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Generalsekretæren har ordet

     Noe kaldt å sykle mila ned i dag må jeg vel innrømme at det var i minus  
     en grad i Oslo, men et fantastisk vær blir det vel når sola stikker frem.
	 	 	 	 	 Jeg	ser	til	daglig	flere	av	mine	tidligere	kolleger	som	sliter	med	hørselen		
     uten at de selv er klar over det i hverdagen. Jeg kan anbefale nettsiden   
	 	 	 	 	 www.hlfbriskeby.no	som	en	side	å	starte	på,	for	å	finne	ut	hvilken	hjelp		
     det er mulig å få. Et høreapparat er tilnærmet gratis og kan gi deg en  
     helt ny opplevelse av TV/Radio og livet rundt deg. Du behøver nød-  
     vendigvis ikke å «høre dårlig», men det kan være frekvensområder som  
     er borte pga. skyting med for eksempel 84 mm Carl Gustav eller M-72. Vi  
     kan vel innrømme at vi ikke var verdensmestre i å bruke hørselsvern.

     Ellers så må jeg minne dere som har tjenestegjort i Afghanistan på 
Afghanistan II- undersøkelsen og besvare den. De forskningsbaserte undersøkelsene gir både Forsvaret og 
det sivile helsevesenet et bedre faglig grunnlag for beslutninger etter operasjoner ute og også om det er en 
forskjellighet fra å ha tjenestegjort i i Libanon eller Afghanistan og iverksette tiltak i forhold til det. Det å bruke 
utenlandske undersøkelser ukritisk viste vel både UNIFIL I og - II og Afghanistanundersøkelsen at ikke alltid er 
riktig for norske soldaters opplevelser.

Så til NVIO. Vi gjennomfører Ekstraordinært Landsmøte og Lederkonferanse på Gardermoen lør. 14. og søn. 
15. november i år. Forbundsstyret har bestemt å samle styret fysisk, mens konferansen gjennomføres på 
systemet	«Zoom»	for	lokalforeningslederne	og	inn	mot	styret.	Det	betyr	at	dere	kan	ha	flere	tilstede	på	lands-
møtet hos dere og konferansen for å følge den. Men, dere må sørge for at dere har lastet ned Zoom-appen 
på PC/MAC/laptop eller mobiltelefon og ikke minst selv eller noen dere har med kan logge inn på møtet. Både 
Forbundsstyret og Sekretariatet NVIO har brukt Zoom på møter siden 12. mars i år. Røde Kors gjennomførte 
sitt landsmøte første helgen av oktober med et tilsvarende system og ca 350 delegater så det er fullt mulig å 
gjennomføre et slikt møte for oss også. NROF har hatt et landsmøte og i går et ekstraordinært landsmøte på 
samme. Søk hjelp hos den yngre generasjonen som forstår dette uten bruksanvisning, hvis nødvendig…

Avslutningsvis vil jeg takke alle lokallag som prøver å holde aktivitetsnivået oppe og samtidig forholde seg til 
alle	smitterven-regler,	både	nasjonale	og	lokale.	Det	er	krevende	tider	for	mange	og	flere	trenger	lyspunkter	i	
tilværelsen. Takk til dere der ute som prøver!

Jeg	leser	i	dag	at	skiløypene	i	fjellet	begynner	å	bli	klare	til	bruk,	så	vi	får	bare	smøre	uten/med	flour	og	gjøre	
klar	for	søndagsturen!	Ha	en	fin	høst!

           Hilsen Thor Lysenstøen
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Flertall for veteranforslag 

Dette er en viktig seier for våre veteraner og for dem som søker erstatning som følge av sin tjeneste for 
Norge.	Et	stort	flertall	på	Stortinget	ga	flertall	til	Bjørnar	Moxnes	sitt	forslag.	Dermed	blir	det	ingen	grense	
for når veteraner kan søke erstatning etter skade fra internasjonale operasjoner. Dette bidrar til å gi alle 
veteraner de samme rettighetene uavhengig av alder og tidspunkt for misjonene ute. 
Ordningen med juridisk støtte opprettholdes og bidrar til en forutsigbarhet og trygghet til veteranen som 
søker om erstatning
Det var en interessant debatt med fokus på å styrke og utvikle rettighetene til våre veteraner og deres 
familier. Det førte til at Stortinget ber regjeringen om å legge frem en kartlegging av prioriterte forsknings-
områder relatert til forsvarspersonell i utenlandstjeneste. Denne skal legge grunnlaget for en strategi for 
norsk veteranforskning
Dette gjør at vi i NVIO kan gi et større og bredere tilbud til alle faser av livet for veteraner. 
–Jeg	er	svært	glad	for	å	se	at	stortingsflertallet	er	samlet	rundt	anerkjennelse	og	styrker	rettighetene	til	
våre veteraner, sier generalsekretær Thor Lysenstøen.

Flertall for veteranforslag: 

• Stortinget ber regjeringen fremme forslag om at veteraner med krav på erstatning for psykiske belast-
ningsskader fra utenlandsoperasjoner ikke rammes av foreldelse før tidligst 3 år etter vedtak om uføretrygd 
og innvilget yrkesskade begrunnet i psykisk belastningsskade.  

• Regjeringen bes utforme forslaget slik at endringen gis tilbakevirkende kraft, slik at den også omfatter 
veteraner skadd før 2010, og slik at veteraner som allerede har blitt nektet erstatning på bakgrunn av forel-
delse, får anledning til å søke på nytt. 

• Stortinget ber regjeringen sikre at den ytre tyveårsfristen for foreldelse ikke benyttes for å nekte erstat-
ning til veteraner som ellers oppfyller vilkårene for erstatning. 

• Stortinget ber regjeringa sikre at veteranar kan få ta opp saka si på nytt der vedtak frå Statens pensjons-
kasse og/eller klagenemnda kan vere i strid med gjeldande rett. 

•	Stortinget	ber	regjeringen	sikre	at	dagens	ordning	for	finansiering	av	juridisk	hjelp	for	veteraner,	herunder	
advokatbistand og reiseutgifter, opprettholdes. 

• Stortinget ber regjeringen sikre at spesialisterklæring om varig psykisk belastningsskade ikke settes til 
side av Statens pensjonskasse eller erstatningsordningenes klageorgan, uten at erklæringen først sendes 
tilbake til den aktuelle spesialisten for en kommentar eller tilleggserklæring. Dersom Statens pensjonskasse 
eller klageorganet mener at erklæringen fortsatt ikke er tilfredsstillende, må det hentes inn en ny medisinsk 
vurdering.

Kilde: Stortingets innstilling 21s / Foto: Stortinget



2020 blir et år fylt av kontraster. Noen veteraner melder at de aldri har følt seg sterkere i denne perioden, mens 
andre får bare større utfordringer av å være mer isolert.
Sentralt har vi så smått begynt med nettverksmøter igjen, med RVTS og Forsvarets veterantjeneste. Siste nytt er et 
forskningsprosjekt på veteranfamilien, som blir et spennende studium hvor vi i NVIO blir med på prosessen. Samti-
dig har vi sammen med noen lokallag, gjennomført kurs i regi av Selvhjelp Norge for å se hvordan vi kan bidra med 
å lage grupper for veteraner, noe som kan bli aktuelt å teste nå i høst. Slik som smittesituasjonen er nå vil de første 
møtene vi gjennomfører bli digitalt. Mer info kommer og send meg gjerne en mail om du ønsker å bli med på en slik 
ressursgruppe.
Vi skulle ha startet opp nye kameratstøttekurs i år, men det ble dessverre ikke mulig å gjennomføre pga. smittesi-
tuasjonen.	De	er	utsatt	til	neste	år	med	mange	av	de	samme	deltagerne.	Om	det	er	flere	som	ønsker	kurs	eller	har	
andre spørsmål, send meg en mail. Ønsker dere alle en god høst og ta vare på hverandre.

Kameratstøtte-ansvarlig Anders Aks (anders.aks@nvio.no / telefon 97134514).

Foto: Thorbjørn Kjosvold /Forsvaret
Kameratstøtte i høst

Patricia Flakstad har nylig avsluttet sin militære karriere som kommandørkaptein 
etter 39 år i Forsvaret, og er nå klar for den viktige oppgaven det er å ivareta 
økonomien i NVIO.
Hennes militære karriere startet i 1981 ved Sjømilitære Korps i Horten, før 
Sjøkrigsskolen, Forsvarets stabsskole, Forsvarets master i militære studier samt 
sjefskurset ved Forsvarets Høgskole. 
Av tjenesteerfaring kan nevnes kystvaktskipet Nordkapp, Ramsund orlogssta-
sjon, NATO FORACS` testestasjon på Rennesøy utenfor Stavanger, anskaffel-
sesprosjektet	«Nye	Fregatter»,	Forsvarsstaben	og	fire	år	ved	NATO	hovedkvar-
teret i Brussel. De siste 20 årene har hennes oppgaver i hovedsak vært å lede, 
planlegge, administrere og koordinere arbeidsoppgaver og prosjekter nasjonalt 
og internasjonalt.
I 2013 ble Flakstad tildelt Forsvarets likestillingspris for sitt arbeid med å men-
torere unge kvinner til å fortsette sine militære karrierer i Forsvaret, og for sitt 
arbeid som leder for NATO Committee on Gender Perspectives (NCGP). 

Nylig ansatt på økonomi i sekretariatet

NCGP rapporterte direkte til NATOs militærkomite, og oppdraget gikk ut på å fremme kvinners deltakelse i arbeidet 
med	fred	og	sikkerhet,	og	for	å	styrke	beskyttelsen	av	kvinner	og	barn	i	væpnede	konflikter.	
Patricia har i tillegg hatt utallige verv for både sivile og militære frivillige organisasjoner, som vanlig styremedlem til 
aktivitetsansvarlig, økonomiansvarlig, nestleder og leder. For tiden er hun blant annet styremedlem i Forsvarets Per-
sonellservice (FP-Service), nestleder i Norsk totalforsvarsforum (NTF) og nestleder i Forsvarets Seniorforbund (FSF) 
avdeling	Oslo.	Patricia	treffes	på	e-post	patricia.flakstad@nvio.no,	og	mobil	nr:	920	86	701.	 Velkommen til NVIO!

NVIO 60 år
Nå kan du lese jubileumsheftet vårt digitalt! 
Det er ført i pennen av Kaare Granå, og her 
finner	du	mye	informasjon,	historiske	hendelser,	
milepæler og muligens en ting eller to du ikke 
visste om NVIO. Sjekk www.nvio.no



Sjekk kalenderen

Du	finner	flere	veterantreff	og	aktiviteter	utover	høsten	ved	å	
sjekke aktiviteteskalenderen vår sentralt, eller på siden til din 
lokalforening. Kanskje noe dukker opp som du kunne tenke deg 
å delta på?
Kommende merkedager:

24. oktober  FN-dagen
 1. november Forsvarets minnedag
11. november Remembrance Day

NVIO	Trøndelag	har	flere	aktiviteter	og	gitt	oss	sin	kopi	av	smittervernsplan	ved	f.eks	FN-marsjen.
Smittevernplanen beskriver de tiltak som er nødvendig for å sikre et godt smittevern. Generelt følges  de 
råd som er gitt av FHI. Alle besøkende oppfordres til å følge de råd som er gitt av FHI og holde minst 1 
meters avstand til personer som ikke tilhører samme husholdning. 
   

Smittevernplan Korona

Ny medlemsfordel!

Rabatt hos 
Hadeland Glassverk
på årets julemarked
31.okt -23.des

20 % på aktivitetskort og leie av skøyter på skøytebanen!

I	førjulstiden	er	Hadeland	Glassverk	et	fint	sted	å	være	om	du	er	ute	etter	den	ekte	julestemningen.	Her	
kan du kombinere juleshopping, førjulskos, tradisjoner og gode matopplevelser! Nyhet denne julen er 
innendørs skøytebane og Lisa Aisato som utstiller i årets juleutstilling.
Nå kan du blåse en julekule, et glass eller en vase i Glasshytta, og kjøre en tur med hest og slede i stem-
ningsfulle	og	julepyntede	glassverkslandsby.	Mer	informasjon	finner	du	på	våre	hjemmesider.
Åpningstider i perioden 31. oktober-23. desember:
Mandag-fredag:	10-16	/	Lørdag:	10-18	/	Søndag:	10-18
Gratis inngang og gratis parkering.

Husk også at kommunale råd ikke 
er like, så følg med om det gjelder 
spesielle retningslinjer der dere bor.

Hold dere oppdatert på FHIs sine 
nettsider (FHI.no) og ta vare på 
hverandre.

Trenger du ny turkopp? Eller en fleecejakke? 
Sjekk nettbutikken vår og hjemmesider for nye produkter!
www.nvio.no


