LANDSFORBUNDET FOR OFFENTLIGE PENSJONISTER
Lokallaget for Rogaland Sør
Åsveien 11
4328 SANDNES
Org.nr.:

983 986 056

Verveaksjon høsten 2021
Vi vil gi deg som har vært ansatt i offentlig sektor litt informasjon om Landsforbundet for
offentlige pensjonister (LOP)

LOP sentralt Tlf. 22422255. E-post: post@lop.no
•
•
•

•

•
•
•
•
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LOP organiserer pensjonister som har arbeidet i kommune, fylkeskommune eller stat
LOP er en partipolitisk og livssynsmessig nøytral organisasjon
Offentlige ansatte har ofte hatt lavere lønn enn ansatte i privat sektor. Begrunnelsen
for dette har oftest vært framtidig pensjon. Nå er tjenestepensjonen til alle i offentlig
sektor under press. LOP er eneste organisasjon som tar dette på fullt alvor
LOP har drøftingsrett med regjering og storting om trygdeoppgjørene og
statsbudsjettene. I siste trygdeoppgjør hadde LOP vellykkede møter med sentrale
partier om saken, og medvirket sterkt til et positivt resultat
LOP er høringsinstans til departementene
LOP har faste komiteer, bl.a. pensjonsutvalg, helse- og velferdsutvalg og komite for
eldrerådsarbeid
LOP har gratis rådgivning til medlemmene i saker som gjelder pensjon/arv/
booppgjør/fremtidsfullmakt/testamente
Medlemsbladet «Vi i LOP» sendes til medlemmene 4 ganger i året
LOP har egen nettside www.lop.no og facebookside der vi holder medlemmene
oppdaterte på det som skjer

Lokallaget LOP Rogaland Sør
Leder: Bjørg Brekke Sørskog. E-post: bjorg.brekke.sorskog@kleppnett.no Tlf. 906 69 184
• LOP Rogaland Sør har vanligvis 6 medlemsmøter per år med aktuelle og varierte
foredrag, kulturelle innslag med lokale utøvere og en hyggelig matøkt.
• LOP Rogaland Sør inviterer 4 – 6 ganger per år medlemmer til å delta på interessante
reiser lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Reisenes varighet er fra 1 til 15 dager.
• LOP Rogaland Sør tilbyr medlemmer kurs med relevant innhold, samt ulike
bedriftsbesøk. Som regel har vi 2 kurstilbud og 2 bedriftsbesøk i året
• LOP Rogaland Sør setter opp program for et halvt år om gangen. Medlemmene får
dette tilsendt i desember (vårprogrammet) og juni (høstprogrammet), og kan da
melde interesse for arrangementer og reiser de vurderer å være med på.
• LOP Rogaland Sør har egen nettside: https://lop.no/lokallag/rogaland sør
• LOP Rogaland Sør har representanter i eldrerådene i fylkeskommunen og i 8 av de
Rogalandskommunene som ligger sør for Boknafjorden.
Ta kontakt med lokallagsleder på e-post eller telefon dersom du ønsker mer informasjon.
Det ligger også innmeldingsskjema på nettsida vår.

Ved å være medlem, støtter du LOPs arbeid. Du er velkommen!
Kontingenten er kr 400 per år. (Medlemmer av Norsk Sykepleierforbund (NSF) betaler bare
lokallagskontingent, kr 120, da NSF dekker den sentrale kontingenten, kr 280.)
Det er nå halv pris på kontingent ut året 2021.

