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Leder FSF: 

Vel overstått sommer. 

Det er med sorg vi må meddele at leder i FSF avdeling 

Harstad Bjørn Harald Rydeng brått og uventet gikk bort 

4. august 2020.  

Lederkonferansen 

Som det ble sagt før sommerferien følger vi nøye 

smitteutviklingen for covid19 og hva den betyr både for 

våre interne møter, hjemmekontor, forbundsstyremøter 

og lederkonferansen. 

Vi har siden mars hatt hjemmekontor, gjennomført våre 

interne møter via Teams ukentlig og ved behov utover 

det. I juni gjennomførte vi også forbundsstyremøte via 

Teams. Som det ble gitt informasjon om på vår 

hjemmeside, vedtok forbundsstyret å gjennomføre 

lederkonferansen i september om smittesituasjonen 

tillater det. Vi tror det er særdeles viktig å få i gang 

aktivitet igjen for å beholde medlemmene våre. Likeså vil 

lederkonferansen være viktig som møteplass og 

inspirasjon til våre tillitsvalgte. Vi ønsker derfor fortsatt å 

gjennomføre denne i september, som planlagt, med 

mindre smittesituasjonen skulle endre seg 

dramatisk/vesentlig. 

I tillegg er det viktig at avdelingene gjennomføre 

arrangementer som kan avholdes innen myndighetenes 

pålagte smittevernregler. 
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Side 2 

Nestleder FSF: 

Informasjon fra FD av 13. juli 2020.  

FN etablerte i 1997 en erstatningsordning for personell som 

har tjenestegjort i en FN-misjon fra 1. juli 1997. Ordningen 

gjelder både forsvarspersonell og personell i politiet. 

Forsvarsdepartementet (FD) ble først klar over ordningen 

sommeren 2019. Det er nå etablert en midlertidig ordning 

for håndtering av kravene som omfattes av 

erstatningsordningen. Ordningen er lagt til FD.  

Den midlertidige ordningen skal omfatte saker der skaden 

er oppstått under tjenestegjøring f.o.m. 1. juli 1997. 

Erstatning kan ytes til den som er kommet til skade under 

en FN-ledet misjon, når skaden skyldes tjenesten. 

Erstatningsordningen omfatter ikke skader påført under 

operasjoner med FN-mandat. FN-erstatningen omfatter 

fysiske skader, psykiske skader i form av PTSD, samt 

dødsfall. Erstatningen er en menerstatning. Det betyr at den 

dekker medisinsk invaliditet, og ikke arbeidsuførhet.  

Størrelsen på erstatningen fastsettes med utgangspunkt i 

graden av invaliditet. Maksimal erstatning ved 100 % 

medisinsk invaliditet er for tiden 77. 000,- USD. Det er en 

rekke formelle og prosessuelle krav knyttet til FN-

erstatningen, herunder til dokumentasjon, dokumentformat 

og at kravene skal formidles via de faste delegasjonene. 

For at personellet skal få saken behandlet av FN, må derfor 

kravet først fremmes for FD. FD bistår med å forberede og 

sende frem saken til FN.  

Det er FN som behandler og fatter avgjørelse i den enkelte 

sak. Kostnader til innhenting av spesialisterklæring, og 

oversettelse av krav og dokumentasjon til engelsk vil 

dekkes av FD. Søker vil dermed ikke påføres noen 

kostnader i forbindelse med fremsendelse av kravene til 

FN. Utgifter til advokatkostnader vil ikke bli dekket. Det er 

vurdert at sakene ikke er av et omfang som gjør at 

advokatbistand kreves. FD vil i løpet av høsten sende ut 

informasjonsmateriell om ordningen. 
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Informasjons- og kommunikasjonsansvarlig 
 
En av våre avdelinger har i sommer blitt utsatt for 

phishing/forsøk på å få leder til å utbetale penger til en 

fremmed konto uten å ha knytning til en reell utgift. Det 

samme skjedde ved en annen avdeling for to år siden. 

Det så ut som om en e-post var sendt fra leder til 

kasserer, noe som ikke var tilfelle. Dette kan du sjekke 

ved å holde pekeren over e-postadressen som sender e-

posten. I disse tilfellene var det ikke FSF-lederens e-

postadresse, selv om vedkommende sitt navn sto som 

navn på avsenderkontoren. Så vi ber dere alle 

være årvåkne. 

Vervekampanjen går nå mot slutten og vi oppfordrer alle 

avdelingene til en sluttinnspurt for å verve nye 

medlemmer. 

Det er et stort ønske fra forbundskontoret med 

tilbakemeldinger og bilder fra FSFs avdelinger som 

gjennomfører aktiviteter for sine medlemmer. Det er i 

disse dager viktig for oss å informere på vår 

hjemmeside, i vårt medlemsblad og på Facebook at FSF 

fortsatt er en aktiv og attraktiv organisasjon, som gjør det 

vi kan for å holde aktiviteter i gang, der dette er mulig. 

Skulle det være behov for økonomisk støtte for å 

gjennomføre dette, oppfordrer vi avdelingene til å søke 

forbundskontoret. 

 

Forbundskontoret ønsker dere en fin og 

koronafri sensommer. 

 

 

Håper vi får mange fine høstdager utover, 

og ikke bare regn. Fugleøya Runde i det 

fjerne. 

!! 

 

mailto:post@fsforb.no
http://www.fsforb.no/

