
 

 

Formålet med dette nyhetsbrevet er å informere medlemmene 

med om det vi i styret i SVP arbeider med. Vi håper også å bidra 

til skape en følelse av felleskap og å styrke motivasjonen for å 

delta i frivillig arbeid i foreningene og i andre fora.  

Innholdet kan kanskje også brukes som grunnlag for diskusjon på 

medlemsmøtene 

Vi håper at hvis vi gir ut bedre informasjon fra styret i SVP, blir det 

lettere for medlemmene å forstå hvordan forbundet fungerer, og 

hvordan de selv kan bidra i foreningene. 

Nøkkelen til et vellykket nyhetsbrev er å gjøre brevet nyttig for 

leserne. Hvordan skal vi sørge for at det er informasjon som 

leserne ønsker og trenger. Her trenger vi tilbakemeldinger! 

Nyhetsbrev – et forsøk 

Melding fra leder av SVP – Kjell Levik 

Gjennom dette forsøket med et nyhetsbrev prøver vi på å spre 

viktig informasjon om ulike aktiviteter vi i SVP er opptatt med. 

Brevet sendes til lederne i de 21 foreningene, og jeg ber om at de 

på best mulig måte sprer det til medlemmene enten via epost eller 

på medlemsmøtene, eller annen hensiktsmessig måte 

Vi har også en WEB-side som har hatt noe over 12 000 besøk, 

men erkjenner at vi ikke når alle våre ansatte gjennom den. Ikke 

alle våre medlemmer er databrukere. 

Styret har likevel valgt å fornye WEB-løsningen, og vil komme 

tilbake til mer om dette senere. 

Jeg vil også henlede oppmerksomheten på det høyest prioriterte 

området som vi i SVP yter støtte til, nemlig «opplæring av 

medlemmer og tillitsvalgte spesielt: (IT-kurs og 65+). I de 

søknadene om støtte som kom nå i høst var det ingen som hadde 

dette som tema, noe vi hadde håpet på 

Apropos disse søknadene. Det ble søkt om over 216 000 kr i støtte 

slik at styret måtte behandle en utvidelse av budsjettet på dette 

punktet. Vi ser også at vi får for lite informasjon fra noen av 

søkerne. Behandlingen tar derfor lenger tid enn nødvendig.  

Neste år vil vi derfor stille en del krav om opplysninger som skal 

følge søknadene for å kunne få tilskudd. 

Dagen etter at statsbudsjettet er lagt fram, 8. oktober, vil det bli et 

møte i Pensjonistforbundet. Etter det planlegger jeg å sende et 

brev til lederne av foreningene mer informasjon om forhold ved 

statsbudsjettet som har betydning for oss pensjonister. 

Kjell Levik 

. 

I dette nummeret 

1 Nyhetsbrev et forsøk 

1 Melding fra Leder Kjell Levik 

2 Landsstyremøte i Pensjonistforbundet 

2 SAKO-konferansen 

3 1, oktober 

3 10. mai 2015 

3 Hva er Pensjonistforbundet 

3 Hva er SAKO  

4 Møtedager SVP 

4  Reisekatalogen 

4 Sluttkommentar fra redaktøren 

Støtte til opplæring i 

databruk og kurs i 65+ 

for deg som medlem i 

Statens vegvesens 

pensjonistforeninger 

Nyhetsbrev for medlemmene 
2014 NUMMER 1   

 

25. September 2014 



 

 

SIDE 2 NYHETSBREV FOR MEDLEMMER AV SVP 

  

Som medlem i en av pensjonistforeningene i Statens vegvesen 

er du automatisk kollektivt innmeldt i Pensjonistforbundet som 

har noe over 206 000 medlemmer. (se mer om Pensjonistforbundet 

lenger ned i dette nyhetsbrevet) 

Som leder av SVP er Kjell Levik medlem av landsstyret. 

Av saker som var oppe til behandling i tillegg til de interne saker 

som regnskap osv., nevner vi her: 

- DAB og radio en orientering fra Medietilsynet 

- Brannsikkerhet i hjemmet, omsorgsboligen og sykehjemmet 

- En orientering om de avtaler Pensjonistforbundet har med 

regjeringen og andre. 

Avtalen mellom regjeringen og pensjonistenes, de 

funksjonshemmedes og arbeidstakernes organisasjoner om 

regulering av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner. 

Avtalen mellom pensjonistenes og arbeidstakernes 

organisasjoner om statsbudsjettet når det gjelder saker av 

betydning for pensjonister. 

 

 

 

Landsstyremøte i Pensjonistforbundet 

Pensjonistforbundet som er sekretariat for SAKO forbundene 

hold den 17. september SAKO konferansen. 

Hva er SAKO? Det er en samarbeidskomite for pensjonister på 

offentlig sektor der pensjonistforbundet er sekretariat 

(Se mer om hva SAKO er lenger ned i nyhetsbrevet). 

Av de sakene som ble behandle på konferansen nevner vi her: 

1. Et foredrag fra Helse og omsorgsdepartementet om 

folkehelsemeldingen som er under arbeid. Hensikten var 

å få innspill under konferansen, og henlede opp-

merksomheten på at det også kan gis innspill på 

departementets internettsider. 

Det arbeides med tre meldinger: 

-  Folkehelsemeldingen, 

-  Ny helse og sykehusplan 

-  Primærhelsetjenesten. 

Et viktig punkt var at folkehelse nå er blitt et tverrfaglig 

ansvar og skal tas med i alle områder av kommune-

planleggingen. 

2. Pensjonsreformens status for SPK v/ direktør Finn 

Melbø. 

Han orienterte om pensjonssystemet og kom blant annet 

inn på at endringer i regelverket krever meget store 

investeringer i datasystemene. Han kom også inn på at 

bare 3-10 personer i landet klarer å håndtere de mest 

innfløkte delene av regelverket 

 

 

SAKO konferansen 

 

Landsstyremøte i 

Pensjonistforbundet 



 

 

SIDE 3 NYHETSBREV FOR MEDLEMMER AV SVP 

1. Oktober – en internasjonal dag for 

eldre. 
1.oktober er som det står i overskriften en internasjonal dag for 

eldre. 

På denne dagen er det mange arrangementer rundt omkring i 

kommunene. 

Kanskje skjer det noe du vil være med på? Sjekk lokalavisene 
der du bor for mer om dette. 

Hva er SAKO? 

Hva er Pensjonistforbundet? 

10.  Mai 2015 – pensjonistenes 

Holmenkolldag – Sølvsuper’n 

10.mai 2015 er det verdens aktivitetsdag, og Pensjonist-

forbundet sammen med skiforeningen inviterer da til en 

spennende dag i Holmenkollen. 

Denne dagen vil det for deg over 60 bli mulighet til å delta på 

nye og /eller nye aktiviteter. Det blir lagt opp til flere turer i 

området og det blir selvsagt masse god underholdning. 

Pensjonistforbundet har laget et aktivitetskort til deg, 

Dette kortet kan være med å inspirerer deg til å være aktiv året 
rundt. Fyll ut kortet med dine aktiviteter. Ta gjerne med en venn 

«Jeg trener ikke for å bli 

ung, men for å bli 

gammel.» 

 

Regelmessig fysisk 

aktivitet er bra for både 

kropp og sjel. 

 

Vær med i en aktivitets- 
eller gå-gruppe. 

Norsk Pensjonistforbund (NPF), senere skiftet navn til 

Pensjonistforbundet, ble etablert i 1951, og er Norges største 

pensjonistorganisasjon med vel 200.000 medlemmer.  

PF har drøftingsrett med regjeringen for trygdeoppgjøret og 

statsbudsjettet for saker som vedrører pensjonistene 

Organisasjonen gir ut bladet Pensjonisten seks ganger i året, og 

du finner mer på www.pensjonistforbundet.no. 

De er sekretariat for SAKO, og det foreligger en 

samarbeidsavtale mellom PF og de forbund som er oppført 

nedenfor. Den første samarbeidsavtalen var datert 9. februar 

2001. 

De organisasjonene som er med er: 

 Statens vegvesens pensjonistforbund 

 Jernbanepensjonistene 

 Telepensjonistene 

 LO stat m Norges offisersforbund 

 Fagforbundet 

 Politiets pensjonistforbund 

 Postens pensjonistforbund 

 



 

 

SIDE 4 NYHETSBREV FOR MEDLEMMER AV SVP 

 

AU-møte 11. november 2014 

Styremøte 4, desember 2014 

AU møte 2. februar 

Styremøte 19. februar 

AU møte 10. mars 

Utvidet styremøte 20-21mai 2015  
(planlegges i Østfold) 

Møtedager for SVP frem til sommeren 2015 

 

Reisekatalogen 2015 

Pensjonistforbundet samarbeider med ulike aktører for å 

legge til rette for reiser for pensjonister.  

Det legges også opp til at enslige ikke skal betale noe 

ekstra for enkeltrom.  

Aktuelle tema er: 

 Hurtigruten 

 Cruise i Middelhavet 

 Solgården i Spania 

 Stena line 

 Finnskogtoppen i Hedmark 

 Active travel for utenlandsreiser 

 Alfa travel i Norge diskuteres nå 

På grunn av situasjonen i Midtøsten så vil en i år legge 

reisene mer vest i Europa og unngå de urolige 

områdene. 

 

Så var vi kommet til slutten for denne gang. 

Jeg har i artiklene foran ikke gått i dypet på de enkelte tema, 

men gitt en kort oppsummering av noen tema som jeg tror kan 

ha interesse. 

Vi har mer stoff fra SAKO konferansen, så hvis det er interesse 

for det så kan det kanskje komme et nytt nyhetsbrev senere i 

høst med mer stoff. 

Erik Norstrøm 

Sekretær SVP 

 


