkevarene er like 
bra som ellers i syd Europa. Men mye 
billig!!

Hotellene vi bodde på hadde fra god 
standard til luksus, så her er det bare 
å finne en balansegang mellom pris 
og ønsket standard. Det finnes også 
hoteller med enklere standard og pri-
sene blir selvfølgelig lavere. Ingen av 
de hotellene vi besøkte hadde dårlig  
standard, minimum 3 stjerner, men 
man kan få rom som ikke alltid ligger 
ideelt i forhold til utsikt/støykilder. 

Alle hotellene vi besøkte hadde ett el-
ler flere svømmebasseng og Wellness 
senter (SPA). Noen av svømmebas-
sengene ute hadde sjøvann. Båttur 
til Venezia tar ca 2.5 time fra Rovinj. 
Buss til Slovenia/Italia 3 timer. En 
reise til dette området er absolutt å 
anbefale.

Kroatia blir EU medlem 10. juli 2013. 
Medlemskap i Schengen er ikke aktu-
elt foreløpig.



14   Nr. 4 • 2012    MEDLEMSKONTAKT

omgivelser. En spasertur med guid-
ing i Rovinj ga et godt inntrykk av 
blant annet gamlebyen. Utflukter 
både til vanns og til lands er til-
gjengelig herfra.

På dag fire var det visning av ho-
teller på to øyer i området. Hotell 
Istra og hotell Katarina. De hadde 
alle de fasiliteter som hører til, og 
selvfølgelig gratis båt til fastlandet. 
Utpå formiddagen gikk ferden 
per buss innover i landet til «lille 
Toscana». Istrahalvøya har mange 
likhetstrekk med Toscana. Først 
en liten stopp innerst i Limfjorden, 
hvor man også kan komme til med 
båt fra Rovinj. Her kan man få 
servert fersk østers. Vår tur gikk 

videre til Vrsar. Her var det visning 
av nye hoteller og noen leiligheter. 
Meget populært sted med en veldig 
fin strand. Badetemperaturen så 
god ut da mange badet lenge. 

Her var lunsj med tilbehør på Bel-
vedere, et lekkert sted med en fin 
atmosfære.  Men dagen var ennå 
ung og vi busset videre til en trøf-
felgård i Paladini. Her ble vi tatt 
vel i mot og servert ost, pølse og 
omelett med trøffel i. Det lille ste-
det hadde tre ganger flere hunder 
enn mennesker på grunn av at alle 
drev med trøffeljakt. Veldig hyg-
gelig mennesker og god service og 
de fleste i følget handlet med seg 
produkter hjem.

På veien hjem til Rivinj var det lagt 
inn besøk hos en liten, men veldig 
hyggelig vinprodusent/vingård 
i Motovun.  Her produserte ca. 
60.000 flasker i året. Rød-, hvit- og 
søtvin. Ca. 25 % gikk til eksport, 
resten til turister og lokalbefolk-
ningen. Meget hyggelig vertskap, 
gode viner og selvfølgelig litt han-
del også her.

Etter frokost på fredag var det 
transport til Pula og med Ryan Air 
til Rygge. Også det i ”skarp rute” 
med landing Rygge noe tidligere 
enn planlagt.

Istra halvøya (kart)   

Hvit og sort Trøffel 

Strandpromenade Roivinje 

Fakta:
Myntenhet: (1:1)
Kuna som ligger veldig nær norske 
kroner både i benevnelse og i verdi.

Byene/stedene: 
Opatija (Abbazia): Ca 8.000 innbyg-
gere. Kjent fra 1400 tallet, men den 
moderne tid startet i 1844.
Krk (Veglia): Navnet på både øya og 
den største byen. Ca. 6.000 innbyg-
gere. Øya har vært bosatt siden 900 
tallet.
Baska (Besca) på øya Krk: Ca. 3.000 
innbyggere. Første kjente bosetting i 
1688.
Kosljun: En liten øy omkranset av 
Krk. Her er det et fransiskanerkloster 
fra 1480 og lite museum. Klosteret er 
fortsatt i drift.

Vrbnik (Verbenico) på øya Krk: Kjent 
historie fra 1388. Drøyt 1.000 innbyg-
gere. 
Rovinj (Rovigno): Den mest «italien-
ske» byen. Ca. 15.000 innbyggere. 
Opprinnelig en øy, men kanalen mel-
lom fastlandet og øya ble tettet igjen 
i 1763. Kjent historie fra 1200 tallet. 
Var underlagt republikken Venezia fra 
1283 til 1797. 16 % av dagens befolk-
ning er italienere.
Vrsar (Orsera): Turistby med nesten 
20.000 sengeplasser. Få fastboende. 
Har naturiststrand.
Paladini: Et lite sted med flere hunder 
enn innbyggere, på grunn av trøffel-
jakten. 
Motovun (Montona): Fjellby med ca. 
1.000 innbyggere, de fleste italienere. 
Kjent historie fra 1000 tallet. Har golf-
baner i nærheten.



ANNONSE



REIS TIL KROAT
EXPERT REISER
Gled dere!
Vi kjenner Kroatia og Rovinj godt. Arild Kristiensen, leder av Forsvarets seniorforbund  
og Arne Hirth leder av Forsvarets seniorforbund avd. Gardermoen var med oss på  
visningstur til Kroatia fra 24-28 september 2012. og de er begeistret.
Sammen har vi plukket ut en rekke flotte aktiviteter og laget en skreddersydd tur  
for Forsvarets seniorforbund sine medlemmer. Vi skal ut og oppleve lokal Kroatisk  
matkultur. Hjemmeproduksjon av prosciutto. Vi skal på trøffeljakt og etterpå smaker 
vi en fortreffelig omelett med trøffel eller italienskinspirert pastarett med trøffel.
Vi bor i gåavstand til Middelalderbyen Rovinj som med sine trange små gater  
og flotte kirker, ligger ute på en liten halvøy.  God shopping av lokale produkter  
og fine muligheter for spaserturer langs havnen. Pula har etter Roma et av  
verdens flotteste amfiteater. Vi besøker selvfølgelig dette.
Området preges av en deilig avslappet atmosfære, her kan en virkelig  
kose seg, kort sagt nyte livet. Og det beste av alt er at man får virkelig  
god valuta for pengene. Nydelig mat, god vin og en hærlig atmosfære!  
Bli med på fellestur, eller lag en egen tur for din avdeling.

Ta kontakt for å få program tilsendt
Ring eller send e-post til
rita@expertreiser.no 
tel: 23 19 44 00 / 16 - mob. 911 24 274



TIA MED 
R

    FORSVARETS
SENIORFORBUND

UTFLUKTER:

 Her får vi være med på østersmaking og selvfølgelig med et glass tørr prosecco.

 Ca. 6.000 innbyggere. Øya har vært bosatt siden 900 tallet. Her er det et fransiskaner- 
 kloster fra 1480 og lite museum. Klosteret heter Kosljun og er fortsatt i drift. 

 Kjent fra 1400 tallet, men den moderne tid startet i 1844.

VI REISER MED NORWEGIAN DIREKTE FRA OSLO TUR/RETUR PULA
PRISER FRA 9060,- PER PERS I DELT DOBBELTROM

INKLUDERER:

 Flyreise Oslo – Pula t/r med Norwegian  
    Statlige avgifter
 7 netter dobbeltrom inkl. halvpensjon(frokost/middag) og lokale skatter
 Transfer flyplass-hotell t/r  

Utflukter som nevnt i turprogrammet før denne annonsen.
 Reiseleder fra Expert Reiser As

TILLEGG:

  Enkeltromstillegg 1400,- 

Vi tar forbehold om endring i valutakurser ogflyavgifter eller andre uforutsette utgifter som er utenfor 
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Nytt fra Statens Pensjonskasse

Det finnes to typer tjenestepen-
sjon – ytelsesbasert og innskudds-
basert. Hvilken type har du, og 
hva er forskjellen?

For at du skal forstå det som skri-
ves om pensjon, er det grunnleg-
gende at du setter deg inn i hva 
ytelsesbasert og innskuddsbasert 
tjenestepensjon er. Forskjellen er 
egentlig ganske enkel:  

En ytelsesbasert pensjon kan du  
sammenligne med en forsikring. 
Det betyr at nivået på pensjonen 
din er avtalt på forhånd, for 
eksempel 66 prosent.  

En innskuddsbasert pensjons- 
ordning  kan du sammenligne   
med å spare i fond. I disse  
ordningene er det avtalt på  
forhånd hvor mye som skal 
betales i innskudd (premie).
Pensjonens størrelse avhenger 
av de samlede innskudd og av-  
kastningen på de oppsparte  
midlene over tid. 

DU HAR YTELSESBASERT TJENESTE-
PENSJON
Medlemmer i Statens pensjons-
kasse (SPK) har en ytelsesbasert 
tjenestepensjon. Det betyr at du 
er garantert en alderspensjon på 

66 prosent av pensjonsgrunnlaget 
før levealdersjustering (se fakta-
ramme) – livet ut.  Kravet er at du 
har full opptjening, som betyr 30 
år i full stilling. Du må også være 
medlem når du går av med pen-
sjon, ellers har du rett på en opp-
satt pensjon. 
Har du særaldersgrense er du 
garantert 66 prosent særalders-
pensjon fra uttak av særalderspen-
sjonen og frem til du fyller 67 år. 
Dette skyldes at særalderspensjon 
ikke skal levealdersjusteres. 
Særalderspensjonen skal omregnes 
til alderspensjon når du fyller 67 
år, dvs. levealdersjusteres. Du som 
er medlem av SPK og er født i 1958 
eller tidligere, har ved full opptje-
ning en individuell garanti som 
sikrer deg 66 prosent også etter 
levealdersjustering når du fyller 67 
år.
Har du særaldersgrense 60 år kan 
du starte uttak av særalderspen-
sjonen allerede fra du fyller 57 år 
om du oppfyller 85-årsregelen (se 
faktaramme).

INNSKUDDSBASERT TJENESTE-
PENSJON 
Hvor høy pensjonen blir, avhenger 
av de samlede innskudd og avkast-
ningen på de oppsparte midlene 
over tid. Størrelsen er med andre 

ord ikke gitt før du begynner å ta 
ut pensjonen. Jo flere år det blir satt 
av innskudd og jo flere år med av-
kastning på midlene, desto høyere 
blir pensjonens størrelse. 
Ved innskuddsbasert tjenestepen-
sjon kan det avtales at du selv kan 
velge avkastningsprofil på dine 
midler. I de fleste tilfeller velger 
man en av tre profiler. En kan 
endre profil underveis. Profilene 
varierer i forhold til hvor stor andel 
som har avkastning i blant annet 
aksjer. Det betyr at setter en seg 
godt inn i børsmarkedet kan det 
være at en får en bedre avkastning 
på midlene enn standarden. Risi-
koen på avkastningen vil uansett 
ligge på den enkelte.
I innskuddsordningene er det flek-
sibelt uttak fra fylte 62 år. I tillegg 
kan det særskilt avtales tidligere 
pensjoneringstidspunkt for enkelte 
yrkesgrupper. Prinsippet om at 
pensjonens størrelse er avhengig 
av de samlede innskudd og avkast-
ning er likevel gjeldende. Dette 
betyr at ved lavere pensjonsalder 
vil det med innskuddspensjon bli 
færre år med innskudd, færre år 
med avkastning på midlene og en 
fremtidig lavere pensjon. En inn-
skuddsordning er vanligvis ikke 
livsvarig, men har en opphørsalder.

Hvilken type pensjon 
har du?
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MER ENN ALDERSPENSJON
I tillegg til alderspensjon, inklu-
derer ofte ytelsesbaserte ordnin-
ger flere goder. Medlemmer i SPK 
får ulike goder som gjør at med-
lemskapet er verdifullt gjennom 
hele yrkeslivet.

Du har rett til Avtalefestet 
pensjon (AFP),csom er en 
førtids pensjonsordning, 
dersom du oppfyller vilkårene 
for AFP. 

Du har mulighet til å få gunstige 
boliglån gjennom SPK
Du kan ha rett til uførepensjon,
ektefellepensjon og barnepensjon 

FÆRRE I PRIVAT SEKTOR 
SPK er en kollektiv ordning hvor 
alle som er medlemmer har de 
samme, gode dekningene. SPK 
tilbyr trygghet i alle livets faser. Ser 
vi på privat sektor har for eksem-
pel kun 2,5 prosent av ordningene 

ektefelledekning mens 7,2 prosent 
har barnepensjon. 37,1 prosent av 
de som har innskuddspensjon var 
uføreforsikret i 2010.

Om ordningene Ytelsesbasert - alderspensjon Innskuddsbasert - alderspensjon

Størrelsen på pensjonen Tilsvarer en avtalt prosent av sluttlønnen 
(66 prosent er vanligst) i samlet pensjon fra 
folketrygden og tjenestepensjonsordningen, 
før levealdersjustering.

Størrelsen på pensjonen er avhengig av 
de samlede innskudd som arbeidsgiveren 
betaler inn, samt avkastningen på midlene. 

Utbetalt pensjon Arbeidstakerne får sin avtalte pensjon, 
uavhengig av konjunkturer og andre 
finansielle forhold. I offentlige ordninger 
er pensjonen livsvarig og får en garantert 
regulering i utbetalingsperioden.

Arbeidstakeren kan påvirke hvordan 
pensjonsmidlene skal investeres, men 
bærer risikoen. Arbeidstakeren er 
altså ikke garantert en avtalt pensjon i 
prosent av sluttlønn. Pensjonen får den 
reguleringen avkastning på midlene gir, 
med andre ord ingen garantert regulering.

Kostnad for arbeidstaker Arbeidstakere trekkes som regel noen 
prosent av lønnen.

Arbeidstakere betaler sjelden inn til 
innskuddsordninger.

Kostnad for arbeidsgiver Arbeidsgiver betaler en årlig premie 
for å finansiere de fremtidige 
pensjonsforpliktelsene. 

Arbeidsgiver betaler inn et fast kronebeløp 
eller en prosentandel av den ansattes lønn. 
Minimumskravet er to prosent.

Ved død I en ytelsesordning, som SPK, mottar 
ikke de etterlatte avdødes alderspensjon. 
Ektefelle og barn under 20 år mottar egne 
pensjonsytelser. Se nedenfor

Ved død har arvingene rett på den 
oppsparte kapitalen.

FORSKJELLER I KORTE TREKK 
I tabellen under kan du lese litt om forskjellen på de ulike ordningene.
Tabell: Ytelsesbasert vs innskuddsbasert tjenestepensjon
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På Olsborg i Målselv ligger et styk-
ke jernbanehistorie.  Et lite vente-
rom og noen meter med skinne-
gang. Og initiativtaker til dette er 
Hilde Sagland som på tomta si på 
Olsborg har skapt ”et utropstegn” 
for behovet for Tromsbanen.  

Tekst og foto: AK

Så tidlig som på 1920-tallet ble-
Tromsbanetraseen kartlagt og 
stasjoner inntegnet på strekningen 
fra Lødingen og nordover. Tra-
seen gikk gjennom Bjerkvik og 
med forbindelse til Narvik hvor 
Ofotbanen kommer over fjellet fra 
Sverige.  Videre nordover var ment 
å følge dalførene gjennom Bardu 

og Målselv, videre til Stortsteinnes 
og fram til Lyngsfjorden i første 
omgang. Forbindelsen over Tysfjor-
den/Vestfjorden skulle foregå med 
jernbaneferger. 

Fra tid til annen har temaet om 
å forlenge Nordlandsbane videre 
nordover fra Fauske vært oppe i 
samfunnsdebatten. Sågar har en 
forlengelse stått i Nasjonal trans-
portplan, og flere utredninger om 
en videreføring har blitt gjennom-
ført med hensyn på kostnader og 
sannsynlighet for inntjening av 
nødvendig investeringer. 
For igjen å aktualisere og synlig-
gjøre arbeidet med Tromsbanen var 
det stor festivitas da Prolog Stasjon 

II ble åpnet på Olsborg kl 1300 lør-
dag den 18. aug i 2012. 

I sin velkomsttale til omlag 120 
fremmøtte ønsket ”stasjonsmester” 
Hilde Sagland hjertelig velkommen 
både til de som var togentusiaster, 
tvilere eller bare nysgjerrige. Hun sa 
videre at byggingen av et venterom 
med skinnegangen utenfor var mer 
å regne som en ”installasjon” enn 
en stasjon hvor hensikten er å lage 
et ”utropstegn” for behovet for at 
Tromsbanen blir realisert. 

Som seg hør og bør ved slike an-
ledninger var det appell og snor-
klipping, inkludert hornmusikk og 
korsang. 

Prolog Stasjon II – 
et stykke jernbanehistorie i Troms

Foto: AK
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Fra åpningstalen til Terje Karlsen 
tar vi med at dette var den tredje 
åpningsseremonien for Tromsba-
nen han deltok på. På slutten av 
80-tallet var han til stede ved leg-
gingen av sviller og skinner på gata 
i Tromsø. Her var Stortingets sam-
ferdselskomité også til stede. Andre 
gangen var 1993 etter en oppløften-
de hovedrapport fra NSB, hvor han 
åpner et skiftespor på Fossbakken. 
Det var i den tiden hvor Ofotbanen 
ga milliardinntekter, og var med å 
betale underskuddsbanene i landet 
for øvrig.

Han avsluttet med å rose Hilde 
for det hun hadde stelt i stand på 
denne lørdagen og at det markerer 

et sårt tiltrengt fremsyn for sam-
funnsbygging og næringsutvikling 
i vår landsdel. Hvorpå erklærte han 
Stasjon Prolog II på Olsborg for åp-
net, og inviterte de frammøtte til å 
ta venterommet i nærmere øyesyn.

Etterpå var det mottagelse med 
underholdning og servering på 
Høgtun som ligger ”vegg i vegg ” 
med ”stasjonsbygningen” og det 
hele ble rundet av med tradisjonel-
le bålbrenning ved minnesmerket 
ved Målselva.

Foto: AK
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Lov om arv m.m. av 3 mars 1972 nr 5 (al), gir regler for 
hvem som er arvinger når en person, kalt arvelater, dør. 
Artikkelen gir en oversikt over hvem som er arveberettiget 
etter arvelater etter al. Deler av loven ble endret med virk-
ning fra 1 juli 2009 for samboere med felles barn, og artik-
kelen gir en oppdatert oversikt over gjeldende rett. 

Kilde: FBOT-nytt nr 10/2012

1 ARV ETTER LOVEN

Arveloven skiller mellom arveretten til gjenlevende 
ektefelle, visse samboere, og slektsarvinger. Ektefellens 
arverett varierer i størrelse etter hvilke andre slektsarvinger 
arvelater har. Arveloven bygger på forutsetningen om at det 
er arvelaters nettoformue som skal overtas.  Nettoformuen 
er summen av formue (bolig, båt, bil, bankinnskudd, aksjer 
etc.) med fradrag for samlet gjeld. 

1.1 EKTEFELLE
1.1.1 Arveretten
Dersom avdøde etterlater seg livsarvinger (barn, barnebarn, 
osv), arver gjenlevende ektefelle ¼ av avdødes bo, eller 
minst 4 ganger grunnbeløpet i Folketrygden (G) ved 
dødsfallet. 1 G er pr 01.05.12 kr 82 122. Ved felleseie i 
ekteskapet betyr dette som hovedregel at lengstlevende 
ektefelle tar alt der hvor hele deres bo er opp til 8 G. 

Hvis de nærmeste slektsarvingene til avdøde er foreldrene, 
evt. foreldrenes livsarvinger, har gjenlevende ektefelle rett til 
halvparten av arven, eller minst 6 G. Regelen om minstearv 
innebærer her at hvor ektefellenes felles bo til sammen er 
opp til 12 G, og ektefellene har felleseie, tar som hovedregel 
gjenlevende ektefelle alt.

Selv om ektefellene har fullt særeie, vil gjenlevende ektefelle 
fortsatt ha sin lovbestemte arverett i behold, men se 
nedenfor vedrørende uskifteretten.  

Ektefellens rett til minstearv kan begrense livsarvingenes 
pliktdelsarv, evt. andre slektsarvingers rett til arv, hvis boet 
er lite. Dette fordi lengstlevendes rett til minstearv går foran
livsarvingenes pliktdelsarv og foreldrenes m.m. rett til arv.
Dette betyr at gjenlevende ektefelle alltid er enearving til alt 
avdøde ektefelle etterlater seg, dersom verdien av dette ikke 
overstiger den aktuelle minstearv.

Dersom avdøde ikke hadde barn, foreldre, søsken eller barn 
av søsken i live ved dødsfallet, arver gjenlevende ektefelle 
alt.

Arveretten bortfaller ved skilsmisse og separasjon. Med 
separasjon menes her formell separasjon ved dom eller 
bevilling. Dette innebærer at ektefeller som kun har flyttet 
fra hverandre, og ikke foretatt seg noe mer, vil ha arveretten 
i behold.  

1.1.2 Uskifte

Ved siden av arveretten er gjenlevende ektefelle etter al. § 
9 gitt rett til å sitte i uskiftet bo. Dersom retten til uskifte 
benyttes, er det denne rettigheten og ikke arveretten som 
betyr noe. Uskifteretten innebærer at skiftet utsettes, og 
at gjenlevende ektefelle nærmest får full disposisjonsrett 
over boet. Dersom uskifteretten benyttes, innebærer dette 
at avdødes arvinger ikke får noen arv før uskifteboet skal 
skiftes. Det mest normale er at lengstlevende blir sittende 

Arvinger 
etter loven
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i uskifte til sin død. Der dette skjer, tar således ikke denne 
arv etter førstavdøde. Da skal boet deles likt mellom 
de to grupper av arvinger. Dette vil være arvinger etter 
førstavdøde og arvinger etter lengstlevende ektefelle.  

Lengstlevende ektefelles rett til å sitte i uskiftet bo beror 
dels på om partene har felleseie eller særeie, og hvem som 
er arvinger etter avdøde. Lengstlevende ektefelle gis rett 
til å overta felleseiet uskiftet. Har ektefellene delvis særeie, 
kan felleseiet overtas uskiftet, mens særeiemidlene går i arv 
til avdødes arvinger. Dersom ektefellene ønsker det, kan 
de ved ektepakt avtale rett til å sitte i uskifte med særeie. 
Alternativt er det mulighet for ved ektepakt å avtale særeie i 
live, felleseie ved død. 

Lengstlevende ektefelles rett til å sitte i uskiftet bo kan gjøres 
gjeldende mot alle andre arvinger etter avdøde, med ett 
viktig unntak: Der hvor avdøde etterlater seg særkullsbarn 
(eller livsarvinger av særkullsbarn), kan lengstlevende kun 
sitte i uskifte med særkullsbarnets samtykke. Er barnet 
umyndig, må samtykke gis av overformynderiet.  
Gjenlevende ektefelle bør være oppmerksom på at det kan 
være ufordelaktig å sitte i uskifte. Spesielt yngre gjenlevende 
ektefeller bør vurdere sin rettsstilling nærmere før de velger 
uskifte. Man er forpliktet til å skifte boet, dersom man skal 
inngå nytt ekteskap. Etter en lovendring vil gjenlevende 
også under visse omstendigheter være forpliktet til å skifte, 
dersom avdødes arvinger krever det. Dette gjelder hvis 
gjenlevende inngår samboerskap, og samboerskapet har vart 
i mer enn to år eller denne er samboer og har, har hatt eller 
venter barn sammen med sin samboer. Lovendringen trådte 
i kraft 1. juli 2009. 

I små bo, hvor gjenlevende kan overta hele arven som 
minstearv, vil det ikke være hensiktsmessig å overta boet i 
uskifte. Dersom gjenlevende øker formuen i uskiftetiden, 
får også avdødes arvinger del i verdistigningen når boet skal 
skiftes. Lengstlevendes rett til eventuelle forsikringssummer 
bør således ha betydning for vurderingen. Selv om 
gjenlevende velger uskifte, kan denne kreve boet skiftet på 
et senere tidspunkt. 

1.2 Samboere med felles barn

Arveloven er endret for samboere med felles barn med 
virkning fra 1. juli 2009. De nye reglene gjelder bare der 
hvor dødsfallet inntreffer 1. juli 2009 eller senere. Frem til 
dette tidspunktet hadde samboere ingen arverett eller rett til 
uskifte etter loven. Dette gjaldt uansett hvor lenge partene 
hadde vært samboere, og uavhengig av om de hadde barn 
sammen eller ikke.  

De nye reglene gjelder kun for samboere med felles 
barn. Men dersom samboerne har hatt felles barn eller 

venter felles barn, omfattes også disse av reglene. Med 
samboerskap menes etter arveloven to personer over 18 år 
som lever sammen i et ekteskapslignende forhold.  

Det at man faktisk lever sammen, er det viktigste 
kjennetegnet på samboerskap. Men retten til arv eller 
uskifte faller ikke nødvendigvis bort dersom det er gode 
grunner for at samboerne i en periode bor hver for seg, 
for eksempel i forbindelse med utdanning, arbeid eller 
institusjonsopphold. 

1.2.1 Arveretten

Den som er samboer med avdøde ved dødsfallet og har 
felles barn, har rett til arv tilsvarende 4 G. Denne arveretten 
følger direkte av loven, og gjelder selv om partene ikke har 
fastsatt dette i testament. Samboerens arverett går foran 
barnas krav på pliktdelsarv, dersom boet etter avdøde ikke 
er tilstrekkelig til å dekke både barnas krav på pliktdelsarv 
og samboers krav på 4 G. Dette gjelder uavhengig av om 
avdøde hadde særkullsbarn i tillegg.  

Gjenlevende samboers rett til 4 G forutsetter at dødsboet 
etter den avdøde har en nettoverdi på minst dette beløpet. 
Avdødes bo består av alt han/hun etterlater seg av verdier 
og gjeld. Utgjør dødsboet en nettoverdi på 4 G eller mindre, 
har gjenlevende rett til å arve alt samboeren etterlater seg. 

En samboer kan i testament fastsette at den andre 
samboeren skal arve mer eller mindre enn 4 G. 

1.2.2 Uskifte

Samboere med felles barn har fra 1. juli 2009 rett til å 
sitte i uskifte med særskilte eiendeler som er fra avdøde. 
Denne retten følger direkte av loven, uten at det er fastsatt 
i testament. Retten til uskifte gjelder samboernes felles 
bolig og innbo samt bil og fritidseiendom med innbo. For 
fritidseiendom og bil er det et vilkår at eiendelen har tjent 
til samboernes felles bruk.  Å sitte i uskifte innebærer at 
gjenlevende får en bruksrett til eiendelene som er omfattet 
av uskiftet. Den som sitter i uskifte med avdødes eiendeler, 
kan bestemme over eiendelene nesten som en eier. Han eller 
hun kan likevel ikke gi bort fast eiendom eller gi andre gaver 
som står i misforhold til boets størrelse. 

Etterlater avdøde seg særkullsbarn, har gjenlevende 
samboer ikke rett til å sitte i uskifte. Særkullsbarna kan 
imidlertid gi sitt samtykke til uskifte, dersom han/hun/de er 
myndige. Det er mulig å gjøre avtaler om dette på forhånd. 

En samboer som velger å overta eiendeler i uskifte, må 
også overta ansvaret for all gjeld som påhvilte den avdøde, 
ikke bare gjeld som er knyttet til de eiendelene som 
overtas uskiftet. Det vil derfor være viktig for gjenlevende 
å vurdere den gjeldsbelastningen dette vil innebære. 



Selv om gjeldsbelastningen er akseptabel, er det også 
andre kostnader knyttet til det å eie fast eiendom og bil, 
for eksempel ulike skatte- og avgiftskrav og utgifter til 
vedlikehold og reparasjoner. Gjenlevende bør derfor nøye 
vurdere om han eller hun er tjent med å sitte i uskifte. 

Uskifteretten kan utvides eller innskrenkes ved testament. 

1.2.3 Valg mellom arv og uskifte

Gjenlevende samboer må velge mellom retten til uskifte 
eller retten til arv. Om den enkelte er best tjent med å 
sitte i uskifte eller ta arv kommer an på hans eller hennes 
livssituasjon og økonomi og på gjeldsbelastningen og 
kostnadene som vil følge med eiendelene som overtas 
uskiftet. De samme vurderinger som omtalt under punkt 
1.1.2 må vurderes. Ofte vil det lønne seg å overta boet 
uskiftet sent i livet der det ikke er aktuelt å innlede et nytt 
samboerskap/ekteskap. Den som er ung, hvor mulighetene 
er til stede for å innlede et nytt samboerskap/ekteskap, 
kan være best tjent med å motta arv. Dette må imidlertid 
vurderes konkret for den enkelte og det oppfordres til å søke 
rådgivning før beslutning om uskifte tas.

1.3 Samboere uten felles barn

Samboere uten felles barn har ingen arverett etter loven. 
Dette gjelder uansett hvor lenge partene har vært samboere. 
Dersom partene ønsker å tilgodese hverandre, må de 
opprette et testament. Dette kan man lese om i en senere 
utgave av FBOT-nytt.

1.4 Slektsarvinger  

Slektsarvinger kan være arvelaters livsarvinger, foreldre eller 
fjernere slektsarvinger helt ut til kusiner og fettere.  

Etter al § 1, er arvelaters livsarvinger arveberettiget, og 
2/3 av arvelaters formue er pliktdelsarv for livsarvingene. 
Figuren viser arvelaters livsarvinger, omtalt som 
særkullsbarn og fellesbarn:

Der hvor arvelater har livsarvinger og ikke ektefelle eller 
arveberettiget samboer, arver livsarvingene alt etter loven. 
Livsarvingene på lik linje arver likt.  

Etterlater arvelater seg ikke livsarvinger, går arven til 
avdødes foreldre, som arver likt. Er en av foreldrene død, 
går halvparten til gjenlevende forelder, og den andre 
halvpart til avdøde forelders barn (søsken av arvelater), evt. 
deres barn. 

Dersom arvelater ikke etterlater seg livsarvinger 
eller foreldre og etterkommere av disse, vil nærmeste 
slektsarvinger være besteforeldre eller etterkommere, men 
da kun til og med barnebarn av disse (kusiner og fettere av 
arvelater). 

Der hvor arvelater verken etterlater seg ektefelle eller 
arveberettiget slekt etter al, og heller ikke har opprettet 
testament, går hele arven til staten.  

1.5 Andre rettigheter

En samboer kan ha rett til å overta felles hjem ved å kjøpe 
ut arvinger på skiftet, etter lov om rett til felles bolig og 
innbo når husstandsfellesskap opphører av 4 juli 1991 nr 
45. Nevnte rettighet er altså ingen arverett og innebærer 
ingen økonomisk gevinst utover forkjøpsretten. 

Gjenlevende ektefelle/samboer kan ha rett til eventuelle 
forsikringsutbetalinger i forbindelse med den annens død. 
Det kan også være en deling mellom barn og livsledsager 
vedrørende forsikringsutbetalinger.



Osloavdelingens årlige høsttur gikk 
i år til det østlige Mellom-Europa, 
Ungarn, Østerrike og Slovakia – 
med byene Budapest, Wien, Brati-
slava og Sarvar.  Turen var denne 
gang lagt opp med flyreise ned 
og opp og forflytning med innleid 
buss – og båt – der nede. Avreise 
18.og retur 26. september - med 
i alt 42 deltakere. Første stopp på 
reisen var Budapest, og her møtte 
vi vår hovedguide, som var med på 
hele turen, ungarske, men svenskta-
lende Christine, som snart viste seg 
som et unikum! Hun kunne, visste 
og ordnet opp i “alt”!

Tekst og foto: Ivar Jensen 

I Budapest, hvor vi overnattet 2 net-
ter, hadde vi sight-seeing med buss 
og cruise på Donau. Deretter gikk 
turen til Bratislava, hovedstaden i 
Slovakia. Her var det også rundtur 
i byen - nok en fascinerende by! Et 
landemerke på en høyde midt i byen 
var slottet - en imponerende byg-
ning, som var bygget opp på nytt i 
opprinnelig stil og prakt etter øde-
leggelser under krigen.  
Turen videre til Wien foregikk også 
på Donau, med hurtigbåt bygget i 
Norge! I praktfulle Wien inngikk, 
foruten rundtur i byen, besøk til 
keiserpalasset Schønbrunn og kon-
sert i slottets orangerie - med musikk 
fra både Mozart og Straussfamilien. 
Fantastisk!

Så gikk turen tilbake til Ungarn, til 
en fascinerende gammel by, Sopron. 
Etter nok en historisk rundtur, reiste 
vi videre til en annen gammel by, 
Sarvar. Her var vi midt i thermalom-
rådet i Ungarn, med både varme og 
kalde kilder. Her er det derfor bygget 
opp en rekke spakompleks og -ho-
teller. Og vi tok inn på det beste og 
mest luksuriøse av dem alle, hotell 
Spirit. Her var svømme- og badebas-
seng i alle tenkelige former, med 
varme, hotte(!) og kjøligere vann. 
Og det var mulig å ta alle former for 
behandling, badstu, hamambad, all 
slags massasje, hår-, kropps- og an-
siktsbehandling osv., osv. Og de fleste 
benyttet seg av godene! Dessuten var 
været så varmt og godt at solingen på 
bassengkanten var som i syden! Her 
ble vi i fire herlige dager. Men luk-
suslivet kan i lengden bli kjedelig (?), 
så vi besøkte også et par pittoreske 
nabolandsbyer, for både mer historie 
- og ikke minst shopping! Hjemturen 
gikk med buss til Bratislava og fly til 
Gardermoen.
Dette var nok en fantastisk tur ar-
rangert av avdelingens reisekomite 
- denne gang i samarbeid med et for 
oss nytt bekjentskap, ”Active Travel”. 
Turen var flott lagt opp med akkurat 
passe omvisninger, historisk infor-
masjon og kulturarrangementer. Det 
var også satt av rikelig tid til shop-
ping og til egen disposisjon. Alle 
steder var det kunnskapsrike og dyk-
tige svensktalende lokale guider. Vi 
fikk smake lokal mat og drikke. Både 

Ungarn og Østerrike er store vin-
land. Det viste ikke minst en planlagt 
vinsmakingslunch. Men vel så stor 
begeistring vakte et spontant stopp 
ved en vingård med utsalg og smaks-
prøver i veikanten. Høydepunktene 
sto i kø: Slottsbesøk, konsert, en fan-
tastisk kirkekonsert, båttur på Do-
nau osv. Et spesielt inntrykk gjorde 
besøket i minneparken anlagt ved 
en grense- overgang mellom Ungarn 
og Østerrike. Det var nettopp her 
jernteppet falt først. I 1989 ble det 
besluttet av myndighetene i Ungarn 
og Østerrike at det skulle arrange-
res en kontrollert felles piknik på 
grensen, porten skulle være åpen i 
tre timer. Men folk presset på fra øst 
i strie strømmer og porten kunne 
aldri stenges igjen. Resten er historie. 
Også landenes nåværende situasjon, 
på godt og vondt, og som medlem-
mer av NATO og EU ble belyst.

”Active Travel” viste seg å være en ut-
merket samarbeidspartner.  Et meget 
bra alternativ – ikke som erstatning 
for andre brukte reiseselskap, men 
som et supplement.  For å vise at de 
satte pris på oppdraget og tok det 
alvorlig, sendte de med en egen med-
arbeider på første halvdel av turen. 
Og stor takk til våre egne flotte reise-
ledere, Harald og Jorunn, som hadde 
full kontroll hele veien.

Og alle var vi enige om at det hadde 
vært en flott tur!

Osloavdelingens 
høsttur 
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22. juli-kommisjonen var en regje-
ringsnedsatt uavhengig kommi-
sjon som ble opprettet som følge 
av terrorangrepene i Norge 22. 
juli 2011, terrorangrep som kostet 
77 uskyldige mennesker livet og 
ødela et helt Regjeringskvartal. 
Kommisjonsrapporten ble offent-
liggjort 13. august i år. Regjerin-
gen, som har det øverste ansvaret 
for å beskytte samfunnets borge-
re, fikk en knusende dom i sikker-
hets- og beredskapssammenheng 
for manglende risikoerkjennelse, 
gjennomføringsevne, samhand-
ling, IKT-utnyttelse og resultatori-
entert lederskap. Kommisjonens 
rapport rammet særlig Politiet 
med stor tyngde. Norske myndig-
heter var ikke i stand til å hindre 
22. juli-terroren. Når angrepet 
først kom, «sviktet myndighetenes 
evne til å beskytte menneskene på 
Utøya», skrev kommisjonen. 

Av: Bernard Duncan Lyng
tidligere: etterretningsoffiser, leder for 
statoilkonsernets sikkerhets- og bered-
skapsstab, og adm.dir. næringslivets sik-

kerhetsråd og industrivernet

22. juli-kommisjonen trakk ikke 
linjene tilbake til 9. april 1940 da 
de skulle tegne et bakgrunnsbilde 
for terroranslaget sommeren 2011. 
Det gjorde derimot statsminister 
Stoltenberg da han i sin tale på 
Rådhusplassen tre dager etter an-
grepet lanserte slagordet «Aldri 
mer 22. juli». 

Mange husker imidlertid slagordet 
”Aldri mer 9. april”. Inntil nå har 
9. april vært minnedagen for 5 års 
tysk voldtekt av landet vårt. 72 år 
senere er datoen fortsatt et symbol 
på et nasjonalt traume. Landet var 
ikke forberedt, Forsvaret var ikke 
organisert med en sentral nasjonal 
ledelse, var ikke øvet i tilstrekke-
lig grad, og manglet fullstendig 
moderne våpensystemer. Mobi-
liseringen mislyktes da angrepet 
var et faktum. Folket sto uten 
beskyttelse og overlatt til sin egen 
maktesløshet. Skylden for det kan 
i sin helhet legges på Arbeider-
partiet. Den gang som nå manglet 
partiets ledende stortings- og re-
gjeringspolitikere risikoforståelse, 
gjennomføringsevne, samhandling 
og resultatorientert lederskap. Si-
tuasjonslikheten til 22. juli 2011 
er skremmende. Den gang som nå 
rådet en grenseløs naivisme i parti-
ets fortolkning av trusselbildet.

En som på en fargerik måte gir oss 
en innføring i sikkerhets- og bered-
skapssituasjonen i Norge de siste 
årene før krigsutbruddet er Hærof-

bok ”Daa Krigen Kom” som ble 
utgitt så tidlig som i 1936 forutså 
han tysk okkupasjon av Norge, og 
at dette ville skje i 1940. Major 
Sagen fremmet denne påstanden
på bakgrunn av tre viktige erkjen-
nelser; at våre valgte politikere 
gjennom mange år hadde medvir-
ket til en systematisk svekkelse av 
Forsvaret, at de i mange viktige 
sammenheng demonstrerte sik-
kerhetspolitisk inkompetanse, og 
at de var ute av stand til å oppfatte 
Tyskland som en kommende trus-
sel mot Norge.

Samme år som Adolf Hitler ble 
utnevnt til rikskansler, fremmet 
Arbeiderpartiet ved tidligere For-
svarsminister Monsen et forslag til 
Stortinget om å avvikle Forsvaret 
helt og holdent. Det forteller oss alt 
om Arbeiderpartiets trusselforstå-
else. 

Like etter frigjøringen i 1945 utgir 
Einar Sagen boken ”NOREGS 
UNDERGANG OG ATTREI-
SING”, og tar et kraftig oppgjør 
med kreftene som førte Norge ut i 
elendighet. Han benytter anlednin-
gen til å øse ut all den harmen som 
hadde bygget seg opp gjennom de 
siste tiårene. Men ikke uten ironi. 
Blant annet skriver han:
”Me skal heller inkje vera urett-
vise og klandra arbeiderpartiet. 
For dette hadde utan minste tvil 
gjort det so godt som det kunde. 
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Det hadde i all si enfoldighet vis-
seleg sett inn riksstyret sine beste 
menn. Arbeiderpartiet hadde no 
eigong  inkje likare hestar aa køy-
ra med enn herrane Nygaardsvold, 
Koht og Monsen. Det kunde ’kje 
trylla fram nye menn som det inkje 
hadde. Leidt var det jo, at desse 
herrane inkje hadde vet paa dei 
ting, dei skulde stella med og var 
uten minste forstand paa den hard-
hendte europæiske politikken. Det 
var leidt for deim sjølve og endaa 
verre for oss andre. Men med dette 
var det jo ingen ting aa gjera. Me 
fekk taka deim i all evneløyse, taka 
deim som dei var. Og det norske 
folk fekk aka paa isen haale med 
uskodde øykjer. Folket fekk so godt 
riksstyre, som det fortente. Og det 

-
ten seg sjølv aa takka for alt”.

Einar Sagen legger hovedskylden 
for tysk okkupasjon av Norge på 
statsminister Nygaardsvold. Dette 
blant annet fordi han gjennom hele 
sin ministertid forsømte Forsvaret.

Hele Nygaardsvold-regjeringen ble 
etter frigjøringen skiftet ut med Ap 
politikere som hadde en helt annen 
sikkerhets- og beredskapsoppfat-
ning. Blant annet politikere som 
hadde sittet i tyske konsentrasjons-
leire og hadde følt konsekvensene 
av krigen på kroppen. Nøytrali-
tetspolitikken ble forkastet, og i 
1949 sørget de for at Norge ble 
medlem av NATO. I samspill med 

de øvrige NATO-land var det her i 
landet under hele den kalde krigen 
stor politisk vilje til å fokusere på 
vår evne til å forsvare landet i til-
felle krig.

Vi regner den kalde krigen for 
avsluttet i 1990 med et endret trus-
selbilde der den militærdominerte 
trusselen reduseres på bekostning 
av et terrordominert trusselbilde. 
Fra 1990 og frem til i dag har den 
største ”security” relaterte trusselen 
mot samfunnet derfor vært faren 
for terroristhandlinger. Men etter at 
den kalde krigen tok slutt begynte 
nok en gang en sikkerhets- og be-
redskapsrelatert naivitet å bre seg 
blant Arbeiderpartiets ledende poli-
tikere. Vi aner likheter i ubalansen 
mellom de siste tiårenes svake po-
litiske oppfølging av Politiet som 
etat i forhold til terrortrusselen, 
som den vi hadde mellom Nygaars-
vold-regjeringen og Forsvaret på 
slutten av 30-tallet.

Et eksempel på denne terroristre-

ettertid ble kjent at utenriksminister 
Støre’s planlagte reise til Afghanis-
tan i januar 2008 var blitt kunngjort 
på UDs hjemmeside på forhånd. 
Som kjent havnet Støre og hans 
reisefølge i et terroristangrep som 
kostet en norsk journalist livet. 
Terrorangrepet mot Kabul Serena 
Hotel fant sted 14. januar 2008 da 
terrorister fra Taliban gikk til an-
grep med granater og skytevåpen.  

Nygaardsvold-regjeringen ble fjer-
net som en konsekvens av at den 
overså krigstrusselen, og medvir-
ket til grov forringelse av landets 
forsvarsevne.

Stolteberg-regjeringen blir sittende 
til tross for tilsvarende feil i anti-
terrorsammenheng. Terrortrusselen 
har vært fullstendig neglisjert og 
Politiet har endt opp som en av 
hovedtaperne.

”Den beste måten jeg tar det an-
svaret på er å sørge for at vi gjør 
noe grunnleggende med de man-
glene som er dokumentert. At vi 
gjør det så raskt som mulig og det 
er det som er mitt hovedansvar 
nå, å få til handling basert på den 
kunnskapen vi har fått på bordet”, 
sier Stoltenberg til TV 2.

Major Einar Sagen uttalte i annen 
sammenheng en tanke som kanskje 
kan assosieres med dagens unge 
dynamiske universitetsutdannede 
politikere, som uten tradisjonell 
arbeidserfaring går rett inn i poli-
tikken: ”Me kom inn i den usæle 
tankegangen, at me i framtidi med 
skulde vera i stand til aa verja oss 
med kjeften aaleine – lura oss fraa 
blodofret”.

Det gjenstår å se hva det norske 
folk mener om Stoltenberg-regje-
ringens rolle knyttet opp til 22. juli 
2011 ved kommende Stortings-
valg.
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Seniorenes fellesorganisasjon (Sf)
(Felles mål - felles innsats; i samarbeid for en verdig framtid)

ARBEIDERPARTIET:
– Vil vurdere aldersgrensen på 70 år for retten 

til å stå i jobb på nytt
– Offentlige virksomheter skal være i front på å 

beholde dyktige seniorer i jobb
– Tilskudd til heldøgns omsorgsplasser øremer-

kes.” Dessuten lover man ”flere ansatte i pleie- 
og omsorgssektoren.

HØYRE: 
– Gjennomgå alle pensjonsgrenser i lovverket 

for å tilpasse dem til pensjonsreformen
– Vil sikre økonomisk trygghet i alderdommen 

også for fremtidige generasjoner
– Alle skal ha rett til god, lindrende behandling 

som gir en verdig slutt på livet.

FREMSKRITTSPARTIET:
– Det er funksjonsdyktighet og kompetanse 

som skal avgjøre om man er skikket til  
yrkesutøvelse

– En ”god eldreomsorg må være uavhengig  
av kommuneøkonomien”

– Tannhelsen blant eldre skal styrkes gjennom 
bedre refusjonsordninger.

VENSTRE: 
– Vil avvikle særaldersgrensene i pensjons- 

systemet som ikke har faglige begrunnelser
– Ønsker å gi økonomisk stimulans til 

alternative boformer for eldre
– Venstre vil åpne for aktiv dødshjelp.

KRISTELIG FOLKEPARTI: 
– Vil legge til rette for at flest mulig står i  

arbeid lengst mulig
– Ordningen med omsorgslønn må forbedres
– Lindrende behandling i livets sluttfase gis  

individuelt og etter behov

SENTERPARTIET:
– Ønsker å heve den generelle aldersgrensen  

og over tid fase ut de ulike særaldersgrensene 
– Ønsker seg en tredelt boligsatsning for 

eldre: tilpasning av egen bolig, flere 
sykehjemsplasser og flere sykehjemsplasser.

– Senterpartiet går imot aktiv dødshjelp. 

SOSIALISTISK VENSTREPARTI:
– Vil ha fleksible ordninger som gir økt bruk  

av eldres kompetanse i arbeidslivet
– Et pensjonssystem som løfter pensjonsnivået 

til yrkesgrupper med lav lønn
– Å gjøre tannhelse til del av det ordinære 

helsesystemet. Egenandel på maksimum  
2500 kroner

Som leder av Sf anbefaler jeg en gjennomlesning 
av partienes arbeidsprogram etter hvert som disse 
ferdigstilles etter organisatorisk behandling av de 
respektive partiorganer. Vi vil følge opp med flere 
kommentarer i senere utgaver av Medlemskontakt.  

Selv om partienes programmer for neste stortingsperiode ennå ikke er 
ferdigbehandlet, har programkomiteene lagt fram sine utkast. Vi gjengir 
tre punkter fra hvert partiprogram som vi mener angår dagens seniorer 
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30 års jubileumstur med

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

Turer inkludert transport og reiseleder  

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

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

Vær rask! Begrenset antall. 
tlf. 33 33 33 22 
post@jarlsbergreiser.no 
www.jarlsbergreiser.no
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FSF - Alta
Leder Leif Jansen
Myrbakken 12
9510  Alta
78435545 / 95057765
alta@fsforb.no 

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

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

FSF - Bjerkvik
Leder Aase Seiness 
Laberg
Ytterseinesveien 21
8517 Narvik
95875099
bjerkvik@fsforb.no 

FSF - Bodø
Leder Arne  Qvam
Algarveien 3
8015 Bodø
75516106 / 90960112
bodoe@fsforb.no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FSF - Kongsvinger
Leder Asbjørn Holsæter
Bievegen 13
2216 Roverud
62826514 / 93080360
kongsvinger@fsforb.no 

FSF - Kristiansand
Leder Tom G Ludt 
Svendsen
Rødvingevn 17
4626 Kr.sand
38012181 / 93686140 
kristiansand@fsforb.no 

FSF - Levanger/Verdal
Leder Hans Paul Hansen
Elvestien 1
7600 Levanger
74082683 / 90526316
 levangerverdal@fsforb.no 

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

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

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

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

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

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

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

FSF - Rogaland
Leder Odd Magnar Solem
Havnegt 7
4306 Sandnes
51665961 / 91893729
rogaland@fsforb.no 

FSF - Rygge
Leder Dagfinn U Larsen
Sarpsborgveien 68
1640 Råde
69281116 / 90666410
rygge@fsforb.no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FSF - Øst Finmark
Leder Erling Fagerheim
PB 527
9811 Vadsø
78953177 / 91185158
oestfinnmark@fsforb.no 

FSF - Øvre Romerike
Leder Arne Bigseth
Postboks 140
2071 Råholt
63951497 / 95768643
oevreromerike@fsforb.no 

Oppdatert pr 04.07.2012
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DETTE HAR VI OPPNÅDD:

Din pensjon er gjenstand for årlig regulering.  
Innført i 1986 

Tilgang til å benytte forsvarets avtaler på hotell  
og leiebil

Avtale om økonomisk støtte til drift av forbund  
og lokale avdelinger 

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

Medvirket til at Statens pensjonskasse har endret 
sine informasjonsrutiner vedrørende pensjon

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

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

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

VÅRE OPPGAVER:

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

Hjelpe enkeltmedlemmer i pensjonssaker  
der hvor dette er ønskelig eller nødvendig

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

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

Arbeide for at forsvarets støtte til forbundet  
og avdelingene blir opprettholdt

Være en pådriver slik at opparbeidede og   
framforhandlede rettigheter blir opprettholdt

Motivere avdelingene til samlet profilering  
og rekruttering

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

 

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

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

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

Følg med på:

www.fsforb.no

HVA VI KAN GJØRE FOR DEG 



Bli medlem i Forsvarets Seniorforbund
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