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Når du nå leser dette nummeret
av Medlemskontakt er årets tryg-
deoppgjøret gjennomført. Våre
pensjoner ble regulert med 1,16%
fra 1. mai 2015. Grunnbeløpet i
Folketrygden (G) gikk opp med
1,92% til kroner 90.068. 

Norsk økonomi går ikke så godt
som tidligere antatt, dette vises
spesielt i oljeindustrien. Utsiktene
for at vår økonomi skal bedre seg
på kort sikt er heller ikke lyse.
Omstillingen i næringslivet gjør
det heller ikke enkelt å se en be-
dring med det første. 

Lønnsoppgjøret i privat og 
offentlig sektor har i år, som er et
mellomår, gått relativt raskt. Ut fra
den økonomiske situasjonen vi er
i mente «alle» at årets oppgjør
burde bli et oppgjør med lav
lønnsvekst, og i stort ble det som
forutsatt.

Det som benevnes som tryg-
deoppgjøret, dreier  seg i
realiteten om en prosess som fører
frem til regulering av grunn-
beløpet og pensjonene i folke-
trygden. Gjennom lov, forskrift og
avtaler er pensjonistenes, de funk-
sjonshemmedes og de yrkes-
aktives organisasjoner gitt en
drøftingsrett. Drøftingsretten er
begrenset bare til å omfatte tall-
grunnlaget for reguleringene. Til
årets reguleringer dreier dette seg

om det i tallgrunnlaget er avvik i
forhold til tidligere anslag i faktisk
lønnsvekst for 2013 og 2014, dette
tallmaterialet hentes i rapport fra
Det tekniske beregningsutvalget
for inntektsoppgjørene. Det neste
tallet i grunnlaget gjelder for-
ventet lønnsvekst i 2015 som
hentes i revidert nasjonalbudsjett
for 2015. Dette tallgrunnlaget var
det full enighet om i drøftingene
og det er dette som er drøftings-
resultatet (protokollen). For-
svarets seniorforbund og
Seniorsaken så ingen grunn til
ikke å skrive under protokollen
etter drøftingene av tallgrunn-
laget. Hvilket motiv de hadde de
organisasjonene som ikke ville
underskrive protokollen synes
uklart.

Når det gjelder beregnings-
modellene hvor dette tallgrunn-
laget blir brukt, herunder
reduksjonsfaktoren på 0,75
prosent, er disse bestemt i lov og
forskrift. Forsvarets seniorforbund
er sterkt uenig i at beregnings-
modellene ikke sikrer pensjon-
istene sin relative del av
velferdsutviklingen, men dette har
ingen ting med drøftingene om
tallgrunnlaget å gjøre. Forsvarets
seniorforbund har fremmet og vil
følge opp disse forhold under
andre prosesser.
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Barn med sukker på

Til ettertanke

Det som gjør problemet ekstra
synlig i år, er årets tariffoppgjør som
gir en meget lav lønnsvekst, men det
har som kjent ikke pensjonistene
noen innvirkning på.

Forsvarets seniorforbund be-
klager sterkt at beregnings-
modellene er slik innrettet at
alderspensjonistene i 2015 ikke får
kompensert for prisstigningen.

Med det resultat årets
reguleringer viser, er dette dagens
generasjons takk for det velferds-
samfunn som er overlevert og som
de høster av?

Vi har merket oss at statsråden i
drøftingsmøtets andre dag opplyste
at regjeringen vil gjennomgå
reguleringsprinsippene for pen-
sjoner og at dette vil bli tatt opp med
partiene på Stortinget.

Dette samsvarer godt med For-
svaret seniorforbunds fremlagte
krav til årets drøftinger. forbundets
protokolltilførsel og krav fremsatt til
statsbudsjettet 2016.

Det finnes en del høydepunkter av lykke i livet for de fleste av oss. Et
av dem er når vi blir forelsket, går inn i samliv og kanskje får opp-
leve gleden ved det å få barn.

ET annet høydepunkt er i følge amerikanske lykkeforskere, når
barna flytter ut hjemmefra – og jeg vil føye til – bikkja er skutt. Da
kan det bli en ny frihet og en ny lykke i livet.

Et tredje høydepunkt er det å få oppleve barnebarn. Den lykken
tror jeg vi alle har felles. Da vi fikk vite at vi skulle få vårt første
barnebarn, kjente jeg fysisk på en indre glede som jeg knapt noen
gang har opplevd. Nå har vi snart elleve i tallet – elleve
lykkehøydepunkter.

En dame spurte meg om dette med barnebarn for en tid siden.
Jeg svarte at vi  snart får barnebarn nummer elleve. Så spurte jeg til-
bake hvor mange hun hadde. Stolt svarte hun ”jeg har syv barn med
sukker på”. Og så la hun ut med stor lykke i øynene om hvor søte og
gode de var alle sammen.

Jeg leste at i England er det mulig å ta et fireårig studium i lykke.
Flere unge finner det både stimulerende og meningsfullt. Og sju av
ti opplever at studiet har bidratt til å endre livet deres i positiv ret-
ning.

Det er spennende å samtale med andre om hva som er det gode
liv og hva som gir lykke i livet. Det varierer naturlig nok fra person
til person og ikke minst er det avhengig av hvilke fase vi befinner
oss i livet. Men barnebarn er nesten alltid med.

Jeg holdt et barnebarn i hendene 14 timer etter det var født.
Huden var akkurat tilpassert kroppen. Det var fred og fryd i det lille
vesen. Ingen rynker. Ingen skepsis. Ingen beregnende blikk. Ikke
noe ondskapsfullt. Ingen hadde vært sint på henne. Hun hadde ikke
vært sint. Ingen skuffelse var opplevd. Ingen bekymringer, ingen
frykt.

Der satt jeg med mine 586920 timer i kroppen. Det er to genera-
sjoner mellom oss. Det er millioner av minutter. Det er opplevelser,
gleder, skuffelser og sorger som har preget meg og gitt meg noen
streker i ansiktet som Hanna på 5 år sier. Likevel var det noe av meg
jeg holdt. Et nytt tilskudd på familietreet. Da kjente jeg barnebarn-
fryden. Lykken det er å holde i armene et ”barn med sukker på”.

Det er noen ting jeg hører lite om i voksen alder i samtaler omk-
ring lykke. Og det er lykke knyttet til bilen, båten eller nedbetalt
gjeld. Derimot hører jeg mye takknemlighet og lykke knyttet til
helse, gode familierelasjoner, vennskap, det å være el gjøre noe for
andre og barnebarn.

Jeg nynner ofte på et lite omskrevet vers når jeg opplever lykken
med det å sitte med et barnebarn på fanget: ”I dine hender Fader
blid, jeg legger nå til evig tid, din sjel og hva du er og har, ta du det
alt i ditt forvar”.

ARNE SVILOSEN har teologisk embets eksamen, pastoralklinisk
utdanning, samt utdanning i familieterapi administrasjon og
ledelse.

Kasserer Svein R. Haugen
tlf: 23 09 32 62/930 85 902
e-mail: svein@fsforb.no

Redaksjonen avsluttet 16.2-2015

Stoffrist nr 3/15 er 4.9-2015

Grafisk produksjon: John Rønning
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Først litt generelt om regel verket.

Uføretrygd i folketrygden
Uføreytelsen fra folketrygden 
benevnes nå ”uføretrygd”
Uføretrygd i folketrygden fra 1.
januar 2015 gjelder for alle.

Uføretrygden i folketrygden
beregnes for inntekt opp til 6 G
og dekker 66 prosent av tidlige-re
inntekt. (G er en forkortelse for
grunnbeløp. Det utgjør i dag 88
370 kroner. 6 G er i dag 530 220
kroner.) Uføretrygden utbetales
frem til 67 år.

Dersom du blir innvilget uføre-
trygd, vil du fortsette å opp-
arbeide fremtidig alderspensjon i
folketrygden. Grunnlaget for
opptjening til fremtidig alders-
pensjon i folketrygden vil være
inntekten før uføretidspunktet,
begrenset oppad til 7,1 G (i dag
627 427 kroner).  Tjener du noe
ved siden av uføretrygden vil
samlet grense for opptjening for-
tsatt være 7,1 G.

18,1 prosent av tidligere inn-
tekt blir satt av til din pensjons-
beholdning hvert år frem til du
fyller 62 år.  

Samtidig som uførereglene ble
endret ble også skattereglene for-

enklet og lagt om. Uføre-trygd
blir nå skattet som arbeidsinntekt. 

Uførepensjon i Statens 
pensjonskasse 
Uføreytelsen fra SPK benevnes 
nå ”uførepensjon”
Uførepensjonen i SPK utbetales i
tillegg til uføretrygden du får fra
folketrygden.  Det er ikke lenger
et garantert nivå eller samkjøring
mellom din uførepensjon fra SPK
og uføretrygden fra folketrygden.
Ved uføregrad fra og med 50
prosent beregnes uførepensjon fra
SPK med:

25 prosent av G 
+   3 prosent av pensjonsgrunn-

lag opp til 6 G 
+ 69 prosent av pensjonsgrunn-

lag mellom 6 G og 12 G
Ved uføregrad mellom 20

prosent og 50 prosent beregnes
uførepensjon fra SPK med:

25 prosent av G
+ 69 prosent av pensjons-

grunnlag opp til 12 G
Pensjonsgrunnlaget er din pen-

sjonsgivende inntekt i SPK på
uføretidspunktet.

Pensjonen blir avkortet hvis det
ikke er minst 30 år fra du ble an-
satt og frem til aldersgren-sen for

Uføretrygd i folketrygden    

Fra og med januar 2015 ble
uførepensjonen endret både i
folketrygden og i Statens pen-
sjonskasse (SPK). Hvordan
blir pensjonen dersom du har
særaldersgrense og mottar
uføre-pensjon? 



nr. 2 2015    5

    og særaldersgrense 

Nytt fra Statens Pensjonskasse  n

stillingen, men ikke lenger enn til
67 år. Hvis du for eksempel kunne
oppnådd 25 års medlemstid
dersom du ikke ble ufør, vil
uførepensjonen bli avkortet til
25/30-deler av full pensjon.

Ved særaldersgrense på 60 år
vil tjenestetiden regnes frem til
fylte 60 år.

Særalderspensjon fra 60 år
Særalderspensjonen fra Statens
pensjonskasse er 66 prosent av
pensjonsgrunnlaget.

Pensjonsgrunnlaget er for de
fleste er lønn på uføretidspunktet,
men det vurderes alltid om det i
løpet av yrkeslivet ditt har vært en
reell lønnsnedgang.  Hvis det har
vært en reell ned-gang i lønn vil
pensjonsgrunnlaget bli høyere
enn lønnen på uføretidspunktet.

Ved overgang til særalderspen-
sjon når du fyller 60 vil medlems-
tiden være den samme som ved
beregning av uførepensjon. 

Særalderspensjonen gir ikke
opptjening til fremtidig alders-
pensjon i folketrygden.

Et eksempel
For lettere å se hvordan over-
gangen fra uførepensjon til sær-

alderspensjon vil bli i praksis, tar
vi for oss et eksempel.

Peder Ås er født i 1963, og blir
100 prosent varig ufør fra 1.
januar 2015, han er da 52 år.

For enkelhets skyld sier vi at
han ikke har mulighet til å tjene
noe ved siden av sin pensjon.

Pensjonsgivende inntekt ved
overgang til uførhet er 600 000
kroner.

Medlemstid i pensjonskassen
vil være 30 år ved fylte 60 år.

Peder har hele tiden hatt 100
prosent stilling.

Uføretrygd i folketrygden 
66 prosent av 530 220 kroner (6
G) = 349 945 kroner per år og vil
ha denne frem til han fyller 67 år.

Samlet utbetaling
Samlet uførepensjon og uføre-
trygd før skatt = 349 945 + 86 148
= 436 093 kroner pr. år

Peder Ås er i dag 52 år og vil ha

uførepensjonen utbetalt frem til
han når særaldersgrensen på 60 år.

Samtidig med utbetalt uføre -
pensjon opparbeider han seg
fremtidig alderspensjon i folke-
trygden. 18,1 prosent av 600 000
kroner blir satt av i hans pensjons-
beholdning hvert år frem til han
fyller 62 år.

Særalderspensjon fra 60 år
Når Peder Ås fyller 60 år skal hans
uførepensjon i SPK regnes om til
særalderspensjon.

Han vil fortsatt ha utbetalt
uføretrygd fra folketrygden frem
til 67 år. Særalderspensjonen skal
nå samordnes med uføretrygden
fra folketrygden.

Ved full opptjening i SPK må vi
samordne med hele uføretrygden
minus 25 prosent av 1 G.

Uførepensjon i Statens pensjonskasse
25 prosent av G 22 093

+   3 prosent av 530 220 15 907
+ 69 prosent av (600 000 – 530 220) 48 148

Uførepensjon fra SPK 86 148 kroner pr. år

»»»»
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Skatt
Hvordan blir pensjonen til Peder
Ås etter skatt?  Vi ser på en enkel
skatteberegning som bare tar
hensyn til utbetalt pensjon og
ingen fradrag, formue eller andre
inntekter.

Det er innført et spesielt skatte-
fradrag på selve skatteberegningen
på pensjon, men dette gjelder
verken for uføretrygd, uførepen-
sjon eller særalderspensjon. 

Trygdeavgiften vil være 8,2
prosent av lønnen og 5,1 prosent
av all pensjon og trygd.(Se tabell
under).

Pensjon fra 67 år
Når Peder Ås fyller 67 år skal
uføretrygden i folketrygden regnes
om til alderspensjon i folke-
trygden. Tjenestepensjonen fra
SPK skal samordnes med folke-
trygdens ytelse.

Her må dessverre våre beregn-

inger stoppe fordi vi nå møter flere
uavklarte spørsmål.

Alderspensjonen i folketrygden
vil være beregnet ut fra den be-
holdningen Peder Ås har når han
fyller 67 år. Han har ikke opp-
arbeidet noen opptjening i folke-
trygden etter fylte 62 år. Hans
beholdning skal deles over de an-
tall år han forventes å leve etter
fylte 67 år.  Det vil si at den skal
levealdersjusteres. 

Hans beholdning i folketrygden
har hvert år blitt regulert opp i
samsvar med økningen i G, som
igjen skal følge gjennomsnittlig
lønnsvekst.

Han har fått opptjening i folke-
trygden frem til han fyller 62, år
selv om han har aldersgrense i SPK
på 60 år. Det han har tapt i folke-
trygd grunnet uførhet er eventuelt
en bedre lønnsutvik-ling som
yrkesaktiv enn gjennomsnittlig
lønnsvekst, og at beholdningen

ikke er fylt opp ytter-ligere fra 62
år.  

Når det gjelder pensjonen i SPK
er det svært usikkert hvordan den
vil bli. I SPK ble det i for-bindelse
med pensjonsreformen innført en
garanti på 66 prosent for alle født
til og med 1958.

Samlet pensjon fra folketrygden
og SPK skal være på minst 66
prosent av lønn ved samtidig uttak
av folketrygd og tjenestepensjon
fra 67 år eller senere.  Denne
garantien gjelder også selv om sær-
alderspensjon er utbetalt før fylte
67 år, så lenge alderspensjonen i
folketrygden ikke er tatt ut.

Pensjonsreformen fortsetter
Arbeidet med å se på hvordan of-
fentlig tjenestepensjon skal være
for de født etter 1958 har så vidt
begynt og vil pågå fremover.  Vi
kan derfor foreløpig ikke si noe om
hvordan pensjo-nen til Peder Ås
vil bli når han fyller 67 år i 2030. 

Etter at artikkelen er skrevet er
Grunnbeløpet i folketrygden
endret til  xx xxx fra 01.05.2015

Brutto særalderpensjon 66 prosent av 600 000                                396 000
- fradrag av uføretrygden                                 349 945                                  

- 25 prosent av G                                             22 093                    327 852
Til utbetaling fra SPK før skatt                                                            68 148

Samlet utbetaling før skatt = 349 945 + 68 148 = 418 093 kroner pr. år    

»

Type utbetaling                                    Alder                              Før skatt                 Skatt                           Etter skatt

Lønn                                                      < 52 år                            600 000                   177 499                      422 001

Uføretrygd/uførepensjon                   52 år – 60 år                  436 093                   106 884                      329 209

Uføretrygd/særalderspensjon            60 år – 67 år                  418 093                   101 106                      316 987
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1. Status i Heimevernet
Enkle fakta om HV (Faktaboks)
• Heimevernet er en landsdekk-

ende militær organisasjon med
45 000 soldater.

• 7 av 10 soldater av Forsvarets
operative volum bærer HV-
merke.

• 99 % av soldatene i Heimevernet
er sivile til daglig. Den sivile
kompetansen er et viktig ele-
ment i vår kompetansebrønn.

• Heimevernet tildeles cirka 3 %
av Forsvarets driftsbudsjett.
Grunnutdannelsen til soldatene
er gjennomført for forsvars-
grenenes regning.

Heimevernets oppgaver 
HVs overordn ede oppgaver står i
plansjen. HV skal videre ivareta

andre typer spesielle oppdrag
som:
• Forsterket grensevakt
• Styrkebeskyttelse
• Sikring av nasjonale styrker
• Mottak av allierte forsterkninger

HV har en rolle i forbindelse
med sivil samfunnssikkerhet og
bistand ved sivile kriser, og skal
etter anmodning kunne yte bi-
stand til sivile myndigheter i
henhold til bistandsinstruksen.
Krisehåndtering har vært, og vil
fortsatt være et prioritert område i
2015. Samarbeid med sivile
myndigheter som politi, fylker og
kommuner, er i denne
sammenhengen viktig.

Lokalt territorielt ansvar er og
blir en sentral rolle for
Heimevernet. I dette ligger an-

svaret for å planlegge, og legge til
rette for og gjennomføre militære
operasjoner i distriktene. Mottak
av forsterkninger enten det gjelder
egne forsvarsgrener eller NATO er
og blir svært sentralt. 

Dagens organisasjonsskisse
Norges landterritorium er delt inn
i 11 distrikter. Distriktene har en
innsatsstyrke land og noen har en
innsatsstyrke sjø. Totalt sett har vi
251 HV-områder og 15 innsats-
styrker land/sjø. 

HV-staben befinner seg på Ter-
ningmoen i Elverum.
Heimevernets skole og kom-
petansesenter er lokalisert til
Dombås og befalsskolen finner vi
i Porsanger. Sjøheimevernets
kompetansesenter ligger i Bergen.

Totalt har Heimevernet 45 000
soldater og 522 fast ansatte.

Styrkestrukturen
Innsatsstyrkene er fullt oppsatt
med 3000 frivillige soldater som
normalt trener mellom 15-20 dager
årlig. Noen få utvalgte tropper
trener 25-30 dager årlig. Denne
styrken er godt oppsatt med avdel-
ingsmateriell og representerer en
meget god reaksjonsevne og
kapasitet.

Jeg endrer treningsmodellen fra
og med 2015 slik at det blir to års
trening av områdestrukturen
etterfulgt av ett år med befalstren-
ing. Treningene er på 4-5 dager for
mannskaper og cirka 6 dager for
befal. Dette skaper grunnlag for å

Heimevernets status  



vedlikeholde og til en viss grad ut-
vikle operativ evne i områdestruk -
turen gitt dagens ressursnivå.
Stor tinget tar høyde for inntil 6
dager årlig tjenesteplikt for mann-
skaper og 9 dager årlig tjenesteplikt
for befal.

På materiellsiden opplever vi en
positiv trend. Komplett operativ or-
ganisasjonsplaner er revidert og
materiell fordeles gradvis ut til lok -
ale lagre i områdene. Dette bedrer
reaksjonsevnen til hele strukturen.

HV samarbeider godt med po-
litiet/justissektoren, selv om vi opp-
lever lokale variasjoner. Sikring i
forbindelse med terrortrussel er en
viktig oppgave som vi i økende
grad trener på sammen med po-
litiet.

Problemområder
Ikke alt er i skjønneste orden:
• For å møte dagens krav til forvalt-

ning og krav til reaksjonsevne må
lokale lagre for materiell, våpen
og ammunisjon etableres. Dette er
kostbart og tar derfor tid. 

• HK-416 skal bli vårt nye enhets-
våpen. Vi mangler et antall våpen
for å fullføre omvæpningen.

• På mobilitetssiden har vi god-
kjente prosjekter for flerbruks-
fartøy og småbåter til
sjøheimevernet og nye feltvogner
til innsatsstyrkene. Første
leveranse kommer tidligst i 2018.
Områdestrukturen har ikke
militære kjøretøy. De er avhengig
av at Forsvaret reetablerer et
system for «Anskaffelse ved be-

redskap», der eksempelvis HV-
soldaten må stille med egne
kjøretøy.

• Personlig bekledning og utrust-
ning. HV-soldaten vil med stor
sannsynlighet møte en militær
trussel først. Samfunnet velger å
kle opp sivile borgere i uniform,
gi dem et våpen og opplæring før
de skal ut og møte en motstander
ansikt til ansikt. Da må
samfunnet stille med det beste
som finnes av personlig beskytt-
else. Samtlige soldater må ha
skuddsikre vester og moderne
hjelmer.

• Personell. Personelloppfyllingen
er god i HV i dag, men
urbanisering og fraflytting spesielt
fra Troms og Finnmark skaper ut-
fordringer med å skaffe nok
kvalifiserte soldater. Befals-
produksjonen i Forsvaret er dras-
tisk redusert og jeg ser et økende
problem med å skaffe et tilst-
rekkelig antall sjefer. Opp-
gaveporteføljen til HV-distriktene
er svært stor og stabene er meget
små og sårbare. Når vi tar nye be-
redskapsmessige grep med lokale
lagre og lokale treninger vil ikke
«fellen» strekke til. Stabene må
styrkes med cirka 50 stillinger for
å hente ut den operative effekten
som potensielt ligger i strukturen.

2. Utvikling
Trusselen
Når Forsvarssjefen utarbeider et
nytt fagmilitært råd, tar han ut-
gangspunkt i en moderne trussel.

nr. 2 2015    9
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Når dette sammenholdes med po-
litiske føringer får vi fram nye og
viktige perspektiver:
• Territorielt fokus forsterkes.
• Ikke-lineær/hybrid trussel som

opererer i gråsonen mellom
jurisdiksjoner.

• En tradisjonelt organisert land-
styrke, utrustet og trent for å be-
kjempe en konvensjonell
motstander, er ikke nødvendig-
vis best egnet til å håndtere ikke-
lineær/hybrid krigføring i
gråsonen mellom fred og krig.

Hvordan kan HV bidra i dette
bildet?
Tillit i, kunnskap om, og relasjon er

med det sivile samfunn vil bli svært
viktig for å kontre en ikke-
lineær/hybrid motstander. HV skal
derfor fortsatt bidra til en nasjonal
krigsforebyggende terskel med vår
lokale tilstedeværelse. Denne ters-
kelen må være så robust at mot-
standeren avstår fra å operere på
norsk jord.

En konflikt vil ikke bli avgrenset
til en landsdel og varslingstiden
kan være svært kort. Det er derfor
åpenbart at reaksjonsevnen vår er
viktigere enn noen sinne. Re-
aksjonsevnen til HV er og blir
grunnleggende. Den må utvikles i
tråd med trusselen, slik at vi er
klare til strid i tide. Gode

prosedyrer, framskutte lagre og
sikre varslingssystemer skaper rask
reaksjon.

For å møte fremtidens utford-
ringer må Forsvaret ha relevante
kapasiteter som kan møte trusselen
der den oppstår, når den oppstår.
Historien har lært oss at det usann-
synlige fort kan bli sannsynlig, der-
for må vi ha en robusthet
innebygget i strukturen for å kunne
håndtere det uventede.
Heimevernet må ha en evne til
hurtig å etablere en terskel. Et
robust HV som utnytter tilgjengelig
teknologi og har relevante
kapasiteter til tapspåføring vil,
gjennom sitt volum alene, skape



operative utfordringer og
dilemmaer som vil påvirke en ag-
gressors kost – nyttevurdering. Vi
må også finne lokale tilpasninger av
strukturen slik at vi får maksimal
effekt av våre gode soldater. Dette
kan for eksempel være å sette opp
egne overvåkningsenheter på snøs-
cootere i Finnmark og medieteam
oppsatt med enkle gjerne kom-
mersielle UAVer og videoutstyr.  

Utholdenhet er også en egenskap
som er og blir viktig. De lokale HV-
styrkene må holde ut til andre egne
styrker kan settes inn. Dette kan
være egne landstridskrefter, luft-
styrker eller sjøstyrker. Alliert
mottak er også en svært sentral

funksjon for HV i framtiden. Vi må
bidra til at NATO står som et
troverdig forsterkningsalternativ.
Heimevernet støttet USMC i
Trøndelag sommeren 2014 og
støttet opp under alliert mottak på
Brevik havn under øvelse Noble
Ledger i september 2014. Styrkebe-
skyttelse, sikring av havner og
framføringsakser for allierte er
noen av våre viktige oppgaver i
denne sammenheng. 

Et HV som er tilgjengelig på kort
varsel, med en større grad av tilpas-
sede og differensierte kapasiteter
enn i dag, vil være et avgjørende bi-
drag både i bistand til det sivile
samfunn, episodehåndtering og

forsvar av det norske territoriet.
HV må fortsatt bygge på

prinsippet om enkelhet. Stort
volum innebærer at vi må velge
enkle og kosteffektive løsninger.
Eksempelvis kan HV-lagene settes
opp med jaktradio som koster
noen hundrelapper, i stedet for
høyteknologisk militært utstyr til
titallstusen kroner. 

En god situasjonsforståelse er en
forutsetning for å sette inn styrker i
distriktene. Dette krever kom-
munikasjonssystemer som kan
motta høyere nivås situasjonsbilde
og som samtidig muliggjør sending
av rapporter fra lokale HV-soldater
til høyere nivå. 

nr. 1 2015    11
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Noen nye kapasiteter kan være:
• Evne til å dokumentere hva som

skjer i en kaotisk situasjon.
Mediateam kan være avgjørende
for oss.

• Kommunikasjonsødeleggelser som
kan sinke en framrykning langs
veier. 

• Panserbekjempelse.
• Evne til å samvirke med egne

spesialstyrker.
• Evne til å drive trafikkontroll for å

støtte logistikken.

Trening
HV-avdelinger må få tilstrekkelig
trening. HV bygger på de beste
soldatene som har gjennomført

førstegangstjenesten. Da kan vi
ikke la denne kompetansen for-
vitre. Innsatsstyrkene må få anled-
ning til å trene 25-30 dager årlig,
og områdestrukturen må som et
minimum trene 5 dager to år på
rad for deretter å trene befalet år
tre. Dette gir dem en god mulighet
til å være operative. Ideelt sett
hadde jeg ønsker å gi hver soldat
seks dager årlig og befalet ni dager
årlig trening iht Stortingets
rammer.

Lokal tilstedeværelse
Sist, men ikke minst skal HV som
lokal grunneier legge til rette for
mottak av andre egne styrker og

allierte forsterkninger. Den
territorielle oppgaven er viktig.
Samarbeidet med sivile
myndigheter og lokal kjennskap
gir HV mulighet til å legge til rette
for effektiv innsetting av andre
egne styrker.

HV er til stede i hver bygd hvert
sekund, minutt, time og dag, året
rundt. Skal landsdekkende bered-
skap og utholdenhet forbedres, vil
det kun være HV som kan etablere
dette innen rimelig tidshorisont og
kostnad.

3. Oppsummering
Heimevernet er en viktig del av
vårt terskelforsvar og må fortsatt
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ha følgende egenskaper: 
• Heimevernet skal fortsatt være

territorielt. Våre elleve lokale
territorielle grunneiere må etab-
lere en god situasjonsforståelse,
sivilt som militært. Et godt sivilt
– militært samarbeid er et viktig
element i dette.

• Heimevernet må kunne reagere
rettidig. Vi skal ta opp kampen
mot en væpnet motstander i tide.
Vår gode reaksjonsevne er en
innebygd egenskap i
Heimevernet, men den krever at
lokale lagre etableres. Dette er vår
viktigste egenskap som må pleies
og verdsettes også i framtiden.
Med 45 000 soldater har vi også

et volum som også gir nødvendig
utholdenhet. Volum er også en
moderne kvalitet i seg selv.

• Heimevernets styrker må være
relevante. Vi må kunne møte en
motstander som består av
regulære landstridskrefter, eller
som består av en blanding av
sivile og militært personell, en
såkalt hybridmotstander. Dette
krever robuste avdelinger som
inneholder alt fra objektsikrings-
avdelinger i områdene til of-
fensive kapasiteter i
innsatsstyrkene.
Mine vernepliktige HV-soldater

må trolig gå i strid først. Da for-
tjener de den beste soldatutrust-

ningen og kvalitetstrening.
Det er bare Heimevernet som

kan etablere en militær landsdekk-
ende beredskap og utholdenhet
innen rimelig tidshorisont og
kostnad.

Sitat: “Anyone who thinks that
future battlefields will not contain
Infantrymen knows nothing about
war.”  Unknown US Marine
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PRIVATE TILBUD VURDERES
Overlege Anne Kari Rom, inn-
ledet debatten og deltok i panelet
med sterke og overbevisende fag-
lige synspunkter. Rom tok ut-
gangspunkt i selvopplevde
erfaringer (både i Oslo øst og vest)
og vurderinger som fagperson.
Kommunenes inntektsgrunnlag
ifm sykehjemsopphold er be-
tydelig underkommunisert. Hele
80 % av pensjonen til sykehjems-
pasienter blir ”konfiskert” av
kommunen. Mellomlegget for å få
en permanent plass på et privat-

drevet hjem er uten betydning for
de bemidlede. Dette bør være en
tankevekker i de politiske
miljøene i Oslo. Kanskje er
velferden og omsorgen for de
eldre for viktige til at vi kan over-
late til politikerne å styre den
videre utviklingen? Så langt er
man i tvil om dagens politikere
har de rette forutsetningene?  

BRUDD PÅ MENNES-
KERETTIGHETER
Det er veldokumenter, bl a ved
UiO - Juridiske fakultet i 2014, at

det foregår daglig brudd på
menneske - rettighetene for de
menneskene som har lagt grunn-
laget for vår velferd og velstand.
Både i sykehjem og i
hjemmebaserte tjenester, - i klar
tekst er det de tjenester som er
Oslo kommunens ansvar.
Bydelene har fått ansvaret for å
administrere elendigheten,
hovedhensikten synes å være et
pulverisert ansvarsforhold. I Råd-
huset viser man til Bydelen og i
Bydelene viser man til Rådhuset. 

Resultatet er at de eldre ofte
vanskjøttes og vantrives, - for ek-
sempel er et betydelig vekttap
ikke en uvanlig observasjon. De
fagansvarlige forsikrer familien
om at ”alt er i orden” og po-
litikerne og Sykehjemsetaten tar
dette til ”etterretning”, uten å ta
sitt kontrollansvar på alvor. Kon-
sekvensen er at de syke og eldre
sviktes på alle kommunale nivåer.

SYSTEMSVIKT I ELDRE-
OMSORGEN I OSLO
Det er stor enighet blant både

På et sjelden godt besøkt medlemsmøte i Forsvarets Seniorfor-
bund avdeling Oslo (FSF/O) ble seniorpolitikken i Oslo kom-
mune/-bydeler debattert. Møtet ble avviklet på Akershus
festning, og tok utgangspunkt i de forskjellige partienes kom-
munevalgprogram for perioden 2015 - 19. Sentrale beslutnings-
takere og politiske aktører som; Carl I Hagen (FrP), Frode Kyvåg
(AP), Ola Kvisgaard (HØ), Benjamin E. Larsen (SV) og Odd E
Dørum (V) ble på en saklig og informativ måte konfrontert med
dagens realiteter av overlege Anne Kari Rom (P) og møteleder
ob Thor Lysenstøen (P), leder i FSF/O.

PRESSEMELDING 

POLITISK DEBATT 
MED BESLUTNINGSTAKERNE PÅ ARTILLERILOFTET, AKERSHUS FESTNING
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fagfolk og pårørende om at det er
en betydelig underdekning av
sykehjemsplasser i Oslo. Es-
timater viser at mangelen er 10 –
15 %, dvs 4 – 600 plasser. Po-
litikerne påstår det motsatte,
fordi de selv har gjort terskelen
så høy at man nesten må være
”kretsmester” i høydehopp (og
hvem er det i en alder av 80 – 90
år) for å komme over. Eller ha
svært ressurssterke pårørende for
å få en anstendig behandling i de
kommunale organer som er an-
svarlig for eldereomsorgen i
Oslo. 

Det generelle inntrykket av
politikerne i panelet ble dess-
verre at de var lite konkrete og
løsningsorienterte. De forsøkte
seg derimot med avsporinger og
å sett en annen dagsorden! Bl a
forsøkte Hø representant fra
Oslos helse & sosialkomité å
vinkle debatten mot de ansatte i
sykehjemmene og de
hjemmebaserte tjenester. Dags-
orden og problemstillingene for
dette møte var derimot po-

litikernes ansvarsfraskrivelse og
sviktende kontrollfunksjon i
eldreomsorgen. Møteleder førte
imidlertid debatten straks tilbake
på rett spor. Noen få lyspunkter i
denne forsamlingen av beslut-
ningstakere var Odd E Dørum
og Carl I Hagen, - de var både
positive og klare i sine anbefal-
inger og holdninger. På oppford-
ring svarte derimot alle et
rungende og enstemmig JA på at
det var systemsvikt og mange
store utfordringer i eldre-
omsorgen i Oslo.

STRAKSTILTAK – NÅ!
Politikere og administrasjon må
LYTTE til de pårørende og ta
dem på alvor nå!

Ledelse av hjemmebasert og
sykehjemsomsorg må styrkes.

Kompetanse til de ansatte må
bedres og det må ansettes flere
sykepleiere som følge av sam-
handlingsreformen. 

De grunnleggende etiske hold-
ningene til omsorg for syke eldre
i hele omsorgen må styrkes!

Fylkesmannen og alle andre
tilsyn må nå følge opp sine egne
tilsynsresultater for å se at for-
bedringer faktisk gjennomføres
der hvor det er nødvendig!

EGET POLITISK PARTI?
Kanskje kan ”Pensjonistpartiet”
være pensjonistenes politiske
redskap på veien mot et bedre og
tryggere samfunn for de eldre?
De øvrige politiske partiene
synes ikke å ta store deler av den
Norske befolkning (> 800 000
mennesker) på alvor.

”En hver sivilisasjon be-
dømmes ofte ut i fra måten man
tar vare på sine eldre. Til syvende
og sist handler det om po-
litikernes anstendighet og
menneskesyn, i dette tilfellet
holdningen til syke og plei-
etrengende eldre mennesker”. 

Per Walter Jensen
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Dirigenter, kjære gjester,
æresmedlemmer, innehavere
av forbundets hederstegn,
landstyremedlemmer og
delegater.

For 11 år siden på lederkon-
feransen snakket leder i Forsvarets
pensjonistforening om sam-
arbeidet i SAKO og uttalte
følgende: «Norsk Pensjonistfor-
bund har fått ny leder, og han
ønsket et bedre samarbeid. For-
svarets pensjonistforening for-
handlingsmuligheter med
myndighetene går gjennom
SAKO og Norsk Pensjonistfor-
bund.» Dette ga oss IKKE inn-
flytelse.

Jeg er stolt når jeg i dag står her.
Hvorfor er jeg det; fordi For-
svarets seniorforbund etter 6 års
hardt arbeid har fått DRØFT -

INGSRETT MED REGJE-
RINGEN. Det mine damer og
herrer er det all grunn til å være
stolt av. Endelig sitter vi, det 4.
største pensjonistforbundet i
landet og det største i staten ved
statsrådens bord, endelig kan vi på
lik linje med 3 andre pensjonist-
forbund snakke på vegne av våre
medlemmer direkte til Arbeids-
og sosialministeren. Vi kan nå
påvirke statsbudsjettet og tryg-
deoppgjøret ved at statsråden får
våre innspill og krav, både skriftlig
og ikke minst muntlig. 

Men det betyr mine damer og
herrer at vi har fått en ny
portefølje, vi er på en annen
arena, det kreves mer av oss ved at
vi nå må følge mer grundig med i
regjeringens arbeid, det kreves nå
mer av oss ved at det, nå når vi
har fått drøftingsrett, også for-
ventes at vi leverer et godt, solid

og gjennomtenkt produkt. Vi kan
ikke bare å synse lenger, det må
være konsistens i det vi gjør. Dette
innebærer igjen at vi i forbunds-
kontoret MÅ frigjøre mer res-
surser til dette arbeidet.

Som et eksempel vil jeg nevne
årets trygdedrøftelsene. Lønns-
oppgjøret i år har gitt lite til
lønnsmottakere og reallønns-
veksten er meget lav. Trygdeopp-
gjøret baseres i stor grad på
reallønnsutvikling, når pensjon-
istene så skal trekkes med 0,75%
blir det utfordrende å forklare
våre medlemmer at økningen i
trygdeutbetalingene i verste fall
kan bli negativ. Her må forbundet
overbevise statsråden at pensjon-
ister må ha en økning som holder
tritt med resten av utviklingen i
samfunnet. Statsråd Eriksson har
tatt vårt syn og er i dialog med de
parlamentariske lederne på

ÅPNINGSTALE 
VED LEDER

LANDSMØTET

Dirigenter og referenter styrte landsmøtet med stødig og smidig hånd.
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Stortinget om situasjonen pen-
sjonistene kan komme i dette året.
Drøftingsmøte finner sted 19. og
20. mai.

Vi har med andre ord gått fra å
være Forsvarspensjonister til å bli
en Pensjonistorganisasjon som er
en viktig samfunnsaktør, men det
betyr ikke at vi må glemme vårt
opphav- hvor vi hører hjemme og
hvem vi er til for.

For to år siden diskuterte Lands-
møtet økning av kontingent på
bakgrunn av dårlig økonomi og
usikkerhet rundt tildeling av stat-
lige tilskuddsordninger. Etter
landsmøte fikk forbundet inn-
vilget sine krav om å være om-
fattet av tilskuddsordningen fra
Arbeids- og velferdsdirektoratet.
Dette er midler som er kjær-
komne for forbundet. 

Vi har nå blitt flinkere med å

sende inn regnskap fra avdel-
ingene og forbundet sentralt slik
at vi alle får mer ut av merverdi-
kompesasjon.

Men mine damer og herrer,
med offentlig støtte innebærer for-
ståelig nok også mer kontroll og
oppfølgning av de tildelte midler,
bla. krav til  bruk av offentlig re-
visor og krav om underskrift av
hele Landsstyret på årsberetning
og regnskap sentralt, videre
underskrevne medlemslister og
årsmøtereferater lokalt. Dette
betyr grundig, rettidig og korrekt
arbeid fra alle ledd i organisa-
sjonen slik at myndighetene har
tiltro til oss. For å få dette til med
det dataverktøyet vi i dag har er
dette meget ressurskrevende
arbeidsoppgaver, samme arbeid
gjøres på flere nivå uten at vi er
garantert rettidig informasjon. 

Vi får fortsatt god støtte fra For-

svarssjefen, denne støtten dekker i
stort godtgjørelser for verv samt
arbeidsgiveravgift. Dette betyr
ikke at vi har flust med penger,
økonomisk måtehold må fortsatt
prege organisasjonen. Måtehold
vil komme alle våre medlemmer
til gode i det lange løp.

Det viktigste vi gjør mine damer
og herrer er å verve nye
medlemmer. Vi vet alle at de
eldste av våre medlemmer vil gå
bort, noen melder seg ut og noen
blir strøket fordi de ikke betaler
den lave kontingenten vi har. Vi
vet alle også at en organisasjon
uten tilgang i bunn vil etter kort
eller lengre tid dø ut, forbundet
eller organisasjonen blir så liten at
den slutter å eksistere. Her må vi
alle legge oss i selen og verve nye
medlemmer. Jeg er overbevist om
at vi rekrutterer flest og best i lo-

Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Thor Kleppen
Sættem, holdt et engasjert og meget interessant foredrag om
utfordringene i arbeidslivet.

Leder FSF Geir Anda åpner landsmøtet 2015.



18 nr. 2 2015

kalmiljøet. Har vi en avdeling som
er velfungerende, med et godt og
interessant program og hvor folk
trives vil den enkelte ønske å være
medlem der. Dere klarte å verve
427 medlemmer i 2014, som er 77
over måltallet, så langt i år har vi
vervet 226. Basert på disse tallene
er jeg overbevist om at vi i 2015
vil ha en netto økning av medlem-
stallet, noe vi ikke har hatt på
mange år. 

Dette mine damer og herrer
varmer langt ned i hjerterøttene.
Her har dere og alle våre
medlemmer gjort en formidabel
jobb, dette står det stor respekt av,
jeg takker dere hjerteligst. 

Vi lever i en digitale verden,
nyheter kommer og dynger oss
ned hele tiden. Er Forsvarets
seniorforbund på banen her, tja
kanskje det, men mange vil si vi er

for gammeldagse, følger ikke med
i utviklingen, har datasystem som
er i bakevja, og er ikke på nett slik
vi burde.

La meg dvele litt ved dette.
Vi har et medlemsregistrering-

system som er svært ressur-
skrevende, på to ledd, samtidig er
systemet slik at det ikke gir en
sikker og oppdatert oversikt over
medlemsstatus og utvikling til en-
hver tid gjennom året. Forbundet
MÅ redusere ressursbruk
samtidig være sikre på at de data
som ligger i systemet er korrekte;
det fordrer et fremtidig on-line
system. I dag er det den 11. mai
og vi sentralt vet ikke hvor mange
medlemmer forbundet hadde pr.
31. desember 2014. Dere er enig
med meg at slik kan det ikke være.

Hjemmesiden er et utmerket
medium til å nå mange personer
med tidsaktuell informasjon,

samtidig som informasjonen raskt
kan oppdateres. Dette medium er
også billig da «trykkekostnadene»
er meget lave sammenlignet med
utgivelse av f.eks. medlemsbladet.   

På hjemmesiden vår ligger det
for mye gammelt stoff som er ut-
gått på dato, med andre ord siden
oppdateres ikke ofte nok. En del
avdelinger er flinke til å bruke
siden, andre bruker den av og til
mens noen avdelinger ikke be-
nytter denne muligheten. Sentralt
er vi ikke der vi skal være, vi
klarer ikke å få ut nok aktuelt stoff
tidsnok. Jeg ser for meg at siden
skal være et oppslagsverk for våre
medlemmer og ikke minst for
potensielle nye medlemmer, om
aktuelle saker forbundet arbeider
med, samtidig skal man lett finne
gamle saker som har vært skrevet
om i Medlemskontakt og på
nettet. Videre skal siden være som

Sjef Forsvarsstaben, generalløytnant Erik Gustavson, holdt et inspirerende foredrag om status og utfordringer i Forsvaret.
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andre moderne hjemmesider slik
at relaterte artikler kommer opp
automatisk. Besøkstallet til vår
hjemmeside har øket i det siste, vi
ligger nå på mellom 200 og 300
besøk hver uke, vi må doble tallet,
- da øker også medlemstallet.

I dag mine damer og herrer
sendes all korrespondanse med
dere til dette Landsmøtet ut med
post i brev, som man gjorde for 30
år siden til de første landsmøtene.
Skal vi holde på slik i de neste 30
og? Jeg tror ikke det. Her bør vi
følge med i utviklingen og gå over
til utsendelse av landsmøtepapirer
pr. e-post i fremtiden. De aller
fleste opererer i dag med e-post
adresser og er tilgjengelige på den
måten. 

Medlemsfordeler mener jeg er
viktig, enhver organisasjon med
respekt for seg selv har medlems-
fordeler. Forbundet sentralt har

jobbet aktivt med å finne nye og
flere leverandører som vi kan
inngå gunstige avtaler med for
våre medlemmer samtidig som
forbundet tilkommer inntekter på
annonser. Målsettingen er å finne
landsdekkende leverandører, det
er ikke alltid like enkelt, da får vi
ta det nest beste og så utvide evt
ha flere avtaler som dekker
samme fagfeltet. MEN for å få de
fordelene vi snakker om må vi
kunne identifisere oss, vise at vi er
medlem i Forsvarets seniorfor-
bund, da må vi ha utstedte
medlemskort, det får vi ved et nytt
medlemsregistrering-system.  

Kjære delegater, det er mitt opp-
riktige håp at vi på dette Lands-
møtet kan diskutere et moderne
forbund og veien fremover med
den tillit vi har fått, og som vi må
forvalte på en ryddig og troverdig

måte. Vi er oppfattet som en
seriøs aktør opp mot
myndigheter, og slik må det være i
fremtiden. 

Videre må vi som tillitsvalgte
sette våre medlemmer i høysetet.
Vi må ha fokus på det som gavner
våre medlemmer slik at de føler
de får igjen for medlemskon-
tingenten og omtaler vårt forbund
i positive ordlag og med det bidrar
til medlemsrekruttering.

Vi står foran tre viktige dager,
hvor saker med stor betydning for
forbundets femtid skal behandles.

LYKKE TIL MED FORHAND-
LINGENE, OG ET GODT OG
KONSTRUKTIVT LANDSMØTE
TIL DERE ALLE SAMMEN.

Nyvalgt landsstyre 2015–2017 med varamenn. (Kjell Johan Eriksen var fraværende). For nærmere detaljer se våre hjemmesider.
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Iverksetting av
retningslinjer
for opprett-
holdelse av
helse- og 
pensjons-
rettigheter 
ved tjeneste-
gjøring i 
sekonderte
stillinger



Alle som tegnet seg som nytt medlem i Forsvarets
seniorforbund (FSF) i perioden søndag 1. mars til og
med onsdag 15. april 2015 deltok i trekningen om en
reise med Color Line, tur – retur Oslo-Kiel for to
personer. 

Under landsmøtet på Gjøvik ble vinner av gratis reise
med Color Line til en verdi på 2.000 kroner trukket.
Trekningen ble foretatt under landsmøtemiddagen
av æresmedlem Torolf Støyva.
Den heldige vinner ble Ulf Hansen FSF Oslo.  
Forsvarets seniorforbund gratulerer hjertligst.

Vinner av Color Line tur

Ulf Hansen mottok i dag premien av leder
FSF Oslo Thor Lysenstøen, som vinner av
FSFs rekrutteringskonkurranse, trukket ut
på LM på Gjøvik.
FSF ønsker  Ulf og kona lykke til på turen
med Color Line.
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Nytt fra

sekretariatet

Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) gjennomførte
sitt representantskapsmøte 15. april i år. Arild
Kristensen, tidligere leder av FSF, som også har
vært leder av Sf siden oppstarten, hadde meddelt
valgkomiteen at han ikke stilte til gjenvalg. Som
ny leder ble valgt Stig Klingstedt fra Seniorsaken.
Forsvarets seniorforbund takker Arild Kristensen
for det arbeidet han har lagt ned som leder de
siste 5 år. Han har utført et banebrytende arbeid
som har resultert i et tettere samarbeid mellom
medlemsorganisasjonene i Sf, og som ble kronet
med drøftingsrett i møte med regjeringen.
Arnulf Eilertsen sa fra seg vervet som kasserer
etter 5 år i den posisjonen. 

FSF takker begge herrene så mye for innsatsen
og ønsker de lykke til i nye utfordringer.

Forsvarets seniorforbund er høringsinstans i
Arbeids- og sosialdepartementets «Forslag til krav
om minste tilsettingstid (karensperiode) i stilling
med lavere aldersgrense før pensjonsrett fo-
religger etter lov om Statens pensjonskasse».
Saken har blitt aktualisert etter at det har
kommet opp at tjenestemenn, spesielt i politiet
når man nærmer seg 60 år har kunnet gå ned i
grad i lavere stilling med lavere pensjonsalder, og
på den måten gå av med særaldergrense mye tid-
ligere enn i den faste stilling man var tilsatt i. 

Den 28. april leverte forbundet sine tre prioriterte
krav til statsbudsjettet 2016 til Arbeids- og
sosialminister Robert Eriksson. Kravene var:
1. Forutsetningen for reallønnsvekst settes fra

2016 ned til 0,5 %, og den faste faktoren
reduseres til 0,25%.

2. Trygdeavgiften behandles ikke som en
samordnet avgift, men deles i helsedel og pen-
sjonsdel. Trygdeavgiften tilbakeføres med 1,7
prosentpoeng for pensjonsinntekt, til 3,4%.

3. I deltakende kommuner (kommuner som deltar
i forsøksordningen med statlig finansiering av
omsorgstjenestene) gjennomføres en kartlegg-
ing av omsorgstjenestens kapasitet og kvalitet,
herunder de ansattes kompetanse. Dette gjen-
nomføres før oppstart 1. mai 2016. Samme
kartlegging gjennomføres ved terminering av
forsøket.

FSF møtte 16. april i Arbeids- og sosialdeparte -
mentet i et forberedende møte før årets trygde-
drøftinger 19. og 20 mai. Møtet hadde som formål
å ha en felles forståelse for beregningene gjort av
det tekniske beregningsutvalget før drøftings-
møtet 19. og 20. mai. Organisasjonene hadde
ingen kommentarer til  tallgrunnlaget, men FSF
har i ettertid anmodet om en klargjøring av om
lærerstreiken i fjor har hatt innvirkning på lønns-
veksten for alle grupper sett under ett.
FSF deltok 19. og 20. mai i drøftingene av 
tallgrunnlaget i forbindelse med årets
trygdereguleringer. For nærmere informasjon se
forbundets hjemmesider.

Besøkte avdelinger
Siden sist nummer av medlemskontakt er
følgende avdelinger besøkt av representanter fra
forbundet sentralt: FSF Vesterålen, FSF Andøya,
FSF Øst-Finnmark, FSF Kristiansand, FSF Kjevik
og FSF Mosjøen som er under etablering. Dette
har vært meget velorganisert og interessante
besøk. Leder og nestleder takker for all tilrettelagt
støtte.
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Forbundet for alle seniorer som har eller har hatt tilknytning til Forsvaret

FORSVARETS  SENIORFORBUND

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

n Hjelpe enkeltmedlemmer i pensjonssaker 
der hvor dette er ønskelig eller nødvendig 

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

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

n Arbeide for at forsvarets støtte til 
forbundet og avdelingene blir 
opprettholdt 

n Være en pådriver slik at opparbeidede 
og framforhandlede rettigheter blir 
opprettholdt 

n Motivere avdelingene til samlet
profilering  og rekruttering 

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

VÅRE OPPGAVER

Innføring av Pensjonsreformen mvf 1. januar 2011 har stor betydning for nåværende og kommende
pensjonister. Forsvarets seniorforbund arbeider kontinuerlig for å påvirke sentrale myndigheter
med tanke på nødvendige tillempinger for å redusere de mest negative konsekvensene av re-
formen.

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 medlemsfordeler. 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.

HVA GJØR VI FOR DEG?

n Drøftingsrett med regjeringen om regulering
av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner 
samt statsbudsjettet når det gjelder saker av 
betydning for pensjonistene.

n Din pensjon er gjenstand for årlig regulering 
i takt med grunnbeløpet  i folketrygden. 
Innført i 1986 

n Tilgang til å benytte forsvarets avtaler på 
hotell og leiebil 

n Avtale om økonomisk støtte til drift av 
forbund og lokale avdelinger 

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

n Medvirket til at Statens pensjonskasse har 
endret sine informasjonsrutiner vedrørende 
pensjon

n Ditt pensjonsgrunnlag blir oppregulert når du 
fyller 67 år tilsvarende lønnsveksten fra uttaks
tidspunktet. Gjelder fra januar 2011 for de med
særalders grense på 60 år

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

DETTE HAR VI OPPNÅDD

Forsvarets seniorforbund har i mer enn 30 år stått vakt 
om våre opparbeidede rettigheter, og realverdien av våre pensjoner.

Støtt vårt arbeid gjennom medlemskap!
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Forbundet for alle seniorer som har eller har hatt tilknytning til Forsvaret

FORSVARETS  SENIORFORBUND  |  LOKALE  AVDELINGER

FSF - Andøy
Leder Åge Nilsen
Fridtjof Nansensgt 81
8480 Andenes
76142814 91854711
andoey@fsforb.no

FSF - Bergen
Leder Egil Eikanger
Skarehaugane 5
5174 Mathopen
55269270 92889400
bergen@fsforb.no

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

FSF - Bodø
Leder Karl Anton Langbakk
Storvika 2B
8014 Bodø
75508515 40249245
bodoe@fsforb.no

FSF – Drammen
Leder Eirik Davidsen
Krystallveien 31
3478 Nærnes
93016971
drammen@fsforb.no

FSF - Elverum
Leder Aage Willy Jonassen
Simleveien 12
2406 Elverum
62414068 95195189
elverum@fsforb.no

FSF - Fauske
Leder Lars Andreassen
Aspveien 12
8209 Fauske
75646631 90650654
fauske@fsforb.no

FSF - Fredrikstad
Leder Tore Bjønnes
Normannsveien 2B
1678 Kråkerøy
69341825 90769659
fredrikstad@fsforb.no

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

FSF - Halden/Sarpsborg
Leder Ove Aardal
Borgerskansen 9 A
1767 Halden
90040266
haldensarpsborg@fsforb.no

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

FSF - Harstad
Leder Bjørn Harald Rydeng
Plassenveien 32 A
9409 Harstad
77073353 91190123
harstad@fsforb.no

FSF - Haslemoen
Leder Jan Tore Olsrud
Gistivegen 360
2436 Våler i Solør
99222014
haslemoen@fsforb.no

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

FSF - Indre Troms
Leder Torkild Westgaard
Dørum 7
9360 Bardu
47854227
indretroms@fsforb.no

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

FSF - Kjeller
Leder Arne K Karlsen
Frydenlundsgate 7 A
2010 Strømmen
63818685 97545949
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 Kristiansand
38012181 93686140
kristiansand@fsforb.no

FSF - Levanger/Verdal
Leder Einar M Aasen
Leirabekkvegen 3
7600 Levanger
74081896 90741852
levangerverdal@fsforb.no

FSF - Lillehammer
Leder Martin Åsegg
Kløverenga 30
2611 Lillehammer
61254246 90199105
lillehammer@fsforb.no

FSF - Midt-Troms
Leder Per-Ivar Klingenberg
Utsikten 2
9325 Bardufoss
41314221
midttroms@fsforb.no

FSF - Mosjøen
Leder Ragnar Olsen
Mathis Brunsgt 20 C
8657 Mosjøen
(interimstyre)

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

FSF - Oslo
Leder Thor Lysenstøen
Brobekkveien 53 C
0598 Oslo
99092481
oslo@fsforb.no

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

FSF - Ringerike/Hole
Leder Einar Roald Lauritsen
Daniel Hansensvei 17
3531 Krokkleiva
90151833
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 - Stavern
Leder Hans Sigurd Iversen
Gunnar Reiss 
Andersens gt. 133
3259 Stavern
92827926
stavern@fsforb.no

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

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

FSF - Vesterålen
Leder Per-Erik Eriksen
Vesterålsgate 98
8400 Sortland
76122055 47014090
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 Trond Amundsveen
Vardeveien 12
7140 Opphaug
72600144 96234841
oerland@fsforb.no

FSF - Øst Finnmark
Leder Sigfred K Kalvik
Parkveien 10
9800 Vadsø
78952711 97643801
oestfinnmark@fsforb.no

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

Oppdatert pr 05.05.2015



Bli medlem i Forsvarets  seniorforbund

FORSVARETS  SENIORFORBUND

Forsvarets seniorforbund – Rådhusgt. 2, Oslo –Telefon: 23 09 32 33 –Telefaks: 23 09 35 34

Postboks 1550 Sentrum 0015 Oslo – E-post: post@fsforb.no – Redaktør: Geir Anda

Hjemmeside: www.fsforb.no

Medlem

Etternavn: Fornavn: Født:

Ektefelle/samboer

Etternavn: Fornavn: Født:

Adresse:

Post nr: Poststed: Tlf:

E-post: Tjenestested:

Ønsket lokalavdeling:

Dato/underskrift:

Vervet av: Adresse:

INNMELDINGSBLANKETT


