
Årsberetning 2015 for LOP Side 1 
 

LANDSLAGET FOR OFFENTLIGE PENSJONISTER 

 

 
 

 

 

 

ÅRSBERETNING 2015 

 

 

 

 
 

 

 



Årsberetning 2015 for LOP Side 2 
 

1. SENTRALSTYRET 
 
 
Sentralstyret har fra 1.1.2015 til 26.11.2015 hatt følgende sammensetning: 
 
Leder:    Isak Rosenvold 
Nestleder:   Torild Ofstad 
 
Styremedlemmer: Johannes Bolstad 
   Paal Borsheim 
   Sigmund Nordmo 
   Turid Mæhre Olsen 
   Lillian Saxegaard 
 
Varamedlemmer:  Astrid Bjellebø Bayegan 
   Tore Lindholt 
   Per Loe 
 
Sentralstyret har fra 26.11.2015 til 31.12.15 hatt følgende sammensetning: 
 
Fungerende leder: Torild Ofstad 
 
Styremedlemmer: Johannes Bolstad 
   Paal Borsheim 
   Sigmund Nordmo 
   Turid Mæhre Olsen 
   Lillian Saxegaard 
   Astrid Bjellebø Bayegan 
 
Varamedlemmer: Tore Lindholt 
   Per Loe 
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1. SENTRALSTYRET OG SEKRETARIATET 

 
1.1 Sentralstyret 

Sentralstyret er ansvarlig for all virksomhet og arbeider kontinuerlig med å 
videreutvikle LOP både sentralt og lokalt. Det er en stadig tilbakevendende 
diskusjon om hvordan dette skal gjøres på best mulig måte. Sentralstyret 
arrangerer konferanser og deltar i møter der dette er ønskelig. 

Det ble avholdt 5 styremøter og ett ekstraordinært styremøte og det ble behandlet 
77 saker. Sentralstyremøte i februar ble kombinert med et arbeidsseminar med 
hovedfokus på verving. 

Sentralstyre har valgt å kalle inn varamedlemmer til sentralstyremøtene, noe som 
styrker arbeidet i sentralstyret og kontakten ut mot lagene. 

Fratredelse av leder  

16. oktober 2015 meldte Isak Rosenvold at han sa fra seg ledervervet fra samme 
dato. I henhold til LOPs håndbok trådte nestleder Torild Ofstad inn som fungerende 
leder. I samråd med sentralstyrets medlemmer ble det enighet om at det var 
tilstrekkelig at ledersaken ble satt på saklista til neste ordinære sentralstyremøte 
26. november 2015. Dette fordi tidsrommet mellom fratreden og 
sentralstyremøtet var relativt kort. På sentralstyremøtet 26. november ble det 
fattet vedtak om at nestleder Torild Ofstad skal fungere som leder fram til neste 
Landsmøte i 2017, Astrid Bjellebø Bayegan som stedfortreder og som 
verveansvarlig Paal Borsheim. 

Rokkeringene medførte også en omfordeling av ansvarsområdene for region- 
kontaktene. Per Loe er ansvarlig for Trøndelagsfylkene, Astrid Bjellebø Bayegan for 
Hedmark og Oppland og Sigmund Nordmo for Troms og Finnmark. Arbeidsutvalget 
ble redusert til tre medlemmer og består dermed av Torild Ofstad, Johannes 
Bolstad og Lillian Saxegaard. 

Landsmøte vedtok i 2014 et program og retningslinjer for Lops arbeid i 
landsmøteperioden 2015- 2017. Dette vil bli nedfelt i en handlingsplan som vil bli 
retningsgivende for sentralstyret frem til Landsmøte 2017. 

1.2 Samarbeid med andre organisasjoner 

LOP samarbeider med en rekke forbund og organisasjoner. Vi har samarbeidsavtale 
med UNIO, Sykepleierforbundet, Skolelederforbundet og Den norske kirkes 
presteforening. I tillegg har vi også hatt kontakt med Utdanningsforbundets 
pensjonister for å se på muligheten for et samarbeid. Dette arbeidet har vært 
ivaretatt av styremedlem Johannes Bolstad, men Utdanningsforbundet har valgt å 
legge saken på is frem til høsten 2015. Like fullt har vi mange medlemmer fra 
Utdanningsforbundet som vi setter stor pris i vår organisasjon. 
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LOP samarbeider også med Mattilsynet og Meteorologisk Institutt gjennom egne 
bedriftspensjonistforeninger. 

1.3 Drøftinger i forbindelse med Statsbudsjett for 2016 og Trygdeoppgjøret for 
2015 

Vi deltok som nevnt tidligere på våre første drøftingsmøter med selvstendig 
drøftingsrett både hva gjelder statsbudsjettet for 2016 og trygdeoppgjøret for 
2015.  

Vi fikk også gehør for et av våre krav i budsjettet for 2016, nemlig reduksjon av 
avkortningen for gifte og samboende pensjonister.  

De viktigste av våre andre krav var selvsagt fjerning av underreguleringen på 0,75 
%, reduksjon av trygdeavgiften, økning av minstefradrag og styrke eldreomsorgen. 

Når det gjelder Trygdeoppgjøret for 2015, resulterte det i en negativ realvekst for 
pensjonister, som vi ikke kunne godta. Derfor skrev vi ikke under protokollen fra 
drøftingsmøtet med Arbeid- og sosialdepartementet. 

Det skulle vært avholdt et første drøftingsmøte for Statsbudsjett for 2017 den 16 
desember 2015, men samme dag byttet regjeringen Arbeid og sosialminister, så vi 
fikk ikke fremmet våre krav muntlig. Møte med den nye statsråden er berammet i 
slutten av januar 2016. 

 

1.4 Reise og kontaktvirksomhet 

Det er en viktig prioritering for det nye sentralstyret å ha best mulig kontakt med 
lokallagene, så medlemsoppfølging vil bli en viktig del av det arbeidet sentralstyre 
skal gjøre i tiden fremover. 

 

 
 

1.5 Sekretariatet 

Sekretariatets viktigste oppgave er å følge opp vedtak gjort i styre, bistå lokallag, 
ajourføre medlemsregisteret og foreta nødvendig regnskapsarbeid, og i tillegg søke 
om statsstøtte og momsrefusjon. 

Sekretariatet har hatt inne en 50 % stilling fra Manpower i november og desember. 
Dette har bidratt til at vi har fått korrigert medlemmenes adresser og gjennomgått 
alle retur av blader. 

Sekretariatet har brukt mye tid på medlemsregisteret også i 2015, det er flere 
tusen endringer i løpet av et år, og det er et tidkrevende arbeid. Men ved utgangen 
av 2015 er de fleste av lokallagenes lister i samsvar med den sentrale. 
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Sekretariatet har laget brosjyremateriell til de lokallag som har ønsket det, og har 
hatt god kommunikasjon med lokallagene gjennom «Mandagsmailen» som 
orienterer lokallagene om hva som skjer på sentralt hold fra uke til uke. 

Sekretariatet videresender høringer til de ulike utvalgene, og representerer LOP i 
Storting, departement og i andre organisasjoner det er viktig for LOP å være 
representert og sende inn høringsuttalelser til de ulike instanser som Storting, 
regjering og departementene. 

Daglig leder skal i henhold til sin arbeidsavtale være LOPs ansikt utad, dette har 
bare til en viss grad blitt oppfylt i 2015, da det var viktigere å rydde opp i og 
ajourføre medlemsregisteret, slik at vi fikk et korrekt bilde av organisasjonens 
status. Men i 2016 vil det bli frigjort tid, som bidrar til at daglig leder i større grad 
kan være tilgjengelig for både lokallag, samarbeidspartnere og offentlige instanser. 

Sekretariatet har videreført avtalen med Visma også 2015, med kjøp av regnskaps- 
og økonomitjenester. Sekretariatet har overført en del av oppgavene til seg, slik at 
det blir litt billigere å bruke regnskapstjenester fra Visma. 

Lønn til de ansatte i sekretariatet ble juster i henhold til årets lønnsoppgjør med 
virkning fra 1. mai 2015. 

1.6 Medlemsutvikling i 2015 
 

Medlemstallet har utviklet seg som følger: 

Lag/medlemmer 2013 2014 2015 

Antall lokallag 41 40 34 

Lokallagsmedlemmer 5.034 4.899 4.209 

Direkte-medlemmer* 2.457 1.849 1.648 

Sykepleierforbundet** 2.380 2.420 2.501 

Skolelederforbundet** 300 260 244 

Presteforeningen** 453 470 490 

Met.Inst.*** 66 67 69 

OPPF*** 51 51 0 

Mattilsynet O/A/Ø*** 62 45 62 

Mattilsynet R/A*** 55 45 58 

Betalende 
medlemmer i alt 

10.858 9.872 9.281 
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*Direkte-medlemmene ble vervet den gang LOP hadde tilgang til pensjonslistene til 
Statens Pensjonskasse. Da tilgangen opphørte, falt den vervemuligheten bort. 
**Forbundsmedlemmer – avtale med forbundene. 
***Arbeidsplassmedlemmer: Meteorologisk Institutts Seniorklubb i Oslo («Met.Inst.»), 
Oljedirektoratets og Petroleumstilsynets Pensjonistforening (OPPF) i Stavanger og to 
pensjonistforeninger tilknyttet Mattilsynet som er lokalisert i Oslo/Akershus/Østfold 
og Rogaland/Agder. 
 

Vi har registrert 799 nye medlemmer i år totalt, noe som er litt mindre enn vi 
hadde som mål, nemlig tusen for å holde balansen. 

Medlemstallet har blitt redusert med 591, noe som betyr at vi langsomt 
bremser opp den utviklingen som har vært de siste årene, med en 
medlemsreduksjon på vel 1000 medlemmer pr år. 

Det laget som bemerker seg på en positiv måte i 2015, er Trondheim, Voss, 
Glåmdal, Gudbrandsdalen og Oslo, som har en liten økning av betalende 
medlemmer. 

Forbundene er relativt stabile, mens de individuelle medlemmene, altså de som 
kun er knyttet til sentralleddet, er redusert med 200. Det kan skyldes flere 
faktorer, først og fremst fordi disse meldte seg inn som medlem før det var 
noen særlige lokallag. Det betyr at de har lave medlemsnummer og meget høy 
alder, opptil 103 år. Så fra denne gruppen må man nok fortsatt påregne frafall, 
men også det faktum at bladet ikke er nok for å holde på individuelle 
medlemmer. I år 2015 ønsker folk noe mer. 

Medlemslistene er nå relativt korrekte, og mye av reduksjonen i medlemstallet 
skriver seg fra at en rekke dobbelt registeringer, og manglede utmeldinger pga. 
sykdom og dødsfall, som nå er korrigert. 

1.7 Økonomisk oversikt 
 
Driftsinntektene utgjorde i 2015 kr. 2.365.018, driftsutgiftene inkl. 
personalkostnader utgjorde 2.954.864 Dette resulterte i et underskudd for 
2015 på kr. 553.035, renteinntektene er i samsvar med den alminnelige 
rentesituasjonen og utgjorde kr 69.334. 
 
LOP har i 2015 hatt en noen ekstraordinære kostnader, med blant annet 
oppgradering av nettsiden lop.no, ekstraordinært sentralstyremøte 
og oppgradering av kontoret.  
Fallende medlemstall og derav mangel på inntekt er hovedgrunnen til at årets 
underskudd har blitt så stort. 
Det vil bli gjort grep for budsjettet for 2016, slik at budsjettet i større grad er i 
samsvar med realitetene. 
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1.7.1 Visma 
LOP har avtale med Visma om kjøp av regnskaps- og økonomitjenester 
inkludert medlemsregisteret. Denne avtalen videreføres også i 2015, men 
LOP vil forsøke å få kostnadene for bruk av disse tjenestene ned. Noe vi har 
gjort, og fra 2016 vil det bli ytterligere innsparinger mot Visma. 
 
 
 

1.7.2 Lønn 
Lønnen til daglig leder og redaktører ble justert i henhold til årets 
lønnsoppgjør pr 1.mai 
 

1.7.3 Statsstøtten 
Statsstøtten er et viktig bidrag til LOPs inntekter. Det er direktoratet for 
arbeid og velferd via NAV som administrer ordningen med statsstøtte. 
Statsstøtten til LOP for 2015 var totalt på kr. 522 245, altså en liten økning 
fra året før.  
 

1.7.4 Moms-refusjon 
Momsrefusjon for 2014 utgjorde for det sentrale leddet kr. 134 898 
Med utgangspunkt i LOP sentralt og lokallagenes totale utgifter, sendes 
søknad til lotteritilsynet. 
For å få momsrefusjon stilles en del krav til både sentralledd og lokallag. Det 
er derfor viktig at lokallagene følger de retningslinjer som er satt opp 
innenfor de frister som gjelder. 
 
 

1.8 Nettsiden www.lop.no 

Nettredaktør Margaretha G. Hamrin holder nettsidene oppdatert med det 
materiell hun får tilsendt fra lokallagene. På nettsiden blir det også lagt ut artikler 
som er relevante for LOP sine medlemmer, samt at daglig leder har en blogg.  Den 
nye nettsiden ble lansert i mars 2015. Det var noen korrigeringer som måtte til, 
men nå fungerer siden optimalt, og svært mange lag er flinke til å holde siden sin 
oppdatert. Særlig gode tilbakemeldinger har vi fått få pensjonskalkulatoren som 
ble lagt inn etter Trygdeoppgjøret 2015. 

 LOP har også en Face book- side, som pr 31.12.2014 hadde 154 følgere, og hadde  
pr 31.12.2015 233 følgere, noe som betyr at vi vi sakte men sikkert gjør oss kjent 
ute blant befolkningen. Det ble i 2015 to ganger lagt ut annonse på Facebook om 
LOP, noe som resulterte i 20 – 30 nye medlemmer hver gang, så dette er et forum 
vi kommer til å bruke også i 2016. 

 

 

 

http://www.lop.no/
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1.9 Medlemsbladet Vi i LOP 

 

Redaktør for medlemsbladet var også i 2015 Maj Lindholt, som arbeider etter 
retningslinjene for Redaktørplakaten. Medlemsbladet kom ut med fire nummer á 
32 sider. 

Styreleder og sekretariatet har faste spalter, i tillegg til at Pensjonsutvalget, Helse 
og omsorgsutvalget og Turutvalget har sine faste sider. 

Lokallagene har vært flinke til å sende inn til bladet både bilder og aktiviteter de 
har arrangert. 

På grunn av feil og mangler i medlemsregisteret har det også vært en del retur av 
blader, men dette håper man at vil ordne seg når medlemsregisteret er ferdig 
korrigert. 

PÅ det siste styremøtet før jul den 26 november 2015 leverte redaktøren Maj 
Lindholt inn sin oppsigelse.  

 

1.10 Medlemsverving/ markedsføring 

Det nye styret som tok over etter Landsmøte har, i likhet med det forrige styret, 
sett som en av sine viktigste oppgaver å rekruttere nye medlemmer til LOP. Dette 
er et møysommelig arbeid, og det har vært diskutert på samtlige styremøter. 

Sentralstyret vedtok å iverksette en vervekampanje, hvor 15 lokallag deltok. Det 
ble laget lokal brosjyrer, dekket åpne møter og annonsekampanje i lokalavis. 

Evalueringen av denne satsingen er ikke helt ferdig enda, da vi mangler 
tilbakemeldinger fra noen lokallag. Det har kommet en del nye medlemmer. 

 

2.VURDERING AV ARBEIDET I FORHOLD TIL LOPs HANDLINGSPLAN 

 

Handlingsplanen skal gjelde frem til Landsmøte i 2017, og bygger på Program og 
retningslinjerer for LOPs arbeid i landsmøteperioden 2015 – 2017. Sentralstyret har 
arbeidet i henhold til Program og retningslinjer og de vedtatte strategier, gjennom 
styringsdokumentet Handlingsplan 2015 – 2017, som ble vedtatt i februar 2015. 

Mange av oppgavene er igangsatt, men noen gjenstår, og vil bli iverksatt i 2016/17. 

 

 

Av saker som det arbeides med kan nevnes: 
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• Arbeid med å få flere forbund knyttet til oss. 
• Arbeid med lokallag i alle fylker har startet. 
• Delta på drøftingsmøte. 
• Arbeid med å finne flere medlemsfordeler har startet. 
• Kontakt med andre organisasjoner i viktige saker 
• Planlegging av reisevirksomhet for 2016 har startet. 
• Vervingskampanje 2015 er gjennomført 
• Undersøkelser i forbindelse med innkreving av sentral kontingent er 

igangsatt, og det vil pågå et prosjekt med to lokallag i 2016. 
 

 

 

 

 

5. UTVALGENE 

5.1 Pensjonsutvalget 

Pensjonsutvalget består av: 

Hans Erik Pettersen Leder 

Jan Mønnesland og Per Loe. 

 

 

Årsmelding 2015  
 
Pensjonsutvalget har hatt 5 ordinære møter og to telefonmøter 
Utvalget har arbeidet mellom møtene ved mailutveksling.  
  
MÅL:   

• Å arbeide for å ivareta og utvikle offentlige tjenestepensjonisters rettigheter 
med hensyn til pensjon, skattemessige forhold m.v.  

• Å yte enkeltmedlemmer service i pensjonsspørsmål.  
 
Strategi:   

• Arbeide på oppdrag fra sentralstyret, ev. enkeltmedlemmer og lokallag, og på 
eget initiativ.  

• Følge med i offentlige utredninger og stortingsdokumenter når det gjelder 
økonomiske rettigheter for pensjonister.  
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• Utrede konsekvenser av endringer i rettigheter for offentlige 
tjenestepensjonister og legge dette fram for sentral styret for oppfølging mot 
offentlige myndigheter.  

• Bistå sentralstyret i forhandlinger med myndigheter og andre organisasjoner 
for å bedre offentlige tjenestepensjonisters økonomiske betingelser.  

• Utarbeide informasjon til medlemmer i LOP, for eksempel stoff til 
medlemsbladet, nettsidene og informasjonsskriv.  

• Bistå lokallag med informasjon om pensjonsspørsmål.  
• Arbeidsområder i perioden:   
• Pensjonsreformen   
• Trygdeoppgjørene   
• Skattemessige forhold   
• De årlige statsbudsjetter  
• Påvirkningsarbeid for øvrig må skje i forhold til myndigheter, media, herunder 

Vi i LOP og nettsidene våre.  
 
 Pensjonsutvalget har arbeidet innenfor dette mandatet med vilkår for nåværende og        
kommende offentlige pensjonister. 
 Følgende saker har Pensjonsutvalget særskilt arbeidet med 2015:  
 Uføre med særaldersgrense  
 Uførepensjon kombinert med AFP, bl.a. møte i Dep 
 Ny offentlig tjenestepensjon  
 Etterlattepensjon, deriblant et eget internt kurs.  
 Beregning av alderspensjon for tidligere pensjonister etter ny jobb 
 Fjerning av fiktivfordelen i samordning med ny uføretrygd. 
 Tap av medlemskap ved avkortning til nullpensjon SPK 
 Høring - Endring i SPK vedr delvis uførepensjon til medlemmer med AFP som fra fylte 
65 år        ikke lenger har rett til AAP fra folketrygden 
 Høring krav om minste tilsettingstid i stilling med lavere aldersgrense før pensjonsrett  
 foreligger. 
 Brev fra departementet om opptjening av pensjonsrettigheter 
Forslag til endring av forskrift om kombinasjon av avtalefestet pensjon for medlemmer 
av Statens pensjonskasse og arbeidsinntekt (pensjonsgivende inntekt)    
Utkast til forskrift om opptjening av pensjonsrettigheter i lovfestet offentlig 
tjenestepensjon for personer som har midlertidig uførepensjon og uførepensjon. 
Endringer for uføre i folketrygden  
Endringer for offentlige uførepensjonister   
Endringer i alderspensjonen for offentlige uførepensjonister  
Banklovkommisjonens arbeid med private tjenestepensjoner  
Møte i Arbeids- og sosialkomiteen om   
Arbeidsinntekt og pensjon, avkortingsregler  
Endringer i medlemsskapsbetingelsene i KLP  
Trygdeoppgjøret 2015  
Statsbudsjettet 2015   
Statsbudsjettet 2016  
Kommuneøkonomien  
Ny tjenestepensjonsordning i privat sektor  
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Rådgiving av enkeltmedlemmer.   
 
Kurs: 
Fafos pensjonsforum  
Seminar i regi av Forsvar offentlig pensjon  
Størrelsen av alderspensjon etter en periode med gjenopptagelse av arbeid etter en 
pensjonstilværelse. 
Trekk i alderspensjon ved arbeid, både i folketrygddelen 

 

 

5.2 Helse og omsorgsutvalget 

Helseutvalgets medlemmer er: 

Torild Bjørlykke Leder 

Torleiv Robberstad, Åse Fulke, Ingrid Roel og Marie Widerø. 

Mandat: 

Utvalget skal være rådgivende instans for LOPs styre ved spørsmål som gjelder forhold 
ved pensjonisters helse og omsorg. 

Utvalget skal utrede saker som LOPs styre ønsker å få vurdert. Spesielt gjelder det 
høringsuttalelser til saker som er fremlagt fra statlige og/eller andre offentlige instanser, 
samt høringer i Stortinget. På egenhånd kan utvalget ta opp saker som er relevante for 
LOP og eventuelt fremme forslag for styret. 

Utarbeide informasjon til medlemmene i LOP, gjennom f.eks. Vi LOP, nettsider og 
andre sosial medier. 

Bistå sentralstyret i forhandlinger med myndigheter og andre organisasjoner ved behov. 

Utvalget består av 3 -5 medlemmer oppnevnt av sentralstyret. 

Årsrapport for Helse- og omsorgsutvalget 

 

Aktivitet 2015 

Styremøter 16.4 og 24.9. 5.11.  

Gjennom året har utvalget hatt jevnlig kontakt på e-post under arbeidet med høringer og 
aktuelle tema for artikler i Medlemsbladet Vi i Lop. 

Høringssvar: 
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Om kontaktlege i spesialisthelsetenesta.  

Frivilligheitserklæringa-  Erklæring for samspill mellom regjering og frivillig sektor 

Forslag til forskrift om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjeneste mot 
betaling fra staten – fritt behandlingsvalg.  

Fritt rehabiliteringsvalg 

Om å oppheve unntaket i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4 femte ledd. som 
innebærer at private rehabiliteringsinstitusjoner ikke er omfattet av retten til fritt 
behandlingsvalg etter § 2-4.   

 

Artikler i Lops medlemsblad 

 

Medlemsblad nr. 1 

- Om kontaktlege i spesialisthelsetenesta.  

- Ny autorisasjonsordning for helsepersonell som er utdannet utenfor EU/EØS-   
området.  (Språkkrav) 

-  Frivilligheitserklæringa.   

Medlemsblad nr. 2 og 3  

Ernæring og aktivitet i hverdagen 

- Aktiv i hverdagen 

- Kosthold, trivsel og helse 

- Tips i hverdagen  

- Meld. St. 19 (2014–2015) Folkehelsemeldingen Mestring og muligheter 

- Fritt rehabiliteringsvalg Om å oppheve unntaket i pasient- og brukerrettighetsloven § 
2-4 femte ledd som innebærer at private rehabiliteringsinstitusjoner ikke er omfattet av 
retten til fritt behandlingsvalg etter § 2-4.   

 

Samarbeid med nettredaktør Margaretha Hamrin  

Leder har jevnlig samarbeidet med nettredaktøren om å legge ut aktuelle artikler om 
helse/og publisering av meldinger fra Helse- og Omsorgsdepartementet på Facebook og 
i Medlemsbladet  
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5.3 KKK-utvalget 

Utvalget hadde i 2015 følgende sammensetning: 
  
Leder: Turid Mæhre Olsen, LOP Midt – Helgeland 
Medlem: Turid Frimo, LOP Oslo 
Medlem: Gunda Falao Sparre,  LOP Bergen 
  

Det ble avholdt to kurs i regi av KKK – utvalget i 2015 
  
Pengesummen på 50 000 kr som ble bevilget til gjennomføring av kurs i 2014 ble overført til 
2015 ved vedtak i sentralstyret i 2014. 

 

Det er gjennomført to kurs for tillitsvalgte i 2015 

Værnes:              21. april    på Radisson Blu Hotel Trondheim Airport 

Gardermoen:  22. april    Comfort Hotel Runway 

 

Etter kort forhåndsorientering fra tillitsvalgte i lokallagene ble følgende emner valgt: 

 

• Regnskap + medlemslister, innsikt i en modell de bruker i Sandnes og Jæren. 
• Erfaringsutveksling, litt tid til diskusjon 
• Verving og idedugnad + (gruppearbeid). Nestleder Torild Ofstad i sentralstyret 

hadde innlegg om emnet. 
• Styrearbeid + (gruppearbeid) ledet av leder i utvalget. 

 

Evalueringsskjemaene viste at helheten i kursene var bra og at det var aktuelle, 
relevante tema. Det var ønske om større vekt på medlemsverving og konkrete forslag. 
Fra skjemaene kommenterte flere at regnskapsprogrammet kunne være vanskelig å 
forstå. Flere ytret ønske om mer tid på kursene, også til erfaringsutveksling. 

Tilbakemelding fra evalueringsskjemaene var at gruppesammensetningen var bra. Fra 
Gardermoen var det 8 tillitsvalgte i hver gruppe, mens på Værnes, siden det var færre 
deltakere der, var det 6 /4 personer i gruppene. På grunn av tidsrammen hadde det 
vært nok med ett gruppearbeid. Vi hadde to. 
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I slutten av september og i slutten av november hadde KKK – utvalget møte om 
forarbeid til nytt kurs i 2016. Vi sendte forespørsel til lagene om emneønsker, og 
utvalget fikk innspill fra noen lag. Emner som kassererarbeid, sekretærverv, lederverv i 
lokallag og verving var blant ønskene. Vi bestemte at neste kurs blir et todagers kurs på 
Gardermoen for alle lokallag. Dette arbeidet fortsetter i 2016.  

 

 

 

5.4 Turutvalget 

Turutvalget ble oppnevnt etter Landsmøte juni 2014 (2014-2017) 
 
Medlemmer : 
 Lillian Saxegaard Leder – Oslo Lokallag 
Turid Frimo Kasserer – Oslo Lokallag 
Inger Trømborg – Indre Østfold Lokallag 
 
 
Turutvalget skal arrangere turer som skal være et tilbud til alle LOPs medlemmer, på en slik 
måte at det gis tilbud som kan være økonomisk overkommelig for alle. Turutvalget stilles fritt 
når det gjelder valg av turer og arbeidsmåter. Hvorvidt man velger å kjøpe «pakker» eller 
arrangerer turene selv, er opp til turutvalget. 

 
Det har vært avholdt 4 møter i turutvalget 2015 
 
Kontakt og diskusjoner gjennom telefon og mailer. 
 
Turutvalgets mål er gode turer til en rimelig pris for våre medlemmer, men tilrettelagt slik at  
våre medlemmer får lyst til å være med. Det er alltid hyggelig og mye moro på disse turene. 
Turutvalget har samarbeidet med Escape og Norsk Tur  i 2015 i hovedsak, 
 
 Det virker som Elvecruise er populært for eldre - du ser og opplever nye stede - behøver ikke   
flytte på deg, og det blir et godt og stabilt miljø på turen. 
 
Turer   
 
Elvecruise med Escape 30 september 2014 - 6 dager  
100%   påmelding   
Frankrike /Normandi 
Arr: Escape / med deltagelse av Turid Frimo( Turutvalget) 
 
Tur til Lofoten 11 - 15 juni var bestemt, den ble avlyst på grunn av lav (2stk ) påmelding 
Turutvalget har i høst arbeidet med turer for 2016 / 17 
 
Roma 23-27 mai 2016 
Møt våren i " den evige stad" 
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Skottland 22-27 august 2016 
Med Military Tattoo 
 
Førjulstur til hjertet av Europa 
Budapest  
Denne turen har Turid Frimo reist i 2015 på egen regning, med positivt resultat, kan  
anbefales  
 
Sør-Afrika og Swaziland    
Januar / 2017 
 
Turutvalget har arbeidet med turer i nærområdene og vært i kontakt med lokallagene. Slike  
turer og utflukter ønsker lokallagene og ordne selv -  hva som passer hvert enkelt lokallag, men 
selvfølgelig turutvalget vil bistå hvis det er ønske. 
 
På alle turene deltar Turutvalget 
 
 
 
6. MEDLEMSFORDELER – GRATIS RÅDGIVNING 

LOP videreførte også i 2015 de to tilbudene om gratis rådgivning til medlemmene. 
Barn av medlemmer kan også få rådgivning på foreldrenes medlemsnummer. 

 

6.1 Pensjonssaker. 

Hans Erik Pettersen har i 2015 vært vår rådgiver på pensjonssaker. Spørsmål rundt 
pensjoner er stadig like aktuelt, og i år har han behandlet til sammen 29 saker. 

Dette har blant annet dreid seg om: 

• Endringen av pensjonen for apotekere 
• Spaniaboer om trygdeavgift 
• For mye eller for lite utbetalt i pensjon 
• Etterlattepensjon 
• Lavere pensjon etter ny jobb etter en pensjonsperiode 
• Etterlattepensjon for skilte 

Pensjonsspørsmål er til tider svært kompliserte og tidkrevende, men LOP er stolt av å 
ha en ekspert på området, som faktisk hjelper våre medlemmer både til å nå gjennom 
hos SPK, men som også påpeker feil i forskrifter og lover. 

 

6.2 Arv, gaver, testament og boskifte 

Som spesialrådgiver for arv/skifte og testamente er det Birgit Kristensen som arbeider. 

Hun har hatt nesten 40 henvendelser. 
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Disse dreier seg mest om: 

• Testamente 
• Diverse skiftespørsmål 
• Fremtidsfullmakt. 

Tilbakemeldingene har vært veldig positive, og medlemmene føler at de har fått svar 
på sine spørsmål, men også fordi LOP har dette gratistilbudet til sine medlemmer. 

 

 

 

6.3 Kommersielle medlemsfordeler.     

I 2015 har vi fortsatt medlemsfordeler fra Finn Carlsen Turistbusser A/S, Escape Travel, 
ViKan A/S/DukPC og Nestor (seniorutvikling Melsomvik). I tillegg har vi erstattet Thon 
med Nordic Choice – kjeden, hvor vi får 15 % rabatt på alle deres hoteller. 
Sekretariatet arbeider kontinuerlig med å forsøke å få flere medlemsfordeler.   

Årsberetningen for Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) 

 

Vedtatt på sentralstyremøte  

For fremleggelse på landsmøtet i 2017 
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