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Det er lett å glemme noen av de helt 
enkle ting i hverdagen. For eksem-
pel er det lett å glemme hvor viktig 
det er å gi en positiv kommentar til 
et annet menneske – en ektefelle, en 
arbeidskollega, en venn, en nabo, 
en tenåring. Ja, kanskje til og med 
svigermor fortjener noen gode ord.
Det er ikke mange som er så umu-
lige at vi ikke kan finne noe positivt 
å si. For alle har vi det felles at vi 
responderer aller best i livet når vi 
blir verdsatt. Vi har behov for å bli 
sett. Vi trenger tilbakemelding både 
på den vi er og på det vi gjør – ær-
lig tilbakemelding. Det er i samspill 
med andre vi utvikler oss og for-
mes. Og det er i samspill med andre 
vi utfordres på de nødvendige juste-
ringer i livet.
Jeg fant et lite dikt forleden som 
gir en god og nødvendig påmin-
nelse om viktigheten av å være raus 
med gode ord i hverdagen til dem 
vi omgås. Vi trenger den trygg-
het som andre kan være med å gi 
oss, for mange opplever at det kan 
være ganske værhardt å leve. ”Du 
skal elske din neste som deg selv”, 
sier mannen fra Nasaret. Ragnhild 
Bakke Waale sier det slik:

Fortell meg
at jeg er noe,
at jeg kan noe,
at jeg kan bety noe.
Fortell meg det.

Ikke fortell meg
det jeg gjorde,
eller det jeg kunne ha gjort
eller det jeg burde eller skulle ha 
gjort.
Nei, ikke fortell meg det.

Fortell meg heller at jeg er noe,
at jeg kan noe,
at jeg betyr noe.
Fortell meg heller det.

Jeg trenger det,
skjønner du.
Jeg trenger det så sårt.
Jeg trenger en søyle av trygghet
å lene meg mot gjennom livet.
Jeg trenger det,
skjønner du,
for det er så værhardt å leve.

n 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. 

Etter 39 år i tjeneste i Forsvaret har jeg 
nå hengt uniformen i skapet. Mange 
har spurt hvordan det er, mitt svar har 
alltid vært at det så langt er helt fint. 
Beslutningen om å slutte kom etter 
en tid med vurderinger og tanker om 
dette kunne gå bra, var jeg sikker? 
var det dette jeg ville? eller skulle jeg 
stå løpet helt ut til våren 2014, da jeg 
måtte gå? Jeg er klar over at det kan 
komme tanker om hvorfor i alle dager 
sluttet jeg, men så langt har jeg ikke 
angret en dag, beslutningen var riktig 
og jeg trives som særaldserspensjonist.
Jeg vil takke Landsmøtet og dermed 
alle Forsvarets (S)seniorforbunds 
medlemmer for tilliten som er gitt 
meg ved valget av meg som leder 15. 
mai i år. Jeg startet opp i tillitsvervet 
2. september og har et klart mandat 
fra Landsmøtet hva jeg skal arbeide 
med og ikke minst prioritere de neste 
2 årene. Sekretariatet er nå sammen-
satt av to personer med lang og solid 
erfaring,Karl O Bogevold og Egil 
Vindorum, og med tre førstereiskarer 
i Knut Dalen, Svein R Haugen og un-
dertegnede. Nåværende sekretariat har 
etter min mening en god mix av kom-
petanse i sekretariatet og lang erfaring 
fra forskjellig nivå i Forsvaret, så med 
den sammensetningen mener jeg vi 
har en kompetent og godt team for den 
daglige drift av forbundet.
La meg få takke Arild Kristensen for 
innsatsen gjennom 8 år. Han har ledet 
Forbundet gjennom både turbulente 
og utfordrende år, noe vi alle vet kan 
slite både på humøret og ikke minst 
kreftene. Han kom alltid i mål, og med 
sitt gode humør skapte han entusiasme 
og arbeidsvilje både lokalt og sentralt. 
Takk for innsatsen Arild.
Arnulf Eilertsen har hatt en sentral 
rolle i sekretariatet i lang tid og er godt 
kjent for medlemmene. Han  valgte og 
ikke stille til gjenvalg for en ny periode 
og sluttet i forbundet etter 8 år. Vi tak-
ker for innsatsen og ønsker lykke til 

videre som blant annet en god medar-
beider i Seniorenes fellesforbund. 
Etter en utrolig fin sommer i hele 
landet kom årets valgkamp i gang for 
fullt. Jeg har ikke hørt så mye snakk 
om pensjon fra sentrale politikere på 
lang tid. Imidlertid er historien gjen-
tatt, de eldre får aldri så mye omsorg 
som under valgkampene. Det som nå 
er viktig er å gå fra ord til handling i 
eldreomsorgen. Forsvarets seniorfor-
bund har sammen med Seniorsaken 
gjennom Seniorenes fellesforbund  
åpne møter både i Skedsmo, Stavan-
ger, Gjøvik, Harstad og Oslo hvor det 
på enkelte steder har deltatt sentrale 
politikere, hvor forbundet har hatt 
muligheter til å forklare urimelighe-
ter i pensjonsreformen, samt stille de 
politiske partiene konkrete spørsmål 
om partiets ståsted med tanke på pen-
sjonister. Det er meget positivt at den 
store gruppen som pensjonistene er får 
fokus hos politikerne. La oss håpe at 
dette fokuset holde seg ut i hele stor-
tingsperioden og at lovnadene som er 
gitt kommer på plass en etter en. 
Evalueringen av Pensjonsreformen i 
2017 blir svært viktig for alle pensjo-
nister. Det er i dag åpenbare skjevheter 
som så langt er avdekket og som vi 
som forbund må poengtere og i arbei-
det opp mot stortingsbehandlingen 
belyse slik at våre synspunkter blir 
forstått og tatt til følge.
Hjertelig takk til alle tillitsvalgte både 
lokalt og sentralt for alt det arbeidet 
som legges ned til beste for medlem-
mene og forbundet, et arbeid jeg vet 
at det settes STOR pris på. Uten dette 
arbeidet ville ikke Forsvarets senior-
forbund hatt den anseelse og sentrale 
posisjonen som det i dag har.
   
  
       

REFLEKSJON	PÅ	LIVSVEIEN
Min	vakt

2   Nr. 3 • 2013    MEDLEMSKONTAKT



MEDLEMSKONTAKT  Nr. 3 • 2013   54   Nr. 3 • 2013    MEDLEMSKONTAKT

De som beordres til tjeneste i inn- eller utland, for eksempel militært per-
sonell eller polititjenestemenn, kommer inn under Pensjonslovens § 15 
som handler om midlertidig tjeneste i høyere lønnet stilling. 

Ny praktiseriNg av regler 
fra 01.07.2012
Før 1. juli 2012 fikk man pensjonsgivende tillegg og lønnstrinnet som pen-
sjonsgivende i Statens pensjonskasse for den midlertidige beordringen. I 
dag sier regelverket at den som ble beordret etter 1. juli 2012, får tillegget 
og lønnstrinnet som pensjonsgivende i SPK - hvis tjenesten er to års sam-
menhengende. 

NoeN eksempler
Beordringstjeneste påbegynt og avsluttet før 01.07.2012 
En oberst ble beordret til tjeneste i Kosovo fra 01.08 2006 til 31.07.2007, og 
i Afghanistan fra 01.05.2008 til 31.10.2009. Han søker hel alderspensjon fra 
01.08.2012. Beordringen medfører høyere lønnstrinnsplassering og pen-
sjonsgivende tillegg enn tjeneste i Norge. Han får godskrevet den høyere 
lønnen i begge beordringsperiodene som pensjonsgivende. 

Beordringstjeneste påbegynt etter 01.07.2012 eller senere 
En oberst beordres fra 01.08.2012 til 31.01.2014. Beordringen medfører 
høyere lønnstrinnplassering og pensjonsgivende tillegg enn tjeneste i 
Norge. Medlemmet får ikke godskrevet den høyere lønnen i beordringspe-
rioden som pensjonsgivende, siden varigheten er mindre enn 2 år. 

Beordringstjeneste påbegynt før 01.07.2012 og avsluttet etter 01.07.2012 
En oberst var beordret til tjeneste i Afghanistan i perioden 01.06.2012 til 
31.12.2012. Han søker hel pensjon fra 01.04.2013. I perioden han var ute, 
hadde han høyere lønn. Han får medregnet den høyere lønnen i beord-
ringsperioden som pensjonsgivende, fordi han reiste til Afghanistan før 
endring av praktisering av bestemmelsen.

Utenlandstjeneste	
og	pensjon
Når statens pensjonskasse kjører 
seniorkurs i forsvaret, kommer 
det ofte spørsmål om beordring til 
utenlandstjeneste. lønnen i den-
ne perioden er høyere på grunn av 
misjonstillegget. Hva betyr det for 
pensjonen?

Av: Eirik Skulbørstad
      Statens pensjonskasse

n Nytt fra Statens Pensjonskasse

slik beregNes peNsjoNsgruNNlaget 
Vi beregner som regel alderspensjonen din etter sluttlønnen. Om du tidligere har hatt høyere lønnet stilling 
i mer enn to år, vil det føre til at pensjonen din blir høyere enn om den kun var beregnet etter sluttlønnen. 

For å beregne pensjonen din gjør vi tre operasjoner. 
 1. Vi sjekker om du tidligere har hatt høyere lønnet stilling enn dagens sluttlønn i mer 
  enn to år sammenhengende 
 2. Hvis du har hatt det, G-regulerer vi den 
  høyere lønnen opp til dagens nivå
 3.  Deretter vekter vi den oppregulerte lønnen 
  og sluttlønnen mot opptjeningen

Nærmere forklariNg 
La oss se på et eksempel. Hans Hansen dro til Afghanistan 1. september 2009 og kom hjem igjen 
31. desember samme år. Han vil fratre med alderspensjon i år 2016. 

1. Har Hans Hansen hatt en reell lønnsnedgang? 
01.12.1985 - 31.12.2009 100 % stilling  lønnstrinn 63 + pensjonsgivende tillegg på kr 276 999,-
01.01.2010 – 30.09.2016 100 % stilling lønnstrinn 73

Lønnstrinn 01.05.2009 I dag
63 490 400
64 499 700
65 509 000
66 518 200
67 527 800
68 536 900
69 547 400
70 558 000
71 571 500
72 581 700
73 591 900 638 200
74 602 700 649 800
75 614 500 662 400
76 630 400 679 700
77 646 200 696 600
78 667 100 719 100
79 688 000 741 800
80 709 100 764 500
81 729 800 786 800
82 749	800 808	400
83 769 800 829 900

Først finner vi lønnen og tillegget, som Hansen hadde før lønnsnedgangen. Kronebeløpet vi får, runder vi ned 
til nærmeste lønnstrinn på tidspunktet. Deretter finner vi det samme lønnstrinnet i dagens lønnstabell. Dif-
ferensen tilsvarer lønnsjusteringen. Den faktiske lønnen oppjusteres og sammenlignes med dagens lønnsnivå. 
Slik ser vi om det er en reell nedgang i lønn eller ikke. 
Vi finner lønn og tillegg ved lønnsnedgangen: 

Lønnstrinn 63 = 490 400 
+ tillegget = 276 999 
Faktisk lønn = 767 399
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Nærmeste lønnstrinn nedad er lønnstrinn 
82 = 749 800. Dagens lønnstrinn 82 = 808 400

Lønnsjustering = Lønnstrinn 82 i dag / lønnstrinn 
82 i 2009 = 808 400/ 749 800 = 1,0781
Faktisk lønn justeres opp med lønnsjusteringen 
= 767 399 x 1,0781= 827 333

I dag har Hansen lønnstrinn 73. Når vi sjekker det 
oppjusterte beløpet mot dagens lønnstrinn 73 i 
tabellen, ser vi om det har vært en reell nedgang i 
lønn. Dagens lønnstrinn 73 er kr 638 200,-. 
Vi kan da fastsette at det er en reell nedgang i lønn 
= 638 200 < 827 333

2. Pensjonsgrunnlaget  
Siden det er en reell nedgang i lønn, skal grunnlaget 
ved lønnsnedgangen oppreguleres i takt med øknin-
gen av grunnbeløpet frem til i dag. 

01.05.2009 72 881 
01.05.2010 75 641 
01.05.2011 79 216 
01.05.2012 82 122 
01.05.2013 85 245

G-reguleringen = 767 399 x (85 245 / 72 881) 
= 897 585

3. Vekting av pensjonsgrunnlaget 
Ved lønnsnedgangen hadde Hansen opptjent 24 års 
medlemskap, og ved pensjonering 
vil han ha opptjent 30 år.

Dagens lønn er lønnstrinn 73 = 638 200 

Vekting av grunnlagene= (897 585 * 24/30) + 
(638 200 * 6/30) = 718 068 + 127 640 = 845 708

Dagens pensjonsgrunnlag er 845 708 kroner.

kaN gi lavere peNsjoNsgruNNlag 
Dersom Hans Hansen hadde gått opp til lønnstrinn 
83 i dag, ville det ikke lenger vært en 
reell nedgang i lønn. Dagens lønnstrinn 83 
= 829 900. Dette tallet er høyere enn 827 333, 
dermed er det ikke en reell nedgang i lønn. 

Pensjonsgrunnlaget ville i så fall ha blitt dagens 
lønnstrinn 83 (829 900) og ikke det oppregulerte 
grunnlaget på 845 708 kroner.

Dette betyr at en lønnsøkning faktisk kan føre til et 
lavere pensjonsgrunnlag i SPK fordi en 
ikke lenger vil ha en reell nedgang i lønn.

likt for alle 
Det nye regelverket sikrer at det er likt for alle – 
uansett om man har et vikariat eller blir 
beordret til utlandet. Man må altså ha hatt den mid-
lertidig høyere lønnede stillingen i minst 
to år for at det skal være pensjonsgivende.

n Nytt fra Statens Pensjonskasse

–Vi er 150 svært frustrerte pensjonister fra Vær-
nes.  Forsvaret  tar nå fra oss lokalene  vi de siste ti år 
ukentlig har hatt treffene våre i.
Det er en tydelig skuffet leder i Forsvarets seniorfor-
bund, avdeling Værnes,Jon Wengstad som sier dette. 
Han sier utkastelsen harmonerer lite med det forsvars-
sjefen har uttalt, at forsvarets pensjonister kommer inn 
under forsvarets personellpolitikk.
– Det vi nå opplever på Værnes får forsvarssjefens ut-
talelse til mer å lyde som en festtale, sier Wengstad.
Fallskjerm
Seniorforbundet på Værnes er forlengst en voksen 
forening. Wengstad mener den startet i 1982, og at 
aktiviteten har variert noe. Også ulike lokaler er brukt 
for treffene og samlingene. Men for ti år siden fikk det 
lokalet forbundet et eget hus på  Øyanmoen, et hus 
bygd under siste krig, og som etter krigen fikk beteg-
nelsen «Fallskjerm». Det fordi her ble flystasjonens 
fallskjermer lagret og vedlikeholdt. Men som vi vet, 
flyskole og flystasjonen ble nedlagt. Heimevernstaben 
overtok all bruk av infrastruktur innenfor gjerdene på 
Værnes etter avtale med eieren Forsvarsbygg.
Huset «Fallskjerm» ble ryddet og tømt, og for ti år 
siden fikk pensjonistene låne huset av ledelsen på 
Værnes.
– Vi satte da i gang et omfattende dugnadsarbeid for å 
tilrettelegge huset for vår virksomhet. Vi har i alle fall 
bokført 1200 dugnadstimer for å tilpasse huset , og det 
var i hovedsak i starten av det tiåret vi her snakker om. 
Deretter har vi sjølsagt stelt godt med huset og loka-
lene vi er svært godt fornøyde med. Vi trives her, og 
har årlig rundt 35 treff. I snitt er vi 40-50 som deltar på 
treffene, og vi har da ulike opplegg. Så beskjeden om at 
vi ikke lenger for bruke huset, det var en svært dårlig 
melding for oss alle, sier Wengstad
Tomt hus
– Det er et samlet lokalt forbund som opplever dette 
svært skuffende. Vi forstår det ikke helt at forsvaret 
skal behandle sine pensjonister på en slik måte. Særlig 

når vi ser at utkastelsen ikke begrunnes i at forsvaret 
har bruk for lokalene i sin virksomhet. Nei, det er Hei-
mevernstaben som ikke lenger vil «leie» det av For-
svarsbygg, sier Wengstad.
– Hva skjer med huset da?
– Det vet vi ikke. Enten blir det stående tomt, eller så 
blir det etter hvert revet.
– Kan ikke dere leie huset?
– Det har ikke vi midler til å klare. Så vi er avhengige 
av at forsvaret også tar vare på sine pensjonister, gir 
dem et gode som å tilby lokaler til våre treff. Det øn-
sker ganisjonssjefen på Værnes i dag, oberst Deraas. 
Men han kan lite gjøre med det Heimevernsstaben i 
Oslo bestemmer.
Alternativ
Wengstad og hans 150 forbundsfeller ¨må flytte ut av 
«Fallskjerm» nå i september. De har fått lovnad om et 
alternativt areal innenfor gjerdene rundt garnisonen 
for å gjennomføre de ukentlige treffene.
– Dette er i andre etasje i mannskapsmessa.  Vi har 
medlemmer som ikke er like gangføre som da de var  
i arbeid i forsvaret. Så tilgjengeligheten vil gjøre det 
vanskelig for enkelte av oss. Dessuten må vi ha rekvisi-
ta på et annet sted, og som vi da må flytte fram og til-
bake. Lokaliseringa av disse lokalene er også dårligere 
for oss. Og da ikke minst «Fallskjerm», selve huset og 
lokalene har vi satt vårt preg på. Huset har gjennom 
våre dugnadstimer fått en sjel  som vi setter pris på. 
Vi håper at det forsvarssjefen sier, at pensjonistene er 
innunder forsvarets personellpolitikk ikke bare er ord. 
Vi ønsker å beholde huset vårt, sier leder i Forsvarets 
pensjonistforbund, avdeling Værnes, Jon Wengstad.
 

Hilsen 
Jon Wengstad
Leder FSF, Værnes

Forsvaret	kaster	
ut	pensjonistene
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- min ambisjon er at forsvaret skal være 
ledende innen Hrm (Human resource management) 

i offentlig sektor, fastslår personelldirektør i 
forsvaret, tom simonsen. 

Av: Trine Sylju Arntsen, 
Vernepliktsverket 

 

HRM står for Human Resource Management. Det 
handler om effektiv styring og utnyttelse av menneske-

lige ressurser i en organisasjon. 

Forsvaret har valgt å skape en HR-organisasjon på ba-
sis av HRM-leveransemodell. HRM-leveransemodell 
kan beskrives som måten personelltjenestene styres, 
organiseres og leveres. Det betyr at organisasjonen er 
tre-delt. Strategisk HR-funksjon gjøres av etatsledelsen 
(FST/P), et tjenesteytende sentralt HR-senter og utø-
vende HR-funksjoner i Forsvarets avdelinger.   

Dette er et prinsipp som de fleste større virksomhenter 
i offentlig og privat sektor anvender. Leveransemodel-
len forutsetter at prosess, teknologi og organisasjon 
spiller sammen og gjenspeiler hverandre. Like prinsip-
per for organisering, felles prosesser og en teknologisk 
løsning sikrer samspillet. 

fra persoNellforvaltNiNg til strategisk 
kompetaNsestyriNg 
HR-leveransemodell styres etter HR-verdikjede. Den 
har delt inn personellforvaltningen i forskjellige faser, 
å rekruttere medarbeideren, utvikle og anvende den 
menneskelige ressursen og å avvikle arbeidsforholdet 
og følge opp etter at personellet har avsluttet tjenesten. 

- Forsvarets HR-organisasjon skal organisere oppga-
vene på en smartere måte med fokus på økt HR-rådgi-
ving og bedre ivaretakelse av ansatte gjennom å gjøre 
sjefene enda bedre i stand til å ivareta sin arbeidsgiver-
funksjon, forklarer Simonsen. 

Moderniseringen betyr at Forsvaret går fra tradisjonell 
personellforvaltning til å drive strategisk HR-styring.  
- Det er helt i tråd med den utviklingen vi ser i omgi-
velsene rundt oss. Endringen inkluderer en sterkere 
integrering mellom HR-området og den helhetlige 
virksomhetsstyringen av Forsvaret, fortsetter perso-
nelldirektøren. 

Hr-seNteret 
1. oktober er Forsvarets nye HR-senter formelt i drift. 
- Det nye HR-senteret blir et robust kompetansesenter 
innen HR som leverer til alle målgrupper i og utenfor 
Forsvaret, forklarer brigader Geir Olav Kjøsnes. Han 
blir sjef for det nye HR-senteret. Det er sammenslåing 
av Vernepliktsverket og Forsvarets personelltjenester. 
Senteret blir organisert både på Hamar og i Oslo. Kjøs-
nes har fått fått i oppdrag å utrede eventuell samloka-
lisering.  

HR-senteret får navnet Vernepliktsverket inntill 
Stortinget godkjenner Forsvarets personell- og verne-
pliktssenter som nytt navn. 
 
- Senteret bemannes av personell med høy HR-kom-
petanse. Vi skal koordinere rekrutteringen i Forsvaret 
og bidra til høy kvalitet på seleksjon ved tilsetting 
(ansettelse av sivile og disponering befal) til første-
gangstjeneste og til opptak til utdanning. I samarbeid 
med avdelingene skal vi sikre en tidsriktig forvaltning 
av ansatte og vernepliktige tilpasset Forsvarets behov, 
utdyper brigaderen.

tre-deliNg av Hr-seNteret
Det nye HR-senteret skal ha en tjenesteytende og en 
faglig støtte funksjon. Det deles opp i et kontaktsenter, 
et servicesenter og et ekspertsenter. Arbeidsoppgavene 
blir som følger: 
 
Kontaktsenter: utgjør førstelinjen som svarer på alle 
innkommende henvendelser på telefon og e-post. 
Saker som ikke kan løses her, overføres til saksbehanl-
derne på servicesenteret.  
 
Servicesenter: skal utføre en effektiv saksbehandlings-
prosess innen HR på tvers av Forsvaret. Servicesenteret 
skal også gi støtte og råd til ansatte og ledere med per-
sonellansvar i Forsvaret.
 
Ekspertsenter: er ansvarlig for å utvikle prosesser, 
retningslinjer, HR-produkter og tjenester i henhold til 
føringer fra FST/Personell.  
 

prosjekt Hrm i fif 
For å få i gang moderniseringen ble det vedtatt at da-
gens personellforvaltningssystem, P3, skulle byttes ut. 

I 2010 bestemte Forsvarsdepartemenet at HR-området 
skulle løftes opp i FIF  (referert til som prosjekt HRM i 
FIF). 
 
FIF (felles integrert forvaltningssystem) er Forsvarets 
system for styring og kontroll av personell-, materiell- 
og økonomifunksjoner. FIF benyttes av alle Forsvarets 
medarbeidere.  
 
Oberst Sverre Olstad er sjef for HRM i FIF-prosjektet. 
Han sier det er to grunner til å innføre HRM i FIF.  
- Forsvaret får økt styringsevnen innen HR. Det nye 
systemet bidrar til å ivareta ”vår menneskelige kapital” 
på en bedre måte, sier han. Videre forteller han at den 
nye HR-løsningen gir lederne mulighet til å følge opp 
ansatte og egen avdeling på en mer helhetlig måte.  
 
- Den nye tekniske løsningen hjelper lederne til å følge 
opp, behandle og styre HR-prosessene elektronisk. Det 
betyr at oppgaver som gjøres manuelt i dag, skal gjøres 
elektronisk i fremtiden, forklarer Olstad. Han under-
streker att innføringen av teknologisk personellstyring 
sørger for at oppgavene blir en del av en styrt prosess.

Forsvaret	
moderniserer	

personellforvaltningen	

Sjef

NK

Stab/støtte

Personell og
 organisasjon Virksomhetsstyring Drift

Informasjon og 
kommunikasjon

Informasjon

Kontaktsenteret

Rekruttering og 
disponering

Rekruttering og 
seleksjon

Rekrutterings- og 
sesjonsenter x5

Rekvisjon og fordeling

Sanitet

Opptak og seleksjon

Disponering Innland

Disponering
Utland

Hær

Sjø

Lu�

Felles og sivile

Kompetanse, karriere 
og talent

Talentprogram

Medarb.samt. og 
Personellutvikl.

OfF

Førstegangstjeneste

Styrkedisponering og 
totalforsvaret

Ansatte

Forvaltning 
vernepliktige

Rekruttering og 
analyse

Kompetanse, karriere 
og talent

Personellforvaltning

Kultur- og 
organisasjonsutvikl.

Arbeidsvilkår og 
regelverk

Verneplikt

Systemforvaltning

Kon�gurasjon og 
endringsstyring

Forvaltningsstøtte og 
tilgangsstyring

Personellforvaltning Plan, analyse og 
utvikling

Forsvarets bolig og 
velferdstjeneste

Tillitsmanns-
ordningen
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Vi minnes våre avdøde innehavere av Forsvarets seniorforbunds hederstegn 
som har gått bort siden sist Medlemskontakt, her gjengis teksten 

som fulgte hederstegnet: 

•  •  •

ARNE SØRENSEN
for

At han i forbindelse med etableringen av Forsvarets pensjonistforbund bidro 
aktivt i foreningsarbeidet, særlig i Oslo-området. Arne var en ettertraktet 
foredragsholder bl.a på pensjonistkursene i Forsvaret. Han var varamann 

til ledelsen i PFP region Østlandet fra 1987 til 1991, deretter som leder 
og landsstyremedlem fram til 1999. 

 
Han ble utnevnt til æresmedlem i 1993 

•  •  •

KåRE PEDER JOHANSEN
for 

At han gjennom aktivt tillitsmannsarbeid i mer 10 år, både lokalt og sentralt, 
har ivaretatt medlemmenes eldrepolitiske, sosiale og velferdsmessige interes-
ser på en fremragende måte.  I det lokale arbeid har han vært en drivkraft for 
å etablere et miljø som kan gi et mest mulig meningsfylt tilbud til medlem-

mene. Hans arbeid og engasjement har alltid vært preget av en levende inter-
esse for medlemmene og utvikling av det lokale miljøet. Han har vært leder 

og nestleder av lokalavdeling og landsstyrerepresentant for region 2.

•  •  •

ODDMUND HåVARD SOLENG
for

At han gjennom mange år har viet store deler av sin fritid til å kjempe for 
pensjonistenes rettigheter, velferdsmessige og sosiale kår. Han har gjennom 
sin lokale avdeling arbeidet på en forbilledlig måte med de lokale utfordrin-
ger som berører seniorenes hverdag. Det fremheves spesielt hans engasje-

ment gjennom både kommunalt- og fylkeskommunalt eldrerådsarbeid. Som 
landsstyrerepresentant har han representert region 1 på en meget god måte, 

alltid forberedt og engasjert. 

I disse dager er fagmyndigheten opptatt av å gjennom-
føre akseptansetest av den nye HR- løsningen. Hensik-
ten med akseptansetesten er å sikre at HR-løsningen er 
i henhold til de kravene som er stilt fra fagmyndighe-
ten i oppdraget til prosjektet. Videre skal det gjennom 
akseptansetesten også testes at løsningen fungerer og 
er uten kritiske feil. Løsningen er planlagt å være i 
bruk fra februar 2014.

fordeler med moderNiseriNgeN av Hr-området 
i forsvaret

- Forsvaret får et helhetlig system for personell- 
 og kompetansestyring
- Personellområdet integreres i Forsvarets 
 virksomhetsstyring
- Ledere får bedre grunnlag for å styre egne 
 ressurser, utøve ledelse og følge opp 
 medarbeiderne
-  HR-rådgivning ved de lokale enhetene styrkes.  

 Mindre manuell saksbehandling skal frigi tid til  
 rådgivning samt støtte til lokale ledere for å sikre  
 at de har et HR-perspektiv i ledelse av enheten.

- Samling av flere HR-tjenester og profesjonali- 
 sering av disse skal sikre gode HR-tjenester som  
 understøtter lokale avdelingers behov

- Forsvarets ansatte skal oppleve at de har en klart  
 definert egenhjelp, brukerstøtte og lettere tilgang  
 til egen ansattinformasjon

HRM Leveransemodell

Utvikle

Behovstiller

Etatsledelese

HR Virksomhetsstyring
Plan og kontroll

HR Strategi & Organisasjon
Plan

HR Fagmyndighet
Kontroll & Styring

Ledere
E�ektiv og helhetlig utførelse av lederrollen gjen-

nom bedre systemunderstøttelse.

Ansatte
Skal oppleve at egen HR støtte er tilrettelagt for dem 

og at de får den hjelpen de trenger.

HR Eksperter
Utvikling av HR prosedyrer basert på føringer fra etat-

sledelse og samarbeid med DIF sjefer/GI Noe 3.linje støtte

3. Part
O�entlige etater og 

bestemmelser

HR Medarbeidere
Kontaktsenter. Bruk av 

saksregistreringsverktøy.
Løser enklere HR saker.Egen HR

ESS
MSS

Min Side
Telefon
Andre

Eksterne
Kanditater, HV, Venepliktige (utenom i tjeneste) og andre brukere.

HR Saksbehandlere
Kompetanse innen alle 

deler av HR verdikjede og 
orginasjon. Gjennomfører 

HR oppdrag for linja.

3. Part
Interne og Eksterne  (eks. 
DVU, Min Side, FFA etc)

Avdelinger i Forsvaret

HR GIH
Rådgi GI, analysere, beslutte og bestille tjenester 

i HRM avdeling. Følge opp HR strategi 
i forsvarsgren.

HR DIF
Rådgi Sj DIF, analysere, beslutte og bestille tjenester 

i HRM avdeling. Følge opp HR strategi i DIF.

HR Lokale enheter
Iverksette HR prosedyrer lokalt. Rådgi ledere og 

ansatte. Lokal problemløsning og noe 3. linje støtte.

HR Senteret

Ekspertsenter - Tilrettelegge

Servicesenter - Levere

Felles prosesser og
systemunderstøttelse

1. Linje 2. Linje

ORGANISERING AV 
HR OMRÅDET

Etatsledelse
(FST)

HR i avdeling
(GI/DIF/BRA)

HR-Senteret
(VPV/FPT)



arbeidet med å etablere en organisatorisk overbygning 
mellom selvstendige pensjonistorganisasjoner startet 

høsten 2008. etter at forsvarets pensjonistforbund 
(fpf), nå forsvarets seniorforbund (fsf) meldte seg ut 
av samarbeidsavtalen med pensjonistforbundet, eller 

sako - samarbeidet (sako står for samarbeidskomité). 
som kjent omfatter denne avtalen de tidligere statlige 

pensjonistorganisasjonene, (vei, jernbane, post, tele, 
samt politiets pensjonistforbund, fagforbundet, lo-stat 

og pensjonistforbundet). grunnen til at forsvarets 
pensjonistforbund forlot sako høsten 2008, var 

på grunn av uenighet etter resultatet fra 
trygdeoppgjøret i mai samme år. 

Av: Arild Kristensen

Både den sentrale ledelse og forbundets landsstyre så 
klart at skulle en få innflytelse hos politiske myndig-
heter på sentralt nivå så var ”kjøttvekt” viktig. Altså, 
det nyttet ikke for en enslig organisasjon, uansett hvor 
gode argumentene var, å prøve å komme i posisjon hos 
departementet hvor de såkalte drøftingene om trygde-
reguleringene ble gjennomført. Her måtte en ut å søke 
samarbeid med likesinnede, og bygge nye relasjoner. En 
naturlig organisasjon å kontakte var Landslaget for of-
fentlige pensjonister eller LOP som det forkortes. LOP 
var landsdekkene, og om lag to og en halv gang så store 
som Forsvarets pensjonistforbund var på den tiden. Alt-
så i tillegg til å være en pensjonistorganisasjon så var det 
også god ”kjøttvekt”. Noe senere kom også Seniorsaken 
inn i nettverket, en organisasjon på om lag femten tusen 
medlemmer, dog med en noe enklere organisatorisk 
oppbygging enn LOP og FPF. Men tross alt her var det 
tre organisasjoner med i overkant av 40 000 medlemmer 
i ryggen. 

Utfordringer var ikke først og fremst hva vi skulle sam-
arbeide om, men hvordan vi skulle samarbeide. Her var 
i utgangspunktet tre nokså ulike organisasjoner men 
som alle tre hadde det til felles at det var pensjonistenes 
årsklasser som stor i fokus. Og de dekket både statlig- 
kommunal- og privat sektor gjennom sine medlemmer. 
Ytterpunktene var avgjort Seniorsaken på den ene siden, 
med et godt utbygget nettverk til media og presskontak-
ter, og FPF på den andre siden hvor det organisatoriske 
og det langsiktige arbeidet hadde størst fokus. LOP må 
en vel kunne plassere ca midt mellom disse to.

Gjennom 2009 og mye at 2010 ble mange utkast til avta-
ler med tilhørende skisser til organisasjonskart diskutert, 
forkastet, endret, og forsøkt forankret i de tre organi-
sasjonenes styrende organer. Men i november 2010 var 

grunnlagsdokumentene bestående av et stiftelsesdo-
kument, et sett av vedtekter, valgregler og organisa-
sjonsstruktur) på plass. De tre organisasjonene sine 
styrende organer kunne sluttbehandle prosessen. 
Seniorenes fellesorganisasjon (Sf) med Arbeidsutvalg 
(AU), Daglig leder, og styre hvor alle tre organisasjo-
ner hadde sine representanter, var derved en realitet. 

Den 1.januar 2011 kom Pensjonsreformen, og se-
nere Samhandlingsreformen. Flere lovtekster kom 
ut på høring og forventningene til at Sf skulle gjøre 
seg gjeldende, og komme i posisjon hos statsråden i 
Arbeidsdepartementet (AD) var stor det første året.  
Men det skulle også vise seg at det var utfordringer i 
den nyetablerte organisasjonen. På LOPs landsmøte i 
Stavanger i juni 2011 ble en ny ledelse valgt. Gjennom 
sommeren kom det tidlig signaler om at det nye styret 
i LOP ikke var helt fornøyd med ”tingenes tilstand” i 
Sf. Dette kom særlig til uttrykk i budsjettarbeidet for 
Sf for 2012. Og siden LOP hadde en nylig resignert 
samarbeidsavtale med UNIO som er en av hovedor-
ganisasjonene i arbeidslivet, så var LOPs interesser 
ifm kontakt med sentrale myndigheter ivaretatt. Det 
lå også muligheten for medlemsrekruttering til LOP 
ved overgang til pensjoniststatus fra medlemmene i 
UNIOs yrkesorganisasjoner. Samme høst fratrådte 
også Daglig leder sin stilling i Sf. Alt i alt, ble slutten 
på 2011 en skikkelig ”nedtur” for Sf. Men som det sies 
”Det er kun i motbakke at det går oppover”, og Seni-
orsaken og FPF jobbet videre mot det opprinnelige 
mål som den organisatoriske overbygning hadde satt 
seg. Det ble gitt felles høringsuttalelser og trykket mot 
statsråden i AD ble opprettholdt, selv om det ikke ga 
umiddelbare resultater. 

Folketrygdloven forutsatte at drøftinger med bl a 
pensjonistens organisasjoner skulle videreføres. Og 
videre kom ny forskrifte av 6. mai 2011 nr 465, som 
klart uttrykte at før beregningen av lønnsveksten som 
skal legges til grunn for reguleringen av grunnbeløpet 
i folketrygden blir fastsatt så skulle den drøftes med 
pensjonistenes organisasjoner. Ny brev ble framsendt 
til AD og det ble bedt om møter med statsråden i sa-
kens anledning. Den 22. mai 2013 ble Sf nok en gang 
innkalt til Statsråden som nå var Anniken Huitfeldt. 
Argumenter ble gjentatt og referanser til ADs doku-
menter ble referert til. Det ble også påpekt at en i da-
gens praksis med ”privatrettslige avtaler” med noe av 
partene ikke var i tråd med departementets egne lover 
og forskrifter. 

Den 26. juni 2013 kom svaret fra statsråden: Sitat: Med 
bakgrunn i den representasjon Seniorenes fellesorga-
nisasjon har, ser jeg ikke at det er naturlig å inngå egen 
avtale om deltagelse i trygdedrøftingene på det nåvæ-
rende tidspunkt. Sitat slutt.

En sluttvurdering må da bli; Hadde vi fortsatt vært tre 
organisasjoner med i overkant av 40 tusen medlem-
mer i ryggen, så hadde vi muligens fått et annet svar?  

Vel, mens vi arbeider med at nye medlemsorganisasjo-
ner skal slutte seg til Sf, får vi ”spisse pennen” og gjøre 
klart til å skrive til en ny statsråd i Arbeidsdeparte-
mentet.  

Vi snakkes.

Seniorenes	
fellesorganisasjon

	–	Et	tilbakeblikk	etter	5	år.



Navn: Knut Dalen
Data: Født 16. aug 1948 i Lunner
Gift: Ja
Barn: 2
Bosted: Harestua
Militær grad: Oberst
Siste tjenestested: FLO/IKT/
 Driftstjenester, Kolsås
Funksjon: Sjef
Militær utdanning og tjeneste: Hærens 
Yrkesskole for sambandsteknisk befal, 
Gjøvik ingeniørskole/Elektronikk, Norges 
tekniske høgskole, Trondheim, Hærens 
stabskole I, Oslo, Hærens forvaltnings-
skole II, Halden, og Forsvarets høgskole, 
hovedkurs nr 41, Oslo.
Varierte tjeneste fra inn- og utland, 
som instruktør, prosjektmedarbeider og 
leder, samt sjefsfunksjoner innenfor 
FLO/IKT området.
Fritidsinteresser: Familie, friluftsliv, 
trim, Hadeland bergverksmuseum og 
reiser omkring i verden

Spørsmål 1: Hvordan vil du beskrive deg selv
Mener jeg er jordnær, resultatorientert og folkelig.

Spørsmål 2: Hva husker du best fra din barndom og 
oppvekst
Det at jeg hadde et trygt og god hjem å komme hjem 
til, hvor det alltid var noen tilstede og de fine turene vi 
som familie hadde i helger og ferier. 

Spørsmål 3: Hva er ditt beste minne fra din 
tjenestetid i Forsvaret
Det er vanskelig å ta opp ett spesielt minne, jeg har i 
stort bare gode og fin minner fra alle tjenestestedene 
jeg har vært ved, og ikke minst alle de positive og god 
venner og medarbeidere samt soldater jeg ha jobbet 
med og for.

Spørsmål 4: Hva tror du dine kollegaer mener 
om deg
At jeg er direkte, ser nytteverdien for organisasjonen av 
det vi holder på med og at jeg er i stand til å ta avgjø-
relser og stå på de.

Spørsmål 5: Hvorfor vil du overta som leder 
av Forsvarets seniorforbund.
Det å kunne bidra til å fremme Forsvarets seniorers 
synspunkter og bedre deres kår som pensjonister bren-
ner jeg for, derfor er det med stor takknemlighet jeg er 
vist denne store tilliten. Vervet er spennende, det For-
bundet har som fokus er av stor interesse for forsvarets 
tidligere og nåværende ansatte.
Med min bakgrunn fra Forsvaret samt kontaktnett er 
Forsvarets seniorforbund en stor og interessant organi-
sasjon som det blir svært givende men samtidig utfor-
drende å lede, og hvor jeg tror jeg har noe å gi.
 Det er viktig for meg å si at det å lede Forsvarets seni-
orforbund langt fra er enmans jobb, derfor ser frem til 
et nært og godt samarbeid med Forbundets lokale og 
regionale ledere slik at vi sammen kan lede FSF til det 
beste for våre medlemmer.    

Spørsmål 1: Hvordan vil du beskrive deg selv
Samarbeidsinnstilt, inkluderende, resultatorientert  
og har godt humør 

Spørsmål 2: Hva husker du best fra din barndom 
og oppvekst
En trygg harmonisk tilværelse, med gode kamera-
ter og mange opplevelsesrike turer i skog og mark 
sammen med familien

Spørsmål 3: Hva er ditt beste minne fra din tje-
nestetid i Forsvaret
Vanskelig spørsmål, har veldig mange gode min-
ner. Vil trekke fram min tid som sjef for Forsvarets 
tele- og datatjeneste/Telenettseksjonen med ansvar 
for drift av Forsvarets Digitale nett.  Jeg ble kjent 
med mange hyggelige, flinke og engasjerte kolleger 
i den landsomfattende organisasjonen. Samtidig 
fikk jeg også oppleve mangfoldet i den norske na-
turen.

Spørsmål 4: Hva tror du dine kollegaer fra for-
svaret mener om deg
At jeg er rettferdig, lojal, tilgjengelig og har tillit til 
mine medarbeidere

Spørsmål 5: Hvorfor vil du jobbe i Forsvarets 
seniorforbund.
Jeg ønsker fortsatt å bruke mine evner og bistå i ar-
beidet med å opprettholde/forbedre gode driftsfor-
hold i Forsvarets seniorforbund. Samtidig ser jeg 
det som en god mulighet til å lære og utvikle mine 
kunnskaper knyttet til forskjellige pensjonistfor-
hold og på den måten kunne bidra i arbeidet med 
å opprettholde gode vilkår for Forsvarets seniorer.

Nye	tillitsvalgte	i	
Forsvarets	seniorforbund

Navn: Geir Anda
Data: Født 8. april 1954 i Stavanger

Gift: med Ingebjørg
Barn: en sønn og en datter

Bosted: Nannestad:
Militarægrad: Brigader

Siste tjenestested: Forsvarsstaben/

     personellavdelingen

Funksjon: Nestkommanderende

Militær utdanning og tjeneste: 

 Hærens befalsskole for transport 

 og intendantur, krigsskole stabsskole 

 I og II, samt Nato Defence College 

 i Roma. Variert nasjonal- og 

 internasjonal tjeneste gjennom 

 39 år ved operativ avdelinger og 

 ved nasjonale-, internasjonale- og 

 NATO- staber. 

Fritidsinteresser: Friluftsliv, sykling og ski.
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Spørsmål 1: Hvordan vil du beskrive deg selv
En samarbeidsvillig og pålitelig person med utpreget 
sans for nøyaktighet og systematikk i den daglige virk-
somhet. Liker regelmessig fysisk aktivitet.

Spørsmål 2: Hva husker du best fra din barndom og 
oppvekst.
 Mange flotte lokale fisketurer i nærområdet med min 
far og yngre bror. Mange fine opplevelser i skog og 
mark på jakt etter turorienteringsposter.
 Helgeturene til Blefjell på vinterstid med familien. 

Spørsmål 3: Hva er ditt beste minne fra din tjeneste-
tid i Forsvaret
Elevtiden ved hovedkurset på Forsvarets Høyskole.  

Spørsmål 4: Hva tror du dine kollegaer fra forsvaret 
mener om deg
 At jeg har vært en pliktoppfyllende, lojal og ansvarsbe-
visst offiser med gode  samarbeidsevner, og med kon-
struktive  og positive innspill/bidrag for å oppnå  gode, 
helhetlige løsninger til beste for Forsvaret.

Spørsmål 5: Hvorfor vil du jobbe i Forsvarets senior-
forbund.
Forsvaret har vært en utrolig flott arbeidsplass gjen-
nom alle mine vel 38 år som yrkesaktiv. Jeg ønsker der-
for å bidra videre som pensjonist i Forsvaret til 
beste for Forsvaret og den enkelte senior i Forsvaret.
Jeg mener at jeg har tilstrekkelig med erfaringskunn-
skap og kompetanse  etter et langt liv i Forsvaret til å 
kunne bidra positivt gjennom arbeid i sekretariatet i 
Forsvarets seniorforbund. 

Navn: Svein Runar Haugen
Data: Født 20. mars 1948 i Drammen
Gift: Ja 
Barn: 2 voksne barn
Bosted: Hønefoss i Ringerike kommune
Militær grad: Oberstløytnant
Siste tjenestested: Eggemoen på Ringerike
Funksjon: Sjef Vestoppland Heimeverns-
distrikt 06 (HV 06)
Militær tjeneste:
2006-2010 - Fungerende generalsekretær 
i Landsrådet for Heimevernet på 
pensjonistvilkår.
1999-2005 - Distriktssjef ved Vestoppland 
Heimevernsdistrikt  06. (HV-06)
1983-1999 Tjeneste ved nasjonale staber 
på forskjellige nivå.
1982-1983 - Kullsjef for Befalsskolen 
for Infanteriet i Sør-Norge.(BSIS)
1979-1981 - Kompanisjef ved gevær-kom-
pani i Brigaden i Nord-Norge.
1973-1979 - Diverse tjeneste ved 
Brigaden i Nord-Norge og BSIS. 
Herunder troppssjef  ved diverse  
           fagtropper og nestkommande-
rende ved  geværkompani.
Utdanning:
1993-1994 Forsvarets Høyskole. 
Hærens stabsskole. Videregående kurs. 
Tilsvarende mastergrad sivilt. 
Hærens krigsskole. Språk/samfunnsfag-
linje. Tilsvarende bachelorsgrad sivilt.
1968-1969  Befalsskolen for Infante-
riet i Sør-Norge. (BSIS

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 lege 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

dette Har vi oppNådd:
• Din pensjon er gjenstand for årlig regulering i takt med grunnbeløpet i folketrygden. 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 når du fyller 67 år tilsvarende lønnsveksten fra uttakstidspunktet. 

   Gjelder fra januar 2011for de med særaldersgrense på 60 år

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

Hva gjøre for deg?

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 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 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.

forsvarets seNiorforbuNd Har i mer eNN 25 år stått vakt om våre opparbeidede rettigHeter,  
og realverdieN av våre peNsjoNer. 

Støtt	vårt	arbeid	gjennom	medlemkap!

Forsvarets	seniorforbund
Forbundet for alle seniorer som har eller har hatt tilknytning til Forsvaret 
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 Vår ref: 335/666/1/2/20.08.2013/kob

                                                                                                               Tidl. ref: 
21.06.2013/13/1936

Arbeidsdepartementet
Postboks 8019 Dep
0030 OSLO

Høring – tilpasning av uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til ny uføretrygd i 
folketrygden - høringsuttalelse fra Forsvarets seniorforbund

Forsvarets seniorforbund viser til Arbeidsdepartementets høringsbrev av 21. juni 2013 med 
vedlagte høringsnotat.
Forsvarets seniorforbund er et forbund som er åpent for medlemskap for seniorer med til-
knytning til – eller tidligere tjeneste i Forsvarssektorens etater. Forbundets hovedformål er å 
ivareta medlemmenes økonomiske og sosiale interesser sett opp mot pensjonistsituasjonen.

Etter forbundets syn er det viktig å presisere at hovedintensjonen om at kjøpekraften for de 
offentlige ansattes uføreytelser  ikke reduseres gjennom omlegging til ny ordning. 
Forbundet legger til grunn at høringsnotatet legger frem utkast til endringer i lov om Statens 
pensjonskasse samt andre lover som i hovedsak følger av reglene om uførepensjon fra Staten 
pensjonskasse.  Forbundet legger til grunn at utkast til nye regler omhandler bruttoytelsene 
fra tjenestepensjonsordningen.

Kjøpekraften er imidlertid knyttet til nettoytelsen, dvs etter at det er gjort fradrag for skatt og 
avgifter. Det fremgår at uføretrygd etter folketrygdloven og uførepensjon etter offentlig tje-
nestepensjonsordning skal beskattes som lønnsinntekt. Skatt og avgift på lønnsinntekt følger 
av andre lover. Endret skattlegging av uføreytelser forutsetter endringer i en rekke bestem-
melser i folketrygdloven og skatteloven. 

Forsvarets seniorforbund ser det som en fordel at uføreytelser skattlegges som lønnsinntekt. 
Når lønnsinntekt og uføreytelser skattlegges likt, vil inntekten etter skatt bli den samme uav-
hengig av om inntekten er uføretrygd, uførepensjon eller lønnsinntekt.  Endringene innebæ-
rer et felles system for personer i yrkesaktiv alder. 

Endringene av skattesystemet er etter forbundets syn ikke en del av høringsnotatets vurde-
ringer. Imidlertid legges det til grunn at beregning av brutto uførepensjon fra 1.januar 2015 
innrettes slik at det blir kompensert for den økte beskatning av uførepensjon som lønnsinn-
tekt.  

Selv om de nye beregningsreglene opprettholder kjøpekraften i uføreytelsene ved innføring av 
ny ordning, vil kjøpekraften likevel kunne påvirkes av Stortingets årlige behandling av skatter og 
avgifter.  

Forbundet stiller seg skeptisk til den sterke bindingen som synes å foreligge mellom dagens 
skattenivå og beregningen av uførepensjonen. En endring i skattenivået kan således avstedkom-
me en ny beregningsmodell for uførepensjonen, dette synes ikke å være hensiktsmessig.
Den nye uføretrygden, samt utkast til ny uførepensjon innfører i praksis en aldersgrense på 67 
år for uføre, dvs at alderspensjon fra dette tidspunkt er den relevante ytelsen.  Folketrygdlovens 
bestemmelser innebærer at uføre bare kan opptjene pensjonskapital frem til 62 år, alderstrygd 
fra folketrygden kan imidlertid tas ut fra 62 år. 

Forbundet forstår dette slik at mellom 62 år og 67 år kan en person få alderspensjon og uføre-
trygd beregnet etter folketrygdlovens regler samt uførepensjon etter offentlig tjenestepensjon.

For personer tilsatt i stillinger med lavere aldersgrense enn 67 år, vil uføreytelsen oppebæres 
frem til aldersgrensen er nådd. For personer tilsatt i stillinger med 70 års aldersgrense vil ufø-
reytelsen bli avløst av alderspensjon fra 67 år. For personer som ikke har 30 års medlemstid 
i Statens pensjonskasse ved 67 år, vil det bli en avkortning i uførepensjonen. Samtidig som 
opptjening av pensjonskapital i folketrygden stopper ved 62 år, vil den samlede uføreytelsen bli 
betydelig redusert i forhold til dagens ordning med uførepensjon fra offentlig tjenestepensjons-
ordning. Dette vil berøre de som tilsettes i offentlig stilling sent i yrkeskarrieren, spesielt kan 
dette ramme kvinner. 

Forsvarets seniorforbund mener at det må vurderes sikringsbestemmelser som fanger opp den-
ne problemstillingen, jf utkast til § 28 femte ledd.

Forbundet har merknader til utkast § 27; 
Av teksten fremgår « Ved vurdering av om det foreligger sykdom gjelder det samme sykdoms-
begrepet som lov om folketrygd kapitlene 11 og 12».  
Forbundet forstår denne bestemmelsen slik at uførheten må ha en medisinsk årsak. Både fysiske 
og psykiske sykdommer kan gi rett til uføretrygd. Ved avgjørelsen av om det foreligger sykdom, 
legges det til grunn et sykdomsbegrep som er vitenskapelig basert og alminnelig kjent i me-
disinsk praksis (folketrygdlov § 12-6 første og andre ledd). Det forutsettes at det som fører til 
arbeidsuførhet ikke må være livsvarig, men ha an varighet over flere år. Det kan således i enkelte 
tilfelle være vanskelig å vurdere en sykdoms varighet og utvikling. Vurderingen som avgjørelsen 
bygger på vil som følge av dette kunne bli en skjønnsmessig vurdering av tilstanden. 

Det legges til grunn at krav om uføretrygd avgjøres av NAV. Forsvarets seniorforbund er betenkt 
over at dersom bestemmelsen er å forstå slik varighet og utvikling av sykdomsbegrepet som 
legges til grunn for NAVs avgjørelse, fullt ut blir styrende for behandling i Staten pensjonskasse. 
Forbundet mener at Staten pensjonskasse skal kunne vurdere den skjønnsmessige varighet og 
utvikling av et sykdomsforløp på et selvstendig grunnlag, dersom et krav om uføretrygd er gitt 
avslag i NAV.
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Med hensyn til spørsmålet om uførepensjonsordningen bør utformes som en ren forsi-
kringsordning finner Forsvaret seniorforbund grunn til at flere forhold må utredes nær-
mere. 

Det legges til grunn at en fremtidig uføreytelse for statsansatte, utover folketrygdlovens 
bestemmelser, skal være forankret i den lovfestede tjenestepensjonsordningen.

En uføreordning basert på en forsikringsordning skal etter det som fremgår måtte harmo-
niseres med ordninger i privat sektor. Som det fremgår er ordningen i offentlig sektor rela-
tivt like, mens det i privat sektor er en rekke forskjellige ordninger. Hvordan en slik tilpas-
ning mellom sektorene skal kunne gjennomføres krever en bredere utredning.
I forhold til dagens offentlige tjenestepensjonsordning blir det hevdet at den medfører et 
hinder for flyt av arbeidskraft mellom offentlig og privat sektor.  Det hevdes videre at det 
ikke er økonomi i privat sektor til å etablere tjenestepensjonsordninger som tilsvarer de 
offentlige tjenestepensjonene. Det må forutsettes at pensjonsreformen vil påvirke arbeids-
markedet på en annen måte enn de gamle ordningene, pensjonsordningene vil bety mer 
enn tidligere ved valg av arbeidsgiver. Det må foretas en bredere utredning av hvilke for-
hold som påvirker flyt av arbeidskraft mellom offentlig og privat sektor.
Dersom uførepensjonen skal utformes som en forsikringsordning, vil det etter forbundets 
syn også reise spørsmål om finansiering av en slik ordning. Dagens ordning for staten er i 
dag bevilgningsfinansiert, det synes uavklart om en tenker seg at uførepensjon gjennom en 
forsikringsordning skal forhåndfinansieres ved at det innbetales årlig premie til ordningen. 
Finansiering og evt premieinnbetaling må utredes nærmere.
En uførepensjon gjennom en forsikringsordning vil ikke gi noen oppsettende rett til uføre-
pensjon på bakgrunn av et tidligere tilsettingsforhold.  
Uførepensjonen slik den nå er utformet, vil med bakgrunn i et tidligere tilsettingsforhold 
i det offentlige gi et tillegg til uføretrygden. Tjenestepensjonsordningen er en del av den 
ansattes tilsettingsvilkår. 
Forsvarets seniorforbund finner ikke å kunne ta et standpunkt for eller i mot en uførepen-
sjon som en ren forsikringsordning før det foreligger en bredere og mer helhetlig utred-
ning av en slik ordning. 

Med hilsen

Karl O Bogevold 
Fungerende leder 
Forsvarets seniorforbund 

Til medlemmene i Forsvarets seniorforbund (FSF):

Expert Reiser har gleden av å informere om at vi har inngått en samarbeids-
avtale med FSF om å arrangere spennende og inspirerende turer i tiden  
fremover.  

Expert Reiser har lang erfaring  i å arrangere turer i inn- og utland og ser 
frem til et godt samarbeid.  Fortell hvilke reisemål dere ønsker å besøke, så vil 
vi ta det med i planleggingen.   

Vi tilbyr to turer for det neste halvåret og har noen tanker om destinasjoner vi 
kunne tenke oss å produsere for dere senere. 

Reiseforslag
Vinter 2013-2014
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November 2013:

Juleshopping i Berlin 
– Bli med oss og opplev det «nye Berlin» - i Europas hjerte

Berlin er en herlig verdens-
metropol som lokker med  
gode tilbud rundt juletider. Byen er en av  
Europas mest fascinerende hoved-
steder og er alltid full av spennende  
opplevelser. Rundt juletider er det 
julemarked spredd over forskjellige 
bydeler, i tillegg til byens «vanlige» og 
storslåtte kultur- og underholdnings- 
tilbud.

Vi legger opp et komplett program 
og kan allerede nå nevne Charlotten-
burg Slott, lunsj på typisk tysk vis,  
shopping på ett av Berlin’s mange 
julemarkeder, besøk på Tempelhof 
Flughafen med guide på temaet militær- 
historie og arkitektur, middag på 
typisk tysk “Bierstube” som vi har 
kvalitetssikret på forhånd; alt dette med 
stødig reiseledelse fra Expert Reiser.

Inkludert i prisen får du:
- Fly t/r Oslo-Berlin
- 3 netter 4* Wyndham Excelsior
- Frokost alle dager 
- Alle lunsjer 3 retter, ekskl drikke
- Alle middager 3 retter, ekskl drikke
- Guide på alle utflukter (eng. el. norsk)
- Buss alle dager
- Reiseledelse fra Expert Reiser og FSF

Unter den Linden og elven Spree

Julemarked på Gendarmenmarkt og Französicher  Dom

Stemningsfulle boder med glühwein og julekaker

Avreisedatoer
25. - 28. november (man-tors)
Pris pp. i delt dobbeltrom
kr  6.450,-

For påmelding og mer informasjon, se www.expertreiser.no/fsf

På denne blomstrende øya i Atlanter-
havet kan du  kombinere storslått  
naturopplevelse med avslappende ferie.  
I tillegg har innbyggernes velkjente 
gjestfrihet blitt ett av Madeiras vare- 
merker. Det er en viss fare for av- 
hengighet til øya, og dere vil helt sikkert 
stortrives her. 

Inkludert i prisen får du:
- Fly t/r Oslo-Madeira inkl servering
- 1 uke på Enotel Lido Resort & Spa
- Frokost og middag m/drikke 
- Velkomstmøte med drink
- Transport t/r hotell - flyplass
- Reiseledelse fra Expert Reiser og FSF
- Utfluktspakke: “Madeira aften”, by- 
   vandring Funchal, Nonnenes dal,    
   botanisk hage m.m.

Noen fakta om Madeira:
Visste du at det finnes et hundretalls blomster-
arter, urter, eukalyptustrær, vingårder og fruk-
tåkre på øya? Disse skaper til sammen et grønt 
hav av velduftende vekster på slettene og i de 
dype dalene mellom fjellene. Madeiras unike 
urskog er med på UNESCOs bevaringsliste 
– den har et 2.150 km langt nett av vannings- 
kanaler (levadas) og sørger for vann til gårdene 
og en vill kyst med bratte klippevegger! På bak-
grunn av sin skjønnhet og sitt varierte land-
skap, har denne skogen nylig blitt kåret til én av 
de syv naturlige underverker i Portugal.

Mars 2014 :

Blomstertur til Madeira
– Bli med oss til denne frodige og gjestfrie øya

Blomstringsturer til frodige Madeira

Bacalao på ekte portugisisk vis med norsk klippfisk

Vinsmaking av kjente, lokale portviner

Avreisedatoer
24. - 31. mars (man-man)
Pris pp. i delt dobbeltrom
kr  9.450,-

For påmelding og mer informasjon, se www.expertreiser.no/fsf
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Expert Reiser står til tjeneste for medlemmene av FSF og dets  
avdelinger rundt i landet. Vi vet at flere av dere arrangerer turer for 
medlemmer i deres distrikt – la oss hjelpe dere med disse turene. 

Andre mulige destinasjoner vi tilbyr FSF’s medlemmer:
–  Dublin med muligheter for møter med Irland’s forsvarsgrener  
–  Edinburgh med Military Tattoo
–  Malta - Middelhavets knutepunkt gjennom flere tusen år
–  De Baltiske hovedsteder (historien rundt KGB, Sovjetunionen m.m.)
–  Dubai eller Doha   osv...

Fortell om deres ønsker (drømmer)! Vi lytter og setter sammen reiser 
som passer dere. Vi trekker en vinner blant de som har sendt sin  
drømmereise innen 1. desember 2013. Premien er en kasse vin.

Expert Reiser ser frem til å samarbeide med Forsvarets seniorforbund, og 
står klar til tjeneste. 

Kontakt Tom Christiansen på tc@expertreiser.no eller 
ring tlf 23 19 44 00. 

Se for øvrig www.expertreiser.no/fsf

Rosenholmveien 25, N-1414 Trollåsen
Telefon: 23 19 44 00

E-post: post@expertreiser.no

- Trygghet på reisen med en  

mangeårig  ekspert i bransjen
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FSF - Alta
Leder Leif Jansen
Myrbakken 12
9510  Alta 
78435545   95057765
alta@fsforb.no 

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

FSF - Bergen 
Leder Arne 
BryøenBrakeveien 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 Lars Andreassen
Aspveien 12
8209  Fauske
75 64 66 31   90650654
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 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 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 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 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 Kristiansand
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 Per Ivar Klingenberg
Utsikten 2
9325 Bardufoss 
41314221
midttroms@fsforb.no 

FSF - Mågerø
Leder Per N Sønnervik
Haugåkervn 54
3132 Husøysund
33386809  96996166 
maageroe@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 Bjørn Ruud
Øvre dahlsvei 8
3511 Hønefoss
32120071  93058605
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 Jonny Engmark
Ohlselia 11
3290 Stavern 
91137953
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 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 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 02.09. 2013

FORSVARETS 
SENIORFORBUND
LOKALE AVDELINGER 



Bli	medlem	i	Forsvarets	
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Postboks 1550 sentrum 0015 oslo  |  e-post: post@fsforb.no  |  redaktør: geir anda  
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INNMELDINGSBLANKETT

Medlem: 

Etternavn:                                                        Fornavn:                                                        Født:                                                

Ektefelle/samboer:

Etternavn:                                                        Fornavn:                                                        Født:                                                

Adresse:                                                                                                                                                                                               

Post nr:                           Poststed:                                                                                          Tlf:                                                   

E-post:                                                           Tjenestested:                                                                                                                 

Ønsket lokalavdeling:                                                                                                                                                                          

Dato/Underskrift:                                                                                                                                                                                   

Vervet av:     Adresse:           

"Dovregubben" ble i 1935 tatt i bruk for persontogene over Dovrefjell. Et slik lokomotiv er bevart ved Norsk Jernbanemuseum på Hamar. Foto: Herman 
Neupert, Norsk Jernbanemuseums samling


