
    

 
   
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

FORSVARETS SENIORFORBUND 
avdeling Øvre Romerike 

Velkommen til FSF- Øvre Romerike! 
Det å avslutte sitt yrkesaktive liv medfører for alle 
store endringer. Vår avdeling forsøker gjennom 
medlemsmøter og andre aktiviteter å bidra positivt 
til å gjøre den nye tilværelsen bedre. 

 Nyhetsbrev nr. 7/2020 
Okt. 2020 

Nye medlemmer 
 

Det er en stor glede å kunne ønske følgende 
nye medlemmer velkommen til oss: 
Elin Trones, Råholt 
Mette Holthe Eriksen, Jessheim 
 
Vi håper dere vil trives sammen med oss. 
 

Innbydelse til medlemstreff  
Best Western hotell på Dal 

onsdag 28. oktober kl. 18:00 
o Velkomsthilsen 
o Foredragsholder:  

Arve Fossum om  
akevittens historie  
fra starten til nå. 

o Snitter, kaker og kaffe   
sosialt samvær – åresalg 

o Info fra styret og komiteene 
o Hjernetrim – Nøtteknekker´n  
o Utlodning 
o Avluttes ca. 21:00 

 

VELKOMMEN. 

Velkommen til medlemstreff 
på Best Western hotell 

Letohallen på Dal 
 onsdag 28. oktober kl. 18:00 

 

Kveldens foredragsholder er Arve Fossum om akevittens historie. 
Ellers kan vi by på tradisjonelt program med allsang, kulturelle innslag,  

 sosialt samvær med servering av rundstykker, kaker og kaffe, åresalg og hjernetrim, 

     Trond spiller og leder allsangen og nøtteknekker`n. 

  

 

 

Vi gratulerer 
Harald Rikard Pedersen fyller  
80 år - 09. oktober. 
Inger Marie Kogstad fyller 
65 år – 10. oktober 
 

 

 

 
 Trond Vidar Nilsen fyller 70 år – 13. oktober 

Wendy Marita Halvorsen fyller 45 år – 13 oktober 
 

Inngått ny god avtale for dere medlemmer. 
Eu-kontroll kr. 900,- inkl. mva. Biler opp til 3500 kg. 

20% rabatt på slitedeler og servicedeler fra bilxtra  

760 kr. timen + mva. Lånebil gratis under rep. 

Normal 1-3 dager ventetid på time. 

Romerike Autosenter, Ørn feltet, Dal, Vognvegen 23. 2072 DAL. Tlf: 934 11 384 

 
 

 https://roautosenter

.no 

  

https://roautosenter.no/
https://roautosenter.no/
https://roautosenter.no/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gratulasjoner og møtevirksomhet 

Styret 
Leder      : Harald Olav Blakseth                 
Nestleder: Harald Jan Espelund 
Kasserer : Mali Åse Vaagland 
Sekretær : Idar Solhaug 
Medlem   : Trond Haugseggen 
Medlem   : Ivar Korsvold 
Medlem   : Geir Anda 
Vara   : Jan Granhaug 
Vara        :  Toril Altenborn 
 

Arrangementskomiteen 
Leder      Trond Haugseggen   
Medlem  : Arne Haugerud 
Medlem  : Arve Haugerud 
Medlem  : Gerd Haugerud 
Medlem  : Signe Bengtzon 
Medlem  : Hans Muri 
Medlem  : Ingebjørg Bergseth 
Medlem  : Astrid H. Granly 
Medlem  : Inger Karin Kollstrøm 
Medlem  : Tordis Synnøve Stensby  
 

Reisekomiteen 
Leder      : Ivar Korsvold 
Medlem  : Astrid Teigen 
 

Rekrutteringskomiteen 
Leder       : Geir Anda 
Medlem   : Arve Haugerud 
Medlem   : Tore Molsted 
 

Revisjon  
Leder       : Erling Moum 
Medlem   : Arne Erik Berg 
 

Valgkomiteen. 
Leder      : Trond Haugseggen 
Medlem   : Inger Marie Kristiansen 
Medlem   : Rolf Olsen 

-------***------- 

Kontakttelefoner    
   & epost: 

Leder: Harald Olav Blakseth     
Tlf: 416 99 745 

priv: harolav@online.no  
oevreromerike@fsforb.no 

Nestleder: Harald Jan Espelund 
Tlf: 979 58 750 

melbygrd@online.no  

Æresmedlemmer 
Margot Buland 
Jørgen Nygård 

Arve Normann Solberg 
Tor Ulf Bygmester 

Trond Sigmund Haugseggen 
Helge Boyesen 

Web: www.fsforb.no 
 

   
Dato Hva skjer                            Påmeld. 

28. okt. 
Medlemstreff – Best Western Hotell 
Leto – Dal.  (Sessvoll stengt for møter) 

Covid19 restriksjoner er tatt godt vare på til møtet 
 

02. nov. Styremøte  

07. des. Styremøte  

09. des. FKLs Kirkeparade Ja 

12. des. 
Julebord / Julekaffe  
Best Western hotell, Leto – Dal 
Slås sammen, messa Sessvoll er stengt 

Ja 

 Jule-/nyttårsfeiring 2020  

Jan. 
Velkommen til første medlemstreff i januar 

etter en fin jul- og nyttårsfeiring 
 

 

Aktiviteter i        
4. kvartal 2020 

Styre og komiteer Husk å bruke dine medlemsfordeler!  
Det kan være meget lønnsomt! Oversikt er distribuert og ligger dessuten på hjemmesiden. 

 

                           Foreløpig planlagt fra Sessvoll 

       FKL`s kirkeparade  
   Onsdag 09. desember         

               Med påfølgende julemiddag. 
Innbydelsen kommer i    
neste nyhetsbrev nr. 8/20  

            
 

 

Julebord/Julekaffen er slåtte sammen og 
avholdes på Best Western Hotell på Dal. 

Ny dato: Lørdag 12. desember 
Innbydelse til Julebordet/julekaffe  

vedlegges neste Nyhetsbrevet nr. 8/20.  
Påmeldingsliste vil også bli lagt ut på 
medlemstreffet, onsdag 28. oktober.  

 
 
 

 
 

 
 

 

Ikke gå glipp av innbydelser og gode tilbud! 
Sjekk hjemmesiden   www.fsforb.no  ofte!   
Du finner oss under: «Finn FSF nær deg»! 

 

mailto:priv:
mailto:oevreromerike@fsforb.no
mailto:melbygrd@online.no
http://www.fsforb.no/


 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Ikke gå glipp av innbydelser og gode tilbud! 
Sjekk hjemmesiden www.fsforb.no ofte!     Klikk på blå linje – «Finn FSF nær deg». 

Hjemreise første pulje etter 1 uke Hjemreise andre pulje etter 2 uker 

 

Trygdeoppgjøret 2020 – Nedgang i kjøpekraft for pensjonistene 
Innlegg fra Forsvarets seniorforbund (FSF) Nestleder Per Anders Volden 
 

     Årets trygdeoppgjør er gjennomført. På grunn av pandemien,  
     Covid19, ble årets oppgjør forskjøvet fra mai til månedsskifte  
     august/september. Nok en gang opplever vi pensjonister en  
     nedgang kjøpekraft. Dette er det sjette året på rad uten positiv  
     vekst for pensjonistene. Forsvarets seniorforbund er meget  
     skuffet over  Regjeringens gjennomføring av årets    
     trygdeoppgjør. Nok en gang ble  våre krav avvist.  
     Statsråd Torbjørn Røe Isaksen poengterte at Regjeringen vil  
     avvente pensjonskommisjonens evaluering av 
pensjonsreformen i 2022 før de treffer evt. tiltak.  
Dette er FSF sterkt uenig i.    
FSF sitt krav til årets trygdeoppgjør var: 

FSF krever at underregulering av alderspensjoner fjernes. Subsidiært at den gjennomføres med 

gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. Dette har hele tiden vært Stortingets intensjon, men dagens 

operasjonalisering om et fratrekk på 0,75 prosent har gitt unødvendig store svingninger og bidratt til å svekke 

oppslutningen om reguleringsordningen. Dersom Regjeringen står fast på denne modellen, henstiller FSF 
Regjeringen om å supplere modellen med en sikringsmekanisme som vil motvirke særlig lav regulering. 

Forsvarets seniorforbund forventer at regjeringen legger fram resultatet av trygdedrøftingene til reell politisk 

behandling i Stortinget. 

Den lovfestede reguleringsordningen for pensjoner under utbetaling som beskriver at 
lønnsveksten tillegges og deretter fratrekkes en fast faktor på 0,75 prosent, bygger på en 
forutsetning om en reallønnsvekst på 1,5 prosent. De siste års økonomiske utvikling og 
realistiske prognoser for de kommende år viser at denne forutsetningen ikke lenger er til stede, 
noe som innebærer at pensjoner under utbetaling ikke lenger får en økning i realverdi slik som 
forutsatt. Dette har FSF påpekt gjentatte ganger og vi ser med stor bekymring på den negative 
effekten av den økonomiske forskjellsbehandlingen som skjer gjennom avkortning i 
pensjonene. 
 

Med en reallønnsvekst på under 1,5 prosent oppfylles ikke forutsetningen om realvekst i 
pensjonene på minst 0,75 prosent. Når reallønnsveksten er lavere enn 0,75 prosent får 
pensjonistene en negativ kjøpekraftsutvikling. Dagens regulering med et fratrekk på 0,75 
prosent har gitt unødig store svingninger og bidrar til å svekke oppslutningen om 
Pensjonsreformen. Å regulere pensjoner under utbetaling med gjennomsnittet av pris- og 
lønnsveksten vil gi en jevnere utvikling i pensjonistenes kjøpekraft enn å regulere med 
lønnsveksten fratrukket en fast faktor. Det vil også gi minst risiko for negativ 
realinntekstutvikling. 
FSF er meget skuffet over at vi må vente på evalueringen av pensjonsreformen og resultatene 
fra det offentlige utvalget i 2022. Årets trygdeoppgjør ble også gjennomført før de store 
oppgjørene i Staten for øvrig. Dette er meget uheldig.  
 

Årets trygdeoppgjør er gjennomført iht lov og forskrift, men uten at forutsetningen som disse 
bestemmelser legger til grunn har blitt vurdert. FSF valgte å signere protokollen, slik at vi 
kunne få med en protokolltilførsel, hvor vi redegjorde for vår misnøye og uenighet i 
gjennomføringen.  

 

 

http://www.fsforb.no/


 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

 
 

FSF- Øvre Romerike har i dag 316 medlemmer. 
Redaktør: Harald Olav Blakseth  Tlf: 416 99 745  E-post: oevreromerike@fsforb.no 

Web: www.fsforb.no Postadresse: Forsvarsvegen 75, 2058 Sessvollmoen 

 

Hva skjer a ??       Innlegg av Trond Haugseggen 
Dette ungdommelige uttrykket kan i disse dager passe til dagens situasjon for oss seniorer. Da 
tenker dere naturlig nok på aktivitetene i vår organisasjon både sentralt og lokalt. Og for å si det 
med en gang: ingen tillitsvalgt sover. Vi jobber kanskje litt annerledes, fra et hjemmekontor, 
telefon og på nett. Men det synes ikke utad. Sentralt går sakene sin vante gang, det er mye å 
nøste opp i både for å hjelpe enkeltmedlemmer og fellesskapet. Her hos oss har de tillitsvalgte 
siden årsmøtet hatt jevnlig kontakt, og styremøter er avholdt som i tidligere år. Det smerter oss 
når vi må avlyse den ene aktiviteten etter den andre. Det er covid19 som må ta skylda for 
elendigheten, vi må jo rette oss etter de pålegg samfunnet setter. Vår hovedbase Sessvoll er 
hardt rammet, og må naturlig nok holde ei streng linje. Ikke nok med det, Søndre Samfund er 
stengt for godt, Grendehuset på Dal skal bygges om, og mange andre forsamlingslokaler er for 
små med hensyn til å holde avstanden. Alle våre aktiviteter som møter og fester, bussturer, 
båtturer, Kroatiatur o.l. er avlyst. Vi tar ikke sjansen på å arrangere noe som kan medføre at en 
av oss skulle bli smittet eller det som verre er.  Det vil være katastrofe for vår avdeling. Vi prøver 
derfor så godt vi kan å få til et medlemsmøte i høst samt julebord/kaffe, som kan arrangeres 
etter de regler som gjelder. Vi krysser fingrene. 
 
Lederkonferansen FSF, Linne Hotell, Oslo, 21. – 22. september 2020 
Avdelingsledere i Forsvarets seniorforbund fra (nesten) hele landet,  

og ble en meget innholdsrik og god opplevelse for deltakerne. 
Statssekretær Frøydis Høyem fra Helse- og omsorgsdepartementet,  
sjef forsvarsstab viseadmiral Elisabeth Natvig, kåsør Per Anders Nordengen og 
Statssekretær Paul Chaffey fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet var 
gjester som var til stede og bidro med meget gode foredrag, samt tanker om det å 
være senior i vårt samfunn. 

Viser her til nettsiden til FSF, mere beskrivelse av hele konferansen, fsforb.no   

 

Personene på forbundskontoret – forbundsstyret til Forsvarets seniorforbund 

MEDLEMSFORDELER: Forsvarets seniorforbund, avd. Øvre Romerike har mange 
gode og lokale avtaler og samt forbundet som dere medlemmer kan benytte dere av. 

Kan nevne at EU kontroll på biler er det mye å tjene, likeledes dekk til biler m.m.. 

Benytt alle tilbudene, gå inn på nettet til  fsf-øvre romerike – Om oss - videre til 
Medlemsfordeler - Sentralt og lokalt forhandlet. 
 

mailto:oevreromerike@fsforb.no
http://www.fsforb.no/
https://www.google.com/search?q=fsf-%C3%B8vre+romerike&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwi30cLhrYTsAhUxxosKHbsyBtAQBSgAegQICxAq
https://forsvaretsseniorforbund.no/avdelinger/akershus/fsf-ovre-romerike/om-oss/medlemsfordeler--lokalt-1

