Nr. 5 – mai 2020

Forsvarets seniorforbund
Forbundskontoret informerer
Leder FSF:
Vi har nå kommet til mai måned. En måned som
vanligvis innebærer blant annet 17.-mai feiring. I år blir
den feiringen litt annerledes. Vi skal ikke gå i 17.-maitog
eller samles slik vi pleier. Men vi kan synge
nasjonalsangen, heise flagget og kle oss i våre fineste
klær. Og vi kan minne hverandre på at alt blir bra igjen.
Og ikke minst at vi lever i et land hvor det så langt ser ut
til at vi kan komme oss gjennom denne krisen på en
bedre måte enn de fleste andre land i verden.
Forbundskontoret vil benytte denne anledningen til å
gratulere alle med dagen, med ønsker om en flott dag for
våre medlemmer hvor enn den feires.
Lederkonferansen er foreløpig utsatt til 21. og 22.
september. Forbundsstyret vil før sommerferien beslutte
om den blir gjennomført i september, som planlagt, eller
om den må kanselleres.
Medlemskontakt nr. 2/20 er i produksjon. Bladet vil bli
sendt ut så snart det er klart, og det blir gjort tilgjengelig
på vår hjemmeside medio juni.
Mulighet til å gjenoppta aktivitet i avdelingene
Mange steder i Norge er det ikke påvist koronasmitte, og
der det har vært påvist tidligere, er den nå kraftig
redusert. Dette gjør at vi forsiktig kan gjenoppta litt
aktivitet i avdelingene dersom møtefasilitetene tillater det
og smittevernpåleggene følges. Inntil 20 personer kan
møtes privat, og inntil 50 som et offentlig arrangement
dersom smittevernpåleggene ivaretas. Unngå likevel
offentlig transport, om du kan.
Om din vertsavdeling fortsatt har restriksjoner for å ta inn
utenforstående personell til deres vanlige møtelokaler,
kan dere søke forbundskontoret om støtte til å betale for
leie av alternative lokaler. Dermed vil mange av dere
kunne få gjennomført noen av deres vårarrangementer/
sommeravslutninger likevel. Lykke til!
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Nestleder FSF:
Trygdeoppgjøret 2020
Regjeringen har bestemt at årets trygdeoppgjør skal
utsettes til høsten, lønnsoppgjøret likeså. Trygdeoppgjøret
vil fortsatt bli gjennomført etter lønnsoppgjøret i frontfaget.
Virkningstidspunktet vil imidlertid være 1. mai, slik at
utsettelsen ikke vil få betydning for den enkeltes årlige
utbetaling av alderspensjon for 2020.
Statsbudsjettet 2021
Det andre møtet med Regjeringen om statsbudsjettet 2021
var berammet til tirsdag 14. april 2020. Møtet ble utsatt på
grunn av situasjonen med covid-19 viruset. Det er fortsatt
ikke mulig å gjennomføre større møter, og det er uvisst når
et møte kan gjennomføres. Forsvarets seniorforbund har
derfor valgt å sende inn våre krav i prioritert rekkefølge,
vedtatt på FSM 1/2020 og etter anmodning fra Regjeringen
FSF sine krav til Statsbudsjettet 2021:
1. FSF krever at underregulering av alderspensjoner
fjernes. Subsidiært at den gjennomføres med
gjennomsnittet av lønns- og prisvekst.
2. FSF krever at det etableres et seniorforum hvor
pensjonistenes organisasjoner innkalles minimum fire
ganger per år for å møte aktuelle departementer. På ett
av møtene bør Statsministeren stille.
3. FSF krever lik rett til sykepenger for alle yrkesaktive
over 67 år.
4. FSF krever redusert arbeidsgiveravgift for arbeidstakere
over 62 år.
5. FSF krever at det avsettes vesentlig økte bevilgninger til
bygging av omsorgsboliger og en kompetanseheving av
helsepersonalet slik at det kan tas et løft i
hjemmetjenestene i den enkelte kommune.
6. FSF krever at det bevilges penger til bygging av egne
sykehjem/avdelinger for demente.
7. FSF krever at det etableres et eget egenandelssystem
for oral helse/tannhelse for eldre over 67 år.
Forts.
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8. FSF krever at mammografiprogrammet også må
gjelde etter fylte 70 år.
9. FSF krever at Regjeringen fokusere på og legger til
rette for at kommunene får øremerkede midler til
digitalisering for ivaretakelse og oppfølging av
personer med demens.
10. FSF krever at de kommunale- og fylkeskommunale
(nye regioner) eldrerådene må prioriteres og at det
må avsettes midler for mer opplæring av disse.

Informasjons- og kommunikasjonsansvarlig
Det vi alle opplever i disse pandemitider er at
elektroniske kommunikasjonsmidler er blitt veldig
viktig. Enten vi har smarttelefon, iPad eller PC kan
vi holde kontakten og få informasjon via e-mail,
Facebook, FaceTime, snapchat, teams og andre
kanaler. Forbundskontoret benytter seg av dette, og
vi har sendt ut informasjon til medlemmene via email, Facebook og våre hjemmesider.

Nasjonalmonumentet

Vi minner om vervekampanje for perioden 1. april til
og med 31. august 2020:
Melder du deg inn i perioden 1. april til og med 31.
august 2020, er du med i trekningen av to gavekort,
hvert på kr. 500. Du som verver, er med i trekningen
av to gavekort, hvert på kr. 1000. Premiene blir
trukket tidlig i september.

Forbundskontoret ønsker dere en fin feiring av

17. mai og en god vår.
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