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Forsvarets Seniorforbund gjennomfø-
rer lederkonferanse annen hvert år og 
i år ble konferansen gjennomført på 
Rica hotel Hamar. Det må konkluderes 
med at også denne konferansen føyer 
seg inn i rekken over vel tilrettelagt og 
prikkfritt gjennomført larrangement. 
Hovedtemaene i år var medlemspleie 
og rekruttering, samt lokalt enga-
sjement gjennom eldrerådsarbeid på 
kommune og fylkesplan. I tradisjon 
tro ble det innledningsvis gjennomført 
regionvise møter på konferansens 
første dag. Her var det opp til de re-
spektive landsstyremedlemmene å 
sette agenda og legge opp til menings-
utvekslinger.

Det er gledelig å registrere, at forbun-
det er blitt tilnærmet ”selvgående” 

naturlig at landsstyrets egne med-
lemmer var bidragsytere med gode 
innledningsforedrag i forbindelse med 
gruppearbeid på konferansens andre 
dag. I tillegg ble det ytterligere kom-
petansepåfyll for konferansedeltakerne 
ved at leder for statens seniorråd, 
Ivar Leveraas orienterte fra rådets 
arbeid, og at seniorrådgiver Kristoffer 
Sørli fra Statens pensjonskasse ga en 
grundig orientering om reglene ved 
etterlattepensjon. Det hele ble rundet 
av med ”takk og bukk” og ”vel hjem” 
ved lunsjtiden på dag tre.

Så er vårens trygderegulering gjen-

med denne gangen heller. Om det 
hadde hatt betydning for resultatet er 
ikke vesentlig i denne omgang, men 
vi hadde lenge håpet at vårt arbeid 
med etablering av Seniorenes fel-
lesorganisasjon, og senere gjennom 
målrettet arbeid i dette fellesskapet, 
skulle gitt oss den rettigheten som det 
nye lovverket med forskrift legger opp 
til. Det er klart uttrykt i forskriften at 
før reguleringen fastsettes, skal dette 
drøftes med pensjonistenes, de funk-
sjonshemmedes og arbeidstakernes 
organisasjoner. At tidligere ordning 
er basert på en avtaler med navngitte 

organisasjoner bør etter vårt syn av-

i møte med statsråd Bjurstrøm. I sitt 
svarbrev til Seniorenes fellesorganisa-
sjon av 9. mai sier statsråden  blant 
annet at hun er blitt gjort kjent med at 
Landslaget for offentlige pensjonister 
(LOP), hadde trukket seg, uten at hun 
var blitt underrettet om dette, og at 
hun imøteser en nærmere redegjørelse. 
Det vil selvfølgelig bli gitt etter at 
organisasjonen har gjennomført sitt re-
presentantskapsmøte i slutten av mai.

Mye tyder på at alle departementene 
denne vinteren har hatt en gjennom-
gang av sine rutiner for tildeling av 
offentlig støtte, så også administra-
sjonsdepartementet (AD). Endelig kan 
det se ut til at Norsk pensjonistforbund 
(NPF) eller pensjonistforbundet som 
de nå kaller seg, ikke lenger skal ha 
noe kontrollfunksjon ved fordeling av 
økonomisk støtte til landsdekkende 
pensjonistorganisasjoner fra departe-
mentet. Vi har mottatt nye regler på 
høring som legger opp til at fra 2013 
skal hver organisasjon selv kommu-
niserer med departementet, og doku-
mentere om en møter kriteriene for 
tildeling av driftsstøtten. Dette tror vi 
blir en mye bedre ordning enn dagens 
system.

Da er det noe mer betenkelig at for-
svarsdepartementet (FD) synes å ville 
”skyve oss ut i kulden” og overlate til 
”største bruker”, Forsvare, å ta vare 
på våre medlemmer uavhengig av fra 
hvilken etat i forsvarssektoren. For-
bundet har tilskrevet forsvarsministe-
ren, og bedt om en avklaring av dette 
forholdet. Vi er lovet et svar i måneds-
skiftet mai/juni.

Da gjenstår det å ønske alle lesere en 
riktig god sommer.

Tap og vinn med samme sinn - 
organisasjonsarbeid i 
kortversjon
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Bjørnstjerne Bjørnson ruver høyt 
blant norske diktere og åndshøv-
dinger. Han ble født i Kvikne der 

-
lien til Nesset i Romsdal der gutten 
vokste opp med sterke inntrykk fra 
natur og folkeliv. 

Han fartet mange steder i inn- og 
utland. Han skrev nasjonale dikt, 
historiske dramaer, skuespill og 
fortellinger. Den store dikteren fant 
etter hvert sitt hjem i Østre Gaus-
dal da han kjøpte Aulestad i 1874 
for 16ooo spesidaler. Et av de mest 
kjente bilder av ekteparet Bjørn-
son er der de står på balkongen på 
Aulestad og ser ut over den vakre 
gausdals-bygda mens dikteren hol-
der armen fast rundt sin Karoline.

Bjørnson etterlot seg et meget 
omfattende forfatterskap. Og det 
er skrevet mange avhandlinger om 
han, nå sist et stort verk av Edvard 
Hoem.

diktet ”Elsk din neste” skrevet i 
1860 og hentet fra en ”Glad gut”. 
”Alt som lever er underlagt, kjær-
lighetens gjenskapermakt, bliver 
den bare prøvet”.
Ja, bliver den bare prøvet! Hvor 
mye tar vi kjærlighetens gjen-

skapermakt med i vårt daglige 
liv?  Det vil være naivt å tro at 
alt kan reddes med kjærlighetens 
gjenskapemakt. I teorien kan det 
nok det. Men i praksis vil ikke alt 
som er revet i stykker kunne settes 
sammen igjen.

Likevel er det varme som smelter 
is. Det er bare kjærlighet som kan 
fordrive hat. Ingen ting kan gi ny 
begynnelse slik som nettopp kjær-
ligheten.

Hatet kjennetegnes ved at det har 
elefanthukommelse. Hatet glem-
mer ikke.  Kjærligheten derimot er 
blottet for denne type hukommelse. 
Den gjemmer ikke på det onde. 
Derfor er kjærligheten så viktig at 
den overgår selv troen og håpet, 
sier Paulus i kjærlighetens høysang 
(1. Kor.13) ” Så blir de stående, 
disse tre: Tro, håp og kjærlighet. 
Men størst blant dem er kjærlig-
heten”. Det er Kristus Paulus her 
snakker om. Han som lider av håp-
løs kjærlighet til mennesket. Håp-
løs kjærlighet er kjærlighet som 
gir håp. Det er det Kristus gir oss 
gjennom sitt liv, sin lidelse, sin død 
og oppstandelse.

Det er dette den store dikter opp-
fordrer oss til.”Alt som lever er 

underlagt, kjærlighetens gjenska-
permakt, bliver den bare prøvet”. 
Tør jeg våge den påstand at denne 
makt blir prøvet for lite i samliv, 
mellom venner, i familier, mellom 
arbeidskolleger, mellom nasjoner 
og statsledere? For ikke å havne i 
umulig oppgitthet og resignasjon, 
må vi holde fast ved kjærlighetens 
gjenskapermakt i vårt daglige liv. 

Det vi sår, vil vi høste. Sår vi med 
resignasjon, vil vi høste med resig-
nasjon. Sår vi med kjærlighet, vil 
vi høste med kjærlighet.

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. 

HÅPLØS 
KJÆRLIGHET 
ER KJÆRLIGHET 
SOM GIR HÅP
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FSF - Tromsøs 25 års jubileumsfest 
kombinert med Tromsø Militære 
Samfunns (TMS) tradisjonelle Jule-
gløgg fant sted fredag 11.11 i klubb-
huset «Naustet» i Tromsdalshavna 
med 70 feststemte gjester til stede. I 
likhet med Julegløgg arrangemen-
ter i 2009 og 2010 var medlemmer 
fra Tromsø Sjømannsforening og 
Tromsø Skipperforening invitert og 
deltok. Det ble servert meget god 
mat tilkjørt fra kantina ved Tromsø 
Maritime Skole.  Leder FST - Trom-
sø gjennom 7 år, Birger Tokle holdt 
jubileumstale og mintes tidligere le-

dere, styremedlemmer og personer 
som har gjort en utrettelig innsats 
og bidratt med aktiviteter for foren-
ingen gjennom snart 25 år. For sine 
innsatser fikk Ingunn Rikardsen og 
Sigmund Johansen påskjønnelse 
som æresmedlemmer i foreningen 
for vel 3 år siden.

I sine «velmaktsdager» i midten av 
90-tallet, var der registrert rundt 
135 medlemmer, men ingenting 
varer evig dessverre, og medlem-
stallet er i dag på rundt 60, og hvor 
de fleste tilhører en «særdeles godt 

voksen» aldersgruppe. Kveldens 
hedersgjest Hanna Kaasberg var 
styremedlem ved stiftelsen av for-
eningen 10.11.86, er fortsatt sprek 
og grasiøs i en alder av 93 år, og 
var første dame ute på dansegulvet. 
Landsstyrerepresentant Oddmund 
Soleng brakte hilsen, blomster og 
gave fra Forsvarets Seniorforbund. 
Tre av våre kvinnelige gjester fra 
Karmas klubb bidro med et trivelig 
underholdningsopplegg, hvor de 
engasjerte mange av gjestene og bi-
dro til å løfte stemningen.

Fra jubileumsfesten: 
Hanna Kaasberg sitter mellom Oddmund og Birger 

FSF-Tromsø 
jubilerte 
11.11.11

Utstillings tittel er ”VÆRNES – Forsvarets historie fra 1887 – 2002.”.

Medlemmer av FSF, Værnes har i to år samlet bildemateriale 
til denne utstillingen, mange av bildene er ikke vist offentlig 
tidligere. Det er en utstilling som vil speile utviklingen av Værnes, 
fra den spede begynnelse til flystasjonen ble nedlagt.

Utstillingen vil være åpen fra 17. juni til 24. juni. I tillegg vil det 
være muligheter til å besøke den fram til midten av august. 

Det er også muligheter til å kjøpe boken om stasjonen ”Værnes 
- fra høvdingsete til storflyplass” for å få med seg mange 
flere detaljer om hva som har skjedd på flystasjonen i dette 
tidsrommet.

FSF, Værnes skal, i samarbeide med Stjørdal museum, 
arrangere fotoutstilling på museet i sommer.

For nærmere opplysninger kan du kontakte: Leder for FSF, Værnes e-post jon.wengstad@ktv.no  eller Stjørdal museum tlf 74 82 70 21

Birger Tokle
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Forsvarets seniorforbund arbeider 
videre med utfordringene som ”Av-
skjed på redusert lønn” medfører.  
Flere av forbundets medlemmer 
har stilt spørsmål ved pensjons-
grunnlaget for tjenestepensjon og 
hvorfor ordningen ikke gir pen-
sjonsopptjening i folketrygden. Når 
det gjelder pensjonsgrunnlaget er 
det flere som mener at dette er for 
lavt i forhold til tjenestegjørende 
som pensjoneres ved oppnådd 
aldersgrense. Hovedårsaken synes 
å ligge i en bestemmelse om at 
lønnsutviklingen for den reduserte 
lønn skal følge de sentrale opp-
gjørene, dvs det tas ikke hensyn 
til lokale oppgjør. Forsvarets seni-
orforbund mener dette kan være i 

strid med Stortingets bestemmelser 
om ordningen. Ved behandling av 
St.prp 4 (1964-1965) går det klart 
frem at bestemmelser i lov om 
”Pensjonering av fastlønt befal som 
etter søknad gis avskjed med redu-
sert lønn og tjenesteplikt” skal opp-
tjening av alderspensjon i Statens 
pensjonskasse skje på vanlig måte 
som om vedkommende hadde fort-
satt i sin stilling. Det synes derfor 
å foreligge et avvik mellom dagens 
praksis og hva Stortinget har lagt til 
grunn. 
Når det gjelder manglende pen-
sjonsopptjening i folketrygden er 
dette regulert gjennom skattelov-
givningen og ikke gjennom loven 
som omhandler avskjed med redu-

sert lønn. Denne problemstillingen 
har blitt aktualisert i forbindelse 
med pensjonsreformen. Problem-
stillingen her vil i første rekke 
komme til uttrykk overfor de som 
vurderer å ta ut alderspensjon fra 
folketrygden fra 62 år. 
For øvrig vises til artikkel om av-
skjed på vilkår med redusert lønn 
i Medlemskontakt nr 2/2010.  
Forsvarets seniorforbund har i 
denne forbindelse hatt ett møte 
med stortingsrepresentant Sverre 
Myrli som er medlem i Utenriks- 
og forsvarskomiteen. Det er videre 
forberedt møter med flere instanser 
om saken.

Avskjed på redusert lønn
FOTO: AKKarl O. Bogevold og Sverre Myrvik (A)
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Dagen ble i år markert på Maria 
Budskapsdag 25.mars. Denne 
dagen, som er et samarbeid mel-
lom Forsvaret, Kirken, Forsvarets 
Seniorforbund, Tysklandsbrigaden 
og Marinemuseet, ble arrangert for 
20. gang. 
En godt besøkt kirke tok i mot 
Tysklandsbrigaden med sine 
flaggbærere, fulgt av 2 dåpsbarn, 
kirkens tjenere, kommandanten 
på KJV Truls Sanaker og vår leder 
Gullborg Lachmann.
Under gudstjenesten leste Gullborg 
dagens tekst som var hentet fra 
Paulus brev til Efeserne, kapittel 1, 
versene 3 til 6.

Prost Harald Bryne holdt en pre-
ken som bar preg av det samholdet 
vi hadde rundt dette arrangemen-
tet, og han håpet og ønsket at dette 
måtte fortsette i mange år. En pre-
ken til ettertanke for mange av oss.
Kommandanten hilste fra sjefen 
for Sjøforsvaret, og ga oss et lite 
innblikk i Forsvarets status pr. dags 
dato.
Det blir en helt spesiell stund når 
menigheten reiser seg og synger 
”Gud signe vårt dyre fedreland”,  
kommandanten utbrakte det gamle 
kongeønsket: Gud bevare kongen 
og fedrelandet og menigheten 
svarte det samme. Dette viser reli-

En søndag på
KARLJOHANSVERN

tekst: Anne Marie Gjessing
foto: Hans Chr. Oset
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Sted Telefon nr Sted Telefon nr
Oslo - Huseby 23099487 Dombås 61217500
Oslo - Linderud 23099487 Trondheim 73995472
Kolsås 67865009 Mosjøen 75112090
Sessvollmoen 63925283 Bodø 75578646
Gardermoen 64803199 Harstad 77014707
Kongsberg 32775102 Ramsund 76918707
Mågerø 33302289 Sortland 76112210
Rygge 69237925 Setermoen 97048826
Kjeller 63899099 Bardufoss 77897084
Elverum 62408694 Skjold 97048824
Rena 62402162 Tromsø(Sydspissen) 77661410
Lillehammer 99222241 Porsangmoen 78493625
Kristiansand 38065149 Kirkenes 78994196
Stavanger 51347615 Rinnleirets venner rinnleir@online.no
Bergen 55505902 Perminalen hotell 24005500
Åndalsnes 71224142 Værnes 74836550

gionens betydning for Forsvaret. 
Vi forflyttet oss så til Marinemu-
seet, hvor det først var en min-
nestund over våre falne fra 2. ver-
denskrig.  
I Minnehallen – som for øvrig er 
en gave fra FSF Horten – sto Tysk-
landsbrigaden æresvakt, Vår leder 
Gullborg Lachmann holdt en nyde-
lig tale som munnet ut i at vi ikke 
måtte glemme våre tapre lands-
menn, som ga alt for at vi skulle få 
leve sammen igjen i et fritt land.
I dyp ærbødighet la vår nestleder 
Odin Samuelsberg ned blomster i 
nasjonale farger ved minnestøttene, 
etterfulgt av ett minutts stillhet.  

Vi forlot så Minnehallen og gikk 
ned til museets ”kafé” hvor det ble 
servert kaffe og kaker.
Dagens foredragsholder var Terje 
Thorbjørnsen, tidligere ansatt ved 
Marinens Hovedverft, som holdt 
foredrag om ”Skipsbyggingen 
på Horten”. Et meget interessant 
foredrag, hvor vi fikk innblikk i 
utviklingen på verftet fra den tid-
lige barndom til verftet ble nedlagt. 
Han har også skrevet bok om verf-
tets historie, og er i gang med bind 
II.
Igjen en meget vellykket søndag på 
KJV.

Tradisjoner skal vi ta vare på, og 
en av dem er nettopp denne da-
gen. Og så viktig det er at vi aldri 
må glemme. Når vi ser oss rundt 
i verden i dag, ser vi at dette er av 
meget stor betydning. Så mye nød, 
elendighet, kriger og uvennskap vi 
leser og hører om, forstår vi hvor 
mye vi har å takke for, vi som får 
bo i vårt flotte land.
Jeg slutter med de kjente strofene 
fra en av våre kjære fedrelands-
salmer:

”GUD SIGNE DEG NORGE VÅRT 
DEILIGE LAND”

FSF har registrert stor interesse for opplysninger om hvor 

i landet det er mulig å spise og overnatte i Forsvarets 

etablissementer når man er på ferie eller reiser. 

Vi har nå oppdatert listen over tilgjengelige steder med 

kontakttelefon. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det i 

sommersesongen og i perioder med stor militær aktivitet 

vil det være begrensede muligheter enkelte steder. 

For Bardufoss/Sætermoen/Skjold området er det de 

nærmeste årene ekstra stor belastning og derfor svært 

vanskelig å få tilgang.

Alle forlegningskontorene tar nå betalt for overnatting, 

betalingen er den samme ved alle avdelinger. For tiden er 

prisen 200,- pr natt i enkeltrom, to personer som deler rom 

betaler 150,- pr seng. 

Det finnes også meget rimelig botilbud på Perminalen 

hotell i Oslo og på Rinnleiret ved Levanger.

PRISER FOR OVERNATTING
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Knut Pettersen som Veteranforeningens formann øn-
sket Överstbefälhavare Sverker Göranson og Forsvars-
sjef Harald Sunde, samt alle andre frammøtte velkom-
men til denne avdukingen av en Bauta over kammera-
tene fra polititroppene Sverge/Norge 1943/45 som falt 
under tjeneste for landet i 1945. Alle kom fra Rikspoli-
tiet og Reservepolitistyrkene.
Han avsluttet sin velkomsttale med å takke Forsvaret for 
hjelpen til å få satt opp denne bautaen over falne kam-
merater i 1945.

Fra Venstre: Jens Chr Hauge, Sverker Göranson og Harald Sunde

Knut Pettersen Gunnar Eikli Thor Hofsbro Harald Sunde
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I sin tale ved bautaen sa Forsvarssjef Harald Sunde blant annet:

Överstbefälhavare, veteraner og pårørende;
Med livet som innsats krysset rundt 50 000 nordmenn i løpet av de fem krigsårene grensen til det nøytrale Sveige 
og dermed et liv i frihet. Mange var forfulgt av den tyske okkupasjonsmakten, og måtte rømme for å unnslippe 
fangenskap og tortur. Et stort antall av disse flyktningene skulle bli politisoldater. Det er nok mange i dag som 
ikke kjenner polititroppenes historie, men vi har ikke glemt de over 15 000 soldatene som fikk opplæring i det 
nøytrale Sveige de siste krigsårene. De utgjorde en betydelig styrke. 

Mot slutten av krigen ble over 4000 av disse sendt til Nord-Norge. Det var på et tidspunkt da det fortsatt stod 
350 000 godt trente og velutrustede tyske soldater på norsk jord. To feltbataljoner og to rikspolitikompanier ble 
sendt til Finnmark allerede i januar 1945, og bidro til frigjøringen av Finnmark. I dagene etter kapitulasjonen 
den 8. mai 1945 skulle norske polititropper som kom fra Sverige også få betydelige oppgaver.

Allerede 9. til 11. mai ble styrker sendt til forskjellige byer og steder i hele landet, og bidro i stor grad til å holde 
ro og orden i en fase av frigjøringen hvor selvtekt og hevnaksjoner fort kunne tatt overhånd. Over 100 mann fra 
polititroppene ga sitt liv for et fritt Norge. Den tragiske mineulykken den 1. mai i 1945 i Karasjok kostet alene 22 
mann livet.

Noen ofret alt. Atter andre satt igjen med skader på både legeme og sinn. Flere familier fikk slite med ettervirk-
ningene av familiemedlemmers innsats, og akkurat som for mange andre grupper etter krigen var dessverre 
støtten og anerkjennelsen fra det offentlige mangelfull og i noen tilfeller helt fraværende. Innsatsen fra Veteran-
foreningen har bidratt til å få historien om polititroppene frem i lyset. Som for grenselosene og kurerene har det 
vært en lang og kronglete vei å gå for å få samfunnets aksept. Aksept for viktigheten av den innsatsen som ble 
gjort og forståelsen for de belastninger som enkeltpersoner og familier har hatt i tiden etter krigen. 

Jeg vil benytte anledningen til å takke Veteranforeningen og formann Knut Pettersen for det viktige arbeidet dere 
har gjort. Historien om polititroppene begynte sommeren 1943. Da startet utdanningen i det som offisielt ble 
omtalt som helseleirer, og hvor det skulle gis sanitets- og polititopplæring. Den noe ukonvensjonelle statstjenes-
temannen Harry Södermann var sammen med noen svenske og norske medhjelpere pådrivere for planleggingen 
og arbeidet med det som i realiteten var soldatopplæring. 

På flere steder i Sverige ble det etablert forlegninger og treningsleire. På Mäsåker slott i Stärngnes ble det bygget 
mannskapsbrakker til 750 mann. Her fikk de norske mannskapene våpentrening. Det ble også gjennomført store 
øvelser. En av de største var Dalamanøvern som fan sted i begynnelsen av desember 1944. I ti dager ble det gjen-
nomført en hard og realistisk øvelse hvor ikke mindre enn 4 800 mann deltok. 
Den svenske arveprinsen HKH prins Gustav Adolf reiste ut til alle avdelingene med lykkeønskninger om en 
seierrik innsats i hjemlandet når den tid kom.

Det er på en dag som denne all mulig grunn til å rette en stor takk til vårt broderfolk i øst for den støtte og  
bistand Norge fikk i en vanskelig tid. 

I dag ærer og hedrer vi de som med livet som innsats kjempet, og vi minnes de som ga alt for et fritt Norge.  
I Karasjok har kollegaer og etterlatte etter de som mistet livet der oppe hatt et minnesmerke å gå til i flere år 
allerede. Nå får de falne fra polititroppene også sitt rettmessige minnesmerke her på Akershus festning sammen 
med minnesmerkene for de andre som falt under annen verdenskrig.

Det er i dyp respekt jeg nå vil avduke dette minnesmerket over de som ga sitt liv for Konge, folk og fedreland.  
Jeg vil be Överstbefälhavare Sverker Göranson om å komme frem og forestå avdukingen sammen med meg.
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Vi lever i et dynamisk samfunn og 
mye endrer seg. Det er derfor vik-
tig at vi stiller med åpent sinn og 
kommer med konstruktive forslag. 
Det må finnes frem til nye løsnin-
ger som passer inn under endrede 
forhold i den nye tid – både i da-
gens situasjon og hva som kan 
forventes i fremtiden.  All erfaring 
viser at det sjelden fører frem bare 
å kreve at ordninger blir tilbakeført 
til det de engang var. 
De største endringene som er gjen-
nomført de siste årene med store 
økonomiske konsekvenser er:

Underregulering av pen-
sjonene 
Levealderjustering av pen-
sjonsutbetalingene
Endringer i skattereglene
Fjerning av økonomiske 
ytelser knyttet til seniore-
nes situasjon (skattefradrag  

for alder, støtte til og/eller 
fradrag for store helsekost-
nader osv.) og utvidede 
egenandelsbetalinger mv.

Dette er endringer som får konse-
kvenser for alle alderspensjonister. 

Virkningene vil gi seg vari-
erende utslag alt etter den 
enkeltes inntektsforhold og 
helsetilstand mv. 
For noen av endringene 
kommer utslagene og kon-
sekvensene umiddelbart og 
med en forsterkende virk-
ning år for år. 
For andre endringer - så 
som bestemmelsene om le-
vealderjustering – vil virk-
ningene bli større jo yngre 
man er i dag dvs. jo lengre 
tid til pensjonering 

Etter at Landslaget for offentlige 
pensjonister (LOP) mistet ”troen på 
egne ferdigheter” og valgte å fast-
holde sin samarbeidsavtale med 
UNIO; en av hovedorganisasjonene 
i arbeidslivet, har Forsvarets senior-
forbund og Seniorsaken forsterket 
sitt samarbeid gjennom Sf for å 
tale pensjonistens sak i økonomis-
ke spørsmål. 

Myndighetene har på kort tid gjen-
nomført mange og viktige endrin-
ger som påvirker seniorenes øko-
nomi. Summen av endringene har 
vært svært negative. Medlemskon-
takt vil i en serie artikler, som er 
produsert av resursgruppe Jus og 
Økonomi, informere medlemmene 
om konsekvensene, samtidig som 
vi trapper opp vårt kontaktarbeid 
overfor det politiske miljøet. Målet 
er å etablere tiltak som reduserer 
ulempene og hindrer ytterligere 
forverring.

Seniorenes fellesorganisasjon (Sf)
(Felles mål - felles innsats; i samarbeid for en verdig framtid)
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Pensjonene beregnes og utbetales 
ihht. lov om Folketrygd. Folke-
trygden trådte i kraft fra 1967. De 
årlige pensjonene ble frem til og 
med år 2010 regulert gjennom sær-
skilte og årlige vedtak i Stortinget 
ved at det ble foretatt økninger i 
Grunnbeløpet (G) i folketrygden. 
De årlige tilleggene var stort sett - 
med enkelte unntak – noe lavere 
enn lønnsvekten for de som var i 
arbeid. De fleste årene ble det gitt 
likt prosentvis tillegg på alle nivåer, 
mens det også var år da tilleggene 
hadde en lavprofil med forholdsvis 
større tillegg for de med lavest pen-
sjon. Stortinget gjorde så en viktig 
prinsipiell beslutning i 2003 om å 
sikre pensjonistene ”en inntektsut-
vikling minst på linje med utviklin-
gen for yrkesaktive”.

Fra 01.01.2011 ble det gjennomført 
viktige prinsipielle endringer. 

Økningene i pensjonene er nå en 
teknisk beregning basert på lønns- 
og prisutviklingen i samfunnet. 
Dette gjennomføres av statsad-
ministrasjonen uten behandling i 
Stortinget

Pensjonene underreguleres ved at 
det gjøres et fradrag på 0.75 pro-
sentpoeng fra lønnsutviklingen for 
arbeidstakere.   

Minstepensjonsnivå: Dette inne-
bærer at mottakeren skal være 
sikret et minste pensjonsnivå uav-
hengig av tidligere inntekt. Her vil 
reguleringen være noe gunstigere.

Regjeringens forslag – som ble 
vedtatt av Stortinget – var at 
pensjonene skulle reguleres med 
gjennomsnittet av lønns- og pris-
veksten. Bl.a. for å slippe å beregne 

dette hvert år bestemte Stortinget 
at pensjonene skal justeres likt med 
årlig lønnsvekst og deretter reduse-
res med 0.75 prosent.
Denne reguleringen gjelder for 
alderspensjonen. For uførepen-
sjon og gjenlevendepensjon gjelder 
egne regler med regulering knyttet 
til utviklingen av grunnbeløpet i 
folketrygden.

VELFERDSUTVIKLINGEN
Reallønnsøkningen gir uttrykk for 
velferdsutviklingen i samfunnet. 
Ikke alle pensjonister bidrar direkte 
til denne utviklingen etter at de er 
blitt 100 % pensjonister, men man-
ge er likevel aktive bidragsytere til 
fellesskapet. Velferdsutviklingen er 
imidlertid også et resultat av den 
innsatsen som pensjonistene har 
deltatt med i form av tilretteleggin-
gen for og utviklingen av grunnla-
get for fremtidig velferdsutvikling. 

Underregulering av pensjonene fra folketrygden 
et svik mot pensjonistene

Det er prisverdig at de økonomiske 
forholdene forbedres for de med 
lavest pensjon. Men vi finner det 
uforståelig og uakseptabelt at dette 
skal betales av andre pensjonister. 

De siste årene fra og med 2008 
er det omfordelt til sammen vel 3 
milliarder kroner innen gruppen 
alderspensjonister. Dette burde 
vært dekket av skattebetalerne som 
helhet.

I en artikkelserie i Medlemskon-
takt vil gruppen påpeke urime-
ligheter og fremmer konstruktive 
forslag rettet til partiene på Stor-
tinget.

Norges forskningsråd har fått i 
oppdrag fra Arbeidsdepartementet 
(AD) å evaluere Pensjonsreformen 
med den følgen målsetningen å 
vurdere om reformen virker etter 
sin hensikt, og samtidig å bidra til å 
bygge opp forskningsbasert kompe-
tanse om temaer knyttet til pensjon 
og pensjonsreform. 
Det er i supplerende tildelingsbrev 
fra departementet fra 23. mars i 

2010 til Norges forskningsråd un-
derstreket betydning av at en viktig 
del av evalueringen bør bidra til en 
fortløpende formidling av resul-
tatene. Og oppdragsgiver foreslår 
at dette skjer med bl.a ved jevnlig 
å arranger åpne brukerseminarer 
mens evalueringen pågår, der de-
partementet og andre berørte aktø-
rer som  Sitat: partene i arbeidslivet, 
Pensjonistforbundet og Funksjons-

hemmedes fellesorganisasjon får 
anledning til å delta, sitats slutt. Her 
er det plass for flere organisasjoner 
skulle jeg mene.

Det er fra departementets side lagt 
opp til å gi denne evalueringen en 
økonomisk ramme på 56 millioner 
kroner for perioden 2011 – 2018.
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Følgelig er det etter vår mening 
uakseptabelt at pensjonistene ikke 
får fullt ut del i reallønnsutvikling. 
Vi har følgende begrunnelse:

Reduksjonen i disponible midler 
ved overgangen fra yrkesaktivt liv 
til pensjonisttilværelse er allerede 
betydelig og blir forsterket ved un-
derreguleringen og andre endrin-
ger. Pensjonisttilværelse vil derfor 
for de fleste føre til betydelige om-
stillinger i livsform og livskvalitet 
og kan for mange bli dramatisk.

Dersom lønnsveksten er på 4.00 
% så vil pensjonene øke med i 
underkant av 3.25 %. Med en årlig 
pensjon på kr. 300.000 blir utslaget 
første året på kr. 2.250 sammenlig-
net med en lønnstaker med tilsva-
rende lønn. Men over tid blir det et 
betydelig beløp. For en pensjons-
periode på hhv. 15 og 20 år blir det 
en negativ differanse på hhv. kr. 
382.000 og kr. 753.000. Dvs. at det 
med en lang pensjonsperiode blir 
det så store utslag at det får betyde-
lige utslag for kvaliteten i pensjons-
tilværelsen. I tillegg – og som en 
ytterligere forsterkning – kommer 
konsekvensene av levealderjuste-
ringen. (Dette vil bli belyst nær-
mere i n egen artikkel.)

Underreguleringen på 0.75 prosent 
er ikke en matematisk beregning 
på grunnlag av objektive kriterier 
selv om det sikkert foreligger en del 
beregninger bak valget av akkurat 
0.75.
Underreguleringen er et klart ut-
trykk for en verdivurdering eller 

undervurdering av menneskers 
(pensjonistenes) livskvalitet og mu-
ligheter til en aktiv og meningsfullt 
pensjonisttilværelse. Underregule-
ringen er basert på en påstand om 
at menneskers behov reduseres et-
ter hvert som de blir eldre. Senior-
saken trekker denne oppfatningen 
i tvil. Tvert imot er det grunn til å 
anta at den enkeltes kostnader til 
helse og omsorg kommer til å øke 
i takt med en vekst i antall eldre 
og reduserte offentlige inntekter 
i årene som kommer. Når statens 
inntekter faller må statens forplik-
telser konsentreres om de aller 
svakeste. Det blir langt kostbarere å 
være pensjonist og opprettholde en 
fornuftig livsstandard.

FARE FOR NEGATIV REALLØNNS-
UTVIKLING
Med de ovennevnte bestemmelsene 
er det en reell fare for at inntekst-
utviklingen for pensjonistene kan 
bli negativ. Dette skjer dersom 
lønnsveksten for yrkesaktive med 
fradrag for 0.75 blir lavere enn 
prisstigningen. Det er videre en 
klar kollisjon mellom den vedtatte 
underreguleringen og de generelle 
aldersgrense- bestemmelsene ved 
at underreguleringen starter før 
aldersgrensen i arbeidsmiljøloven 
og mulighetene for å opptjene pen-
sjonsrettigheter frem til fylte 75 år.

ET BÆREKRAFTIG PENSJONS-
SYSTEM
Det er fra regjeringens side – og 
med senere godkjenning av et fler-
tall i Stortinget – gitt uttrykk for at 

underreguleringen av pensjonene 
sammen med levealderjustering av 
pensjonsutbetalingene er de viktig-
ste bidragene til å gjøre pensjons-
systemet bærekraftig. 

Slike beregninger er alltid basert på 
en del forutsetninger og en av de 
viktigste forutsetningene er verdi-
utviklingen i Statens Pensjonsfond 
Utland. Denne utviklingen vil være 
basert på antagelser knyttet til ol-
jeprisene, oppdagelsen av nye og 
store utvinnbare olje- og gassfore-
komster, kursutvikling og endrin-
ger i verdensøkonomien. Innstram-
ningene for pensjonistene knytter 
seg til en svak verdiutvikling.  En 
usikker verdiutvikling er dermed i 
sin helhet belastet pensjonistene. 

Med utgangspunkt i lønnsopp-
gjøret for 2011 ville regulering 
av pensjonene med samme pro-
sentsats som for lønnsutviklingen 
krevd ca. 1.2 milliard kroner i 
økt bevilgning. Dette utgjorde ca. 
0.4  prosent av nettoøkningen av 
Statens pensjonsfond  i 2011, og 
bare ca. 0.035 prosent av fondets 
verdi ved utgangen av 2011. Dvs. 
en bagatellmessig del av den årlige 
avkastningen fra pensjonsfondet 
som kan gå til statsbudsjettet ifølge 
handlingsregelen. 

I denne forbindelse kan nevnes at 
ett av våre politiske partier nylig 
presenterte et forslag om å betale 
småbarnforeldre en såkalt ”forel-
drelønn”, et tiltak som ville kreve 
opp til 10 milliarder kroner i årlige 
utbetalinger over statsbudsjettet. 

Seniorenes fellesorganisasjon (Sf)
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Argumentet fra partiet er at det 
kun er snakk om prioriteringer 
–  ikke om økonomi eller bærekraf-
tige statsfinanser.

BEHOV FOR SAMFUNNSREFORM 
Etter Seniorsakens mening er ana-
lysen som har ført til innsparinger 
overfor pensjonistene feil og bygger 
på handlingsvegring og mangel på 
visjoner. Det er tryggere å valse ned 
pensjonistene fremfor å ta kampen 
med etablerte pressgrupper. Pen-
sjonistene får svi fordi de mangler 
maktmidler. 

En bærekraftig samfunnsøkonomi 
fremtiden kan kun oppnås ved at 
staten reduserer sine utgifter ved å 
bygge ned offentlig sektor og mo-
dernisere forvaltningen. Den om-
stilling som lenge har preget privat 
sektor er så godt som fraværende 
i det offentlige. En lang rekke re-
former er nødvendige. Det gjelder 
restrukturering av kommune- og 
fylkesstrukturen, endringer i sy-
kelønns- og uførepensjonsordnin-
gene, nødvendigheten av å åpne 
yrkeslivet og arbeidsmarkedet for 
seniorenes innsats, legge til rette 
for et samfunn basert på engasje-
ment og økt bruk av frivillighet. 
Det vil også være nødvendig å øke 
pensjonssparingen og redusere 
skatter som gjør slik sparing ulønn-
som. Seniorene må oppmuntres og 
engasjeres positivt, ikke reduseres 
til annenklasses og passive borgere. 

ANDRE ENDRINGER I DE 
ØKONOMISKE FORHOLDENE 
FOR PENSJONISTENE
Vedtaket om underregulering av 
pensjonene må også ses i sammen-
heng med en rekke andre endrin-
ger som alle påvirker pensjoniste-
nes økonomiske situasjon negativt. 
Dette gjelder levealderjusteringen 
av pensjonsutbetalingene, end-
ringer i skattereglene, fjerning av 
fradragsordinger ved høye utgifter 
til helsemessig behandlinger, økte 
egenandeler osv.  Dette kommer i 
tillegg til de reduksjonene i inntek-
tene som allerede er betydelige ved 
overgang til pensjonisttilværelsen. 
Samtidig skal pensjonistene ved 
disse inntektene betale for prisstig-
ningen generelt i samfunnet. 

KONKLUSJON
1. Den underreguleringen av pensjonene som er  

gjennomført fra og med 2011 er urimelig og uakseptabel  
for pensjonistene 

2. Vi krever at vi får vår andel av den generelle velferds-
utviklingen i samfunnet

3. Argumentasjonen for berettigelsen av full regulering  
i pensjonene i samsvar med velferdsutviklingen må fram-
føres i alle fora hvor pensjonistene har adgang. Dette gjel-
der overfor de politiske partiene og enkelt- 
personer med sikte på forståelse for kravet og påvirkning 
av partiprogrammene fram mot Stortingsvalget  
i 2013

Ressursgruppe Jus og Økonomi
Torbjørn Vasstveit

Mai 2012
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- Jeg er glad for at regjeringen 
og organisasjonene er enige om 
grunnlaget for årets regulering av 
folketrygdens grunnbeløp og pen-
sjoner, sier arbeidsminister Hanne 
Bjurstrøm. 

Regjeringen og organisasjonene er 
enige om grunnlaget for regulerin-
gen av grunnbeløpet og pensjonene 
fra 1. mai 2012. Tallgrunnlaget har 
vært drøftet med Pensjonistforbun-
det, Funksjonshemmedes Fellesor-
ganisasjon, Samarbeidsforumet av 
funksjonshemmedes organisasjo-
ner, Landsorganisasjonen i Norge, 
Yrkesorganisasjonenes Sentralfor-
bund, Unio og Akademikerne.

Regulering av grunnbeløpet: 
Grunnbeløpet øker fra 79 216 kro-
ner til 82 122 kroner. Dette er en 
økning på 2 906 kroner, tilsvarende 
3,67 prosent. Uførepensjonister og 

andre som får sine ytelser regulert 
gjennom grunnbeløpet, får en inn-
tektsøkning på 3,67 prosent. Al-
derspensjon under opptjening opp-
reguleres også med 3,67 prosent.

Regulering av løpende alders-
pensjoner: Alderspensjonister 
får en økning i pensjonen på 2,89 
prosent.

Regulering av satsene for minste 
pensjonsnivå: For alderspensjo-
nister øker satsene for minste pen-
sjonsnivå med 3,16 prosent. Etter 
økningen utgjør satsene følgende:

 ektefellen har pensjon: 
129 294 kroner (lav sats),

 ektefellen har ikke har pensjon, 
men årlig inntekt over to G: 
150 425 kroner (ordinær sats),

 enslig pensjonist, samt for pen-
sjonist med ektefelle med inntekt 
under to G og som ikke har pen-
sjon: 162 615 kroner (høy sats), og

 forsørger ektefelle over 60 år og 
fyller vilkårene for rett til ektefel-
letillegg: 243 935 kroner (særskilt 
sats).

Alderspensjoner under utbetaling 
skal først reguleres med lønnsvek-
sten for de yrkesaktive og fra denne 
summen fratrekkes 0,75 prosent. 
Satsene for minste pensjonsnivå for 
alderspensjonister reguleres med 
lønnsveksten og justeres deretter 
for effekten av levealdersjustering 
for 67-åringer i reguleringsåret. 
Grunnbeløpet, uførepensjon og al-
derspensjon under opptjening skal 
reguleres fullt ut i samsvar med 
lønnsveksten for de yrkesaktive.

Regulering av 
grunnbeløpet og 
pensjonene fra 1. mai 2012
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Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm 
holdt et foredrag om dette temaet 
tidligere i vinter og vi bringer her 
et forkortet utdrag: (bilde)

PENSJONSREFORMEN – 
BEGRUNNELSE OG STATUS 
Det er ikke å legge skjul på at det 
byr på en del ufordringer at pen-
sjonssystemet i offentlig sektor 
bygger på en annen logikk enn 
pensjonssystemet for øvrig. Like-
vel - vi har nå et pensjonssystem 
for offentlig ansatte som fungerer. 
Samtidig mener jeg at den omfat-
tende pensjonsreformen vi nå har 
fått på plass, var helt nødvendig 
med tanke på hva som var, og er 
utgangspunktet. 

Bakgrunnen for reformen var at 
vi så at levealderen i befolkningen 
økte kraftig, og ville fortsette å øke! 
Den aldrende befolkningen får 
ikke bare konsekvenser for pensjon 
– men også for velferdsordninger 
og helseordninger. Det ble færre 
yrkesaktive til å finansiere fremti-
dens pensjoner! Pensjonsreformen 
var og er helt nødvendig for å sikre 
økonomisk og sosial bærekraft 
også i fremtiden og har blitt gjen-
nomført uten nevneverdig ”støy”. 
Det var en styrke i Norge. I Europa 

så vi brennende bildekk. 
OFFENTLIG TJENESTEPENSJON – 
REGJERINGENS UTGANGSPUNKT 
Regjeringen ønsket i 2009 et pen-
sjonssystem i offentlig sektor tilpas-
set dagens – og ikke minst – fram-
tidas yrkesliv. Regjeringen ønsket 
ikke å svekke pensjonsordningene 
for offentlig ansatte. Regjeringen 
ønsket en løsning basert på de
samme prinsippene som ny alders-
pensjon i folketrygden. Det vil si: 

Offentlig tjenestepensjon som 
et samordningsfritt netto til-
legg til alderspensjon fra   
folketrygden, opptjening fra 
første krone, høyere pensjon 
for alle år i arbeid og fleksi-
belt uttak og en pensjon som 
fritt kunne kombineres med 
arbeidsinntekt. 

En slik løsning ville ha innebåret: 
Et enklere system enn i dag 
og fortsatt god pensjon til alle 
offentlige ansatte. En bedre 
tjenestepensjon til de med 
lavest lønn og som får lite 
igjen av dagens ordning. Bed-
re tjenestepensjon til mange 
som jobber deltid, samt god 
økonomisk motivasjon til å 
stå lenger i arbeid.  At man 
kan kunne jobbet ved siden 

av pensjonen, og en bedre 
mobilitet mellom offentlig og 
privat sektor, samt at også of-
fentlig tjenestepensjon kunne 
ha bygget opp under målene 
bak pensjonsreformen.

Med et slikt system for offentlig 
tjenestepensjon så ville alle med-
lemmer få utbetalinger fra tjeneste-
pensjonen – også de med lave del-
tidsbrøker – i motsetning til i dag. I 
et slikt system kunne man dermed 
fjernet dagens krav om minst 14 
timers avtalt arbeidstid i uka for 
medlemskap i pensjonsordningen. 
I tillegg ønsket Regjeringen en løs-
ning der de som jobber i kommu-
nene skulle få like god pensjons-
opptjening for dem som benytter 
seg av permisjoner som det i dag 
gjelder i staten. 

Men vi vet alle sammen at slik ble 
det som kjent ikke… 

Pensjonsreformen 
og offentlig 
tjenestepensjon

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm
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OFFENTLIG TJENESTEPENSJON – 
AVTALEN I 2009
Partene ønsket å videreføre en 
bruttomodell, og Regjeringen imø-
tekom dette ønsket. 
Regjeringen har fulgt opp avtalen 
med nødvendige lovforslag, som 
senere er vedtatt av Stortinget. Og 
fra 2011 har vi en offentlig tjenes-
tepensjon som er tilpasset pen-
sjonsreformen. Den blir levealders-
justert. Men offentlige ansatte kan 
kompensere for levealdersjusterin-
gen ved å stå lenger i arbeid. Brut-
tomodellen i offentlig sektor gjør at 
samlet pensjon ikke øker – selv om 
alderspensjonen fra folketrygden 
øker jo lenger man står i arbeid. Og 
så har vi lagt opp til strenge regler 
for hvor mye den enkelte kan tjene 
ved siden av pensjonen. Jeg ser at 
den økonomiske motivasjonen til å 
stå lenger i arbeid er dårligere enn i 
privat sektor, og det er ingen hem-
melighet at Regjeringen ønsket en 
annen løsning, men Regjeringen 
kan leve med denne løsningen, 
fordi den fungerer. 

Det gjenstår fortsatt noen tilpas-
ninger av den offentlige tjeneste-
pensjonen, og dette har vi nå star-
tet arbeidet med: 

Det må lages regler for 
hvordan bruttomodellen 
skal tilpasses de nye opptje-
ningsreglene i folketrygdens 
alderspensjon, som gjelder 
for personer født i 1954 eller 
senere (blant annet samord-
ningsregler). Og uførepensjon 
fra offentlige tjenestepen-
sjonsordninger må tilpasses 
den nye uføretrygden fra fol-
ketrygden. 

For å avslutte: 
Når tilpasningene for de yngre 
årskullene er fullført, har vi fått 
reglene for offentlig tjenestepen-
sjon på plass. Men vi har altså en 
del utfordringer, som jeg nevnte 
innledningsvis. 

Resultatet vi har fått, er at dette 
pensjonssystemet bygger på en an-
nen logikk enn pensjonssystemet 
for øvrig. 

Elementer i dette pensjonssyste-
met, som sluttlønn og 30 års opp-
tjeningstid, motvirker faktisk delvis 
noen av de gode egenskapene i 
den nye folketrygden, som gir 
god pensjonsmessig uttelling for 
mange år i arbeid. Mange ville fått 
en bedre pensjon med det systemet 

Regjeringen ønsket. Og altså – det 
lå ingen innsparing i forslagene fra 
Regjeringen. Det er åpenbart sva-
kere økonomisk motivasjon til å stå 
lenger i arbeid i offentlig sektor enn 
i privat sektor. En annen ulempe 
med dagens system er at forskjel-
lige pensjonssystemer i offentlig 
og privat sektor hindrer mobilitet 
mellom sektorene – det er svært 
ulønnsomt å gå over i privat sektor 
mot slutten av yrkeskarrieren. 

Regjeringen mener fortsatt at det 
beste ville vært at reglene for of-
fentlig sektor var bedre tilpasset 
den nye folketrygden, men vi vil 
ikke ta noe initiativ til noen om-
kamp. Regjeringen er selvfølgelig 
åpen for diskusjon om offentlig 
tjenestepensjon dersom partene 
ønsker dette, men ballen ligger 
hos dere – den ligger hos partene! 
Vi kommer ikke til å ta et nytt 
forhandlingsinitiativ på dette om-
rådet. Vårt utgangspunkt har hele 
tiden vært og er, at også de offent-
lig ansatte skal ha en god pensjon. 
Men vi hadde ønsket at den hadde 
vært bedre tilpasset det pensjons-
systemet vi fikk i privat sektor. 
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NROF
NVIO
TMO – Tillitsmannsordingen i Forsvaret
Forsvarets Høgskoleforening
Folk og Forsvar
Norges Forsvarsforening
«Museum for fredsbevarende operasjo-
ner» på Gardermoen
Den norske Atlanterhavskomité
Kvinners Frivillige Beredskap
Norges Lotteforbund
Det Frivillige Skyttervesen
Forsvarets pensjonistforbund

Får Norges soldater støtte og anerkjennelse for sin innsats?
Hm, hva svarer du på dette spørsmålet?
Norges forsvarsrelaterte organisasjoner har gått sammen om kampanjen «Støtt våre
soldater».
Vi ønsker å gi de norske soldatene den anerkjennelse og støtte de fortjener. Det å være
soldat er en samfunnsoppgave og samfunnet bør verdsette innsatsen.Vi ønsker at
flest mulig skal være med oss og si at:

Jeg respekterer og anerkjenner de som velger å trekke i uniform, uavhengig av hvor
norske myndigheter velger å bruke norske soldater.
– Jeg anerkjenner og gir min støtte til dem som har tjenestegjort som soldater i Norge
eller andre steder i verden. Kampanjen «Støtt våre soldater» skal løfte frem soldaten
og hedre en innsats som er uløselig knyttet til vår samfunns-
sikkerhet og som angår oss alle.

Du vil finne mer informasjon på Facebookgruppen 
«Støtt våre soldater», og ut over våren vil internett-
siden: www.støttvåresoldater.no
komme opp å stå med fyldig informasjon.

Følg med!
Kampanjen har bred støtte i Forsvaret og hos 
Forsvarsdepartementet, men det understrekes 
at dette ikke er en kampanje for verken Forsvaret 
eller FD, men for soldatene.
Organisasjonene som står bak kampanjen er:

STØTT VÅRE SOLDATER

Forsvarets seniorforbund
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TURFORSLAG FRA U

TYRKIA
“Styret i Forsvarets seniorforbund var med Ut og Reis på tilsvarende tur i oktober 2011 og  
anbefaler den ovenfor våre medlemmer og lokale avdelinger”
Arild Kristensen, leder forsvarets seniorforbund.  
Det er hvite strender, sol, god mat, spennende kulturminner, sjarmerende gamlebyer og flotte  
hoteller. Sammen med Forsvarets seniorforbund tilbyr vi fellestur den 12. oktober 2012.  
Ta kontakt for et tilbud til din forening, vil du reise alene er du også velkommen 
Fra 4.950*

MALAGA
Blå himmel mesteparten av året - det beste klima i hele Europa. Nobelprisvinner Vicente Aleixandre 
ga byen navnet “Paradisets by”.  Malaga er en by full av historie. Byen ble grunnlagt rundt det  
8.århundre av fønikerne som kalte byen “Malaka”. Idag er Malaga “hovedstaden” på Costa del Sol, 
og en av de store turistmagnetene langs kysten. 
Verdt å besøke er:  

Fra 4.985*

SPLIT
Med sin 1700 år gamle tradisjon er Split den nest største byen i Kroatia og ligger på en halvøy  
omringet at av fjell og det blå Adriaterhavet i forgrunnen. Byen er både urban, kulturell og et  
utgangspunkt for de mange resortene i området. Med sin spennende og lange historie er det også 
duket for usedvanlige og meget interessante severdigheter. Split passer meget godt som utgangs-
punkt for en seniortur. Reiser du hit får du kulturelle opplevelser, late dager på stranden og besøk  
på lokale markeder. Flotte hoteller og interessante utflukter til en rimelig pris. 
Verdt å besøke er:  

Fra 4.785*

Ut og Reis /Expert Reiser har signert en samarbeidsavtale med Forsvarets Seniorforbund om å levere  
prisgunstige reisetilbud til medlemsforeningene. Vi skreddersyr gjerne den neste turen din forening skal 
ha om det er til Oslo, København, Amsterdam eller sydeligere strøk. Turen planlegger vi sammen og legger 
inn besøk på flotte kultur og historiske steder, botaniske hager, markeder, gode hoteller og med  

aktivitetstilbud. Vi foreslår - dere velger!
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UT OG REIS
MALTA
Den sjarmerende øya Malta ligger midt i Middelhavet med behagelig klima og krystall-klart vann.  

tre små øyene Cominotto, Filfla og St. Paul er ubebodde. Malta har gjennom tidende blitt styrt av mange 

Verdt å besøke er:  

Fra 6.750*

AMSTERDAM
Amsterdam er et levende museum, med sine spesielle smale, høye hus og ca. 20.000 historiske  
bygninger som danner kjernen av byen.  Byen ligger på en rekke øyer, separert av kanaler og 

Velkommen til en by det er lett å bli glad i! 
Verdt å besøke er:  

Fra 3.450*

BARCELONA

på dagtid, nyte solen på bystranden om ettermiddagen, spise spanske spesialiteter på kvelden og  
utforske byens heftige natteliv etter mørkets frembrudd.  
Verdt å besøke er: 

Fra 4.550*

KRAKOW

Fra 2.950*
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Ta kontakt i dag!
Ring eller send e-post til
rita@expertreiser.no 
tel: 23194400/16 -mob. 91124274
www.utogreis.no

I SAMARBEID MED EXPERT REISER AS
    FORSVARETS
SENIORFORBUND
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Nytt fra Statens Pensjonskasse

Du har kanskje hørt at den opp-
tjente pensjonen din skal fordeles 
på det antall år ditt årskull i snitt 
er forventet å leve? Dette kalles 
levealdersjustering. Så lenge leveal-
deren øker, må hvert årskull jobbe 
lenger enn det forrige for å oppnå 
samme pensjon.  
- Det blir stadig flere pensjonister i 
Norge, samtidig er det færre yngre 
som skal finansiere pensjonene 
gjennom å betale skatt. Når vi i 
tillegg lever lenger, går ikke regne-
stykket opp. Levealdersjusteringen 
er innført for å bremse veksten 
i pensjonskostnadene, forklarer 
Kristoffer Sørlie, som er seniorråd-
giver i Statens pensjonskasse. 

HVOR LENGE LEVER DU? 
Innen juli det året du fyller 61 år, 
regner Statistisk sentralbyrå ut 
den forventede levealderen for ditt 
årskull. Regnestykket blir til et for-

holdstall for deg som har offentlig 
tjenestepensjon. Du får tilsendt en 
oversikt som viser forholdstallene 
fra du fyller 62 til 75 år – ett for-
holdstall for hver måned.
Hvis du sammenligner dine for-
holdstall med en person fra et 
annet årskull, vil du se at tallene 
er forskjellige. For eksempel, et 
årskull med forholdstall 1,055 
forventes å leve litt lengre enn et 
årskull som har forholdstall 1,030. 
Sammenligner du med en person 
fra samme årskull, vil du se at for-
holdstallet er likt for kvinner og 
menn og for alle yrkesgrupper.  
- Forholdstallet benyttes til å fast-
sette din årlige pensjonsutbetaling, 
ikke hvor lenge du får utbetalt 
pensjon. Lever du lenger antatt 
levealder, får du fortsatt utbetalt 
alderspensjon, påpeker Sørlie.

HVORDAN SKJER LEVEALDERS-
JUSTERINGEN?
Som medlem i Statens pensjons-
kasse er du garantert 66 prosent av 
pensjonsgrunnlaget - før leveal-
dersjusteringen. Kravet er at du må 
ha jobbet i 30 år i full stilling, og 
at du er i jobb i offentlig sektor når 
du går av. Kortere opptjening gir 
tilsvarende lavere pensjon.  
- Levealdersjustering av offentlig 
tjenestepensjon gjøres ved at ga-

rantien på 66 prosent deles på det 
forholdstallet som gjelder for deg 
når du fratrer med alderspensjon, 
forklarer Sørlie. 

Et eksempel:
En person er født i 1953 og har 
30 års medlemskap i hel stilling. 
Sluttlønnen er lønnstrinn 53, altså 
426 000 kroner. Forholdstallet for 
1953-årskullet når de fyller 67 år er 
1,055.

Først finner vi garantien på 66 pro-
sent = 426 000 * 0,66 = 281 160,-.  
Deretter skal pensjonen leveal-
dersjusteres = 281 160 / 1,055 = 
266 502,-.

Dette er beløpet som du minimum 
får fra folketrygden og Statens pen-
sjonskasse til sammen - men før 
samordning og individuell 
garanti.

INDIVIDUELL GARANTI 
Levealdersjusteringen gjør at man-
ge vil få lavere pensjon enn tidli-
gere. Jo yngre en person er, desto 
lengre tid er det til å påvirke den 
endelige pensjonen. For å ivareta 
de som har kortest tid til pensjone-
ring, har årskullene til og med 1958 
en individuell garanti.  Denne ga-
rantien gjør at de kan få 66 prosent 

Levealderen påvirker 
pensjonen din
Med pensjonsreformen kom 
det nye faktorer inn i pen-
sjonssystemet som blant 
annet forventet levealder, 
levealdersjustering og indivi-
duell garanti. Her kan du lese 
mer om hva det innebærer for 
deg.
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av pensjonsgrunnlaget om de går 
av med hel alderspensjon når de 
fyller 67 år. Vilkårene for garantien 
på 66 prosent ved fylte 67 år er : 

30 års medlemskap i hel stilling og 
alderspensjonen fra Statens 
pensjonskasse og fra folketrygden 
må tas ut samtidig når du fyller 
67 år.

Det betyr samtidig at hvis du har 
tatt ut alderspensjonen før du fyller 
67 år, vil du ikke oppnå 66 prosent 
i samlet alderspensjon når du fyller 
67 år.

Slik virker garantien:
Først finner vi garantien på   
66 prosent = 426 000 * 0,66 
= 281 160,-. 
Deretter skal pensjonen leve-  
aldersjusteres = 281 160 / 1,055 
= 266 502,-. 
Den individuelle garantien sør-
ger så for at den som har garan-
tien, får løftet pensjonen opp til 
281 160 kroner igjen.

Hvis du er født etter 1958, er ikke 
regelverket vedtatt ennå. Det er 
derfor ikke mulig å si om de som 
er født i 1959 eller senere, vil få en 
form for garanti eller ikke.

HVA MED SÆRALDERSGRENSER? 
Noen stillinger har lavere alders-
grense enn 70 år, vi sier at de har 
særaldersgrense. Særaldersgrenser 
finner vi som oftest i yrker der det 
stilles særlige krav til fysiske og 
psykiske egenskaper. De lavere al-
dersgrensene kan være er 65 år, 63 

år og 60 år. Har du særaldersgrense 
må du gå av med alderspensjon ved 
oppnådd særaldersgrensen. 
- Hvis summen av alderen og opp-
tjeningstiden din er minst 85 år 
kan du gå av med særalderspen-
sjon inntil tre år før aldersgrensen. 
Dette kalles 85-årsregelen, forteller 
Sørlie.

Et eksempel på 85-årsregelen:
En person født i 1953 har særal-
dersgrensen 65 år. Når han fyller 
62 år vil han oppnå 25 års medlem-
skap i offentlig pensjonsordning. 
Han ønsker å gå av med særalders-
pensjon tre år før særaldersgren-
sen, dvs når han fyller 62 år. 
Alder + medlemstid = 85 år, hvis ja 
kan han gå av med særalderspen-
sjon.  
62 år + 25 års medlemskap = 87, ja 
han kan gå av med særalderspen-
sjon når han blir 62 år.
Særalderspensjon skal ikke leveal-
dersjusteres. Dette betyr at når du 
når 30 år i hel stilling vil særalders-
pensjonen være 66 prosent av din 
sluttlønn.

ALDERSPENSJON +
SÆRALDERSPENSJON
Om du har særalderspensjon kan 
denne kombineres med alderspen-
sjon fra folketrygden allerede fra 
du fyller 62 år og frem til du fyller 
67.  Særalderspensjon og alders-
pensjonen fra folketrygden utbeta-
les fullt ut, uten samordning. Om 
du velger å kombinere særalders-
pensjonen og alderspensjonen fra 
NAV før du fyller 67 år, vil nivået 
på samlet alderspensjonen fra du 

fyller 67 år ligge under 66 prosent.  
- Dette skyldes at du nå har valgt 
å ha utbetalt alderspensjonen fra 
folketrygden over flere år enn om 
du startet uttaket som 67-åring. 
Hvis du hadde fått 66 prosent 
uansett, ville det ha betydd at den 
offentlige tjenestepensjonen hadde 
oppveid for levealdersjusteringen 
i folketrygden, og slik er det ikke, 
understreker Sørlie. Han legger til 
at særalderspensjonen automatisk 
blir omregnet til alderspensjon når 
du fyller 67 år. Dette innebærer at 
særalderspensjonen blir en ordi-
nær alderspensjon med levealders-
justering.  

BENYTT GODE VERKTØY
Pensjonsreformen har gitt flere 
valgmuligheter. Det kan være van-
skelig å få den fulle oversikten av 
valgene du har og konsekvensene 
av disse. Derfor kan du ha god nyt-
te av å benytte kalkulatorene som 
er tilgjengelig på http://www.nav.
no og på http://www.spk.no 
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FSF - Alta
Leder Leif Jansen
Myrbakken 12
9510  Alta
78435545 / 95057765
alta@fsforb.no 

FSF - Andøy
Leder Vivi Bernhoff
 R. Amundsensgt 52
8480 Andenes
7614 2223 / 95012459
andoey@fsforb.no 

FSF - Bergen
Leder Arne Bryøen
Brakeveien 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 Bernt Kristiansen
Sjøgata 74
8200  Fauske
7564 2781 / 9300 9956
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 Thor Johansen
Grenadervn 25
1769 Halden
69180470 / 98444023
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 Oddmund Soleng
Moanveien
9360 Bardu
77181282 / 48287882
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 Kr.sand
38012181 / 93686140 
kristiansand@fsforb.no 

FSF - Levanger/Verdal
Leder Hans Paul Hansen
Urds vei 10
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 Magnor Olsen
Skøelv
9310 Sørreisa
45426304
midttroms@fsforb.no 

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

FSF - Nedre Romerike
Leder Sigurd Mygland
Violvn 9 D
1488 Hakadal
67075855 / 95912462
nedreromerike@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 Erling Thunshelle
Øvre Grøndokkv 16
3531 Krokkleiva
32159380 / 97961943
ringerikehole@fsforb.no 

FSF - Rogaland
Leder Odd Magnar Solem
Havnegt 7
4306 Sandnes
51665961 / 91893729
rogaland@fsforb.no 

FSF - Rygge
Dagfinn U Larsen
Sarpsborgsveien 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  Edmund Fagernes
Kurerveien 6
3290 Stavern
33199828 / 90786308
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 Tore Johannes 
Lysfjord
Slalåmveien 52
8400 Sortland
76121376 / 91393189
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 Bjørn Vandvik
Ivers vei 11
7130 Brekstad
72524667 / 95916034
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 21.05.2012

FORSVARETS 
SENIORFORBUND
LOKALLAG
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Arild Kristensen
Leder

Karl O Bogevold
N. leder

Arnulf N Eilertsen
Forb. Kass.

Eigil Vindorum
Forb. Sekr.

Eirik Davidsen
Org. sekr.

Oddmund Soleng 
Reg 1 

Per Hetty
Reg 2  

Jan Bye Iversen
Reg 3 

Kjell Ryan
Reg 4

Ole Sannes
Reg 5 

Tore Bjønnes
Reg 6

Finn Norstad
Reg 7

Erling Fagerheim
Reg 1 

Per-Erik Eriksen
Reg 2

Kjell Johan Eriksen
Reg 3

Bjørn Vandvik
Reg 4

Ivar Jensen
Reg 5 

Gullborg H Lachmann
Reg 6 

Odd Magnar Solem
Reg 7 

Vara til landsstyret

Landsstyret

Sekretariatet

Al
le
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to

: T
B



24   Nr. 2 • 2012    MEDLEMSKONTAKT

Det kom enda to kofferter med  
reisegods i løpet av 1942, en fra 
Oslo og en fra Lillehammer. Inn-
holdet var det vanlige, propaganda 
og små pakker med ekte kaffe og 
tobakk av engelsk fabrikat. Sær-
lig tobakken med ”hilsener” fra 
Nygaardsvold var meget populær. 
Jeg brukte disse pakkene til å slutte 
kontakter og til oppmuntring blant 
mine medarbeidere. Jeg har aldri 
fått rede på hvem som sto bak disse 
forsendelsene. Jeg regnet den 
gang med at det måtte være Arne 
Okkenhaug, som ved siden av 
Ragnar Storm Larssen var den 
eneste på disse kanter av landet 
som hadde min dekkadresse. 
Skjønt da jeg traff Okkenhaug i 
Stockholm i mai i 1943, nevnte  
har ikke noe om dette. Og det  
gjorde heller ikke jeg.

En kveld ble jeg stoppet av en 
ukjent på gaten. Det må ha vært 
sent på høsten, for det var mørkt 
i gaten. ”jeg kjenner deg og din 
gruppe” begynte han, uten å hilse, 
uten å presentere seg. Jeg var avvi-
sende og mente han forvekslet meg 
med en annen, for jeg kunne ikke 
huske å ha truffet ham tidligere. 
Etter at Carsten Schanche avslørte 
at han var skygget, og jeg selv ennå 
ikke hadde funnet noen forklaring 
på ”mannen ved Bakke bro” (pastor 
Moe) var jeg ytterst misstenksom.

Dagen etter oppsøkte han meg på 
arbeid sammen med Knud Brod-
korb Danielssen. Vi gikk opp til 
det rommet hvor vi hadde radio-
apparatet gjemt. Det var i tredje 
etasje i bryggen hvor vi hadde vår 
sengebutikk. Egentlig tilhørte dette 
rommet møbelfirmaet Johan Will-

Rovergruppen i Trondheim - Aksjoner 1942

Rovergruppen i Trondheim

Det jeg beretter her har sik-
kert ikke den riktige kronolo-
giske orden. Men jeg fortel-
ler episodene slik jeg husker 
dem i dag. Det meste finnes 
i forklaringer fra Kjesäter og 
T-6 (Rettskontoret) i Stock-
holm, hvor man også sikkert 
vil finne navn som jeg i dag 
har glemt.

av: Sverre Skavhaug
foto: ScanStockPhoto
Dette er skrevet i Lakewood, 
Colorado USA August 1998
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mann, men de brukte det ikke len-
ger, og en av deres ansatte (som jeg 
i dag ikke husker navnet på) hadde 
gitt oss nøkkelen og tillatelse til å 
bruke som vi ville. Det var ideelt 
til vårt bruk. Vi hadde plassert en 
seng der, hvis noen skulle behøve 
å gå i dekning. Ellers var det et lite 
bord og noen krakker til å sitte på. 
Radioapparatet sto gjemt bak noen 
treplatter støttet inn til veggen.

Knud sa at det var best at jeg ikke 
visste navnet på hans ledsager, men 
forsikret meg at han tilhørte hjem-
mefrontens øverste stab. Mannen 
var en god del eldre enn oss, og 
hans oppførsel fikk meg til å mene 
at han måtte være militær. Det 
var her jeg fikk rede på prosjekt 
”Jupiter”, som gjaldt planer om en 
alliert invasjon et elle annet sted på 
Helgelandskysten ”Ingen vet verken 
når eller nøyaktig hvor det blir, hel-
ler ikke om det i det hele tatt blir 
noe av” sa han. ”Men vi må være 
forberedt. I det avgjørende øyeblikk 
må vi sette alt annet til side og kon-
sentrere oss om all mulig støtte til 
invasjonen” .
Han spurte om vi hadde kjennskap 
til våpenbruk, og jeg måtte svare at 
de fleste av oss ikke hadde tatt i et 
skytevåpen i hele sitt liv. Han lovet 
å sørge for at vi skulle få våpenin-
struksjon, og ba meg vurdere vår 
gruppes muligheter og undersøke 
hvor vi kunne være til nytte hvis det 
skulle komme til krigshandlinger. 
Før han gikk, spurte han om det 
var noe spesielt vi behøvde. Jeg 
viste han stede hvor vi hadde vårt 
radioapparat gjemt. Det var uhen-
siktsmessig stort. (Kabinettet var av 
den typen som mens radioene var 
lovlig, prydet besteborgernes dag-
ligstue). Og det var jo ikke akkurat 
vår hensikt. Han var enig i at vi 
burde ha et apparat som var letter å 
håndtere og å holde skjult, og lovet 
å ordne saken. 
Dagen etter ble jeg oppsøkt av 

den yngste av Jørgensen-guttene 
(Klaus) som jeg visste tilhørte en 
annen motstandsgruppe. ”jeg har 
en ost fra di tante” sa han smilende 
og ga meg pakken. Det var et lite 
radioapparat, en ”Philips” med en 
utrolig fin kortbølge, og bare en 
tredjedel i omfang sammenlignet 
med det apparatet vi hadde fra før. 

Knud Brodkorb Danielssen varslet 
om at alt var klart til våpeninstruk-
sjon. Hans Fredrik Winsnes hadde 
lover å stille sin hybel til disposi-
sjon. En mørk høstkveld dro Kåre 
Torp og jeg til Jørgensens - guttenes 
hus som lå på toppen av Wessels 
gate. Vi hadde avtale om at vi skulle 
møte opp på baksiden av Jørgen-
sens hus, ved et ståltrådgjerde som 
vendte ut mot et jorde hvor ungene 
i nabolaget hadde sin fotballplass. 
Knud Jørgensen (den tredje i rek-
ken nedenfra av de fem Jørgensen 
- guttene, som visstnok alle tilhørte 
den samme motstandsgruppen), 
leverte oss kofferten. Den veide 
omkring 30 kilo, og Knut Jørgensen 
var bekymret for hvordan vi skulle 
transportere den. Men Kåre og jeg 
tok den mellom oss. Vi hadde på 
forhånd tatt på oss turnsko for å 
kunne spring fort om det skulle bli 
nødvendig.
I mørklegningen bar vi den opp til 
Singsakertrikkens endestasjon. Der 
gikk vi opp til trikkens bakerste 
plattform. Kåre Torp satte seg på 
kofferten mens han plystret tidens 
store slager ”Blir du forelsket med 
förste øgonblicket eller må du titta 
en gong till” Tyske soldater kom 
opp på trikken og gikk av igjen, 
men det var ingen som bekymret 
seg om verken kofferten eller oss to. 
Ved Studentersamfunnet gikk vi 
av. (Her må jeg skyte inn at jeg har 
lest i en eller annen bok fra krigen 
om en annen motstandsgruppe 
som også transporterte våpen på 
Singsakertrikken. Det må komme 
av at de ble hentet på samme sted. 

Dette er ikke plagiat, og Kåre Torp 
som ennå lever, kan bekrefte riktig-
heten).
Ved Studentersamfunnet tok vi 
enda en gang kofferten mellom oss 
og vandret oppover Klæbuveien. 
Jeg husker ikke nummeret, men 
Hans Fredrik Winsnes hybel lå en 
fire fem kvartaler fra trikkeholde-
plassen. Jeg har glemt hvem som 
dirigerte våpeninstruksjonen, men 
vil gjerne nevne hvem som var 
tilstede. Det var Carsten Schanche, 
Hans Fredrik Winsnes og en gutt 
som var sønn i huset til familien 
Nilsen som leide ut hybelen. Jeg 
tror også at Otto Dahl var til stede, 
og naturligvis både Kåre Torp og 
jeg. Det forkommer meg at det må 
ha vært noen andre også som jeg 
ikke kan huske navnet på.

Koffertens inneholdt imponerte. 
Det var forskjellige håndgranater, 
en Tommy-gun, en Sten-gun, og 
ellers en masse småvåpen og ma-
teriell til å preparere bomber. Jeg 
kan dessverre ikke beskrive dette så 
grundig, fordi jeg verken den gang 
eller senere har vært særlig kyndig 
i våpenbruk. Alle deltok med stor 
interesse i instruksjonen, men uten 
å vise større entusiasme. Det gikk 
allerede da opp for meg at hvis vår 
gruppe skulle være til nytte ved en 
alliert invasjon, var det neppe med 
våpen i hånd og som sabotasje-
gruppe.

Jeg tror det kan ha vært Carsten 
Schanche og en annen som tok på 
seg å bringe våpenene tilbake til 
Jørgensens - guttenes lagerplass.

Men før vi skiltes den kvelden, 
hadde jeg avtalt med Carsten 
Schanche og Hans Fredrik Winsnes 
at vi skulle møtes for å diskutere 
gruppens muligheter til prosjekt 
”Jupiter”
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KORT & LANGTIDSFERIE
Mojacar & Gran Canaria hele året! 

eller 6 eller 8 eller 10 uke 

DUBAI
CANADA & USA

GRAN CANARIA
MOJACAR
ALBIR



MEDLEMSKONTAKT  Nr. 2 • 2012   27
Ring for katalog idag! Tlf; 73 53 50 12 www.solgruppen.no

HØSTTUR TIL LISBOA, ANDALUCIA & ALBIR

VINTERTUR TIL SOLRIKE GRAN CANARIA

Bli med Ole på tur 27.sept.

Bli med Ole på tur 19.jan.

Lisboa og har en spennende bussrundtur i 

Lisboa med historie, kultur og shopping

6-er klubben og Vår norske Bok-Cafe

Pris fra kun kr. 18.690,- be om eget program

Ring 73 53 50 12 eller mail solgruppen@
solgruppen.no    www.solgruppen.no

Gran Canaria. Klimaet er deilig og her kan 

Sol, trim, shopping, mat, moro & fellesskap.

Pris fra kun kr. 10.290,- for 2 uker

Ring 73 53 50 12 eller solgruppen@
solgruppen.no    www.solgruppen.no
Ole Engeskaug tlf; 22 52 15 81
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Landsstyret inklusive Sekretariatet 
og varamedlemmer, avdelingsle-
dere, repr. fra valgkomiteen, samt 
fire av våre medlemmer med he-
derstegn deltok på konferansen. Til 
sammen 60 personer.

ÅPNING
Leder Arild Kristensen ønsket 
velkommen til Lederkonferansen 

2012 i Forsvarets seniorforbund. 
Han leste dikt til åpning og min-
net de som hadde gått bort med at 
forsamlingen reiste seg i ett minutt 
stillhet. 
Han refererte et avsendt hilsnings-
telegram til H.M. Kongen og den 
kongelige familie og  
overlot deretter ordet til arrange-
mentskomiteen som styrte reste-

rende del av konferansen.
Sjef Vernepliktsverket, Brigader 
Geir Olav Kjøsnes (Hamar) og 
ordførerne fra hhv. Ringsaker og 
Hamar ønsket oss velkommen.

LEDERS INNLEDNINGSFOREDRAG 
Leder Arild Kristensen innledet 
med å orientere om forbundets 
nåtidige og fremtidige utfordringer.

Lederkonferansen 2012 ble gjennomført i 
Rica Hamar Hotel i perioden 14. mai 
kl. 1330 til 16. mai 2012 kl. 1300.

Tore Bjønnes ønsket velkommen til bords. og orienterte om kveldens program.

Aktive delegater på første benk Anne Marie, Ragnhild og Gullborg Kari og Edmund Fagernes
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VIDERE PROGRAM
Mandag ettermiddag ble det av-
holdt regionmøter. 
Tirsdag morgen ble det holdt fire 
innledningsforedrag på hoved-
temaene for konferansen; Om 
hvordan vi på best mulig måte kan 
drive en lokalforening, samt om 
eldreråd og om samhandlingsre-
formen. Deretter samlet deltakerne 

seg i respektive regioner og disku-
terte disse temaene, samt at det ble 
produsert gruppebesvarelser. To av 
disse ble fremført i plenum. 

Vi hadde tre foredrag i løpet av 
konferansen; Om vernepliktsverket 
ved Oblt Bjarne Schulstad, fra Sta-
tens seniorråd ved deres leder Ivar 
Leveraas, samt om etterlattepen-

sjon ved Kristoffer Sørlie (SPK).
Referat samt alle foredrag (presen-
tasjoner) blir sendt ut til Landssty-
ret og avdelinger. 

Tirsdag kveld hadde vi en fin fest-
middag sammen med en nydelig 
meny:

Fra konferansesalen Diskusjonen fortsatte også etter middagen Egil og Eirik

Arild holde "bordtale"Trond Steinum og Øyvind Rusten

Landsstyre følger nøye med Leder Statens seniorråd: Ivar Lederaas Medlem av valgkomiteen: Kirsten H Johnsen
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I tillegg til den tradisjonelle marke-
ringen av frigjøringsdagen 8. mai, 
var det i år også en merkedag for å 
hedre veteranene og deres innsats 
for Norge. 
På formiddagen var det høytide-
lig åpning av Forsvarsmuseets nye 
utstilling om internasjonale opera-
sjoner hvor kongen, statsminister 
og statsråd var til stede.

Forsvarets seniorforbund deltok 
med egen stand på Prinsessens 
plass, Akershus festning, sammen 
med flere andre forbund og organi-
sasjoner. Vi traff mange hyggelige 
og interesserte personer og vervet 
17 nye medlemmer den dagen. 
Vi hadde i tillegg, sent på dagen, 
besøk av både Forsvarssjef og stats-
råd. 

Markering av 8. mai, 
Akershus festning, Oslo

H M Kongen med følger ankommer Forsvarsmuseet

FSJ Harald Sunde besøker FSF sin stand.

Egil overvåker en ny innmelding

Adm Jacobsen signer innmelding



DETTE HAR VI OPPNÅDD:

Vi har i snart 30 år organisert seniorer fra Forsvaret. 

Vi har i denne perioden arbeidet for at opparbeidede 
rettigheter blitt opprettholdt.

Våre innspill og høringsuttalelser blir tatt hensyn til. 

For eksempel: Oppjustering av pensjonsgrunnlag 
ved 67 år for de med særaldersgrense på 60 år.

Et godt og tett samarbeid med Statens pensjons-
kasse (SPK) til beste for våre medlemmer og      
Forsvarets ansatte.

Forsvarets seniorforbund
Forbundet for alle seniorer som har  
eller har hatt tilknytning til Forsvaret 
(Forsvarsdepartementet og de fire underliggende etater)
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VÅRE OPPGAVER ER Å:

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 i media for å legge

   forholdene best mulig 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 

   fremforhandlede rettigheter blir opprettholdt.

Motivere avdelingene til samlet profilering og   
   rekruttering.

Engasjere oss lokalt i arbeidet med å vedlikeholde 
   og videreformidle lokal militærhistorisk kunnskap 
   og tradisjoner.

HVA VI KAN GJØRE FOR DEG 

Pensjonsreformen har stor betydning for nåværende 
og kommende pensjonister. Vi arbeider aktivt for  
å påvirke de sentrale myndigheter med tanke på  
nødvendige tillempinger for å redusere de største 
negative konsekvensene av reformen.
Samhandlingsreformen vil få stor betydning for oss 
alle. Vi arbeider aktivt for at reformen ikke skal få 
negative virkninger for våre medlemmer og at vi har 
et pleie- og omsorgstilbud som gir verdighet livet ut.

Følg med på:

www.fsforb.no
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