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1. Styrets sammensetning i 2016
På årsmøtet 16. februar 2016 var følgende av styrets medlemmer på valg, Torill Tysnes, Kåre
Lindemann og Knut Vågnes. Alle hadde sagt ja til gjenvalg.
Valgkomiteens innstilling til styre og styrets forslag til valgkomité ble vedtatt ved
akklamasjon.
Av valgkomiteens medlemmer fortsetter Aasta Dammerud og Finn Tellsgård, nytt medlem er
Bente Lehovd.
Etter at styret i første styremøte hadde konstituert seg, fikk styret med revisor og valgkomité
følgende sammensetning for 2015:
Styreleder: Torill Tysnes (2016-2018)
Nestleder: Kåre Lindemann (2016-2018)
dnv.pensjonistforening@gmail.com
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Kasserer: Åse Vegstein Wilson (2015-2017)
Sekretær: Gunnel Dahlberg (2015-2017)
Styremedlemmer:
Knut Vågnes (2016-2018)
Per Straumann (2015-2017)
Sam C. Aase (2015-2017)
Revisor: May Inger Seippel (2016-2018)
Valgkomité:
Aasta Dammerud (2015-2017)
Finn Tellsgård (2015-2017)
Bente Lehovd (2016-2018)
Styret har avholdt 10 styremøter i 2016 samt møter med representanter fra
pensjonsavdelingen og Administrasjonen i DNV GL.

2. Foreningens økonomi
Regnskap for 2016 foreligger separat. Økonomien i foreningen er fortsatt god, og vår
egenkapital pr. 31.12. 2016 var kr. 236.372,- (se vedlagte regnskap).
Foreningen har i 2016 fått et bidrag fra DNV GL på kr. 68.000,-.
For 2017 har vi fått tilsagn om et bidrag på 68.000,- for aktivitet i hele Norge.
Foreningskontingenten ble av årsmøtet fastsatt til kr 300,- for 2016.
For 2017 er det budsjettert med en økning i utgiftene som følge av prisstigning. Bruk av epost til utsendelse av informasjon til medlemmene har medført stadig lavere
trykkeriutgifter.
Foreningen har en egenkapital som tilsvarer ca. et års drift.

3. Medlemssituasjonen
Ved utgangen av 2016 var medlemstallet 443.
I løpet av året har vi fått 46 nye medlemmer, 20 medlemmer har meldt seg ut, ett medlem
er strøket pga manglende innbetaling av kontingent, og 7 medlemmer har gått bort. Dette
medfører en netto tilgang på 18 medlemmer.
I 2016 har vi registrert at følgende medlemmer har gått bort:
Per Lersbryggen, Odd Kristian Olsen, Søren O. Sørum, Eivald M. Q. Røren, Leif Buene,
Ole-Andreas Hafnor, Ingrid Norheim Evensen.

4. Det Norske Veritas’ Pensjonsordninger
Pensjonene fra DNVs Pensjonsordninger ble pr. 01.01.2016 justert med 2,0%.
Pensjonistene fikk i 2016 utbetalt justerte pensjoner fra juni.
dnv.pensjonistforening@gmail.com

www.dnvspensjonistforening.no
2

DET NORSKE VERITAS’
PENSJONISTFORENING

4.1

Pensjonsjusteringer

Årsmøtet i 2016 bad styret om en tettere kontakt med administrasjonen i DNV GL for å
gjennomgå hverandres synspunkt på pensjonsjusteringene, samt å påvirke DNV GL til
justeringer som tar høyde for inflasjonsutviklingen. På styremøte den 1. mars 2016 nedsatte
styret en arbeidsgruppe bestående av:





Thorbjørn Holum
Kåre Lindemann
Amund Skou
Knut Vågnes

Pensjonsgruppen fikk mandat i overensstemmelse med ovennevnte.
Pensjonsgruppen la frem for DNV GL oversikter over justeringer i ytelsespensjonen
sammenliknet med endringer i konsumprisindeksen, utviklingen i G og lønnsutviklingen i
DNV GL. Disse data ble sammenholdt med brev fra av konsernsjef Henrik Madsen av 10. feb.
2015, der han presiserer at intensjonen er en justering som samsvarer med «KPI + 0.5%».
Denne intensjonen er også i samsvar med orienteringer som Det Norske Veritas'
Pensjonistforening har fått på tidligere møter med DNVs administrasjon.
Tall som pensjonsgruppen har fremskaffet viser manglende samsvar over mange år mellom
denne intensjonen og den faktiske reguleringen.
Pensjonsgruppens tall, som senere er bekreftet av DNV GLs administrasjon viser i Tabell 1
avvik mellom «KPI + 0.5%» og reelle justeringer av DNVs ytelsespensjonen i tidsperioden
2005 til 2015. Figur 1 viser utvikling av kjøpekraften til DNVs ytelsespensjon i den samme
tidsperioden sammenlignet med lønnsutviklingen i DNV og folketrygden.
Tabell 1
År
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

KPI +
0.5%
2.1%
2.8%
1.3%
4.3%
2.6%
3.0%
1.9%
1.6%
2.9%
2.5%
3.0%

Pensjonsjustering
1.8%
2.7%
2.5%
3.8%
1.1%
2.5%
1.9%
1.6%
2.4%
2.1%
2.0%

Avvik fra
KPI + 0.5%
– 0.3%
– 0.1%
1.7%
– 0.5%
– 1.5%
– 0.5%
0.0%
0.0%
– 0.5%
– 0.4%
– 1.0%

Pensjonsgruppen har i 2016 hatt 2 møter og oversendt 3 brev til DNV GL som belyser saken.
På disse møtene ble det frembragte tallmaterialet ikke bestridt av DNV GL, og misforholdet
mellom disse tallene og den erklærte intensjonen erkjent. Pensjonsgruppen har på disse
møtene hevdet at:
 DNV GL har ikke oppfylt sine egne målsetninger om «KPI + 0.5%»
dnv.pensjonistforening@gmail.com
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 I motsetning til resten av samfunnet har pensjonistene ikke hatt reallønnsstigning de
siste 3 år og langt under andre de siste 25 år, særlig de siste 10 år (se Figur 1).
 DNV GL er enig i statistikkene og annen info Pensjonsgruppen har lagt frem i 3 brev i
2016.
 Pensjonistene har vært viktige bidragsytere til det DNV GL vi i dag ser.

Figur 1- Utvikling av kjøpekraft 2005 2015
Administrasjonen i DNV GL v/Thomas Vogth-Eriksen, ville på disse møtene ikke gi noen
forpliktende utsagn om fremtidige pensjonsjusteringer.
Det ble bekreftet at det er konsernsjef Remi Eriksen som beslutter pensjonsjusteringene. Det
besluttes altså ikke lenger i styret. Vogth-Eriksen understreket at konsernsjef Remi Eriksen vil
bli orientert om dialogen med Pensjonistforeningen og forholdene knyttet til langvarig
underjustering.
Møtet med Administrasjonen ble holdt 8. desember2016. Det er enighet om at
dialogmøtene mellom DNVGL og pensjonsgruppen, skal fortsette. Neste møte ble fastsatt til
slutten av november 2017 etter at KPI pr. oktober var lagt frem. Pensjonsgruppen tar
initiativ til møtet.

dnv.pensjonistforening@gmail.com

www.dnvspensjonistforening.no
4

DET NORSKE VERITAS’
PENSJONISTFORENING

5. Organisering av DNVP
Årsmøtet i 2016 anmodet styret om å vurdere organisering av lokallag av DNVP utenfor
Høvik. Det er presisert i brevet fra DNV GL at driftsstøtten fra DNV GL er Norgesrelatert. I
løpet av 2016 har styret vært i dialog med Pensjonistgruppen i Bergen og gruppen i
Trondheim. I Bergen er det en pensjonistgruppe med egen kontingent og program.
Medlemskap betinger ikke medlemskap i DNVP. I Trondheim er gruppen organisert som et
lokallag av DNVP. Driftsstøtten fra DNVGL var i 2016 kr 68.000. Med ca. 450 medlemmer gir
dette et driftstilskudd pr medlem på kr 150 for 2016.
I Bergen er der 9 personer som er medlem av DNVP og medlem i Pensjonistgruppen i
Bergen. Disse har fått driftstilskudd i forbindelse med julebordsarrangement i Bergen.
Gruppen i Trondheim har fått driftstilskudd for 6 personer som er medlem i DNVP.
Tilskuddet er benyttet til leie av lokale for lokal aktivitet og tilskudd til juleaktiviteten. I
Trondheim er der god kontakt med DNV GL kontoret. Lokallaget har ikke noen egen
kontingent.

6. Samarbeidet med Administrasjonen og ISS
Samarbeidet generelt med DNV GL Administrasjon, Møteromservice og ISS kantinetjenester
har vært upåklagelig også i 2016.

7. Årsmøtet 2016
Årsmøtet 2016 ble avholdt i Veritas I tirsdag 16. februar med god oppslutning fra
medlemmene. Selve møtet fant sted i Store Møtesal, og ble ledet av styreleder Torill Tysnes.
Styreleder ba medlemmene følge med på foreningens hjemmeside. Denne er oppdatert og
viser foreningens aktiviteter og nyttig informasjon om pensjonistenes muligheter til å
benytte Veritas’ hytter og leiligheter. Treningssenteret på Veritas kan benyttes i angitte
tidsrom.
Pensjonistene anbefales å ta del i frivillig arbeid, f.eks. gjennom Røde Kors med leksehjelp,
besøkstjeneste, flyktningguide etc. Informasjon finnes på foreningens hjemmeside
www.dnvspensjonistforening.no
Årsberetning og regnskap ble gjennomgått og vedtatt.
Valgkomiteens innstilling ble vedtatt med akklamasjon.

8. Turer og treff i 2016
Pensjonistforeningens turer og arrangementer er behørig omtalt i tekst og bilder på
hjemmesiden, www.dnvspensjonistforening.no, derfor er det bare en kort omtale i det
etterfølgende.
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Kongsberg 10. mai
69 deltagere var med til Kongsberg i historiens lys. Med sine sølvgruver og fortid som landets
største bergverksamfunn, er Kongsberg Norges eldste industriby. Gruppen fikk høre storslått
orgelmusikk og besøkte deretter Norsk Bergverksmuseum. Bergmannslunsj ble inntatt i
Sakkerhusene. Et minitog tok oss ned i gruvene til en guidet omvisning.
Sorrento 30. mai - 3. juni
Vårturen gikk til Italia med besøk til Pompei, Sorrento, Amalfikysten og Capri. To busser med
til sammen 75 deltagere, snirklet seg frem på smale veier mellom pittoreske småbyer.
Bebyggelsen henger utover fjellsidene, utrolig hvordan man kommer seg frem i dette
landskapet.
Vilnius 6. – 8. september
Høstturen ble en opplevelsesrik tur for 75 deltagere. Litauen i nåtidens og historisk lys ble
presentert av flinke lokale guider. Besøket ga inntrykk av en ny nasjon i rask vekst, der man
samtidig tar vare på sin nasjonale identitet.
Formiddagstreff i 2016
Det ble holdt 5 formiddagstreff i 2016, 2 i første halvår og 3 i andre halvår. Oppslutningen
har vært svært god. Som avslutning på disse treffene var det felles lunsj og samvær i
kantinen.
Tirsdag 16. mars
Religion og politikk i Midtøsten var temaet for Sverre Lodgaards foredrag. Lodgaard tok for
seg politiske og økonomiske forhold, vurdert mot sekteriske karaktertrekk. Hans observasjon
var at sekteriske aspekter alltid tapte i konkurranse mot politikk og økonomi. Midtøsten vil i
overskuelig fremtid fortsatt være gjenstand for mye uro.
Tirsdag 19. april
Leif Jan Bjørnson tok oss med på en fantasifull reise gjennom menneskets aldringsprosess.
Vet vi når vi blir gamle? Etter som tiden går konstateres det at menneskets tempo går ned,
men ikke intelligensen! Vær aktiv, la deg begeistre, vær fleksibel og tenk positivt er
oppskriften på en fin alderdom
Mandag 19. september
Kosthold og trening for overskudd og god helse ble presentert av Jeanette Roede. Hun ga oss
et inspirerende og underholdende foredrag med gode råd for hvordan vi kan få overskudd
og muligheten til å nyte «det gode liv.»

Tirsdag 18. oktober
Bærum Musikk og Kulturskole gjestet pensjonistforeningen. Vi fikk musikk og sang fra Trio
Vario, som består av lærere ved Musikkskolen. Interessant var det å høre hvordan skolen
driver i dag etter flytting til Kunnskapens hus i Sandvika i 2014. Skolen har 1950 elever og 80
lærere. De gjennomfører ca. 300 konserter i året.
dnv.pensjonistforening@gmail.com
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Tirsdag 17. november
Interessen var stor for å høre Jan Arild Snoen snakke om «Hvor går USA?», et svært aktuelt
spørsmål etter presidentvalget. Snoen hevdet at valget bar preg av en befolkning som ønsket
forandring, spesielt blant folk med mindre enn collegeutdannelse. Trumps mange utsagn i
valgkampen ble behørig diskutert og kommentert.
Tirsdag 13. desember – juletreff
Rundt 200 medlemmer og ledsagere deltok på pensjonistforeningens julelunsj. Den store
kantinen på Veritas-senteret ble fylt opp med julestemte pensjonister som inntok et hyggelig
måltid i godt fellesskap.
Årets kunstneriske innslag fikk vi fra Den Norske Opera ved den lyriske sopranen Vigdis B.
Unsgård akkompagnert av Bjarne Sakshaug. De presenterte et variert juleprogram.
Vi avsluttet med unison avsynging av ”Deilig er Jorden” og ønsket hverandre god jul!

9. DNVPs hjemmeside
Det Norske Veritas' Pensjonistforening har egen hjemmeside,
www.dnvspensjonistforening.no.
Hovedsiden gir nyttig informasjon om aktuelle saker og har lenker til utdypende innhold. Her
kan du finne informasjon om planlagte turer, kommende formiddagstreff og reportasjer fra
nylig avholdte arrangement/møter mm.
Det er lagt inn lenker med informasjon om:
• Vedtekter
• Styret
• Historikk
• Bli medlem?
• Info. til medlemmene

10. Året 2016 - en oppsummering
Vi kan se tilbake på et aktivt år. Det har vært 5 formiddagstreff, en dagstur, 2 utenlandsturer,
og året ble avsluttet på tradisjonelt vis med julelunsj.
Det har vært svært god oppslutning om våre arrangementer. Vi håper på god oppslutning og
mange gode opplevelser for alle våre medlemmer også i 2017.
Høvik, 17. januar 2017
For Styret
Torill Tysnes (styreleder)
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