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1. Innledning 

I forbindelse med at Det Norske Veritas Pensjonistforening runder 30 år 

i 2012 og det skal markeres på et pensjonisttreff den 25. september, har 

foreningens styre bedt undertegnede om å lage en oppsummering over 

pensjonistforeningens virke over disse årene. 

 

2. Stiftelse 

Et interimsstyre ble dannet våren 1981 bestående av Arne W. Andersen, 

Knut Christoffersen, Tore Viig, Sverre Lindtvedt samt John Mentzoni 

fra de yrkesaktive. I tillegg hadde Olav Fjeld, Gudrun Walderhaug og 

Solveig Edvardsen sagt seg villige til å ta styreverv i foreningen. 

Et stiftelsesmøte og et konstituerende styremøte ble holdt 5. januar 

1982. 

På innkallingen til stiftelsesmøtet het det at « Det er interimsstyrets 

oppfatning at behovet er til stede for en forening som kan ivareta 

pensjonistenes interesser, og som på sikt bør utvikle seg til å bli 

pensjonistenes naturlige talerør i alle saker som vedrører 

pensjonsforhold». Dessuten ble det pekt på at utvikling av sosiale 

samvær for pensjonistene ville bli en viktig faktor i foreningens arbeide. 

På det konstituerende møte den 5. januar 1982 ble foreningens første 

styre valgt som følger: 

Formann:  Olav Fjeld, Sandefjord 

Viseformann 

og sekretær: Wilfred Andersen, Nøtterøy 

Kasserer:  Gudrun Walderhaug, Sandefjord 

Styremedlem: Tore Viig, Oslo 

Representant 

for yrkesaktive: John Mentzoni, Oslo 

Som pensjonistforeningens kandidat til valget til Pensjonskassens styre 

ble Tore Viig valgt. Som pensjonistforeningens observatør til VEFFs 

årsmøte ble Wilfred Andersen valgt. 

På forhånd hadde interimsstyret laget et forslag til vedtekter for Det 

Norske Veritas Pensjonistforening som ble datert 1. januar 1982 og som 

ble godkjent på det stiftelsesmøtet 5. januar 
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Foreningskontingenten for de 73 pensjonistene som var medlemmer 

første året, ble satt til kr. 50,-. 

3. Historie og bakgrunn. 

3.1. Det Norske Veritas Pensjonskasse. 

1. januar 1939 ble Det Norske Veritas Pensjonskasse for 

funksjonærer opprettet i representantskapsmøte i DNV. Det hadde 

vært en pensjonsordning i Veritas siden 1907, men i 1922 besluttet 

man en ordning knyttet til et forsikringsselskap eller ved 

opprettelse av egen kasse, men man satte den ikke i kraft. I slutten 

av 1920 årene og opp gjennom 30 åra tilsa ikke de økonomiske 

forholdene at temaet ble aktuelt. Men med bakgrunn i gode 

regnskapstall for 1937 og 1938 ble det satt av midler fra 

driftsoverskuddet slik at det sammen med tidligere avsatte midler, 

kunne bringe et pensjonsfond opp i kr. 1 700 000,-. Med dette som 

grunnfond ble Det Norske Veritas Pensjonskasse for funksjonærer 

etablert som selvstendig pensjonskasse fra 1. januar 1939. 

Kassen innlemmet ledelsen, fast ansatte kontorfunksjonærer, 

fastlønnede besiktelsesmenn og dertil samtlige daværende 

pensjonister med de samme tidligere bevilgede pensjonsbeløp. 

De pensjonsberettigede funksjonærer skulle betale et årlig 

pensjonsinnskudd på 3 % av årslønn, dog oppad begrenset til 3 % 

av kr. 12.000,-. 

Opprettelsen var et produkt av tiden hvor det ble opprettet 

pensjonsordninger for en rekke yrkesgrupper og offentlige og 

private større bedrifter, hovedsakelig som følge av skattemessig 

gunstige regler. 

Opp gjennom årene er ytelsene og reglene i Pensjonskassen blitt 

endret i pakt med tiden. Egen premie ble fjernet, pensjonsalder for 

kvinnelige ansatte ble endret til samme som for menn, ytelse ved 

begravelse ble fjernet, men i alle år jeg kjenner til har man hatt 

ektefellepensjon og ikke som mange andre, kun enkepensjon. 

I 2005 ble det besluttet å lukke Pensjonskassen for 

Ytelsesordninger og ny Innskuddsordning ble samtidig etablert for 

nye ansatte. 
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3.2. Folketrygd. 

Folketrygden ble innført i Norge fra 1. januar 1967 ved Lov om 

Folketrygd.  

Allerede på slutten av 1800-tallet kom «Den første trygdelov» som 

var en ulykkesforsikringslov. Opp gjennom 1900-tallet oppsto en 

rekke ordninger for ulykkes- og syketrygd. I 1937 kom 

behovsprøvet alderstrygd fra fylte 70 år, noe alle fikk rett til i 

1959. Syketrygd ble en rett for alle og det kom lov om 

yrkesskadetrygd, uføretrygd og attføringshjelp. 

Man hadde fått en klar utvikling fra synet på fattigkasse og trygd 

som almisse og gave mot et rettighetsbasert system. Således skulle 

trygd gjelde alle og ikke kun enkelte spesielle grupper eller ansatte 

knyttet til særlige yrkesgrupper eller solide virksomheter, særlig de 

statlige. 

Med folketrygdens innføring 1. januar 1967 ble alle 

velferdsordninger samlet og samordnet under ett system. 

 

3.3. Bakgrunn for opprettelsen av Det Norske Veritas 

Pensjonistforening. 

Samordningsregler for pensjonsytelser skapte en god del 

problemer for våre pensjonister som hadde opparbeidet sine 

rettigheter i krigstjeneste, deltakelse i utenlandske 

pensjonsordninger eller samordning med pensjonsytelser fra 

tjeneste i offentlig virksomhet eller private selskaper. 

Opprettelsen av Pensjonistforeningen ble godt mottatt av DNV og 

adm. dir. Egil Abrahamsen ønsket tiltaket velkommen og lovte 

økonomisk støtte, gratis møtelokaler og sekretærhjelp. 

De første årene 1982 – 85 var det kun holdt styremøter og en rekke 

pensjonssaker og samordninger ble drøftet med Veritas 

administrasjon med godt resultat for pensjonistene. 

Det ble også viktig for styret å få en av Pensjonistforeningens 

medlemmer inn i styret for Pensjonskassene. 

Foreningens medlem Tore Viig hadde uformelt dette vervet i tre år 

fra 1982 i en rolle som bindeledd mellom Pensjonskassenes styre 

og foreningen. Styret i Pensjonskassene har 5 medlemmer hvorav 

to er valgt av og blant medlemmene av Pensjonskassen. Hittil 

hadde VEFF hatt disse to representantene, men i 1985 ble det en 
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«gentlemens agreement» mellom VEFF og styret i 

Pensjonistforeningen at en av disse to representantene med 

personlig varamann skulle være fra Pensjonistforeningens 

medlemmer nominert av Pensjonistforeningen styre. Siden har 

dette vært en fast ordning med VEFF.  

Når nå tariffavtale-forholdene har endret seg i 2012 med flere 

foreninger i tillegg til VEFF, kan denne styrerepresentasjon måtte 

finne andre løsninger. 

Høsten 1985 bestemte styret at Pensjonistforeningen, som hittil 

kun hadde basert seg på rent styrearbeid, skulle endre sin 

virksomhet til vanlig foreningsarbeid med årsmøter og andre 

arrangementer for medlemmene. 

Det første årsmøtet i Pensjonistforeningen ble holdt 7. februar 

1986. Siden er det hvert år holdt årsmøter, normalt i slutten av 

februar, med valg av styre og fremleggelse av årsrapport, regnskap 

og beslutning om kontingent og eventuelle innmeldte saker. 

Årsmøtene blir alltid etterfulgt av en trivelig årsmøtemiddag hvor 

ektefeller eller andre ledsagere blir invitert. 

 

4. Foreningens arbeider. 

Pensjonistforeningen har opp gjennom årene utført en rekke arbeider 

og arrangementer som har vært viktige for foreningens medlemmer. 

Av slike kan vi nevne summarisk: 

• Bringe klarhet i regler for samordning av pensjoner for en del 

medlemmer. 

• Sørge for at Pensjonistforeningens medlemmer blir representert 

i styret for Veritas Pensjonskasser. 

• Holde vedtekter ajour med lovverk og praktiske forhold. 

• Arrangere årsmøter med etterfølgende årsmøtemiddag for 

medlemmene med følge. 

• Arrangere pensjonisttreff med foredrag og etterfølgende lunsj 

samt julelunsj for medlemmene med følge. 

• Arrangere sommertur og høsttur for medlemmene. 

• Være et kontaktpunkt for medlemmene i tillegg til det avdeling 

for pensjonsadministrasjon i Veritas har ansvar for. 

• Bidra til at medlemmene får forståelig forklaring på beregning 

av egen pensjon. 
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• Bidra til at utbetaling av pensjoner er enkel og rask. 

• Holde minst ett årlig møte med ledelsen i Veritas og arbeide for 

en så god årlig justering av pensjon som mulig. 

I de senere årene er det de tre siste punktene som styret i 

Pensjonistforeningen spesielt har arbeidet med. 

Etter at medlemmene over lang tid har opplevd en ganske 

komplisert beregning av pensjonen, flere pensjonsslipper ved hver 

månedlig utbetaling og særdeles sen utbetaling av årlig justering 

av pensjonene, er disse forholdene, etter tiltak fra foreningens 

styre, blitt betydelig bedre. 

Når det gjelder den årlige justering av medlemmenes pensjoner fra 

1. januar hvert år, besluttes størrelsen på justeringen av styret i 

Veritas etter forslag fra Administrasjonen. 

Opp gjennom årene frem til år 2000, ble det normalt besluttet 

årlige justeringer som lå noenlunde på linje med justeringen for 

eldre aktive arbeidstakere og på linje med justeringen av 

Folketrygden ( G-justering). Dermed fikk pensjonistene en 

realvekst i sine pensjoner ( justering utover prisstigningen) som 

var på linje med samfunnet for øvrig. 

Etter år 2000, har styret i Veritas lagt seg på en linje hvor besluttet 

justering avVeritaspensjonene kun skal dekke prisstigningen. Dette 

medfører null reallønnsvekst for den delen av pensjonen som 

kommer fra Veritas, mens Folketrygden og lønnsjusteringen for 

aktive over de siste 10 årene har hatt en realvekst på 30 – 40 %. 

Dette er et forhold som foreningens styre har tatt opp med Veritas 

hvert år uten å vinne gehør for sine synspunkter, og er 

sannsynligvis et tema som fortsatt bør være på agendaen i 

foreningens møter med Veritasledelsen. 

 

5. Medlemsutvikling, kontingent og økonomi. 

Da Pensjonistforeningen ble dannet i 1982 var det 73 pensjonister 

som meldte seg inn som medlemmer.  

Etter ti år var medlemstallet kommet opp i 160 medlemmer og nå i 

2012, etter 30 års virksomhet, er vi ca. 400 medlemmer i foreningen. 
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Medlemskontingenten startet i 1982 på kr. 50,-. Siden er den blitt 

justert til runde beløp som følger: 

 1982 kr. 50,- 

 1985  kr. 100,- 

 1996  kr. 150,- 

 2010  kr. 200,- 

 

Første året, i 1982 fikk Pensjonistforeningen en økonomisk støtte av 

Veritas på kr. 10.000,-.  De første årene ble bidragene fra Veritas gitt 

etter søknad om dekning av faktiske kostnader til foreningsdriften, 

møtevirksomhet og en mindre subsidiering av turer. Slik var 

prinsippet for tilskudd frem til 1995, da Veritas administrasjon 

besluttet å bevilge et samlet beløp i støtte ut fra et foreningsregnskap 

og søknad om økonomisk støtte for nytt driftsår. Beløpet har vært 

gradvis voksende i tråd med prisutvikling og økende medlemstall og 

har ligget på rundt kr. 450,- til kr. 470,- pr. medlem. 

Generelt skal sies at støtten fra Veritas har vært god i alle år og gitt 

foreningen et trygt økonomisk grunnlag for sin virksomhet. 

  

6. Turer og pensjonisttreff. 

Turene og pensjonisttreffene har i alle år vært oppfattet som svært 

positive, sosiale tiltak. 

Turene har vært lagt opp som en lengere vårtur med 4 – 5 

overnattinger og har gjerne gått til utlandet. I tillegg har man gjerne 

hatt en kortere høsttur med et par overnattinger eller det har vært et 

annet høstarrangement. 

 

Pensjonisttreffene har det som regel vært 5 av i året, 2 med foredrag 

og lunsj om våren og 2 om høsten i tillegg til den tradisjonelle 

julelunsjen. 

Styret har vært svært dyktige til å skaffe gode foredragsholdere med 

tidsaktuelle temaer. Disse pensjonisttreffene i Store Møtesal på 

Veritassenteret på Høvik har etter hvert fått en stadig økende 

tilhørerskare og fyller nå etter hvert hele møtesalen med over 100 

tilhørere. Dette vitner om at dette er meget attraktivt tiltak. 
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Vårturene startet første gang i 1984 til Hamburg med selvfølgelig 

besøk og god bistand fra Veritaskontoret i Hamburg. Etter hvert ble 

vårturene et årlig arrangement og reisemålet ble meget variert både i 

inn- og utland, som regel med flotte kulturelle tiltak og 

naturopplevelser. 

En full oversikt over Pensjonistforeningens vårturer er følgende: 

 

1984 Hamburg 

1985 Stockholm/ 

Helsingfors 

1989 Danmark 

1990 Gotland 

1991 Vestlandet 

1992 Nord-Norge 

1993 Sørlandet 

1994 Åland 

1995 Bergen 

1997 Jersey 

1998 Stavanger 

1999 St. Petersburg 

2000 Østerrike 

2001 Geilo 

2002 Malta 

2003 Estland/Latvia 

2004 Toscana 

2005 Fransk Riviera 

2006 Olden og Balestrand 

2007 Wien og Budapest 

2008 Portugal 

2009 Ireland 

2010 Berlin 

2011 Amsterdam 

2012   Yorkshire 

 

 

7. Pensjonistforeningens styre og leder. 

Pensjonistforeningens styre består av 8 medlemmer; styreleder, 

nestleder, kasserer, sekretær og tre styremedlemmer samt en 

representant fra de aktive. I mange år har representanten fra de aktive 

vært en ansatt fra Veritas Pensjonsadministrasjon av svært praktiske 

grunner. 

Styret har etter hvert utviklet et meget godt styringsverktøy for sitt 

arbeid i form av Vedtekter, Styrets Håndbok med administrative 

retningslinjer samt Årsplan for årlige aktiviteter. 

Styreleder opp gjennom årene har vært følgende: 

 

1982 – 1984 Olav Fjeld 

1985 – 1988 Knut Johannesen 

1988 – 1992 Andreas Haaland 
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1993 – 2002 Gunnar Levorsen 

2003 – 2006 Einar Madsen 

2007 – 2011 Thorbjørn Holum 

2012 –  Tom Harwiss 

 

8. Veritas pensjonistmiddag på Høvik. 

Det Norske Veritas har i en årrekke feiret pensjonistene og jubilanter 

med 25 og 30 års sammenhengende tjenestetid. I «gamle» dager, når 

de var få og administrerende direktør kjente dem alle personlig, var 

det intimere fester i Peisestuen og med salutt fra saluttkanoner på 

terrassen. 

I dag, hvor vi er så mange flere, inviterer Veritas pensjonistene til 

en pensjonistmiddag på Høvik i restauranten hvert år, som et meget 

hyggelig og populært pensjonisttreff hvor også ledsagere er invitert. 

Samtidig inviteres også ledere som har hatt mange av pensjonistene i 

sin tjeneste, slik at det blir grunnlag for mange mimre-samtaler. 

Pensjonistforeningen er både glad og stolt over at Veritas holder på en 

slik god og populær tradisjon. 

  

9. Sluttord. 

Denne oppsummeringen er på ingen måte noen komplett historie om 

og rundt vår 30-årige Pensjonistforening. Det en kort sammenstilling 

over det som i hovedsak har vært ramme for og innhold i foreningens 

arbeid de tretti årene som er gått siden stiftelsen i 1982. 

Jeg våger påstanden om at vi har en god Pensjonistforening som fyller 

våre vedtekter til fulle, til glede for medlemmene. 

Det er bare å takke alle som opp gjennom årene, har bidratt i 

Pensjonistforeningen Styre og innen Administrasjonen til utviklingen 

av denne aktive og positive forening. 

Så gjenstår det kun å gratulere med de første 30 årene og ønske en 

fortsatt god utvikling videre for Pensjonistforeningen og dens 

medlemmer. 
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Sandvika 01.09.2012/ Thorbjørn Holum 

 

 

        


