
Jeg vil bli medlem av LOP!

Navn …………………………………………….……...

Adresse …………………………………………….....

Postnr./sted …………………………………..........

Epost …………………………………………….........

Telefon ………………………………………….........

Født ………………………………………………........
Er du medlem i en av våre
samarbeidsorganisasjoner, vennligst oppgi
Medlemsnr. og hvilken organisasjon:

………………………………………………................

Har du jobbet i offentlig sektor?

BLI MED I LOP!

Landsforbundet for
offentlige pensjonister

TIL:
LOP-Sandnes og Jæren
Skaret Terrasse 5
4326 Sandnes

LOP er landets eldste og nest største pensjonistorganisasjon og er 
partipolitisk og livssyns-nøytral.



HVORFOR BLI MED I LOP?
I den sisten tiden har det vært fokus på at organisasjonsgraden i samfunnet
er fallende. Hvorfor det er slik har nok mange forklaringer, men en av dem
kan tyde på at mange synes de har det bra, og at velferdsstaten fungerer godt.
Så hvorfor skal man engasjere seg og i tillegg betale litt for det?

“LOP er interesseorganisasjonen
for pensjonister fra offentlig sektor.”

For mange er medlemskapet et sosialt engasjement 
som gir mulighet både til å knytte nye kontakter og å 
gjenoppta gamle. LOP tilbyr både medlemsmøter og 
andre sosiale arrangementer. 

LOP har også en viktig rolle for i å ivareta de offentlige 
pensjonistenes interesser. De siste årene har vi sett en 
underregulering av pensjonene på 0,75 prosent for 
hvert år, og i løpet av et pensjonistliv på for eks 17 år 
vil det kunne beløpe seg til 1,5 års pensjon. Til 
sammen handler om et betydelig beløp. Dette er en 
konsekvens av pensjonsforliket i 2011. 

LOP ønsker å fjerne underregulering av pensjonene. 
Pensjonister har også en mindre gunstig 
skatteutvikling enn lønnstakere. Det vil si at den 
relative øking av minstefradraget er lavere og 
trygdeavgiften har gjort et par kraftige hopp. 
Konsekvensen er at pensjonene de siste 3 årene har 
hatt en negativ utvikling. 

Levekårsutviklingen blir dårligere for pensjonistene 
også fordi lønnstakerne har en mer gunstig utvikling av 
skattene. LOP arbeider spesifikt for offentlige 
pensjonisters interesser og rettigheter! 

Den systematiske underreguleringen er et brudd på 
opparbeidede rettigheter! 

LOP har drøftingsrett med Arbeids- og 
sosialdepartementet i forbindelse med statsbudsjett 
og trygdeoppgjør hvert år, og er høringsinstans for 
departementene og Stortingskomiteer. For oss som er 
offentlige pensjonister er trygdeoppgjøret dobbelt 
viktig fordi det automatisk også regulerer pensjonen 
fra offentlig pensjonskasse. LOP krever at pensjonene 
skal følge lønnsutviklingen.

LOPs oppfatning er at det er viktig at pensjonene ikke 
skal ha en negativ vekst med mindre lønnstakerne får 
det og absolutt ikke høyere negativ vekst enn 
lønnstakerne. Den negative veksten de siste tre årene 
er helt uakseptabel. Vi er nesten 1 million pensjonister 
i dette landet. Skal vi som gruppe følge 
velferdsutviklingen er det helt sentralt at vi engasjerer 
oss.

“For oss som er offentlige pensjonister er 
trygdeoppgjøret dobbelt viktig fordi det automatisk 
også regulerer pensjonen fra offentlig 
pensjonskasse.”

Medlemskap i LOP:

LOP er interesseorganisasjonen for 
pensjonister fra offentlig sektor. LOP 
er landets eldste og nest største 
pensjonistorganisasjon, og er 
partipolitisk og livssyns-nøytral.
Mer informasjon på 
://lop.no/lokallag/rogaland/sandnes-
og-jeren
Bruk innmeldingsslippen eller meld 
deg inn via www.lop.no

LOPs arbeid:
• deltar i de årlige drøftingene om 
trygdeoppgjør og statsbudsjett
• høringsinstans for departementene
• krever lik grunnpensjon for gifte og 
enslige
• arbeider for lik lønnsutvikling for 
yrkesaktive og pensjonister
• krever full dekning av 
sykehjemsbehovet
• krever heltidsstillinger til alle 
helsearbeidere som ønsker det
• krever en tannhelsetjeneste alle 
pensjonister har råd til

Som LOP-medlem får du:
• medlemsbladet Vi i LOP 4 x 
årlig
• tilbud om medlemstreff og 
andre aktiviteter lokalt
• tilbud om forskjellige reiser
• medlemsrabatter mange 
steder
• gratis rådgivning i 
pensjons- og arv/boskifte-
spørsmål

http://lop.no/lokallag/rogaland/sandnes-og-jeren
http://www.lop.no/

