FORSVARETS SENIORFORBUND – AVD. ROGALAND
rogaland@fsforb.no
MEDLEMSORIENTERING NR 3 - 2021
Kjære medlemmer!
Da de etterlengtede sommerdagene endelig her og en åpning av samfunnet er godt i
gang. Vi håper og tror at Covid-19 snart er historie og at vi kan ha et sosialt liv tilnærmet
slik det var før pandemien, men vi må nok forvente å forholde oss til de viktigste
smittevernreglene med avstand, håndhygiene og munnbind i visse situasjoner i noe tid
fremover også. Men akk så godt det er å kunne leve nesten som før, komme sammen og
dele gode stunder i nærvær av gode venner og familie, det er slik en befriende følelse!
Siden sist ha jeg vært på FSF sitt Landsmøte på Hamar. Det var både interessant og
lærerikt. Første dagen ble vi ønsket velkommen av Statsforvalteren i Innlandet og
tidligere justisminister, Knut Storberget. Ved bruk av Teams redegjorde så Sjef
Forsvarsstab, viseadmiral Elisabeth Natvig for status, utvikling og utfordringer
Forsvaret står overfor i dag.
Til sist holdt vårt nye eldreombud, Bente Lund Jacobsen et interessant foredrag om
eldreombudets oppgaver. Vil du lese mer fra Landsmøtet kan du gjøre det ved å følge
denne lenken: https://forsvaretsseniorforbund.no/aktuelt/fsfs-landsmote-2021.
Jeg benyttet også tiden til samtaler med de andre avdelingene i vår region (7) og
utvekslet erfaringer med andre representanter. Mitt håp er at vi i styret i Rogaland kan
gjøre nytte av noe av disse erfaringene.
Trygdeoppgjøret var også et tema på møtet. Detaljer om oppgjøret finner dere på FSF sin
hjemmeside og vedlagt på siste side her finner dere en oppsummering av oppgjøret.
Håper det kan komme til nytte. Ønskes mer informasjon, ta kontakt med oss.
Under Landsmøtet ble vinnere av Vervekampanjen annonsert og vårt medlem, Steinar
Hojem var en av vinneren. Gavekortet overleveres han ved første anledning.
Programmet for neste halvår sto på agendaen i styremøtet den 8 juni. Vi håper tema,
utflukter og kaffedrøser fenger nok til at dere har lyst til å bli med. Husk dere er
velkomne til å invitere med venner og familie til aktivitetene våre. Jo flere som blir med,
jo hyggeligere blir det for oss alle.
Det er også tid for innbetaling av kontingent og faktura blir sendt ut i disse dager. Ta
kontakt hvis noe er uklart.
Så er det bare å ønske dere en riktig god sommer og å se frem til vi treffes igjen!
Med vennlig hilsen
Barbro Heløe Frøisland
Styreleder
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KOMMENDE AKTIVITETER :
➢ 6 august - Sommerutflukt til Kvitsøy – NY DATO – nye muligheter
Ny dato for utflukten er satt til fredag 6 august med avreise kl 1140 fra Mekjarvik
ferjekai, se vedlagte invitasjon.
Husk påmelding Rita Årsand pr e-post rita.aarsand@gmail.com eller
pr telefon 99 16 85 00 innen fredag 30. juli 2021.
➢ 16 september - Kaffedrøs og fottur:
kl 1000-1200

Fottur i Njåskogen, lett skogsterreng og grusvei, varighet ca 2 timer.
Husk gode sko og yttertøy etter været. Veiviser er Barbro
Parkeringsavgift på P-plass. Oppmøte: Parkering ved Frøylandsvatnet,
Kvernelandsvegen 435, 4346 Bryne

kl 1230-1500

Kaffedrøs i Drivhuset, Bageri & Gårdsutsalg på Bryne
Marie bestiller bord på et nytt og spennende sted med duft av
hjemmelaget mat. Oppmøte: Kvernelandsvegen 580, 4346 Bryne

Påmelding til Rita Årsand pr e-post rita.aarsand@gmail.com eller pr
telefon 99 16 85 00 innen 10 september 2021 kl 1500 for begge aktivitetene.

➢ 30 september – Medlemsmøte i Kafeen på Sola Kulturhus kl 1900
kl 1900-2100

Formidlingskoordinator Line Murphy vil snakke om Arkeologi på nye
veier som er et kulturminneprosjekt knyttet til ny E39 mellom Lyngdal
og Ålgård. Det er et bredt og nyskapende samarbeid mellom Nye Veier,
Riksantikvaren, arkeologiske museer og fylkeskommuner.
Bevertning smørbrød, kaffe/te.
Pris: Medlemmer gratis/ ikke medlem kr 40,-.

Påmelding til Rita Årsand pr e-post rita.aarsand@gmail.com eller pr
telefon 99 16 85 00 innen 24 september 2021 kl 1500.

➢ 12 oktober – Tirsdag –Kaffedrøs på Gamlaverket i Sandnes
kl 1200-1500

Rolf bestiller bord til oss på Gamlaverket i Sandnes.
Forbundsstyremedlem for region 7, Tom G. Ludt Svendsen er invitert til
kaffedrøsen og vil prate litt om arbeidet i Forbundsstyret hvis han
kommer.

Påmelding, til Rita Årsand pr e-post rita.aarsand@gmail.com eller
pr telefon 99 16 85 00 innen 7 oktober 2021 kl 1500.

PLAN 4 KVARTAL 2021
Medlemsmøter: 28 oktober Vinsmaking – 25 november Julefest/Årsfest
Kaffedrøs m/påfyll: November og Adventsstund i desember.
Detaljer annonseres senere
Ønsker dere en riktig god sommer
og hjertelig velkommen til aktivitetene!
Hilsen Styret
Side 2
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Nytt fra Trygdeoppgjøret 2021:
Sammenfattet av Rolf C Wold

Oversikt over nytt grunnbeløp og reguleringsfaktorer fra 1. mai 2021
• Samlet lønnsvekst på årsbasis 3,83 prosent (gjennomsnittlig G øker med
3,83 prosent)
• Ny gjennomsnittlig G for 2021 = 104 716 kroner
• Ny G fra 1. mai 2021 = 106 399 kroner, en økning på 4,98 prosent
• Løpende alderspensjon vil med virkning fra 1. mai 2021 bli økt med 4,99
prosent. Det fastsettes en særskilt lønnsvekst på 5,78 prosent som erstatter
G-veksten pr. 1. mai i beregningen av regulering av løpende alderspensjon.
Regulering med den særskilte lønnsveksten fratrukket 0,75 prosent gir en
økning på 4,99 prosent. Årlig vekst i løpende alderspensjon blir 3,58
prosent.
• Minste pensjonsnivå og garantipensjon for alderspensjonister (øker med
5,50 prosent og deretter justert for levealdersjusteringen for 67-åringer i
året før reguleringsåret og i reguleringsåret, i forholdet 1,055/1,062, det vil
si en økning på 4,80 prosent). Satsene for minste pensjonsnivå:
o Lav sats 166 242 kroner (ektefellen har pensjon) o Ordinær sats192 408
kroner (ektefellen har uføretrygd eller inntekt over 2 G) o Høy sats 202 470
kroner (ektefellen har inntekt under 2 G) o Særskilt sats 218 717 kroner
(enslig pensjonist), øker til 223 717 kroner 1. juli 2021 o Særskilt sats315
152 kroner (ektepar, forsørger ektefelle over 60 år og fyller vilkårene for
rett til ektefelletillegg)
• Minste årlige sats for uføretrygdede (øker med 4,98 prosent):
o Ordinær sats: 242 590 (2,28 G, lever sammen med ektefelle eller
samboer) o Ordinær sats for ung ufør: 283 021 (2,66 G, lever sammen med
ektefelle eller samboer) o Høy sats: 263 870 (2,48 G, enslig uføretrygdet) o
Høy sats for ung ufør: 309 621 (2,91 G, enslig uføretrygdet)
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