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Arbeidsminister Robert Eriksson
har sendt ut nye avtaler mellom
regjeringen og organisasjonene
om drøftingsmøter i forbindelse
med regulering av folke trygdens
grunnbeløp og pensjoner og om
statsbudsjettet når det gjelder
saker av betydning for pensjon-
ister.

Dette er meget gledelig, endelig
har regjeringen oppfylt forskrift -
ens ordlyd om at før fastsetting av
lønnsveksten skal grunnlaget
drøftes med bl.a. pensjonistenes
organisasjoner. Dette har vært en
6 år lang kamp, med stadig avvis-
ning av våre krav under henvis-
ning til at vi var for små. For-
 svarets seniorforbund er tross alt
den største pensjonist/ seni or or-
ganisasjonen i staten og nummer
4 i størrelse av pensjonistforbund i
landet. 

Statsråden har forstått at han
selvfølgelig må ha en god dialog
med pensjonistens representanter
slik at han på et tryggest mulig
grunnlag kan fatte beslutninger
om gjelder over 800.000 pensjon-
ister. Han har innsett at forskrifter
skal følges og ikke feies under
teppe. Statsrådens beslutning står
det respekt av, og Forsvarets
seniorforbund takker for tilliten.

Drøftingsmøter forplikter, for at
møtene skal gi det de er forventet
å være krever det grundige for-
beredelser, saklig dokumentasjon
og ansvarlig opptreden. Denne
tilliten som er vist Forsvarets
seniorforbund vil nødvendigvis
føre til større fokus på de saker
som skal tas opp til drøftinger.
Det vil fremover bli brukt mer
ressurser på dette enn tidligere. Er
vi grundige i vårt arbeid har vi nå
store muligheter til å påvirke be-
slutningene som skal tas, mye
større enn da vi ikke fikk komme
til bordet med vårt syn. 

Det å påvirke eldre -politisk
arbeid tar tid og må ha en lang
horisont. Derfor må Forsvarets
seniorforbund gå gjennom sitt
strategidokument for å se om det
fanger opp den nye situasjonen
forbundet har kommet i. I denne
prosessen er det viktig at våre
medlemmers interesser og syn
kommer til uttrykk i våre be-
sluttende organer og at disse syn
fremføres i drøftingsmøtene.
Dersom våre strategimål er i utakt
med den drøftingsretten vi nå får,
samt konsekvensene av den, må
målene utformes og behandles på
Landsmøte slik at vi i drøftings-
møter har medlemmenes fulle
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Drøftingsrett Det er advent

Leder Til ettertanke

støtte og står på trygg grunn når
vi fremfører våre synspunkter
ovenfor regjeringen. 

Forsvarets seniorforbund har
bedt statsråden vurdere å utvide
denne nye avtalen, slik at dette
forum også kan kalles sammen i
andre saker av betydning for pen-
sjonistene. Dette vil etter for-
bundets syn bidra til å styrke
pensjonistenes deltakelse i demo-
kratiske prosesser.

Da de siste ord føres i pennen
for dette bladet kommer det inn-
kalling til det første drøftingsmøte
for statsbudsjettet for
2016.Kravene ble levert i slutten
av november, og drøftingsmøtet
gjennomføres 16. desember i år.
Dette er en viktig milepæl i for-
bundets historie.

Nå før jul vil jeg takke alle for-
bundets tillitsvalgte og
medlemmer som har stått på for
forbundet gjennom året for en
kjempefin innsats og ønske dere
alle en 

Riktig god jul og et godt nytt år.  

Jeg har et tett forhold til adventstid og juletid. Jeg ser fram til å tenne
adventslys og jeg gleder meg til å tenne julelys. Advent er blues. Den
er mollstemt og den har lyset. Vi er inne i årets mørkeste periode.
Da er det godt å tenne lys, sette opp adventsstjerne og henge opp
adventskalender.  

Advent henger sammen med jul. Det er litt merkelig å ha for-
ventninger til noe som vi kjenner så godt som advents- og jule-
tradisjonene våre. Få ting er mer forutsigbart enn
familietradisjonene i jula. Vi vet akkurat hvor adventsstjerna skal
henge og hvor lysestaken eller adventskransen skal stå. Vi har full
kontroll over kakeslagene som må bakes og maten som skal på
bordet julaften.  Alt er kjent. Ingenting er nytt. Likevel er det dette vi
ser fram til.

Ute skrus den kommersielle advents- og julehandelen volumet
på. Gatene pyntes, nisser og engler hilser til oss om kapp.

Ingenting er nytt. Samtidig er alt nytt. For vi skal ikke feire advent
og jul fra i fjor. Vi skal feire den høytid som kommer. Søren
Kierkegaard har minnet oss om å oppdage hemmeligheten i livet  i
gjentagelsen, det nye i det gamle. Advent og jul utfordrer oss til å
komme bak glitter og stas slik at vi oppdager innholdet og
hemmeligheten i julehøytiden.

Første søndag i advent er også første dagen i det nye kirkeåret. Nå
starter begynnelsen på forberedelsestiden til jul. Advent har lange
tradisjoner i kirken. Kirkeåret slik vi har det, går tilbake til 1500-
tallet. Men bakgrunnen finner vi i oldkirkens feiring av de store
kirkelige høytider knyttet til påske og pinse. Fra 400-talle har
adventsfeiring vært kjent – om lag 100 år etter at feiringen av julen
tok til.

Ordet advent kommer fra det latinske ordet adventus som betyr
komme eller ankomst. Vi forbereder oss til at kongen skal komme.
Og kongen det er Guds sønn med det jordiske navn Jesus. Ingen lar
store begivenheter som kongemottakelser feires uten gode forbered-
elser. 

Det er fint å ha tradisjoner knyttet til viktige begivenheter.  Men
adventstiden skal være mer enn tradisjon. Lysene vi tenner skal også
rettes innover mot eget liv. Også der trengs en forberedelse for å få
tak i det store som jula handler om. Jesu fødsel betyr at Gud har blitt
menneske med kjøtt og blod.

Mysterium kalles dette. Et mysterium er slik at det trengs tid for å
trenge inn i det. Vi når aldri til bunns i mysteriene. Men vi kan
trenge gjennom skallet slik at vi får øye på dimensjonene i mysteriet.

Dypt inne bak glitter og stas skjuler det guddomlige seg. Der er
Gud selv. På et bestemt tidspunkt i historien gjorde han seg synlig
og nær. Så nær at han kledde seg i barneklær. Og mysteriet er: Gud
ble menneske.

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

GEIR ANDA

Kasserer Svein R. Haugen
tlf: 23 09 32 62/930 85 902
e-mail: svein@fsforb.no
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Det grunnleggende samfunnsoppdraget forsvarssektoren er satt til
å løse er å forsvare Norge. Forsvaret skal sikre nasjonal selv-
stendighet og politisk handlefrihet. Forsvaret skal bidra til å fo-
rebygge krig og konflikt i Norge og for våre allierte. Dette betyr at
Forsvarets kapasiteter må være troverdige hver eneste dag. Vi
hevder suverenitet og overvåker alltid, vi avskrekker når det er
nødvendig, og vi skal være i stand til å forsvare Norge og våre
allierte med våpenmakt når det er krevet.

Dersom vi skal være relevante i en verden som endrer seg, må vi
sørge for å ligge i forkant av utviklingen, og dette var bakgrunnen
for at jeg 1. oktober i år ga Forsvarssjefen i oppdrag å utarbeide et
nytt helthetlig fagmilitært råd.

Hans svar skal foreligge om et år, og vil danne grunnlaget for en
ny langtidsplan i forsvarssektoren. 

Dere følger godt med på både forsvarssektoren og vår sikker-
hetssituasjon, og dere har alle vært med på flere omstillinger i For-
svaret. Dere vet at det er nødvendig, dere vet at Forsvaret alltid er i
en omstilling og dere vet hvorfor.

Det er en trygghet for meg å vite at Norge har mange ambas-
sadører som dere der ute som kan fortelle om Forsvaret – om hvor-
for vi trenger et sterkt forsvar og om hva Forsvaret er.

Jeg ønsker dere en riktig god julefeiring og et godt nytt år.

Med hilsen
Ine Eriksen Søreide
forsvarsminister

Verden har endret 
seg betydelig siden 
jeg skrev til dere i fjor, 
men Forsvarets 
oppdrag er likevel 
det samme
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Vi går inn i en tid som er som skapt for refleksjon over året som
har gått, og tanker om året som kommer. Vi står alle på forskjel-
lige steder i livet, og hver og en av oss har tilegnet oss ulike er-
faringer i året som vi er i ferd med å legge bak oss.

Mitt første år som Forsvarets øverste militære leder er allerede
over, og erfaringene er mange. I løpet av året som har gått har jeg
hatt muligheten til å møte menneskene som hver dag løser For-
svarets oppgaver og sikrer tryggheten. Først og fremst har disse
møtene gjort meg stolt over å være gitt tilliten å lede alle disse
dyktige kvinner og menn. Dernest gir det meg en trygghet at disse
dedikerte menneskene sørger for Norges suverenitet og beskytt-
else av våre verdier og interesser. 

Den sikkerhetspolitiske situasjonen rundt Norge endrer seg.
Dette ble vi blant annet påminnet da regjeringen 24. juli varslet at
Norge sto overfor en terrortrussel og igjen den 3.november hvor
PST la frem sin trusselvurdering. Forsvaret må i takt med tiden,
tilpasse seg, vi må foreta en kursjustering for å forbli relevante. 

På oppdrag fra Forsvarsministeren skal et nytt fagmilitært råd
utarbeides og leveres 1.oktober 2015. Sikkerhetspolitisk-, tek-
nologisk og økonomisk utvikling nasjonalt og internasjonalt skal
prege anbefalingen. Jeg forventer at vi i mellomtida kommer til å
oppleve mange friske diskusjoner, og det kan bli behov for tøffe
prioriteringer etter hvert. 

Julen er en tid for å senke tempoet og frigjøre oss fra
hverdagens mønster. Alle har behov for en tid hvor familie, venner
og hygge kan settes i fokus. Julen er også en tid for å dele gode
minner og de blir bedre når de deles med andre og gjenoppleves. 

Mine tanker i julen går til dere alle og spesielt til våre kvinner
og menn som står i uniform i inn- og utland, i tjeneste for Norge.

Jeg ønsker dere alle en god og fredfull jul, og et godt nytt år!

Beste hilsener,
Haakon Bruun-Hanssen
Forsvarssjef 

Kjære 
forsvarsvenner
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Etter pensjonsreformen trådte i
kraft i 2011, kan du motta alders-
pensjon i folketrygden uten at den
sees i sammenheng med hva du
tjener. I tjenestepensjonen fra SPK
derimot, er det ikke slik. Når du
mottar pensjon fra Statens pen-
sjonskasse har du plikt til å varsle
oss om endringer i flere
sammenhenger. Dette er fastsatt i §
44 i Lov om Statens pensjonskasse.

Vi skal se nærmere på tre 
forhold:

Særalderspensjon/
alderspensjon og inntekt
Det er de samme reglene som
gjelder for særalderspensjon før 67
år og ordinær alderspensjon fra 67
år.
• Hvis du begynner i en jobb innen

offentlig sektor, dvs. en arbeids-
plass som har tjenestepensjon i
SPK, KLP eller annen offentlig
pensjonsordning som omfattes av
overføringsavtalen, vil det
påvirke tjenestepensjonen din.
Utbetalingen din fra SPK skal
reduseres for inntekt fordi du be-
gynner å jobbe i en stilling som
medfører medlemskap i offentlig
tjenestepensjon.

• Hvis du begynner i en jobb innen
privat sektor, dvs. en arbeidsplass

som har privat tjenestepensjon,
trenger du ikke varsle SPK. Inn-
tekt fra privat sektor reduserer
ikke pensjonen din fra SPK.

• Hvis du begynner i en jobb i of-
fentlig sektor, men avlønnes på
pensjonistvilkår, trenger du heller
ikke varsle oss.  Pensjonistlønn,
som i dag er 180 kroner pr. time,
skal ikke redusere pensjonen din.

Husk å varsle SPK hvis:
• Du begynner i en jobb utenfor

den ordinære offentlige forvalting
som medfører medlemskap i of-
fentlig tjenestepensjon i SPK,
KLP eller annen offentlig pen-
sjonsordning og som omfattes av
overføringsavtalen. Medlemskap
i en offentlig pensjonsordning
kan f. eks også gjelde tidligere
statsforvaltning som er omgjort,
interkommunale selskaper, eller
andre hvor det offentlige har in-
teresser.  Du må undersøke
hvilken pensjonsordning din
arbeidsgiver har. Dette gjelder all-
tid når du får ordinær lønn for
arbeidet, selv om det kun er korte
vikariater eller midlertidig jobb i
lav deltid. 

AFP og inntekt
Samtidig som du går over på hel
eller delvis AFP, må du oppgi hvor

Dine plikter som medlem i Statens pensjonskasse

Jobber du samtidig som du
mottar pensjon? Da må du
vite at du har plikt til å varsle
Statens pensjonskasse hvis
det skjer endringer i inntekten
eller arbeidsforholdet. 
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Nytt fra Statens Pensjonskasse  n

mye du forventer å tjene etter
overgangen. All arbeidsinntekt du
har i tillegg til AFP, vil påvirke
størrelsen av din AFP i hele pe-
rioden fra 62 til 67 år.

Du kan tjene inntil 15 000
kroner i løpet av et år uten at pen-
sjonen skal reduseres. Dette er
ikke et fribeløp, men et ”sling-
ringsmonn”.  Det betyr at AFP all-
tid skal reduseres for hele
inntekten dersom du tjener mer
enn 15 000 kroner utover det du
allerede har oppgitt at du forventer
å tjene.

Husk å varsle både SPK 
og NAV hvis:
• Din samlede inntekt blir mer enn

15 000 kroner høyere enn for-
ventet.  Husk da å ta med at du
ved å jobbe, også opparbeider
deg fremtidige feriepenger.

• Du får en ekstra lønnsøkning ut-
over normal regulering og har
delvis AFP

Uførepensjon og inntekt
Fra 1. januar 2015 endres
uførepensjonen i SPK og du får
større mulighet til å ha arbeidsinn-
tekt i tillegg til uførepensjon.  
Du kan tjene inntil 0,4 G, som i
dag tilsvarer 35 348 kroner, uten at
uførepensjonen fra SPK skal

reduseres.  Hvis du tjener mer enn
det i løpet av et år, skal pensjonen
reduseres i forhold til hva du tjente
før uførheten. Selve uføregraden
din endres ikke.

Husk å varsle SPK og NAV hvis:
• Du får en årlig inntekt som blir

høyere enn 0,4 G ved siden av
100 % uførepensjon fra SPK 

• Du får lønnsøkning i stillingen
du har ved siden av delvis
uførepensjon fra SPK.

Dette gjelder hvis lønnsøkningen,
sammen med litt ekstra arbeid,
medfører at samlet inntekt øker
med mer enn 0,4 G i forhold til
det som ble fastsatt som inntekt
ved start av uførepensjonen.

Når kan vi kreve tilbakebetaling?
Det er lett å glemme at du selv må
følge med og si fra, og det er nok
mange som har hørt om krav om
tilbakebetaling av for mye utbetalt
pensjon. Men når skjer det egent-
lig?

I henhold til loven kan SPK kreve
tilbakebetalt for mye utbetalt pen-
sjon dersom:

• Du har mottatt en ytelse i strid
med redelighet og god tro.
       Dette betyr at du bevisst har

latt være å melde fra om end-
ringer i din inntekt eller
arbeidsforhold.  

• Du eller noen på dine vegne
uaktsomt har gitt feilaktige eller
mangelfulle opplysninger

        Du kan ikke slippe å til-
bakebetale med begrunnelse i
at du ikke visste at du skulle
varsle fra. Det hjelper heller
ikke om du tror at noen
andre, for eksempel din
arbeidsgiver, varsler oss.  Det
er du selv som har plikt til å
varsle oss om endringer.

• Du burde forstå at endringen i
inntekt skulle medføre en end-
ring i pensjonen

        Dette gjelder også selv om
det kan være SPK som ikke
har regnet om pensjonen selv
om du har sagt fra.

Så husk å ha en god dialog med
SPK og NAV slik at endringer i
arbeidsforhold eller inntekt blir re-
gistrert hos oss når de oppstår. På
den måten vil du være sikker på at
du alltid mottar det du har krav på
i pensjon.

Tekst: Tone Westgaard,
seniorrådgiver i Statens 
pensjonskasse



sjefens dekorasjonssystem. De
siste årene er det delt ut – gjerne
i forbindelse med frigjørings-
dagen og nasjonal veterandag
8.mai – en rekke høyere dekora-
sjoner for operasjoner i Afghani-
stan, men også for internasjonale
operasjoner som går langt tilbake
i tid.

«Mellomlanding», som skal
sikre en god overgang fra ope-
rasjonsområdet til tilværelsen
hjemme, er et tiltak som får
svært gode tilbakemeldinger fra
veteranene selv. Det samme får
medaljeparadene hvor re-
presentanter fra det offisielle
Norge er tilstede – sammen med
familien. Stressmestrings-
teamenes tilstedeværelse før,

under og etter tjenesten ute blir
også trukket fram som et godt
tilbud.
Kan alltid bli bedre
Selv om norske soldater i dag
antagelig aldri har vært bedre
trent og utrustet for oppgavene
som møter i ope-
rasjoner ute og
selv om de følges
opp på en helt
annen måte enn
tidligere både
under og etter
internasjonale
operasjoner, vil
veteransatsingen
i Forsvaret for-
tsette. 

Vi vil hele

tiden få nye soldater, ny forsk-
ning, nye oppdrag og nye ope-
rasjonsområder som gjør at det
vi gjorde i går ikke er godt nok.
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Siden andre verdenskrig har
Norge sendt over 100 000 soldater
til innsats i internasjonale ope-
rasjoner. Vi har deltatt i over 40
land, i fire verdensdeler og i rundt
100 ulike operasjoner. 

I dag er en tredjedel av For-
svarets ansatte veteraner fra
internasjonale operasjoner. Deres
erfaringer har vært, og er, svært
viktige for dagens norske forsvar.

For Forsvarets operative evne er
det avgjørende at Forsvarets
soldater og veteraner – og deres
familier – opplever at Forsvaret er
en god arbeidsgiver. Dette er
viktig både for å rekruttere de
rette menneskene til Forsvaret,
men også for å beholde erfarne og
dyktige medarbeidere.

Veteransatsing
Veteransatsingen de siste årene
kommer som en erkjennelse av at
de vi gjorde før ikke var godt nok
– verken fra Forsvarets eller
storsamfunnets side.

Påtrykk fra både ildsjeler og
veteranorganisasjoner bidro til
en politisk satsing på anerkjenn-
else og oppfølging av veteraner. 

Sentralt i både den forrige
regjerings handlingsplan «I tje-
neste for Norge» (2011), samt
den sittende regjerings oppfølg-
ingsplan (2014), er at oppfølging
og anerkjennelse av veteraner er
et samfunnsansvar. Det er altså
ikke noe kun Forsvaret skal
holde på med, men et arbeid
hvor en rekke departementer,

etater og organisasjoner er
involvert.

Status i Forsvaret
Forsvaret har de siste årene satset
tungt på å etterleve de politiske
intensjonene. Blant annet har vi
fått en egen veteraninspektør,
som skal sørge for at Forsvarets
organisasjon leverer i henhold til
målsettingene på veteran-
området. 

I Forsvarsstaben/Veteran-
avdelingen, som ledes av For-
svarets veteraninspektør, er det
etablert et tverrfaglig team som
gir råd og veiledning til alle som
har veteranrelaterte spørsmål. I
veteranavdelingen finner vi også
seksjonen som forvalter forsvars-

De siste årene har det vært en stor veteransatsing i Forsvaret. En satsing som har gitt resultater.

Forsvarets åpne dør
Både veteraner og veteranfamilier inviteres til å send 
e-post til veteraner@mil.no eller ringe 800 85 000.

Spør oss gjerne om:
n Veteranaktiviteter
n Dekorasjoner og annen anerkjennelse
n Fakta om Norges deltakelse i internasjonale operasjoner
n Offentlige velferdsordninger
n Samtaler og sjelesorg med veteranprest
n Forsvarets helsetilbud

Veteranarbeid i  Forsvaret
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Senteret, som har et bredt spekter
av tilbud og aktiviteter – eks-
klusivt for veteraner fra interna-
sjonale operasjoner og deres
familier – fremstår nå i en helt ny
drakt. Det er reist et splitter nytt
bygg med 24 rom, som blant
annet inneholder rom spesielt til-
passet familier. Hele hovedbyg-
ningen er blitt oppgradert og
rehabilitert. Dessuten er tak, kled-
ning og vinduer byttet.

Veteransenteret, med beligg-
enhet ved det idylliske Bæreia-
vannet, har lenge vært et flott
tilbud til veteraner i alle aldre – og
deres familier. Nå er det blitt enda
flottere!

Forsvarets veteransenter 
har et bredt tilbud
n God mat
n Golf
n Jakt og fiske 

n Treningsfasiliteter
n Innendørs svømmebasseng
n Hesteridning
n Bowling
n Turer i skog og mark
n Rekreasjon

Veteransenteret arrangerer
blant annet
n MC-treff
n Sommercamp for barn og 
ungdom
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Veteransenteret på Bæreia   i ny drakt

12. august ble Forsvarets veteransenter på Bæreia utenfor Kongsvinger offisielt reåpnet etter et
omfattende renoveringsprosjekt.

NY BOK
SKYTEVÅPEN 

BENYTTET AV FORSVARET
SIDEN 1859

Boken omhandler de skytevåpen som
har vært benyttet i Forsvaret etter 1859
med egne kapitler for pistoler,
revolvere, maskinpistoler, rifler og
karabiner, maskingeværer, mitraljøser
og hagler.
Boken utgjør et grundig dokumentert
referanseverk over norske militærvåpen.
Den er utarbeidet i et samarbeid mellom
Forsvarsmuseet og Norsk Våpenhis-
torisk Selskap.

Prisen er kr 395,- og du får kjøpt den i
museumsbutikken på Forsvarsmuseet
eller i Forsvarsmuseets venners 
netthandel på www.fmuv.no. 
Vi minner også om boken ”Norsk 
Artilleri 1814 – 1895” Denne boken gir
alle artilleri – interesserte eksakte 
opplysninger om benevnelser på 
artillerimateriellet og dets tilbehør på
1800 tallet. Den koster nr kr 50,- og fås
kjøpt samme sted.

 
         

 

 
 

              
          

  
           

          
 

               
      

                
           

            
 

n Julefeiring
n Aktivitetsuker sommer og vinter
n Veterankonsert

Kontakt Veteransenteret
n 62 82 01 00
n veteransenteret@mil.no
n Forsvarets veteransenter,
Bæreiavegen 588, 2208 Kongsvinger
n Forsvaret.no/veteransenteret
n Facebook.com/veteransenteret
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I juni 2012 ble inneværende lang-
tidsplan for Forsvaret godkjent i
Stortinget. Det var mye interessant i
den nye langtidsplanen. Opp-
rettelsen av Cyberforsvaret fikk
mye oppmerksomhet, spesielt i
månedene som fulgte. Et enda
viktigere moment som, på mange
måter, ble borte i samfunns-
debatten var erkjennelsen av et nytt
operativt domene, en ny stridens
arena, for Forsvaret: Cyberdomenet
eller det digitale rom som det kalles
sivilt og politisk.

Sist Forsvaret tok inn over seg et
nytt domene på samme måte var
ved innføringen av militær
luftmakt i mellomtidskrigen og den
påfølgende opprettelsen av Luftfor-
svaret etter andre verdenskrig.
Riktig nok har våre allierte også
hatt verdensrommet som et
domene i mellomtiden, men Norge
har aldri hatt vesentlige ambisjoner
i rommet, og dermed har verdens-
rommet heller ikke fått et militært
fokus på samme måte. Et spørsmål
som har hengt over Forsvaret siden

juni 2012 er hvorvidt cyber -
domenet har samme overgripende
effekt som bruken av militær
luftmakt i sin tid hadde.

Det digitale rom
Det er verdt å bruke noe tid på å
gjøre rede for hva som ligger til cy-
berdomenet, eller det digitale rom.
Fra medieoppslag og samfunns-
debatten kan man sitte igjen med et
bilde av at det i hovedsak er snakk
om datamaskiner, gjerne maskiner
som står koblet sammen gjennom

internett. Vi har også et bilde av at
moderne teknologi som
mobiltelefoner og nettbrett er en
del av utfordringen. Det er selvsagt
riktig, men det er også bare en del
av helheten. For praktiske forhold
kan man dele opp det digitale rom i
tre lag: Plattformer, informasjon og
prosesser.

Plattformer er, som tidligere
nevnt, maskiner og programvare
som knytter det moderne
samfunnet sammen. De fleste mo-
derne digitale enheter er en del av

dette laget. Datamaskiner,
mobiltelefoner og nettbrett er en
del av det, men i dag er det også
mye mer. Moderne Tver kommer
gjerne med nettilkobling, og alt fra
klokkeradioer til varmepumper er i
disse dager digitalisert og koblet til
nettet. Siden de fleste slike enheter
er koblet sammen via hjemmenett-
verk kan sårbarheter i en
tilsynelatende mindre viktig enhet
gi en inntrenger tilgang til andre,
viktigere enheter. Når det kommer
til digitale trusler er plattformene

som oftest mer en innfallsport for
motstandere enn et mål i seg selv.
Det er få som vil være interessert i å
ta over en datamaskin i seg selv,
målet vil som regel være infor-
masjonen den bærer eller proses-
sene den styrer.

Når man kommer over til infor-
masjonen som bæres av plattfor-
mene er risikoen for den enkelte og
for virksomheter større. Det er
store mengder informasjon som
bæres over digitale enheter i dag.
For enkeltpersoner er det snakk om

Cyberforsvaret
Teknologi: Å prøve ut ny teknologi og å integrere
denne i militære operasjoner er en av mange
relevante utfordringer som elever ved Forsvarets
ingeniørhøgskole møter under utdannelsen.
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siden, via persondata til to
millioner nordmenn knyttet til
verneplikten til operative planverk
og informasjon fra de operative
ledelsessystemene våre. Vi må finne
en god balanse som sikrer at
brukerne av informasjonen har
tilgang til denne når behovet er der,
samtidig som den er sikkert opp-
bevart og skjermet fra utenfor-
stående.

Minst like viktige er prosessene
som Forsvaret styrer gjennom
digitale systemer. Prosessene in-
kluderer alt fra evnen til å effektivt
benytte presisjonsstyrte våpen til
evnen til hurtig å formidle ordre og
lede og styre militære avdelinger.
Evnen til å samvirke mellom land-

sjø- og luftstyrker i nettverks-
baserte operasjonsformer er kritisk
for det moderne Forsvaret, og for å
få en økt operativ effekt ut av et
Forsvar med redusert volum av
personell og materiell. Like viktig i
det moderne Norge er evnen til for-
svarlig forvaltning, den forvalt-
ningsmessige styringen av
Forsvaret gjennom de IKT-sys-
temene som brukes til øko-
nomistyring, logistikk og
forvaltning av våre ansatte og
vernepliktmassen. 

Kort oppsummert er Forsvaret
avhengig av det digitale rom for de
fleste av sine kjernefunksjoner og
det meste av vår støttevirksomhet.
Det digitale rom, eller cy-

berdomenet, er viktig for oss, vi er
en del av det og det er en sentral del
av Forsvarets virksomhet i fred,
krise og krig.

Cyberforsvarets rolle
Det har rådet forvirring rundt
navnet til Cyberforsvaret. Mange
har instinktivt knyttet navnet til at
Cyberforsvaret bare har ansvar for
digitalt ansvar. Navnet Cyberfor-
svaret, derimot, knyttes til domenet
som vi har hovedfokus på, i stor
grad på samme måte som Luftfor-
svaret er for luftdomenet og Sjøfor-
svaret for sjødomenet.
Datanettverksforsvar er riktig nok
en viktig funksjon for oss, men det
er en avgrenset del av vår organi -

alt fra persondata til betalingsinfor-
masjon og personlig informasjon
som man ønsker å holde for seg
selv. Det er også snakk om
muligheten til å kartlegge ens
sosiale nettverk, hvor man til en-
hver tid befinner seg og ens po-
litiske og personlige synspunkter og
ståsteder. For virksomheter er det
snakk om kundedatabaser, betal-
ingsinformasjon for kunder og
sensitiv forretningsinformasjon.

Videre er det slik at data-
maskiner og datasystemer i dag
styrer mange prosesser i
samfunnet. Dels fordi prosessene er
automatiserte, og dels fordi proses-
sene styres gjennom elektroniske
plattformer. Ser vi til kraft-

industrien er det meste av norsk
strømproduksjon fjernstyrt av
datasystemer, luftromskontroll og
styring av fly i luften er i vesentlig
grad understøttet av datamaksiner
og trafikkontroll på jernbanen er
prosesser som er styrt elektronisk.
Dersom en trusselaktør evner å
påvirke prosessene som data-
maskinene styrer så kan kon-
sekvensene bli store.

Forsvaret og det digitale rom
Som resten av Norge er Forsvaret
en stor bruker av det digitale rom.
På det mest grunnleggende plan er
det slik at Forsvaret bruker digitale
plattformer i utstrakt grad. De
finnes på alle kontorene våre, de

brukes av våre ansatte i form av
mobiltelefoner og nettbrett; både
privat og i jobbsammenheng, som i
alle andre moderne samfunn og
virksomheter. Men det er også slik
at det moderne Forsvaret har
digitale plattformer bygget inn i det
moderne materiellet vårt, fra
feltterminaler og digitale radiosys-
temer hele veien opp til våre
fremtidige kampfly som for alle
praktiske formål er meget avanserte
datasystemer koblet til en motor og
vinger. For å sette det på spissen.

Forsvaret har også mye digital
informasjon som vi må beskytte for
utenforstående. Alt fra regnskap og
informasjon knyttet til virksom-
hetsstyringen vår på forvaltnings-

Integrert: Moderne teknologi er integrert ned til den enkelte soldat
i det moderne Forsvaret. Det åpner for vesentlige muligheter, men
også for ny risiko og nye trusler.

Kommunikasjonsinfrastruktur: Forsvarets datanettverk er bygd opp av, blant annet, flere hundre radiolinjestasjoner som sikrer at
datatrafikken kommer frem over store deler av landet. Alle vedlikeholdes av Cyberforsvarets personell.
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sasjon som har sine oppgaver
knyttet til dette i hverdagen.

Vår viktigste oppgave er knyttet
til å sikre at Forsvaret har tilgang til
det digitale rom. Dette gjør vi gjen-
nom driften av Forsvarets kom-
munikasjonsinfrastruktur, som er
Forsvarets datasystemer og
datanettverk som er lands-
omspennende. Forsvaret eier den
nest største informasjonsinfra-
strukturen i Norge, og store deler
av Cyberforsvarets organisasjon er
knyttet til å vedlikeholde, utvikle og
sikre stabiliteten til disse nett-
verkene. Tilgangen til det digitale
rom består, for Forsvarets del, av fi-
beroptiske kabler, radiolinje-for-
bindelser og

satellittkommunikasjon og strekker
seg over hele Norge og ut i kyst-
områdene, til våre utlandsstasjoner
og operasjonsområder ute i verden.

Tilgangen til det digitale rom må
også være stabil og forutsigbar for
brukerne som er avhengige av
tilgang til systemene som Forsvaret
bruker. 

Sist men ikke minst skal Cyber-
forsvaret ivareta sikkerheten til For-
svarets plattformer, informasjon og
prosessene som er sårbare som
følge av bruken av det digitale rom.

Modernisering og utvikling
Cyberforsvaret har fått tildelt an-
svar for vesentlige deler av
modernisering og utvikling i For-

svaret fra Forsvarssjefen. Sjef Cy-
berforsvaret har som et stående
oppdrag å være en pådriver for den
videre nettverksbaseringen av For-
svaret. 

Den voksende modenheten
innenfor nettverksbasert forsvar
(NbF) åpner for store muligheter
for Forsvaret. I fredstid skal nett-
verksbaseringen styrke Forsvarets
evne til å løse sine oppgaver, og
styrke forsvarlig forvaltning. I krise
og krig skal den styrke vår ope-
rative evne gjennom økt situasjons-
bevissthet, styrket evne til
samvirke- og fellesoperasjoner, ras-
kere og bedre beslutninger og mer
presis målangivelse. Kort opp-
summert more bang for the bucks,

og mer forsvarsevne ut av en
mindre, men bedre utrustet, ope-
rativ struktur.

Cyberforsvaret har også ansvar
for konseptutvikling og eks-
perimentering i Forsvaret. Sjef Cy-
berforsvaret leder og prioriterer
tanker og ideer som skal prøves og
utvikles videre i Forsvaret. Eks-
perimenteringen moderniserer og
utvikler Forsvaret videre, og er i
dag knyttet tettere opp mot nett-
verksbaseringen enn tidligere.

Cyberforsvaret er også pro-
sjektkoordinator for de fleste større
IKT- og sambandsanskaffelensene i
Forsvaret, og styrer gjennom det
mye av utviklingen innenfor led-
elsessystemer, kommando og kon-

troll og forvaltningssystemer i For-
svaret.

Kort oppsummert
Cyberforsvaret muliggjør For-
svarets bruk av det digitale rom, og
skal sikre at Forsvaret har en stabil
og forutsigbar tilgang til den styr-
kemultiplikatoren som det digitale
rom utgjør. Samtidig er Cyberfor-
svaret Forsvarets motvekt til den
økte risikoen som følger med nett-
verksbaseringen av Forsvaret gjen-
nom det sikkerhetsarbeidet og
datanettverks for- svar-arbeidet som
CYFOR har ansvar for sammen
med Forsvarets sikkerhetsavdeling,
Nasjonal sikkerhetsmyndighet og
Etterretningstjenesten.

Cyberforsvaret har også et
vesentlig ansvar innenfor
moderniseringen av Forsvaret, og
for å være en pådriver for nett-
verksbaseringen av Forsvaret. Cy-
berforsvaret har en visjon om å
bidra til økt operativ evne for For-
svaret gjennom å muliggjøre sam-
handling i nettverk. Gjennom aktiv
bruk av cyberdomenet, ny tek-
nologi og nye og mer moderne
måter å drive militære operasjoner
på søker Cyberforsvarets 1200 an-
satte å realisere denne visjonen
hver dag.

Kommunikasjonssjef
Knut H. Grandhagen
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De unge og 
middelaldrende stikker
av med pengene 

Politikerne nedprioriterer om-
sorgen for de eldre syke og plei-
etrengende. De eldre taper
generasjons - kampen. Hva gjør
man nå når lange empiriske stu-
dier endelig er vitenskapelig
dokumentert? 

«ELDRE MÅ GRIPE MAKTEN
SELV» er rådene professorene
Jørn Rattsø (samfunnsøkonomi
NTNU) og Rune Jørgen Sørensen
(statsvitenskap UiO) gir i en ar-
tikkel i Aftenposten. Denne kon-
klusjon støtte Professor Halvard
Vikes (sosialantropologi UiO)
forskning som viser at dette har
vært en bevist og villet politisk
retning over tid, - uansett hvem
som har hatt regjeringsmakten. 

Den såkalte eldre milliarden var
ikke øremerket og ble i 1990
vedtatt i Stortinget. Bl a ble denne
bevilgningen benyttet til as-
faltering av en parkeringsplass ved
et rådhus, - mener vi å huske!

Professorene Ratsø og Sørensen
peker på at politiske fattede
vedtak og prioriteringer fører til at
de eldre vil tape generasjons-
kampen om offentlige budsjetter.

Dersom den eldre generasjonen
skal opprettholde en verdig le-
vestandard og livskvalitet, på linje
med de unge og middelaldrende,
må det en holdningsendring til i
de toneangivende politiske
miljøene. Våre valgte ”tillitsmenn

og kvinner” har så langt ikke vist
seg tilliten verdig! Det synes som
om mange av dagens ”tillitsvalgte”
kun ivaretar egne - eller noen få
særinteresser, når de langsiktige
politiske beslutninger og
prioriteringene planlegges. 

De eldres krav til de politiske
partiene er at partiene ifm
nominasjonsprosessene plasserer
eldre voksne mennesker, med

kunnskaper, livs - og arbeidslivs
erfaring på sikre (dvs kumulerte)
plasser på valglistene. Slik at
grunnleggende demokratiske
prinsipper og intensjoner blir
ivaretatt. Representasjonen av
tillitsvalgte, i de folkevalgte or-
ganer, skal gjenspeile befolk-
ningen både kjønns - og
alder messig. 

Kun lister som sikrer en natur-
lig alder - og kjønnsmessig re-
presentasjon bør få stemmene til

de eldre ved kommende kom-
mune og stortingsvalg. Den eldre
generasjonen må motiveres og be-
visstgjøres sitt ansvar i de forskjel-
lige delene av valgprosessene.

Observatør
(redaktøren kjenner 

identiteten til forfatteren. 
Han er medlem i forbundet.)

Mannen bak 
«eldre-milliarden», 
nå avdøde professor 

Per Hovda 
sa om politikerne i 1990;

«ikke forlat dem,
de vet hva de gjør»! 
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våre resepektive hjemsteder
Det som er så spesielt med disse reisene sier Rigmor Stavø og 

på tur og Solgruppen gjør alt de kan for at vi skal ha en trivelig 
ferie. Mange reiser også alene og her blir de tatt inn i gruppen. 
Vi har det topp! 

Ring idag og får tilsendt ytterligere informasjon om turen for 
i           VVi har mange gode minner fra disse turene og det blir høsten 2015! 
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høysesong på Gran Canaria. Klimaet er deilig og her kan man 

. Det er ukentlig aktivitetsprogram og sosialt nyte det gode liv
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Nytt fra

sekretariatet

Forbundet har siden sist avgitt svar på hørings-
brev om «Endringer i arbeidsmiljølovens regler
om aldersgrenser».
Her gjengis deler av FSFs svarbrev til Arbeids- og
sosialdepartementet:
«Pensjonsreformen har en øvre grense på 75 år for
opptjening i Folketrygden, dvs pensjonsreformen
blir påvirket ved å arbeide også etter 70 år. I pen-
sjonsreformen legges det til grunn et fleksibelt
uttak av pensjon opp til 75 år. Etter arbeids-
miljølovens gjeldende regler kan arbeidsgiver gå
til oppsigelse når 70-års aldersgrense er nådd, dvs
arbeidsforholdet etter 70 år ligger innenfor
arbeidsgivers styringsrett. Dette innebærer at det
i prinsippet vil være arbeidsgiver som styrer pen-
sjonsopptjening etter 70 år. Dette synes ikke å
harmonere med pensjonsreformens intensjoner
om individuelle insitamenter for å utsette pen-
sjoneringstidspunktet mht å bedre pensjonsopp-
tjeningen.

FSF foreslår derfor å oppheve arbeids-
miljølovens aldersgrense, sekundært heve den til
75 år.

FSF vil også hevde at å bringe et arbeidsforhold
til opphør på grunn av alder i utgangspunktet vil
være direkte forskjellsbehandling på grunn av
alder og dermed være diskriminerende. Opphev-
else av aldersgrensen vil således fjerne grunnlaget
for aldersdiskriminering.»  

Forbundet har svart på «Utkast til nye avtaler
mellom Regjeringen og organisasjonene om
drøftingsmøter». Forbundet mener Arbeidsminis-
teren gjør helt rett i denne omleggingen, og for-

bundet takker for tilliten som er vist oss. Imid-
lertid foreslår forbundet også å bruke dette for-
umet til å ta opp saker som angår pensjonister og
som faller utenfor det som det er lagt opp til. (Se
leder).

Siden sist har leder besøkt følgende avdelinger:
FSF Ørland, FSF Trondheim, FSF Steinkjer, FSF
Fredrikstad og FSF Halden/Sarpsborg, og
nestleder har besøkt FSF Vestoppland, FSF El-
verum og FSF Haslemoen.

Alle besøkene har hatt god oppslutning og
spørsmålene viser at temaene fenger. Geir Anda
og Karl O. Bogevold takker for fin mottakelse og
prikkfrie arrangement.

Forsvarets seniorforbund har av Landsmøtet fått
et mål på minimum 350 nyrekrutterte
medlemmer i 2014. Det er gledelig å kunne
meddele at det målet ble nådd 11. november
klokken 1100. Her er mye hardt arbeid nedlagt og
mange har stått på både dag og kveld gjennom
hele året. Tusen takk for et innsatsen.

Arbeidet i sekretariatet har vært preget av å
svare på mange forespørsler og veiledning fra
våre medlemmer. Videre har forberedelsene til
landsstyremøte nummer 4 i 2014 hatt en del
fokus, samt at planleggingen for Landsmøte 
11. – 13.mai 2015 er kommet godt i gang.    
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Så er målet nådd – den 10. okt
2014 ble en gledens dag for Sf, og
de medlemsorganisasjonene som
nå blir gitt formell drøtingsrett
med referanse til gjeldende for-
skrift til loven om Beregning av
lønnsveksten som skal benyttes
ved regulering av grunnbeløpet og
alderspensjon i folketrygden. 

Langsiktig arbeid over 6 år ble
denne dagen kronet med brev fra
statsråd Robert Eriksson hvor han
gir Sf fullt gjennomslag for kravet
om formell deltakelse i
drøftingene ifm reguleringen av
løpende pensjoner per 1. mai
hvert år, og videre likeverdige
rettigheter for innspill og
drøftinger om de årlige statsbud-
sjettene.

Den rettighet som er gitt var
det kun mulig å oppnå ved at For-
svarets seniorforbund (FSF) i
2008 gikk ut av samarbeidet med
Pensjonistforbundet og SAKO, og
startet sonderinger mot andre or-
ganisasjoner med sikte på å
etabler en organisatorisk overbyg-
ning. Sf ble som kjent etablert i
desember 2010, og har siden gjen-
nom 4 år arbeidet målbevisst med

å få aksept for den rettighet vi nå
har oppnådd.  Så er det viktig å
merke seg at det ikke er Sf som
har fått denne rettigheten, men de
to medlemsorganisasjonene som
møter kravene til statlig tilskudd
(FSF og Seniorsaken).

Det har vært et lang og
møysommelig arbeid. I tillegg har
det vært organisatoriske utford-
ringer underveis ved at Landslaget
for Offentlige pensjonister (LOP)
besluttet å forlate Sf etter bare et
års medlemskap. Vi er derfor
glade for at AVINOR sine pen-
sjonister valgte å søke medlem-
skap hos oss, og nå er en
fullverdige medlemsorganisasjon.
Og det er plass for flere under Sf
sin «paraply».

I denne begeistringens tid, er
det dog viktig å ta inn over seg at
med de rettigheter FSF og
Seniorsaken nå får, så stilles det
også krav. Begrunnede innspill til
statsbudsjettet for 2016 skal
leveres departementet før
klokkene ringer julen inn i
desember, og senere forsvares i
drøftingsmøter til våren sammen
med de andre organisasjonene. 

Hvilket tallmateriale som skal
danne grunnlag for justering av
grunnbeløpet til folketrygden
(nytt G-beløp) per 1. mai 2015
skal en også tilegne seg kunnskap
om, og kunne delta i drøftinger
rundt.  Men her er jeg ganske
trygg på at tilstrekkelig kom-
petanse finnes i begge organisa-
sjonene.

Nytter anledningen til å takke
alle tillitsvalgte som kjemper for å
våre rettigheter og fremmer vår
kvav, samtidig ønsker jeg alle
lesere:

En riktig god jul og et godt
nyttår.

Leder 
Seniorenes fellesorganisasjon

Nytt fra Seniorenes
fellesorganisasjon
(Sf)
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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 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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FORSVARETS  SENIORFORBUND  |  LOKALE  AVDELINGER

FSF - Alta
Leder Leif Jansen
Myrbakken 12
9510  Alta
95057765
alta@fsforb.no 

FSF - Andøy
Leder Åge Nilsen
Fridtjof Nansensgt 81
8480 Andenes
76142814   91857711
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
Fung. Leder Alf Johan
Hjelmtvedt
Kastanjeveien 111
3026 Drammen
Tlf. 905 70 637
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
75 64 66 31   90650654
fauske@fsforb.no 

FSF - Fredrikstad
Leder Odd M Andersen
Runeveien 7
1639 Gamle Frstad
69347465   92264173
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
69192555  90040266  
haldensarpsborg@fsforb.no 

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

FSF - Harstad
Leder Eva Mathisen
St. Olavs gate 152
9407 Harstad
77063427  41337324
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 Arne K. Karlsen
Frydenlundsgate 7a, 
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
Leirabekvegen 3
7600 Levanger
74081896
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 - Mågerø
Leder Per N Sønnervik
Haugåkervn 54
3132 Husøysund
33386809 96996166
maageroe@fsforb.no

FSF - Oslo
Leder Thor Lysenstøen
Brobekkveien 53c,
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 Lauritsen
Daniel Hanstensvei 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 Reis Andersens 
gate 133
3259 Larvik
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 Finmark
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 24.11. 2014
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