
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSVARETS SENIORFORBUND 
avdeling Øvre Romerike 

Sommerutgave  
Nyhetsbrev 2018  

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 møte den nye tilværelsen 

bedre 

Juli 2018 

 

God sommer til alle dere medlemmer 

Her kommer et ekstranummer av Nyhetsbrevet  

Håper dette kan bidra til å øke gleden og 

forventningene til alle treffene våre i årets 

høstsesong. 
Som leder ønsker jeg å si noen ord om hvorfor jeg ønske å utgi dette Nyhetsbrevet 

Vi har nå gjennomført en fin vårsesong, som ble avsluttet med en vellykket 

«Sommerfest» i mai. Håper alle dere medlemmer har en kjempefin sommer og koser 

dere med venner og familie. 

Jeg synes det blir litt lang tid uten Nyhetsbrev fra mai til september, derfor ønsker jeg å sende ut 

et sommernummer, slik det ble gjort i fjor. Neste ordinære nyhetsbrev kommer i midten av 

september når mere av høstens program er spikret. Jeg ønsker å få med noen leserverdige 

innlegg med aktuelle temaer i nevnte Nyhetsbrev. Det første medlemstreffet på høsten avholdes 

onsdag 26. september. Dette vil foregå på Søndre Samfunn, Råholt.  

Sessvoll leir er stengt fra august til desember 2018, grunnet den store Natoøvelsen.  

Nye medlemmer strømmer hele tiden til vår avdeling, noe som mer enn kompenserer for de få 

som faller fra. Dere medlemmer er flinke til å kapre nye medlemmer. Stå på videre. Jeg gleder 

meg til fortsettelsen utover høsten.   

 Fortsatt god sommer 😊  Med vennlig hilsen Harald Blakseth, leder 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerfesten – 25 mai 2018 

Vellykket sommerfest. 
Sommerfest i sommervarme ! 
Termometeret nærmet seg 28 grader,  

og sola skinte da nesten 50 medlemmer  

feiret sommeren på forskudd den 25. mai. 

Sommerfesten er en årlig tradisjon,  

det samme er maten med spekemat og  

flatbrød, rømmegrøt og tilslutt hjemmelaget 

karamellpudding for de som hadde plass til  

det. 

I varmen er det viktig å opprettholde veskebalansen, og vi løftet våre glass med tilpasset innhold 

både titt og ofte. 

Men aller først hadde vi fått en aperitiff, kastet dressjakka og blitt ønsket velkommen av Harald Jan. 

Han ledet oss gjennom samværet rundt det gode måltid med varme og gode historier. Og 

hjemmelaget mat med friske smaker ble satt pris på av festdeltakerne. Kjøkkenpersonalet fikk sin 

velfortjente applaus, og en hyggelig oppmerksomhet tilslutt.                                                                                          

I lav kveldssol spaserte vi over til festlokalet, hvor musikken var klar.  Imidlertid manglet en viktig 

person: barkeeperen var forsvunnet ! Etter en telefonrunde fikk vi en kvalifisert erstatter, og selv om 

de sterkeste varene ble stående igjen i hylla, fikk vi nødvendig påfyll og alle var fornøyd med det. 

Kanskje smittet varmen litt over på festdeltakerne. Det var litt roligere på dansegulvet, men det ble 

desto bedre tid til den gode samtale med venner. Noen runder med swingtakter måtte vi dog 

gjennomføre, og det var godt å få mosjonert undersåttene også. Vi holdt ut til siste slutt, og gikk 

fornøyd ut i den lyse mai natten.  Vi fikk en smak av sommer, fortsetter den i samme stilen ?                                    

Trond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikke gå glipp av innbydelser og gode tilbud! 

Sjekk hjemmesiden www.fsforb.no ofte!     Klikk på blå linje – «Finn FSF nær deg». 

 

 

 

Eldredagen i Eidsvoll. 
Fredag 28. september kl. 17:00, Søndre Samfund, Råholt 

Medlemstreff  28. sept. 2016

FORSVARETS SENIORFORBUND
avdeling Øvre Romerike

Eldredagen i Eidsvoll!
Fredag 30. sept. kl. 17.00 på Søndre Samfund, 

Råholt «Bekjemp eldrediskriminering»   

Foredrag ved Leder i pensjonistforbundet Jan Davidsen. 

Ola Ramset spiller og underholder – det blir en svingom

 

Sensommertur til Kroatia 
Kroatiatur, 25. august til 1. september 2018 

Vi skal bo på 4 stjerners Hotel Park Makarska  
20 seniorer fra FSFØR har meldt seg på denne turen. 

Vi gleder oss alle til et hyggelig samvær i Kroatia. 

Ønsker alle er riktig god tur og ha det hyggelig! 

http://www.fsforb.no/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt sakset fra nettsiden til FSF sentralt – kan leses på nettsiden til FSF – www.fsforb.no  
Forbundskontoret var tirsdag 10. april i det andre møte med  
Regjeringen vedrørende statsbudsjettet for 2019. 
Vi opprettholdt våre krav fra desember 2017 med fokus på våre 4 områder 
 økonomi, helse og omsorg, arbeidslinjen og demokratisk underskudd.  
Flere av våre krav var felles med de andre seniororganisasjonene.  
Forbundskontoret vil her nevne de siste års negative kjøpekraftsutvikling  
for våre pensjonister og underreguleringen, noe som skaper grunn for  
bekymring. Vi mener det er urimelig at pensjonistene skal ha dårligere lønnsutvikling enn lønnsmottakerne. 
 

Trygdedrøftinger 2018 - FSF sine krav 22. mai 2018 
Nestleder Per Anders Volden deltok i det første drøftingsmøte med  
Regjeringen tirsdag 22. mai  vedrørende trygdeoppgjøret for 2018.  
FSF sine krav ble presentert for Arbeids- og sosialdepartementet  
ved Statsråd Anniken Hauglie. Det andre drøftingsmøte blir  
gjennomført torsdag 24. mai hvor også resultatet av drøftingene 
vil bli presentert.  
Forsvarets seniorforbund arbeider for at våre alderspensjonister skal  
være omfattet av forutsigbare pensjonsordninger som sikrer pensjonistenes økonomisker og sosiale kår.  
Vi poengterer at pensjonssystemet må være tuftet på forutsigbare forhold når det gjelder opptjening og 
utbetaling. Pensjonsordningens struktur og innhold må derfor ligge fast over tid. FSF sitt prinsipielle syn er at 
pensjonistene skal ha samme utvikling i sine pensjonsinntekter som de yrkesaktive i sine lønnsinntekter.  
Vårt langsiktige mål er at vi skal følge de yrkesaktives lønnsvekst slik det var før den nye pensjonsreformen 
ble innført. FSF viser til Stortingets vedtak av 26. mai 2005 i forbindelse med behandlingen av St.meld nr 12 
(2004-2005) Pensjonsreform – trygghet for pensjonene, der det blant annet står: 
«Etter at pensjonsreformen er trådt i kraft justeres løpende pensjoner i folketrygden med et gjennomsnitt av 
lønns- og prisveksten. Opparbeidede pensjonsrettigheter justeres med lønnsveksten. Garantipensjonen 
lønnsindekseres justert for utviklingen i levealder." 
FSF’s krav til trygdeoppgjøret for 2018: 
FSF viser til felles protokolltilførsel fra det engere utvalg i protokoll av 23. april 2018 og krever at 
lønnsveksten i 2016 ikke korrigeres for strukturelle endringer og andre strukturelle effekter slik at 
lønnsvekst for 2016 på 2,4 prosent legges til grunn for drøftingene. 
FSF krever at alderspensjonene i 2018 reguleres med gjennomsnittet av anslått lønnsvekst på 2,8 prosent 
og anslått prisvekst på 2,1 prosent. FSF’s samlede krav på regulering av grunnbeløpet på årsbasis blir 2,8 
prosent. Det vil gi alderspensjonistene en inntekstvekst i 2018 på 2,45 prosent. 
Forsvarets seniorforbund forventer at regjeringen legger fram resultatet av trygdedrøftingene til reell 
politisk behandling i Stortinget. 

Trygdeoppgjøret 2018 – Resultat 24. mai 2018 
Regjeringen avviser nok en gang pensjonistorganisasjonenes  

krav ifm årets trygdeoppgjør 
Årets trygdedrøftinger er gjennomført og resultatet er akseptabelt.  

Forsvarets seniorforbund mener Regjeringens holdninger til dokumenterte  

avvik i forutsetningene for pensjonsreformens intensjoner ikke er tatt til  

etterretning og beklager at Regjeringen ikke er enig i at de strukturelle 

endringer og strukturelle effekter i 2016 har påvirket lønnsutviklingen  

på en slik måte at det må betegnes som særlige forhold og derfor holdes  

utenfor ved beregningen av lønnsveksten.  

Noen tall fra årets trygdeoppgjør: 
Grunnbeløpet (G) i folketrygden øker til kr 96 883 per 1. mai 2018.  

Lønnsvekst med virkning fra 1. mai 2018 er på 3,47 prosent.  

Løpende alderspensjon vil bli økt med 2,69 prosent fra samme dato  

(øker med 3,47 prosent og deretter fratrukket 0,75 prosent). 

Les mere om oppgjørene på FSF nettside: www.fsforb.no  
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INNMELDINGSBLANKETT  -  FORSVARETS SENIORFORBUND – AVD. ØVRE ROMERIKE 

Medlem: 

Etternavn:…………………………....……..Fornavn:…………………………..Født:……….……….….Mobil:…….…………… 

E-pst:………………………………………………………………………………………………………………….………………………….….. 

Adresse:………………………………………………………………Post nr:…………..……..Sted:…………………………….….…… 

Signering:…………………………………………………………………………………………………………..………………………..……. 

Ektefelle/samboer/venn: Vi anbefaler at ektefeller/samboere/venn søker medlemskap. 

Etternavn:………………………….………..Fornavn:…………………..………..Født:………………….Mobil:…..………...…… 

E-pst:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

Signering:…………………………………………………………………………………………………………………..…………………..…. 

Vervet av:………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Sendes: FSFØR v/Harald Blakseth, Homlenvegen 36, 2072 DAL eller e-mail: harolav@online.no  

Medlemskontingenten er kun kr. 300,-- pr år pr. medlem og bringer med seg nytte og glede. 

 

……………..…….klipp…………………………….…..klipp………………………………..klipp…………… 

Det lønner seg å være medlem i Forsvarets seniorforbund, avd. Øvre Romerike 

Seniorforbundet er størst i staten, vi er tett på forsvaret og vi kan pensjon. 

Gamle kolleger i fornyet versjon ønsker deg hjertelig velkommen  

og gleder seg til å se deg som medlem. 

Kjære medlemmer. Jo flere nye medlemmer dere verver, jo sterkere blir vi !!! 

Styret i FSF-Øvre Romerike har den glede å informere om og å invitere til 

høstens aktiviteter 2018. Avsett alle nedennevnte datoer i kalenderen i dag, 

slik at du ikke går glipp av disse begivenhetene.  

Gode foredragsholdere på treffene. Flere detaljer kommer  

i høstens første Nyhetsbrev. 

Vi starter opp med medlemstreff  

onsdag 26 september kl. 18:00 på Søndre Samfund, Råholt.  

Foredragsholder er nestleder i FSF Per Anders Volden,  

som vil snakke om trygdedrøftingene 2018 – pensjoner m.m. 

Onsdag 31 oktober kl. 18:00 er det nytt medlemsmøte på Søndre Samfund. 

Fredag 23 november går vi til julebordet med noko attåt. 

Torsdag 20 desember følger den tradisjonelle Julekaffen på Dal Grendehus. 

Så møt opp, alle er hjertelig velkommen. 

Se også vår webside: www.fsforb.no og hent opp FSF-Øvre  Romerike       

FSF- Øvre Romerike har i dag 327 medlemmer. 

Redaktør: Harald Olav Blakseth  Tlf: 416 99 745  E-post: oevreromerike@fsforb.no 

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