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1.SENTRALSTYRET 

Sentralstyret hadde fram til valgene på landsmøtet 26.06.2011  slik sammensetning: 

 

Foran fra venstre: Harry Kvalvik, Eli Vinje og Eivind Skjerven. 
Bak fra venstre: Gyri Skre, Magne Helland, Elen Lein og Aagot Flagstad.(Foto: T-EGM) 

 

Leder:    Eli Vinje 
Nestleder:   Harry Kvalvik 
Styremedlemmer:  Eivind Skjerven 

Elen Lein 
Magne Helland 
Gyri Skre 

Varamedlemmer: 
1. Aagot Flagstad 
2. Kjell Edvard Helland 
3. Jorunn Rasmussen 

 
Sentralstyret har etter valgene på landsmøtet 26.06.2011 slik sammensetning: 
 

 
Foran fra venstre: Åshild Hauan, Kjell Helland og Turid Frimo. 

Bak fra venstre: Aagot Flagstad, Magne Helland, Nils Kristian Lie, Johannes Bolstad og Leon Skogvold.(Foto:ML) 
 

Leder:    Kjell Edvard Helland 
Nestleder:   Turid Frimo 
Styremedlemmer:  Leon Skogvold 

Åshild Hauan 
Magne Helland 
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Aagot Flagstad 
Johannes Bolstad 

 
Varamedlemmer:           

1. Nils Kristian Lie 
2. Turid Mæhre Olsen 
3. Sigurd Dybvik 

 
 

 

2. SENTRALSTYRE OG SEKRETARIAT 

2.1. Sentralstyret 
Sentralstyret er ansvarlig for all virksomhet og arbeider kontinuerlig for å videreutvikle LOP både 
sentralt og lokalt. Det er en stadig tilbakevendende diskusjon hvordan dette skal gjøres på en best 
mulig måte. Sentralstyret arrangerer konferanser og deltar i møter der dette er ønskelig. Møtene er i 
hovedsak i lokallag, men sentralstyret deltar gjerne også i andre sammenhenger etter invitasjon. 
Det ble i 2011 avholdt åtte styremøter og behandlet 127 saker. Styremøtet i september ble 
kombinert med et arbeidsseminar.  

Frem til landsmøtet i juni besto sentralstyret av 6 personer. Etter landsmøtet består nå sentralstyret 
av 7 personer. Dette innebærer at det er en person mer til å fordele arbeidet på i styret. I likhet med i 
forrige periode har også det nye styret valgt å innkalle både 1. og 2. vara til styremøtene. Dette 
styrker uten tvil arbeidet i sentralstyre og er svært nyttig. 

Landsmøtet har vedtatt et program og retningslinjer for LOPs arbeid i landsmøteperioden 2011–
2014. Dette vil bli nedfelt i en handlingsplan som vil bli retningsgivende for sentralstyret frem til 
landsmøtet i 2014. 

2.2. Samarbeid med andre organisasjoner 
Samarbeidsavtalen med Unio omfatter felles møter som forberedelse til krav til statsbudsjett og 
trygdeoppgjør, og andre viktige saker av spesiell betydning for pensjonistene. Avtalen betyr også 
møter i et felles pensjonsforum som gir verdifull informasjon om arbeid på dette området. 
Samarbeidsavtalen med Unio ble reforhandlet og underskrevet 14. november 2011. 
Avtalen med Norsk Sykepleierforbund gir stadig nye medlemmer til lokallagene, noe som er meget 
verdifullt. LOP har også avtale med Norsk Skolelederforbund. 

Siden november 2010 har LOP deltatt i et samarbeid med Forsvarets Seniorforbund og Seniorsaken 
gjennom paraplyorganisasjonen Seniorenes fellesorganisasjon. Dette samarbeidet er nedfelt 
gjennom en forpliktende avtale. Organisasjonene har vært sammen om en rekke høringsuttalelser 
ovenfor regjeringen. Her kan nevnes Samordningsloven, Forskrifter til samordningsloven og 
Innovasjon i omsorg.  I hvilken grad de tre organisasjonene opptrer felles, avhenger av type saker 
som har felles interesse. Etter at avtalen mellom de tre organisasjonene ble inngått har Seniorenes 
fellesorganisasjon ved en rekke anledninger tatt opp spørsmålet med Arbeidsdepartementet om 
deltakelse i drøftinger mellom regjeringens og pensjonistenes organisasjoner. For Landslaget for 
offentlige pensjonister er dette ikke forenelig med den samarbeidsavtale vi i dag har med Unio. 
Denne avtalen innebærer at LOP deltar i Unios delegasjon i trygdeforhandlingene og i 
drøftingsmøtene i forkant av statsbudsjettet og andre viktige saker av spesiell betydning for 
pensjonistene. En avtale som er av vesentlig betydning for LOPs virksomhet. Vi kan med andre ord “ 
ikke ri to hester “. Sentralstyret besluttet derfor på sitt møte 23. november å si opp sitt medlemskap i 
Seniorenes fellesorganisasjon med virkning fra 1. januar 2012. 
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Sentralstyret har også tatt initiativ overfor enkeltorganisasjoner når det gjelder medlemskap. Dette 
har bl.a. resultert i avtale med Mattilsynet, en avtale som ser ut til å kunne bli utvidet til å omfatte 
Mattilsynet i flere deler av landet. 

2.3. Reise- og kontaktvirksomhet 
Det nye styret som overtok etter landsmøtet 26. juni, har som sin uttalte forutsetning å ha en best 
mulig kontakt med lokallagene og organisasjoner det er naturlig å samarbeide med. Medlemspleie vil 
derfor stå sentralt i styrets arbeid de kommende år. Styrets leder har allerede besøkt Tromsø 
lokallag. Leder og nestleder har også hatt en kort visitt hos Oslo lokallag, samt at nestleder og leder 
av kontaktutvalget har hatt møte med styret i Telemark lokallag. Leder har videre holdt foredrag for 
landskonferansen for Utdanningsforbundets pensjonister. Det er allerede inngått avtaler om besøk 
hos en rekke lokallag våren 2012. 
 

2.4. Sekretariatet 
LOPs sekretariat hadde også i 2011 to ansatte, daglig leder Thor-Eirik G. Mykland i 100 prosent 
stilling, og sekretariatsmedarbeider Tove Lian på timebasis. Sekretariatets viktigste oppgaver er å 
følge opp vedtak i styret, bistå lokallagene, ajourføre medlemsregisteret og foreta nødvendig 
regnskapsarbeid. Ajourføring av medlemsregisteret omfatter flere tusen endringer årlig og er et 
meget tidkrevende arbeid som i 2011 ble utført av 20/80 av daglig leder og sekretariatsmedarbeider. 
 
Sekretariatet sendte på forespørsel lokallagene ajourførte medlemslister og annet materiell til 
lagene. For å forenkle og redusere det faste arbeidet som utføres av kasserere i lokallag, bistår LOP-
sekretariatet lokallag med opptrykk av ferdig utfylte innbetalingsbrev m/bankgiroer og konvolutt-
etiketter hvert år. Sekretariatet sender også brosjyrer m.v. i forbindelse med vervearbeid, stands o.l.  

LOP har også i 2011 videreført avtalen av 2005 med Visma om kjøp av regnskaps- og økonomi-
tjenester. Daglig leder utførte mye av regnskapsarbeidet for LOP slik at bare det mest nødvendige ble 
kjøpt av Visma. Utgiftene for dette arbeidet har vært kr 151.075 i 2011.  

Daglig leder har også representert LOP ved møter i Stortinget og i andre organisasjoner samt besøkt 
lokallag. 

Lønnen til de ansatte i sekretariatet samt nettredaktør ble justert i henhold til årets lønnsoppgjør 
med virkning fra 1. mai 2011.  

2.5. Økonomisk oversikt 
Egenkapital pr. 01.01.2011 Kr 3.139.323 

+ Samlede inntekter  Kr 2.508.179 

-Samlede utgifter Kr 2.928.705 

+ Finansposter (renter) Kr      78.923 

Egenkapital pr 31.12.2011 Kr 2.792.720 

Inntektene utgjorde i 2011 94,2 prosent av budsjettet, mens utgiftene utgjorde 106,1 prosent når 
landsmøtekostnadene i sin helhet utgiftsføres i 2011. Inntektssiden lå under med kr 152.821 i forhold 
til revidert budsjett. Renteinntektene var i samsvar med den alminnelige rentesituasjonen. 
Egenkapitalen er svekket med kr 341.603, dvs. med 10,9 prosent. Den ligger nå på samme nivå som 
pr. 31.12.2006. 

2.6. Nettsiden www.lop.no 
Nettredaktør Maj Lindholt har også i 2011 arbeidet mye med forbedring av nettsiden. Spesiell fokus 
har vært på å unngå «tomme» sider. Hun har her gjort et godt stykke arbeid. Samtidig er det fortsatt 
muligheter for forbedringer. Dette gjelder bl.a. lokallagenes bruk av mulighetene som ligger i 
markedsføring gjennom nettsidene. Selv om mange lag er flinke til å sende inn stoff til egen lokal 

http://www.lop.no/
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nettside, gjenstår det fortsatt for mye før en kan si seg fornøyd. Derfor skal det fortsatt være viktig å 
minne lokallagene om den utfordringen de har her, og at det er helt nødvendig at dette arbeidet fra 
lokallagenes side intensiveres. 
 

Både sentralstyret, lokallagene og enkeltmedlemmer oppfordres til mer aktiv bruk av nettsiden slik at 
denne blir et godt redskap for å gjøre LOPs synspunkter og virksomhet kjent. De som blir pensjonister 
framover, er vant til å bruke nettet på mange områder. En informativ nettside som viser aktive 
lokallag antas å være stadig mer viktig i verveøyemed. 

2.7. Medlemsbladet Vi i LOP 
Maj Lindholt er redaktør av Vi i LOP, og arbeidet utføres etter Redaktørplakaten. Medlemsbladet 
kom også i 2011 ut med fire nummer a 24 sider. LOP-lederen har fast spalte, likeså sekretariatet. 
Pensjonsutvalg og Turutvalg har hatt sine faste sider. Det har vært lagt vekt på å bringe stoff fra og 

om lokallagene fordi medlemsbladet fremdeles er den viktigste informasjonskanalen til og 
kontakten med mange medlemmer. Samtidig har medlemsbladet hatt begrensninger med 
kun sine 24 sider når det gjelder redaksjonelt stoff.  Det har lenge vært ønskelig å styrke 
medlemsbladet både utseendemessig som i antall sider. Redaktøren la derfor høsten 2011 
ned mye arbeid i å innhente trykkeritilbud m.v. og la fram en innstilling på sentralstyremøtet 
23. november. På møtet ble det besluttet at fra 2012 skal medlemsbladet komme ut i ny 
design og med 32 sider. 
 

Nytt i 2011 var premiekryssord som har fått meget god respons med flere hundre svar til hvert 
nummer. Løsningene er også benyttet til å sende inn beskjeder og hilsener.   

Redaktøren har også arbeidet med å skaffe annonser til bladet, noe som så langt har vist seg 
vanskelig blant annet på grunn av få utgivelser med lavt sidetall. I 2011 ble en annonsekonsulent 
engasjert, hvilket resulterte i en viss tilgang på annonser. Fra og med 2012 vil ytterligere en 
annonsekonsulent være i virksomhet, noe sentralstyret håper vil gi resultater.  

2.8. Medlemsutviklingen 2011 

Det totale medlemstallet har i løpet av de siste årene utviklet seg som følger: 

 
Dato 

 
Antall lokallag* 

Totalt antall 
medlemmer 

Herav 
direktemedlemmer** 

01.01.2002 51 15.830 8.160             (52%) 

01.01.2003 52 14.910 7.080             (47%) 

01.01.2004 49 14.410 5.740             (40%) 

01.01.2005 50 14.003 4.919             (35%) 

01.01.2006 52 14.360 4.629             (32%) 

31.12.2006 53 16.270 4.786             (29%) 

31.12.2007 57 15.755 4.029             (26%) 

31.12.2008 57 14.653 3.270             (22%) 

31.12.2009 49 14.315 3.356             (23%) 

31.12.2010 45 13.660 3.231             (23%) 

31.12.2011 43 12.887 2.963             (23%) 

*Lokallag: Ålesund ble reetablert i 2011. Vågan ble vedtatt opprettet i 2010, og ble effektivt lokallag i 
2011.  Elverum og Drammen ble nedlagt på grunn av at det ikke var mulig å få valgt styre til disse 
lokallagene. Medlemmene er overført som individuelle medlemmer av LOP sentralt. 
**Direktemedlemmene ble vervet mens LOP hadde tilgang til pensjonslistene til Statens Pensjons-
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kasse. Da tilgangen opphørte, påvirket det vervemulighetene. Nedgangen skyldes at medlemmer har 
kommet opp i høy alder, flyttet på sykehjem eller gått bort.  
 
Forbundsmedlemmer:  

År 2007 2008 2009 2010 2011 

Norsk Sykepleierforbund 2.183 2.300 2.457 2.541 2.439 

Norsk Skolelederforbund 444 494 523 515 548 

Den norske kirkes  
presteforening 

 
367 

 
395 

 
428 

 
447 

 
448 

Den totale økning av forbundsvise medlemmer er 36. 

Arbeidsplassmedlemmer: 
År 2007 2008 2009 2010 2011 

 
Meteorologisk Institutts 
Seniorklubb 

 
 

47 

 
 

50 

 
 

62 

 
 

56 

 
 

65 

OPPF 52 58 59 57 57 

Mattilsynet 
Oslo/Akershus/Østfold 

 
- 

 
- 

 
- 

 
99 

 
132 

 
Mattilsynet Rogaland/Agder 

 
- 

 
- 

 
- 

 
51 

 
51 

    

2.9. Medlemsverving/ markedsføring 
Sentralstyret startet en vervekampanje med ny vervepremie. Lagene får kr 50,- for hvert nye 
medlem. Lokallagene står fritt i f.eks. å bruke pengene som/til vervepremie. 

 

3. LANDSMØTET 2011 

Sandnes og Jæren lokallag hadde ansvaret for LOPs 30. landsmøte om ble avviklet på Sola 24. – 26. 
jun. Nestleder i Sandnes og Jæren lokallag, Racin Sandvik, ønsket velkommen på vegne av vertslaget. 
Ordfører Håkon Rege hilste på vegne av Sola kommune. En kortfilm om Sola kommune sto også på 
programmet før tre elever ved Vågen vgs underholdt med vakker sang og musikk. 

LOPs leder Eli Vinje åpnet Landsmøtet og mintes medlemmer som var gått bort siden forrige 
landsmøte. 

Leder i Seniorenes fellesorganisasjon, Arild Kristensen, hilste landsmøtet fra de to øvrige forbundene 
i paraplyorganisasjonen, Forsvarets Seniorforbund og Seniorsaken. 

Landsmøtets hovedtaler var tidligere finansminister og medlem i LOP, Gunnar Berg. Han holdt et 
tankevekkende foredrag med tittelen Er det norske velferdssystem bærekraftig? 

Landsmøtet konstituerte seg og behandlet ved siden av de ordinære landsmøtesakene også i alt fem 
innsendte forslag. Disse omhandlet bl.a.:  

 Oppretting av et kommunalt og nasjonalt registreringssystem for søknad om fast 
sykehjemsplass. 

 Underregulering av pensjoner under utbetaling. 

 Stadig forverring av pensjonistenes kjøpekraft og levestandard 

 Forslag til navneendring på organisasjonen.  
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Med bakgrunn i debatten ble det vedtatt tre resolusjoner: 

1. Landslaget for offentlige pensjonister krever nasjonalt og kommunalt registreringssystem for 
sykehjemsplasser. 

2. Skal de eldre stå sist i behandlingskøen? 
3. Hvorfor får ikke pensjonistene ta del i velstandsutviklingen? 

Resolusjonene ble oversendt regjering og aktuelle departementer, samt Stortinget og de politiske 
partiene. Videre ble resolusjonene sendt ut som pressemeldinger til de ulike media. 

Landsmøtet vedtok også en del endringer i vedtektene for LOP, og normalvedtektene for lokallag. 

 

4. VURDERING AV ARBEIDET I FORHOLD TIL LOPs HANDLINGSPLAN 

Når det gjelder handlingsplanen for landsmøteperioden 2009 og frem til landsmøtet 24-–26. juni 
2011 viser sentralstyret til landsmøtets behandling av denne. Handlingsplanen som skal gjelde frem 
til landsmøtet i 2014, som bygger på Program og retningslinjer for LOPs arbeid i landsmøteperioden 
2011-2014, er nå under utarbeidelse og vil bli behandlet på sentralstyremøtet 15. februar 2012. Selv 
om handlingsplanen ennå ikke er iverksatt, er arbeidet i henhold til Program og retningslinjer og de 
vedtatte strategier allerede startet. Her kan nevnes: 

 Resolusjoner vedtatt på landsmøtet er oversendt regjering, storting og politiske partier samt 
sendt ut som pressemeldinger til ulike media. 

 Møte med arbeidsminister og stortingskomite i forhold til drøftinger om statsbudsjettet og 
endringer i uføretrygden. 

 I tråd med landsmøtevedtak fremmet krav til regjeringen i forhold til statsbudsjettet for 
2013. 

 Synlighet gjennom deltakelse i debattprogram på TV, og innlegg i Aftenposten og ulike 
lokalaviser. 

 Oppnevning av Kurs-kontakt-konferanseutvalg. Oppstart av kursvirksomhet i første kvartal 
2012. 

 Utvidelse av antall sider i Vi i LOP fra 24 til 32 sider og ny design fra 2012. 
 Etablering av Helse- og omsorgsutvalg. Utvalget har allerede avgitt 3 høringsuttalelser til 

departementet. 
 Arbeidet startet for å styrke sekretariatet med økt kompetanse fra 2012 
 Reforhandlet samarbeidsavtalen med Unio. I tillegg gjort henvendelse til Sykepleierforbundet 

om reforhandling av nåværende samarbeidsavtale. 

Disse punktene innarbeides i Handlingsplanen for 2011-2014. 

 

5. UTVALGENE 

LOP hadde før landsmøtet i 2011 tre sentrale utvalg, Pensjons-, Tur- og Mediautvalget. På første 
møte etter landsmøtet vedtok sentralstyret å videreføre disse utvalgene og nedsatte to nye utvalg; 
Helse- og omsorgsutvalget og Kurs-kontakt-konferanseutvalget.  På samme sentralstyremøte ble det 
også foretatt endringer i utvalgenes sammensetning. 
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5A. Pensjonsutvalget 

 

( 

Pensjonsutvalget var fram til landsmøtet slik sammensatt: 
Leder:    Elen Lein 
Medlemmer:   Hans Svare 

 Hans Erik Pettersen 
 

Pensjonsutvalget var etter sentralstyrevedtak av 26.06.2011 slik sammensatt: 
Leder:    Hans Erik Pettersen 
Medlemmer:   Elen Lein 

Bjørn Skjærli fram til 01.10.2011 
Jan Mønnesland fra 10.10.2011 
 

Hovedarbeidsområdet til pensjonsutvalget er forberedelse og utarbeiding av påvirkningsskriv til 
regjering, stortingskomiteer, stortingsrepresentanter og andre sentrale organ. Utvalgets medlemmer 
har også deltatt på møter i lokallag og orientert om LOP, pensjonsrettigheter og pensjonsreformen. 
For øvrig har medlemmer av pensjonsutvalget deltatt på møter i Unios pensjonsforum der alle Unios 
medlemsorganisasjoner er representert. 

Pensjonsutvalget har fungert som saksforberedende organ for sentralstyret, og har hatt seks møter. 
Hovedsaker i 2011 har vært: 

 Trygdeoppgjøret pr. 01.05.2011. 
 Innspill til regjeringen om statsbudsjettet for 2012 i møter i Arbeidsdepartementet våren 

2011. 
 Uttalelse til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om utkast til forskrift om 

prisopplysning for varer og tjenester. 
 Brev etter landsmøtet til Stortinget ved gruppelederne i stortingspartiene og finanskomiteen 

om pensjonistenes levekårsutvikling. 
 Uttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet om forskriftsforslag vedrørende 

samhandlingsreformen - et samarbeid mellom pensjonsutvalget og nytt utvalg for helse- og 
omsorg. 

 Brev til Stortinget om Prop. 130 L (2010-2011) Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og 
alderspensjon til uføre). 

 Brev til finanskomiteen og helse- og omsorgskomiteen i Stortinget om budsjettforslaget for 
2012, bl.a. om utfasing av fradragsrettigheter for store sykdomsutgifter. 

 Brev til finanskomiteen i Stortinget med kommentarer til skatteendringsforslag for 
pensjonister. 

 Notat til Unio vedrørende utspill til statsbudsjettet for 2013. LOP deltar i Unios delegasjon 
ved drøftinger med regjeringen. 

 Rådgivning til medlemmer vedrørende pensjonsspørsmål. 



Årsberetning 2011 for LOP 
 

9 

5A.1. Trygdeoppgjøret 2011 
Gjennom samarbeidsavtalen med Unio var LOP til stede ved trygde- eller pensjonsoppgjøret våren 
2011 der reguleringen av bl.a. grunnbeløpet (G) ble fastsatt. Unio, sammen med Akademikerne, 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) og Samarbeidsforum av funksjonshemmedes 
organisasjoner (SAFO), deltar på lik linje med Pensjonistforbundet, Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon (FFO) og Landsorganisasjonen i Norge (LO). Unios delegasjon ved drøftingene 
våren 2011 besto av Erik Orskaug, Eva Nærby og leder av LOP, Eli Vinje. Akademikerne, YS, 
Pensjonistforbundet, FFO og LO hadde i forkant av forhandlingene felles møter der det ble enighet 
om å fremme felles krav ved årets forhandlinger. I drøftingsmøtene med regjeringen i regi av 
Arbeidsdepartementet har alle som møter anledning til å be om ordet og fremme sine synspunkter. 
Møter ble holdt 14. april samt 13., 18. og 20. mai. 
 
For første gang ble grunnbeløp, reguleringsfaktorer og satser for minstepensjonsnivå etter forskrift 
av 27.05.10|| fastsatt ved kongelig resolusjon samme dag. Tidligere har denne saken gått til 
Stortinget for fastsetting. Prop. 128 S (2010-2011) Tilleggsløyvingar som følgje av regulering av 
grunnbeløpet og pensjonar i folketrygda m.v. frå 1. mai 2011 ble behandlet i Stortinget, jfr. Innst. 402 
S (2010-2011) frå arbeids- og sosialkomiteen. 

Resultatet av oppgjøret ble: 
 Grunnbeløpet (G) økte med 4,73 prosent fra kr 75 641 til kr 79 216 pr. år. 

Dette gjelder for pensjonsopptjening, for uførepensjonister og andre skal ha sats for minste 
pensjonsnivå med regulering etter G. 

 Alderspensjon under utbetaling økte med 3,94 prosent. Er regulert med -0,75 prosent, dvs, 
reelt 0,79 prosentpoeng mindre. 

 For de som kommer inn under leveraldersjustering i 2011, blir økningen 4,21 prosent. 67-
åringer i 2011 reguleres med 1,000/1,005 av kr 79 216 = kr 78 820. 
 

Satser fra 1. mai 2011 (Jfr. Forskrift av 08.07.2010 nr.1083 og folketrygdlovens §19.8): 
 Lav sats kr 125 338 (ektefelle med alderspensjon eller uførepensjon) 
 Ordinær sats kr 145 822 (ektefelle uten alderspensjon eller uførepensjon) 
 Høy sats kr 157 639 (e4nslig, 2G leveladerjustert) 
 Særskilt sats kr 236 471. 

 

5A.2. Innspill til statsbudsjettet 2012 
I oktober og desember 2010 ble innspill til statsbudsjettet 2012 forberedt og lagt fram for Unio til 
drøfting. LOP deltok i møte om saken i Arbeidsdepartementet våren 2011. Representanter fra andre 
relevante departementer var til stede. 
 
LOPs utspill tok sikte på en langsiktig strategi. På grunn av de endringene som var vedtatt når det 
gjaldt trygdeoppgjøret fra våren 2011, og regjeringens utspill om endringer i skattereglene for 
pensjonister, var det nødvendig å omvurdere en del av de forslagene LOP hadde hatt en del år med 
hensyn til neste statsbudsjett. Hovedpunktene i strategien ble slik: 

1. LOP må trykke på for å få fjernet/redusert reguleringsfradraget på 0,75 prosent etter hvert 
som forskjellen på beskatning av pensjonsinntekt og arbeidslønn blir mindre. 

2. LOP må argumentere mot økningen av trygdeavgiften fra 3 til 4,7 prosent. LOP må ta 
avstand fra at opptjent høyere pensjon beskattes hardere i den hensikt å delfinansiere 
skattelette for grupper som i liten eller ingen utstrekning har tjent opp pensjon. 

3. LOP må argumentere for at øvre grense og prosentsatsen for minstefradraget bør være det 
samme for pensjonsinntekt som for arbeidslønn. 

4. LOP må påpeke at satsingen på flere sykehjemsplasser er vag og utilstrekkelig når det gjelder 
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dekning for driftskostnader. 
5. LOP er opptatt av å følge opp hvordan systemet med endret boligskatt vil fungere. 

5A.3. Oppfølging av vedtak på landsmøtet om pensjonisters økonomi 
Nedenstående vedtak på landsmøtet har vært fulgt opp av sentralstyret gjennom brev til storting og 
regjering og gjennom å fremme krav gjennom Unio vedrørende statsbudsjett 2013 
 

Vedtak: 
«Landsmøtet ber sentralstyret tydeliggjøre overfor politikere, media og offentligheten at den 
vedtatte underregulering etter noen år vil bety en vesentlig forringing av pensjonistenes 
levestandard fordi effekten akkumuleres år for år.» 

Resolusjon: 

«Hvorfor får ikke pensjonistene ta del i velstandsutviklingen? 

I løpet av 2010-2011 har storting og regjering vedtatt nye regler for beskatning av pensjonsinntekt. 
Vedtaket innebærer at hver tredje pensjonist får øk trygdeavgiften fra 3,0 til 4,7 prosent. Videre er 
særfradraget for alder på kr 19 386 fjernet. Minstefradraget for pensjonister er lavere enn for lønns-
mottakere. Dette innebærer at svært mange pensjonister får redusert velstandsutviklingen 
sammenliknet med de yrkesaktive. 

Fra og med i år skal pensjonene reguleres i takt med lønnsutviklingen, men med et årlig fradrag å 
0,75 prosent. Dette er et klart brudd på stortingsvedtaket av 2003 som slo fast at pensjonistene med 
folketrygdpensjon skulle sikres en inntektsutvikling minst på linje med de yrkesaktive. 
Underreguleringen rammer alle pensjonister. 

De nye reglene medfører en urimelig forverring av pensjonistenes levestandard. Kjøpekraften 
reduseres med forsterket effekt for hvert år pensjonistene lever fordi tapet akkumuleres fra år til år. 
Samtidig stiger utgiftene også for pensjonister. Landsmøtet krever derfor at regjering og storting 
fjerner underreguleringen som rammer alle pensjonister. Videre krever landsmøtet at vedtakene om 
økt trygdeavgift og fjerning av fradrag reverseres. Dette er faktorer som medfører en stadig dårligere 
velstandsutvikling for denne gruppe. Det er våre folkevalgte politikeres ansvar at dette skjer.» 

5A.4. Endringer i folketrygdloven vedrørende uføretrygd og alderspensjon til uføre 
Pensjonsutvalget vedtok på sitt møte 28.08.2011 følgende uttalelse til sentralstyret: 

I. Det er urimelig å legge til grunn for vurderingene av alderspensjon til de uføre, den større 
valgfrihet de yrkesaktive nå har fått mht når alderspensjonen kan tas ut. De uføre vil i 
prinsippet ikke kunne velge overgang fra uføretrygd til alderspensjon. 

II. Opptjening til alderspensjon må gå fram til 67 år i stedet for 62 år som foreslått. 
III. LOP er prinsipielt i mot levealdersjustering for uføre, men synes halv levealdersjustering for 

noen årskull er bedre enn full og vil som minimum ha videreført dette for etterfølgende 
årskull. 

IV. Den tekniske overgangen fra pensjonsskatt til lønnsskatt med heving av bruttoytelse, må ikke 
føre til at andre ytelser som statlig bostøtte og lignende blir svekket. LOP krever at det 
foretas en full gjennomgang av slike ytelser med sikte på at de blir opprettholdt på samme 
nivå som før overgangen til lønnsskatt. 

V. LOP mener offentlig uførepensjon må oppjusteres som følge av endringen i skatteregime 
uten at bruttoordningen svekkes. 

LOP deltok i høringen i arbeids- og sosialkomiteen i Stortinget 17.10.2011 ved Hans Erik Pettersen og 
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Thor-Eirik G. Mykland. Budskapet ble spisset til: 

1. LOP vil ha opptjening til 67 år. Opptjening til bare 62 år har følgende konsekvenser: 
1.1. Lavere alderspensjon, spesielt for grupper med lav opptjening og grupper som kommer sent 

ut i arbeidslivet, deltidsansatte og langtidsutdannede. 
1.2. Særlig innsparing. I følge «prop’en» vil en opptjening til 65 år tilsvare dagens utgiftsnivå. 
1.3. Øker kostnadene for offentlige pensjonskasser der opptjeningen skjer fram til 

aldersgrensen, vanligvis 70 år. 
2. Konsekvenser av skatteomleggingen for offentlige uførepensjonister 

2.1. Fortsatt bruttoordning, men kompensasjon. 
3. Konsekvenser av skatteomleggingen for bostøtte o.l. 

3.1. Sikre at overgangen ikke reduserer andre typer økonomiske ordninger for de uføre. 
 

5B. Kurs-kontakt-konferanseutvalget 

 
Kjell Helland og Turid Frimo i nye LOP-t-skjorter. (Innkjøp godkjent av sentralstyret 23. november.(Foto: T-EGM)) 

 
Utvalget ble nedsatt på førstesentralstyremøte umiddelbart etter landsmøtet 26.06.2011 og fikk slik 
sammensetning: 
Leder:    Leon Skogvold   
Medlemmer:   Turid Frimo   

Aagot Flagstad   
Tove Lian   

 
Utvalgets mandat er å styrke skolering/utvikling og verving i organisasjonen og være en positiv arena 
for dette. Når LOP arrangerer kurs, er og skal ett av vervemålene være at  kursdeltakerne skal verve 
minst ett nytt medlem hver. 

Utvalget har hatt møter og elektronisk kommunikasjon. Det er utviklet eget organisasjonsutviklings- 
program i power point-format til nevnte aktiviteter. Organisasjonsutviklingsprogrammet ble testet på 
sentralstyrets seminar på Gardermoen høsten 2011. Responsen fra sentralstyret var meget positiv. 

Utvalget satser på en del profileringsartikler i forbindelse med vervetiltak og kurs. Pins, kulepenner 
og t-skjorter med LOP-logo er innkjøpt. 

LOP er nå inndelt i følgende regioner: LOP nord, LOP midt, LOP vest, LOP øst og LOP sør. Det ble 
vedtatt å kjøre kurs for LOP øst i desember 2011, men dette ble avlyst da deltakelsen fra de aktuelle 
inviterte lag var for liten. Utvalget planlegger kurs i alle fem regioner i 2012. 
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5C. Turutvalget 

 

Turutvalget har i 2011 hatt slik sammensetning: 
Leder:  Jan Eirik Svae   
Medlem: Tove Lian   
  Thor-Eirik G. Mykland 
 

Mandatet for turutvalget om å planlegge og gjennomføre reiser for medlemmer av LOP og deres 
ektefeller/samboere/venner samt at Turutvalget skal gå med overskudd er ivaretatt også i 2011. 
Turutvalget hadde to møter i 2011. Møtene ble avholdt i sammenheng med annen møtevirksomhet. 

Turutvalget har også i 2011 brukt Norsk Tur AS, Kristiansand, som turoperatør.  Alle påmeldinger, 
fakturering og kontroll av innbetalingene ble foretatt av Norsk Tur AS. 

Turen til Beijing og elvecruiset på Donau ble gjennomført med i alt 47 deltakere. På elvecruiset var 
Jan Eirik Svae LOPs representant.  Sør-Afrikaturen ble avlyst på grunn av for få påmeldte. 

Planlagt juletur til Krakow ble avlyst da Sandnes og Jæren lokallag arrangerte liknende tur høsten 
2011. Som et alternativt tilbud om juletur ble det avertert et julecruise på Rhinen fra Frankfurt til 
Koblenz. På grunn av vannmangel i Rhinen ble turet endret til cruise på Mosel fra Koblenz til 
Bernkastel-Kuos.  Her deltok bare fire personer fra LOP. 

Turutvalgets inntekter utgjorde i 2011 kr 15.750. 

 

5D. Helse- og omsorgsutvalget  

 

http://3.bp.blogspot.com/_1Byrqv90dF4/RuE2KU0CF1I/AAAAAAAAABk/cvlD6-tr29M/s1600-h/eldreomsorg.bmp
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Helse- og omsorgsutvalget ble nedsatt på sentralstyrets møte 26-02-2011 og ble slik sammensatt: 
Leder:   Ove Kr. Mjølnerød 
Medlemmer:  Liv Margrete Bernersen 
   Anne-Kari Davidsen 
   Randi Haukland 
   Per Rasmussen 
 
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 vurdert. Spesielt 
gjelder det høringsuttalelser til saker som er forelagt fra statlige og/eller andre offentlige instanser. 
Utvalget kan på egen hånd ta opp saker som er relevante for LOP og eventuelt fremme forslag til 
styret. 
 
Arbeidet har foregått ved hjelp av sms. Det er tungvint, lite effektiv og lite tilfredsstillende. Man får 
ikke drøftet sakene godt nok. Utvalget bor så spredt at å samles til møter blir for kostbart. 
Telefonmøter er sannsynligvis en god utvei. 

Utvalget har i 2011 avgitt to høringsuttalelser. Den første var til ”Forskrifter til Samhandlings-
reformen”. Den ble gitt i samarbeid men Pensjonsutvalget. Den andre var til ”Innovasjon i Omsorg”. 

Helse- og omsorgsutvalget har for tiden to saker under bearbeidelse. Den ene gjelder forholdene ved 
rehabilitering etter skader og operasjoner hos eldre som ikke er i ”arbeidsdyktig” alder.  Den andre er 
om ”Demensplanen 2015” fungerer, spesielt med henblikk på diagnostikk. 

 

5E. Mediautvalget 

 

Fjernsynsapparat fra 1950-årene (Kilde: Wikipedia) 

Mediautvalget hadde fram til 26.06.11 følgende sammensetning 
Leder:   Eli Vinje 
Medlemmer:   Kjell Helland 
   Maj Lindholt 
 
Mediautvalget hadde etter senralstyrevedtak av 26.06.2011 følgende sammensetning: 
Leder:   Kjell Helland 
Medlemmer:  Hans Erik Pettersen 
   Maj Lindholt 
 
Mandatet er å gjøre LOP mer synlig i media. LOP hadde også ved inngangen til 2011 problemer med å 
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få spalteplass og omtale i den trykte presse.  LOP hadde merket seg at andre organisasjoner inviteres 
til å delta i TV-debatter om saker som særlig angår pensjonister. For å komme inn på listen over 
organisasjoner som inviteres, har utvalget kontaktet alle TV-selskap som har debattprogrammer. 
Responsen var i første omgang mager, men trykket blir opprettholdt. 

I forbindelse med landsmøtet ble det sendt ut flere pressemeldinger. Utvalget har ikke oversikt over 
effekten av disse i hovedsak fordi LOP av økonomiske grunner ikke abonnerer på medieovervåkning. 

Etter landsmøtet i 2011 er det registrert bedring i å få spalteplass i riksaviser. Eksempler: Leder fikk 
innlegg på trykk i Aftenposten og nestleder i Dagens Næringsliv og Aften (Aftenpostens Aftenutgave 
som distribueres i Osloområdet). En gledelig milepel var at nestleder fikk delta i NRK-programmet 
«Debatten» på Litteraturhuset i Oslo 20. oktober, og fikk høre at hun vil bli invitert igjen. 

Et sentralt register for innlegg/omtale av LOP er opprettet i sekretariatet, og flere lokallag har sendt 
inn innlegg/omtale. Det registreres at det fremdeles synes lettere å få spalteplass og lengre innlegg i 
regional- og lokalaviser enn i riksavisene.  Arbeidet med å synliggjøre LOP i media generelt vil 
fortsette og bli ytterligere  intensivert i 2012. 

 

6. MEDLEMSFORDELER – GRATIS RÅDGIVING 

LOP sentralt videreførte også i 2011 de to tilbudene om gratis rådgivning til medlemmene. 
Barn av medlemmene kan også få rådgivning på foreldres medlemsnummer. 

6A.  Pensjonssaker 
Pensjonsutvalget har også i 2011 tatt hånd om rådgivningsarbeidet når det gjelder henvendelser 
angående generelle og personlige pensjons- og skattespørsmål. Henvendelsene har gått til Elen Lein, 
men har i en del vanskeligere tilfelle vært drøftet med andre i pensjonsutvalget. Dette har vist seg å 
være en nyttig medlemstjeneste. Etter at det ble kunngjort i medlemsbladet «Vi i LOP » og på 
nettsiden lop.no at medlemmer kan få gratis veiledning, økte antall forespørsler betraktelig i 2010 og 
utgjorde totalt 93. I 2011 er antall henvendelser nesten halvert (se tabell). Dette kan kanskje bero på 
at en del av behovene til medlemmene er tatt unna. Eller at pensjonsreformen er vedtatt og at 
informasjon om denne gjennom medlemsbladet, internett, i møter o.l. har økt. En forklaring kan også 
være at tjenestepensjonister opplever regelverket som så komplisert at de avfinner seg med utbetalt 
pensjonsbeløp uten å stille spørsmål ved om det er korrekt. 

Henvendelser 2010 2011 

AFP og tjenestepensjon – inntektsgrense og krav om tilbakebetaling 27 12 

Etterlattepensjon i forskjellige problemvarianter 21 14 

Samordning av offentlig tjenestepensjon mot folketrygden 13 7 

Kildeskatt 5 0 

Sykemelding, uføretrygd, enslige – beregning av pensjon  9 1 

Trekk i pensjon ved opphold på eldreinstitusjon 3 0 

Problem med korrekte utbetalinger, pensjonsregulering 4 7 

Diverse spørsmål; Når lønner det seg å gå av? Særaldersgrenser? 
Skattetrekkendringer m.v. 

 
11 

 
51 

I alt 93 51 

 

Rådgivingsarbeidet har gitt informasjon om en del problemstillinger som pensjonsutvalget og 
sentralstyret har fulgt opp på generell basis. Det har også gitt grunnlag for artikler i medlemsbladet 
av generell informativ karakter. Disse artiklene har vært nyttige å bruke ved nye henvendelser. 
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Pensjonsutvalget har to faste sider i hvert nummer av «Vi i LOP» og brukt sidene til artikler om 
pensjons- og skatteforhold m.v. Nettsiden har også vært brukt til å gi informasjon. 

 6B. Arv, gaver, testament, boskifte 
Tove Lian var også i 2011 rådgiver på disse områdene. Det har vært noen færre henvendelser i 
2011 enn i 2010. 27 forespørsler er besvart med skriftlige svar. I tillegg har enkle spørsmål vært 
besvart telefonisk. Forespørslene kommer i hovedsak i tiden etter hver utgivelse av medlemsbladet. 
Spørsmålene det ønskes svar på, er svært forskjellige – fra størrelse på beløp for gaver som ikke er 
oppgavepliktige til mer omfattende problemstillinger om overdragelse av hytte/fritidsbolig, størrelse 
på fradrag for bruksrett, verdifastsettelse på gave/forskudd på arv m.m. Typiske spørsmål er hvilke 
dokumenter som brukes ved gaver/forskudd på arv, hva som må tinglyses, hvilke kostnader tinglysing 
utløser og hvem som må betale dem.  Rådgiver hjalp mange ved å skrive ut dokumentene fra 
internett og sende dem pr. post. Andre aktuelle spørsmål gjaldt opprettelse av og formkrav til 
testament og opprettelse av ektepakt.  I flere av henvendelsen er det ulike skissert forslag og 
spørsmålet hva som er den besteløsningen. Svarene er gitt etter beste evne og skjønn. 

Tilbakemeldingene har vært positive, både for svarene, men ikke minst fordi LOP har dette 
gratistilbudet til medlemmene.   

  

Årsberetning 2011 for Landslaget for offentlige pensjonister vedtatt på sentralstyrets møte 
15. februar 2012 

til framlegging på landsmøtet i 2014. 
 

Kjell Helland (sign.) 

Leder 
 

Turid Frimo (sign.)  

Nestleder 
      

Leon Skogvold  (sign.)     Johannes Bolstad  (sign.) 

                         

Nils Kristian Lie (sign.)     Turid Mæhre Olsen (sign.) 

 


