
FSF hjemmeside/StyreWeb 

  

 

Forsvarets seniorforbund 

Forbundskontoret informerer 

 

 

Postboks 1550 Sentrum Telefon 23 09 32 33 Org nr 971 279 222 

0015 Oslo  Konto nr 1503.35.11342 

Besøksadresse: Akershus festning 

Bygning 65, 3. etasje.  post@fsforb.no  http://www.fsforb.no 

Tilsluttet Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) 

 

Kjære medlem i Forsvarets seniorforbund 

Til vår store frustrasjon øker smitten igjen og begrenser vår 

handlefrihet til å kunne møtes og være sosiale. Samtidig er det 

stadig flere av våre eldre som er vaksinert, og det skaper håp og 

gir optimisme for framtida. Og det hjelper også godt at dagene blir 

lenger og lysere. Det blir bra til slutt!  

Forbundsstyremøtene både i januar og nå i mars ble gjennomført 

elektronisk på grunn av smittesituasjonen og restriksjonene som 

følger med. Vi hadde også planlagt å gjennomføre et 

StyreWebkurs på Hamar for avdelingene på Hamar og Lillehammer 

tidlig i mars, men dette ble også utsatt dagen før det skulle 

gjennomføres. Men vi gir jo ikke opp for det! Det gjennomføres så 

snart det er lov å samles igjen, og å møtes på tvers av 

kommunegrenser. 

Landsmøtet på Hamar i mai utsettes til juni 

Med den galopperende smitteutviklingen vi ser i dag tror vi ikke 

lenger det er mulig å gjennomføre landsmøtet på Hamar 3.-5. mai, 

som planlagt. Forbundsstyret har derfor besluttet å utsette det til 

14.-16. juni.  

Styret ønsker å ha et fysisk møte, derfor blir det utsatt i stedet for at 

det bli gjennomført elektronisk. Så meld dere på landsmøtet, som 

det alt er sendt innkalling til, men ikke bestill billetter ennå! Vi vil 

selvfølgelig følge nøye med i den videre smitteutviklingen i Norge 

fram mot møtet. 

Ny påmeldingsfrist for deltakerne settes til 23. april 2021. 

Fristen for innmelding av saker fra avdelingene til landsmøtet 

utsettes også. Den var 26.02.2021, og ingen saker var innmeldt fra 

avdelingene innen fristen. Dersom det er saker som ønskes tatt 

opp, så er den nye fristen 14. april 2021. Dokumenter til landsmøtet 

blir lagt i StyreWeb og sendt til avdelingene senest 3 uker før 

landsmøtets start, dvs innen 24. mai 2021.  
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Side 2 

Orientering om reglene om FN-erstatning og den ordningen 

Forsvarsdepartementet har opprettet for håndteringen av slike krav  

På vegne av norske veteraner ivaretar Forsvarsdepartementet oppgaven 
med å forberede FN-erstatningssaker til behandling og fremsender disse 
til FN for behandling. Det er et krav fra FN at sakene fremsendes av 
norske myndigheter, og ikke av veteranene selv. Dersom du er påført en 
skade under eller som følge av arbeidet du har gjort når du har vært 
utsendt til en FN-ledet misjon, kan Forsvarsdepartementet bistå deg med 
å søke om erstatning for din skade.  
 
Du kan ta kontakt med FD på postmottak@fd.dep.no eller per post. Ved 
oversendelse av sensitive personopplysninger anbefaler FD alltid at man 
benytter post. FD’s postadresse er:  

Forsvarsdepartementet,  
Postboks 8126 Dep.,  
0032 Oslo 
 

I henvendelsen ber FD deg oppgi følgende:  

• Navn  

• Tjenestested  

• Tidspunkt for tjenestegjøringen  

• Hvilken internasjonal operasjon du tjenestegjorde i  

• Om du søker erstatning for fysiske eller psykiske skader  

• Om du har fått krav som følge av skader påført i tjenesten 
behandlet av andre offentlige myndigheter, slik som Klagenemnda for 
kompensasjon og billighetserstatning, SPK og NAV.  
 
En av FD’s saksbehandlere vil ta kontakt med deg, og bistå deg videre i 
saken.  
 
Når er man berettiget til FN-erstatning?  
FN-erstatning kan ytes til den som er kommet til skade, fysisk eller psykisk 
i form av PTSD, under en FN-ledet misjon. Erstatning ytes også ved 
dødsfall.  
 
Hva kan man få utbetalt?  
Maksimal utbetaling er 77 000 USD. FN-erstatningen fastsettes på 
bakgrunn av graden av medisinsk invaliditet. Den medisinske invaliditeten 
fastsettes av FN på bakgrunn av American Medical Association’s Guide to 
Evaluation and Permanent Impairment, 4. utgave.  
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 Forsvarets seniorforbund 

Forbundskontoret informerer Side 3 

Dette er et annet system enn f.eks. NAV bruker. Det er dermed ikke sikkert FN vil 
fastsette samme invaliditetsgrad som man har fått fastsatt i Norge.  
For krav om erstatning etter forsvarsloven § 55 har vi samordningsregler. Det betyr at 
man ikke kan få erstatning for samme skade to ganger. Dersom man har fått FN-
erstatning før man innvilges erstatning etter § 55, vil erstatningen etter § 55 reduseres 
tilsvarende FN-erstatningen.  
 
Det samme gjelder dersom man har fått erstatning etter forsvarsloven § 55 før man får 
innvilget FN-erstatning for den samme skaden. Dersom erstatningen etter § 55 
overstiger FN-erstatningen, vil ikke innvilgelse av FN-erstatningen resultere i høyere 
utbetaling.  
 
Fysiske skader  
Det er et krav at man søker innen fire måneder etter at skaden er skjedd. FD bistår 
med å fremsende krav som er eldre enn dette, for de som ønsker det.  
 
Psykiske skader  
FN har sett bort fra fristen på fire måneder ved psykiske skader. Den alminnelige 
regelen om at krav må fremsendes innen fire måneder gjelder dermed ikke ved skade i 
form av PTSD.  
 
Dødsfall  
Det er den avdødes rettslige arvinger som kan motta erstatning ved dødsfall.  
FN-ledet misjon  
Det er viktig å være oppmerksom på at FN-erstatning kun ytes til veteraner som har 
deltatt i en FN-ledet misjon. Veteraner som har deltatt i operasjoner med FN-mandat, 
men som ikke er FN-ledet, er ikke omfattet av ordningen.  
 
Hvordan bistår Forsvarsdepartementet i søknadsprosessen?  
Forsvarsdepartementet vil bistå med å innhente dokumenter, oversette dem og 
formidle sakene til FN. I tillegg vil FD veilede veteranen underveis i saken. Før FD 
sender frem kravet til FN må selve skaden være dokumentert, samt hendelsen(e) som 
førte til skaden.  
Dersom du er usikker på hvilken dokumentasjon FD trenger eller hvor du kan finne 
den, kan FD veilede deg etter at du har opprettet kontakt med dem. FD kan også bistå 
med å innhente dokumentene. Dersom det må innhentes en spesialisterklæring i 
saken, bistår FD også med dette. Utgifter som oppstår i forbindelse med innhenting av 
nødvendige dokumenter, vil bekostes av Forsvarsdepartementet. Utgifter til advokat 
dekkes ikke.  
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Bli med i 

Seniornett! 

Trenger du kurs eller 

veiledning i 

dataspørsmål? 

Seniornett har 

lokalforeninger over 

hele landet.  
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Behandlingstid  
FD mottar for tiden mange krav om FN-erstatning. Hvor lang tid det vil ta før saken er sendt frem til FN, vil 
variere fra sak til sak, alt etter hvor mye informasjon som foreligger fra før. FN oppgir i sine retningslinjer, at 
de tar sikte på å behandle krav som fremmes innen 90 dager. FD vet at det for veteraner fra andre land har 
tatt lang tid å få sin sak behandlet. FD antar derfor at saksbehandlingstiden vil være betraktelig lengre. 
 
Nytt om pensjon 

 

Følgende vedtak ble fattet i Stortinget 16. februar 2021: 

• Stortinget ber regjeringen om å legge frem et lovforslag for Stortinget om å regulere løpende 

pensjoner med gjennomsnittet av pris- og lønnsvekst, som får virkning fra 2022. 

• Stortinget ber regjeringen gjeninnføre praksis med at trygdeoppgjørene legges frem som egen sak 

for Stortinget i vårsesjonen, fra og med trygdeoppgjøret for 2021. 

• Stortinget ber regjeringen gå i dialog med pensjonistenes organisasjoner med sikte på å etablere 

kvartalsvise møter mellom regjeringen og pensjonistorganisasjonene, der saker av betydning for 

pensjonister kan drøftes. 

• Stortinget ber regjeringen i forbindelse med trygdeoppgjøret for 2021 legge inn en kompensasjon for 

trygdeoppgjøret 2020, tilsvarende differansen mellom dagjeldende reguleringsprinsipper og 

regulering som faktisk gjennomsnitt av lønns- og prisvekst. 

• Stortinget ber regjeringen om å orientere Stortinget på egnet måte om Pensjonsutvalgets 

vurderinger når det gjelder minstenivåer, samt hvordan Pensjonsutvalgets innstilling vil bli fulgt opp. 

• Stortinget ber regjeringen om at den årlige meldingen til Stortinget om regulering av pensjoner og 

pensjonisters inntektsforhold rapporterer om utviklingen i antall mottakere av minste pensjonsnivå, 

samt utviklingen i lavinntekt blant alderspensjonistene. 

• Stortinget ber regjeringen be Pensjonsutvalget vurdere hva som er et rimelig minstenivå i 

folketrygden for ulike stønadsgrupper, herunder vurdert opp mot hensynet til sliternes mulighet til å 

gå av med pensjon fra 62 år, og hva som er rimelig i forhold til yrkesaktives rettmessige 

forventninger om å få noe igjen for sin innbetaling av trygdeavgift. 

• Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til regelfesting om at organisasjonene i forbindelse med 

de årlige trygdeoppgjørene, kan forhandle om andre spørsmål med betydning for pensjonistene. 

• Stortinget ber regjeringen sikre at beløpet på 4 000 kroner vedtatt i desember 2020 videreføres som 

en permanent økning av minstepensjonen for enslige, fra 1. januar 2021, og legge dette på toppen av 

trygdeoppgjøret for 2021. 

• Stortinget ber regjeringen fremme forslag til nødvendige lovendringer for å innføre pensjon fra 

første krone med sikte på innføring fra 1. januar 2023. Stortinget ber regjeringen vurdere 

midlertidige, kompenserende økonomiske tiltak for arbeidsgiversiden og overgangsregler som gjør at 

pensjon fra første krone kan innføres over noe tid, for eksempel 3 år etter virkningstidspunktet. 
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Vil du støtte M 314 Alta? 

Den gamle minesveiperen M 314 Alta er et museumsskip som har 

blitt driftet av den frivillige organisasjonen Fartøylaget Alta fra det ble 

tatt ut av aktiv tjeneste og frem til Forsvarsmuseet overtok fartøyet i 

2020. M 314 Alta er Norges største treskip, og er et enestående 

militærhistorisk klenodium. Museet er helt tydelige på at de ønsker 

Alta tilbake som et seilende veteranfartøy med Oslo som 

hjemmehavn, og at fartøyet skal inngå som en del av museets 

virksomhet og utstilling. Men videre bevaring er likevel helt avhengig 

av frivillig innsats fra ildsjeler.  

For å bidra i det videre arbeidet med å holde fartøyet i en slik stand at 

det både kan seile og benyttes som et sted for sosiale samlinger igjen, 

er det opprettet en venneforening med både aktive og passive 

medlemmer. Venneforeningen har så langt så vidt passert 100 

medlemmer, og har som målsetting å verve minimum 1000 

medlemmer.  

Venneforeningens styre har en løpende og meget konstruktiv og god 

dialog med Forsvarsmuseet. Når vinteren slipper taket og 

smittevernrestriksjonene tillater det, vil de sette i gang med 

vedlikehold og forhåpentligvis arrangementer om bord igjen. Alta har 

daglig tilhold langs kai på Akershusstranda. Venneforeningen vil holde 

medlemmene løpende orienterte via egen hjemmeside og Facebook-

side. 

Medlemskontingenten er beskjedne 100 kr året i håp om at det av den 

grunn vil være aktuelt for mange å slutte opp om denne 

redningsaksjonen for M 314 Alta. Du kan melde deg som medlem via 

hjemmesiden www.m314alta.org. «Fair winds and following seas» 

ønskes deg fra styret i venneforeningen, – de håper på å få mange av 

oss som medlemmer. Ta kontakt om du har spørsmål. 
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Rekrutteringskampanje våren 2021 

Vi minner om den pågående rekrutteringskampanjen.  Siden 

landsmøtet utsettes, utvides rekrutteringskampanjen ut mai, til 31. 

mai 2021. Vervepremiene, som blir trukket ut blant ververne på 

landsmøtet på Hamar, er 5 gavekort pålydende Kr 1000.  De første 

2,5 månedene i 2021 har FSF fått 37 nye medlemmer, 25 siden 1. 

februar, så fortsett det gode arbeidet med rekruttering av nye 

medlemmer. 

 

 

Medlemskontakt i 2021 

Mk/2 kommer ut uke 18 (6. mai), Mk/3 uke 36 (9. sep), og Mk/4 uke 

48 (2. des). 

Det er ønskelig at avdelingene bidrar med stoff til Medlemskontakt. 

Deadline for levering av stoff er 3 uker før bladet er i postkassene.  

 

Vi på forbundskontoret ønsker dere alle en fin og 

koronafri vår.  

Ta godt vare på dere selv og hverandre.  

Og snart er det påske også…… 
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