
 

 
 Årsmelding 2020 

   Styret: 
Ragna Berget Jørgensen, leder 

Helle Brit Oppedal, nestleder, kasserer 

Liv Sundt Ohlsen, sekretær 

Helge Bostad 

Marit Kalland 

Wenche Skard, arrangementskomiteen 

Varamedlemmer: 

Brit Moestue 

John Kjekshus 

Hilde Rognlien Jensen 

Bjørg Irene Randahl  

Revisor: Elly Frogner 

Arrangement- og tur komiteen 

Wenche Skard 

John Kjekshus 

Karl Eilert Sundt-Ohlsen 

Karin Holdahl 

Jan Erik Solheim 

Vervekomiteen 

Helge Bostad 

Inger Johanne Evje 

Brit Mostue 

Brita Lund 

Landsforbundet for offentlige pensjonister, Bærum lokallag  



 

Loddsalg: 

Karin Holdahl 

Helge Bostad 

 

Kaffekomite med ansvar for servering i møtene.  

Grete Petersen, leder 

Brita Lund 

 

Årsmøtet ga styret fullmakt til å oppnevne valgkomite. 

 

Året 2020 har vært et unntaksår, hvor coronaen har bestemt det meste. Vi har måttet 
avlyse eller utsette de fleste planlagt møter etter mars 2020. Vi har hatt fem styremøter og 
fire arbeidsutvalgsmøter (leder, kasserer og sekretær). Vi håper at coronaen snart gir seg og 
vi kan ha fysiske møter igjen.   

Åpent møte den 21. januar 2020. Tema: Hørselen din, foredrag ved Torunn Olsen Røv, fra 
HLF. 
Møtet var godt besøkt og mange interessante spørsmål ble stilt. Mange eldre sliter med 
sterkt nedsatt hørsel og har vansker med å tilpasse seg den nye tilværelsen. Både Bærum 
kommune og HLF har gode hjelpetilbud til hørselshemmede. 

25. februar ble årsmøtet arrangert. Leder i landsforbundet for offentlige pensjonister Torild 
Ofstad hadde en fin og god gjennomgang av LOPs krav overfor Storting og regjering. Lop står 
overfor store arbeidsoppgaver og ser ut til å få gjennomslag for flere av sine synspunkter og 
krav.  Underregulering av pensjonen må endres, gratis tannpleie for de over 70 år er viktige 
krav. «Tenner er en del av kroppen». 

26. mai hadde vi høsttur til Roseslottet. Roseslottet forteller historien om okkupasjonsårene 
og om grunnverdiene demokrati, humanisme og rettstat, som ble satt ut av spill i denne 
perioden. Historiene som ble hentet frem, er både kjente og glemte og inkluderer 
krigsfangenes lidelser, hverdagslivet, motstands-kampene i hele landet og krigsseilernes 
skjebne. Stor plass fikk selvfølgelig også forfølgelsen av de norske jødene og antisemittisme 
både før og under andre verdenskrig.  

Installasjonen består av over 100 malerier laget av den kjente kunstneren Vebjørn Sand samt 
skulpturer av Vebjørn og Eimund Sand.  

Etter besøket på Roseslottet spaserte noen ned til Frognerseteren Restaurant hvor man for 
egen regning fikk kjøpe noe å spise og drikke. 



 

LOP Bærum har revidert lokallagets vedtekter slik at de nå er i samsvar med de sentrale 
vedtektene. 

Økonomisk oversikt har vært fremlagt på alle møtene. På grunn av situasjonen har det ikke 
vært store bevegelser i inn og utbetalingene. Vi har tre ganger i år fått utbetalt grasrotandel 
fra Norsk tipping. Viser her til regnskapet. Vår oppfordrer er: Gi din grasrotandel til LOP 
Bærum. Oppgi vårt organisasjonsnummer som er: 91 69 95 474. 

 

LOP har arbeidet med og sendt uttalelser til årsmøtet og Landsmøtet om: 

1. Vedtektsendring: Foreningens navn må endres til Landsforbundet for offentlige 
pensjonister – Bærum lokallag 

2. Sentral innkreving av kontingent fra lokallagene. Lik kontingent i hele landet jfr. andre 
organisasjoner og foreninger.  

3. Lønnet permisjon til pårørende personer med sterkt behov for hjelp, som eks må 
slutte i jobb / få endret sine jobbmuligheter for å bistå syke og hjelpetrengende 
pårørende. 

4. Kutt i stillinger i domstolene. Det medfører frykt for at en nedbemanning med 210 
ansatte kan gå ut over rettssikkerheten, liv og helse. 

5. Utgifter til nødvendig tannbehandling for eldre bør inngå i frikortordningen. 

6. LOP bør innføre medlemskort til sine medlemmer. Slik andre organisasjoner og 
forbund har.  

7. Vern for eldre.  
LOP Bærum lokallag ber LOP sentralt sette fokus på vold og mishandling av eldre og 
fremme saken overfor Stortinget.  

Hver enkelt sak ble behandlet på landsmøtet i LOP og oversendt de myndigheter og 
institusjoner som saken angår. 

Medlemsantall har stort sett holdt seg stabilt rundt 75 medlemmer. Noen er ny-innmeldte 
og noen har gått ut. Vi trenger å gjøre en stor innsats for å verve nye medlemmer, for 
eksempel kommuneansatte som går over til pensjonist tilværelsen. Her må vi bli bedre. 
Mange kjenner ikke til hva Landsforbundet for offentlige pensjonister står for, og de kjenner 
heller ikke til at vi har lokallag her i Bærum. Stå på, gjør vårt lokallag og Landsforbund kjent, 
snakk med folk som har vært ansatt i stat, kommune og fylke og verv nye medlemmer! 

- Styremøtet har vedtatt arbeidsplan for 2021, den er tidligere utsendt, men legges 
ved års- meldingen 2020.  

- Vi i styret i LOP Bærum står på og håper Vi håper at coronaen snart gir seg og vi i 
2021 kan ha fysiske møter igjen, inntil da, ta vare på hverandre! Spre glede!  



 

LOP Bærum lokallag har diskutert og sendt uttalelser om: 

LOP Bærum går inn for at det opprettes et kommunalt eldreombud. 

LOP Bærum går inn for gratis tannhelsetjeneste til eldre over 70 år. 

LOP Bærum vil understreke at mange hjemmeboende bør få hjelp når de trenger det, eks.  
hjelp til tekniske hjelpemidler som gjør hverdagen enklere. 

LOP Bærum vil peke på at mange eldre er svært oppegående og bruker både naturen og 
nærområdene mye, det er derfor viktig at det på samlingssteder som plasser, parker og 
strender er treningsapparater og benker som er tilrettelagt slik at eldre kan benytte de. 

LOP Bærum mener vi må engasjere de friske eldre til å delta i samfunnsoppgaver slik at vi 
sammen kan løse oppgavene til glede for de mange eldre.  

 

Eldre er en stor ressurs, og det er viktig at både unge og eldre bidrar til å gjøre hverdagen 
lettere og lysere for alle. 

 

 

Bli medlem i LOP Bærum lokallag! 

 

 

 

Ragna Berget Jørgensen                             Liv Sundt -Ohlsen  Helle Britt Oppedal 

 (S)                          (s)            (S) 

 

Wenche Skard    Helge Bostad 

                (s)             (s) 

 

 

 

 

 

0rg.nr.: 91 69 95 474 Leder: Ragna Berget Jørgensen, Paal Bergs vei 131A, 1349 Rykkinn  

Tlf. 977 56 144 e-post: rbergetj@online.no , Kontonummer: LOP Bærum lokallag er: 1644 22 41396 
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