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Leder FSF: 

Sommeren går mot hell, men vi kan fortsatt få noen fine dager utover 

høsten. Det ser jeg frem til, for intet kan måle seg med en fin tur i 

høstfjellet. Jeg ser og hører at avdelingene er kommet godt i gang med 

aktiviteter etter sommeren, og det er bra. Jeg ber om, som jeg har mast 

om mange ganger tidligere, at dere har en spesiell fokus på rekruttering 

også denne høsten. Rekruttering er uhyre viktig for avdelingen, men også 

for forbundet. Sentralt støtter vi med materiell til stands, både brosjyrer, 

informasjonshefter og plakater/roll-ups. 

Sentralt er vi kommet godt i gang etter ferien. Vi orienterer i avdelinger og 

ved Forsvarets enheter. Planlegging av Landsstyremøte 3/18 og 4/18 er 

godt i gang. Likeledes har vi startet arbeidet frem mot Landsmøtet i 2019. 

Den internasjonale Eldredagen arrangeres over hele verden den 1. 

oktober. Jeg mener det er viktig at vi som forbundet er til stede på lokale 

arrangementer denne dagen, med en egen stand. Her kan vi vise oss 

frem og slå av en prat med forbipasserende og kanskje tilby en kopp 

kaffer og/eller duppeditter. Mye skal ordnes før en slik dag, start derfor 

planleggingen nå. 

Jeg ønsker dere alle en riktig fin høst. 

 

 

 

Nr. 4, utgitt sept. 2018 
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Side 2 

 
Forbundssekretær FSF: 

Agenda til LSM 3/18 sendes ut i løpet av uken, og saksdokumenter til 

LSM 3/2018 legges fortløpende i StyreWeb. 

Det bes om innspill til agendaen til LSM 4-2018, 20.-22. november på 

Kielfergen innen til LSM 3/18. 

Overnatting i Forsvarets forlegninger: I teorien skal alle våre medlemmer 
kunne benytte seg av dette tilbudet ved ledig kapasitet, men tilbudet 
viser seg å ha sine begrensninger. Overnatting bestiller du direkte via 
Forsvarsbyggs internettsider, den delen som heter BASEN. 
https://basen.forsvarsbygg.no/#/ . Du må opprette din egen bruker. Ring 
Forsvarsbygg servicesenter (468 70 400) som vil opprette en bruker for 
deg. Dette gjelder også deg som ikke er ansatt i en etat i 
Forsvarssektoren, men som har behov for tilgang. Men for deg kan det 
være begrensninger. For å få bruker opprettet må du oppgi ditt 
ansattnummer fra da du var i jobb, og ditt mobiltelefonnummer. Har du 
ikke ditt ansattnummer, må du enten få det hos ditt siste tjenestested, 
eller få en bekreftelse derfra på at du er pensjonert fra Forsvaret. Når du 
har fått opprettet din bruker, kan du se hvilke avdelinger som har ledig 
kapasitet for overnatting (Lillehammer/Jørstadmoen, Rena, 
Elverum/Terningmoen, Sessvollmoen, Gardermoen, Linderund, Kjeller, 
Kolsås, Rygge, Kristiansand/Kjevik, Stavanger/Sola, 
Bergen/Haakonsvern, Bergen/Sjøkrigsskolen, Ørland, 
Trondheim/Luftkrigsskolen, Trondheim/Bergen, Bodø, Sortland, 
Trondenes, Sørreisa, Ramsund, Heggelia, Setermoen, Skjold, Banak, 
Porsangmoen, Høybuktmoen). 
Enkelte forlegninger befinner seg på begrenset område med krav om 

FDs ID-kort for tilgang, se info under om FDs ID-kort. 

FDs ID-kort for pensjonister: om du ikke har FDs ID-kort for pensjonister 

kan du søke om dette dersom 

- du ble/blir pensjonert fra Forsvaret (ikke sluttet på pakke eller av andre 

årsaker) 

- du hadde minst 50 % i lønn fra Forsvaret da du blir/ble pensjonert. 

Det er Forsvarets fellestjenester i bygning 58 på Akershus festning som 

utsteder kortene, og de har 10 års gyldighet. Du må selv passe på at du 

har et gyldig ID-kort. På baksiden av dette kortet står også ditt 

ansattnummer. 
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 Forsvarets seniorforbund 

Forbundskontoret informerer 

Organisasjonssekretær FSF: 

Forbundskontoret oppfordrer lokalavdelingene til å inngå avtaler om 

medlemsfordeler lokalt dersom det ikke er sentrale avtaler som er tilgjengelig 

i deres område. Informer gjerne alle om slike avtaler. 

Status for oppfølging av ny personvernforordning - StyreWeb modul 
«Personvern» 

Den nye personvernforordningen ble norsk lov 20. juli 2018. Det nye regelverket gir 
virksomheter, herunder oss i Forvarets seniorforbund, nye plikter og enkeltpersoner 
nye rettigheter.  

Forbundskontoret har, etter vedtak i Landsstyret, kjøpt StyreWebs modul 
«Personvern», og har betalt anskaffelseskostnaden for alle avdelinger.  

Abonnementskostnadene er  

• kr 270 pr år for avdelinger med mindre enn 200 medlemmer og  

• kr 540 pr år for avdelinger med flere enn 200 medlemmer.  

 

I slutten av juni sendte Forbundskontoret ut en e-post til alle avdelinger, med 
en «bruksanvisning» på hva avdelingene selv må gjøre for å fullføre 
implementeringen. 

Modul «Personvern» åpnes i StyreWeb under «Administrasjon - 
Personvern». Der finnes en veileder som beskriver hva som må gjøres for å 
oppfylle de nye kravene; 

1. Vurdere behandlingsgrunnlaget: er utarbeidet av Forbundet sentralt, 
og arkivert i StyreWeb (se Sentralorganisasjonen – Fellesarkiv – Delt 
med avdelinger – GDPR).  

2. Vurdere personvernkonsekvenser: En vurdering som skal kartlegge 
og dokumentere behandling av personopplysninger. Dette arbeidet 
må utføres både sentralt og i alle avdelinger. Dokumentet skal 
lagres i avdelingens arkiv (i StyreWeb og evt annen arkivløsning). 

3. Personvernerklæring: Forbundskontoret har utarbeidet erklæring for 
hele organisasjonen, og har lagt den på hjemmesiden (under «Om 
oss – Personvernerklæring og vedtekter»). Erklæringen er arkivert i 
StyreWeb (se Sentralorganisasjonen – Fellesarkiv – Delt med 
avdelinger – GDPR). 

Informasjon om erklæringen vil bli tatt inn på den elektroniske 
innmeldingsblanketten og på innmeldingskupongen på baksiden av 
Medlemskontakt.  

Innholdet beskrives i brev fra Forbundskontoret til nye medlemmer. 
Erklæringen bør på egnet vis formidles fra avdelingene til alle 
nåværende medlemmer.  
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 Forsvarets seniorforbund 

Forbundskontoret informerer 

4. Taushetserklæring: Forbundskontoret har utarbeidet erklæring for 
hele organisasjonen. Tillitsvalgte med tilgang til StyreWeb må 
samtykke til taushetserklæringen ved innlogging. StyreWeb holder 
automatisk oversikt over hvem som til enhver tid har samtykket til 
taushetserklæringen.  

5. Ved behov for å innhente samtykke fra medlemmer, f.eks. hvis 
avdelingen ønsker å legge ut fellesbilder fra arrangementer, har 
StyreWeb løsning på plass.  

Oppsummert; Forbundskontoret har gjort det som skal gjøres iht punktene 
1, 3 og 4. Avdelingene må gjøre det som beskrives i punktene 2 og 5. 

 

Alle organisasjonsledd i FSF har et selvstendig ansvar for å følge norsk lov. 
Derfor er det viktig at avdelingene setter seg inn i hvordan man kan møte 
kravene. 

Alle tillitsvalgte bør lese Datatilsynets «Hva betyr de nye personvernreglene 
for din virksomhet» (https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-
skjema/veiledere/hva-betyr/). Nettstedet til Frivillighet Norge inneholder også 
grei informasjon (http://www.frivillighetnorge.no/no/faq/personvern/).  

Forbundskontoret har laget en «Veileder for informasjonssikkerhet og 
behandling av personopplysninger i Forsvarets seniorforbund». Vi håper 
den kan være til hjelp i det kommende arbeidet. Den finnes på StyreWeb 
under Sentralorganisasjonen – Fellesarkiv – Delt med avdelinger – GDPR. 

Saksbehandler på Forbundskontoret er organisasjonssekretær Tom 

Schrøder, e-post tsc@fsforb.no. 

 

 

Kasserer FSF: 

Ny vervekampanje i Forsvarets seniorforbund 
  
Alle som tegner seg som nytt medlem i Forsvarets seniorforbund (FSF) i 
perioden 1. september til og med 31. desember 2018 deltar i trekningen 
av et gavekort på kr 3000,-. For å delta i trekningen må 
innmeldingsskjemaet være innkommet til forbundskontoret i løpet av 04. 
januar 2019. Trekningen foretas 15. januar 2019. 
Vinner kunngjøres på vår hjemmeside www. forsvaretsseniorforbund.no 
og i Medlemskontakt nr. 1/2019. 
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