
 

 

Dagen etter at forslaget til statsbudsjettet for 2015 ble lagt fram var det 
styremøte i Pensjonistforbundet på Gardermoen hvor vi gikk gjennom de 
viktigste nyhetene i forslaget og spesielt hva det betyr for vår gruppe. Det 
er også interessant å sammenligne forslaget med Regjeringserklæringen 
for vel et år tilbake.  
I Regjeringserklæringen stod det bl.a. 

 Regjeringen vil bygge sin politikk på offentlig finansierte løsninger. 

Omsorgen for eldre og pleietrengende må bygges videre ut for å 

gi alle som trenger det et tilbud med kvalitet og aktivitet. 

 Regjeringen vil bygge sin politikk på målet om en mest mulig 

effektiv bruk av fellesskapets ressurser. Samfunnet må bli mindre 

byråkratisk. Regjeringen vil bidra til en enklere hverdag for folk 

flest. Mer makt og myndighet må overlates til lokalsamfunnet. 

Spørsmålet er om budsjettforslaget lever opp til det som stod i 
erklæringen. Inntrykket fra de som var til stede på styremøtet var at det 
gjorde det ikke. Hovedinntrykket er at forslaget er relativt kjedelig og det 
er definitivt ikke noe paradigmeskifte, men det er føringer som kan tilsi 
noen endringer på sikt. Det er mye å glede seg over på skattesiden og da 
spesielt for den velstående del av befolkningen, men vesentlig dårligere 
på helse og kommunesiden. 
 
På tross av store forventninger til regjeringens lovede satsing på 
eldreomsorg, og spesielt hadde jo Fremskrittspartiet høy sigarføring når 
de snakket om de eldre før valget i fjor, så ser en lite igjen av det i 
forslaget.  
 
Et stort problem er at mange av våre eldre venter på sykehjemsplass og 
kanskje må bo på dobbeltrom når de får plass. Jeg kjenner til problemet 
fra egen familie. Statsbudsjettet inneholder en økning i disponible midler 
til bygging av heldøgn pleie- og omsorgsboliger, men problemet er at det 
ikke følger med midler til drift av plassene. Driften er som kjent overlatt til 
kommunene og de frykter kostnadene ved drift av hjemmene. Å gi penger 
til bygging av nye plasser når en ikke gjør noe med organisering og 
struktur, er å satse på feil medisin. I statsbudsjettet legges det faktisk opp 
til at rabatten ved å bo på dobbelt rom økes, og det er jo en oppmuntring 
til kommunene å satse på dette. 
 
Det er et stort ønske fra alle eldre at en skal kunne bo hjemme så lenge 
det er mulig. Det kreves satsing på velferdsteknologi for å få det til. 
Statsbudsjettet inneholder en satsing på såkalt brukerstyrt personlig 
assistanse. Dette er en ordning for de med stort pleiebehov, men den har 
en øvre aldersgrense på 67 år! 
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SIDE 2 NYHETSBREV FOR MEDLEMMER AV SVP 

  Som oppsummering av budsjettforslaget kan en si: 
 

 Som forventet på skatt og avgift 

 Meget og merkelig svak på eldreomsorg 

 Stillstand i kommuneoverføringene 

 Det ligger klare føringer for en storstilt privatisering av 

omsorgstjenester på sikt. 

 Den store taperen i statsbudsjettet er minstepensjonistene. Denne 

gruppen har ingen glede av lettelse i beskatningen, men må 

forholde seg til prisstigningen.  

Det er også interessant å se hva media, aviser og andre har uttalt og skrevet 
om budsjettforslaget og hva de har sagt om pensjonistene. I den grad jeg 
har skaffet meg oversikt er det merkelig lite. Vi er ikke interessante lenger 
selv om vi er en gruppe på ca. 800 000 mennesker. Pensjonistforbundet 
sendte ut en pressemelding etter at budsjettforslaget var lagt fram. Ingen 
aviser har brukt pressemeldingen, bortsett fra en norsk avis som visstnok 
kommer ut i Spania og som er beregnet for norske pensjonister der.  
 
Hvis en ser på de krav som vi presenterte da vi hadde samtale med 
statsråden sist og hva som har skjedd med de i budsjettforslaget, kan en si 
følgende. 
 

 Velferdsteknologi. Delvis innfridd. 

 Forebyggende eldreomsorg. Vanskelig å vurdere ut fra det som står i 

forslaget. 

 Høyning av knekkpunkt for skattereduksjon for pensjonsinntekt. 

Avvist 

 Tannhelse. Avvist 

 Trygdeavgift. Avvist og forverret. 

Det skal nå framover være høringer i Stortinget i de forskjellige komiteer 
som behandler budsjettet, og vi gjennom vårt medlemskap i 
Pensjonistforbundet vil være med og påvirke det budskapet som skal 
presenteres. Det settes av meget liten tid til de forskjellige organisasjoner 
som møter komiteene, så her må en fatte seg i korthet og ha budskapet 
klart. Pensjonistforbundet og en fra SAKO organisasjonene deltar på 
møtene. Det vi vil framføre, er det som er nevnt ovenfor. 
 
Statsbudsjettet for 2016 
Forberedelsen til 2016 budsjettet har også startet. Vi har fått en frist til å 
komme med innspill. SAKO og Pensjonistforbundet skal ha et møte 25. 
november for å forberede hva som skal være våre krav. Jeg er veldig 
interessert i å høre fra dere om hva som kan være aktuelt å presentere. Så 
langt som jeg har tenkt og etter å ha snakket med noen kolleger, kan 
kanskje følgende være aktuelle saker: 

 Krafttak for de som har minst, minstepensjonistene. 

 Øremerking av driftsmidler for kommunal omsorg, for eksempel til 

drift av sykehjem. 

 Økonomiske incentiver til kommunen for å tilrettelegge for å kunne 

bo hjemme lengst mulig. 

 Få etablert et system for frikort for egenandel for tannhelse.  

Men som sagt er jeg veldig interessert i å høre fra dere innen den 20. 

november til epost: klevik@online.no  
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Staten har sagt opp avtalen om drøftingsrett 

Det kongelige arbeids og omsorgs-departement har sagt opp 

avtalene mellom regjeringen og organisasjonene om drøftings-

møter i forbindelse med regulering av folketrygdens grunnbeløp 

og pensjoner og statsbudsjettet. 

I brevet fra statsråden står det blant annet: 
 

"Regjeringen har nå besluttet at det skal inngås nye avtaler med 
organisasjonene om drøftingsmøter i forbindelse med regulering 
av folketrygdens grunnbeløp og pensjoner og statsbudsjettet. 

Det er nødvendig å inngå nye avtaler for at flere organisasjoner 
enn i dag skal kunne delta i drøftingsmøtene. For at møtene 
skal være håndterbare og oppleves som meningsfulle, må det 
etter min vurdering likevel være en viss begrensning med 
hensyn til hvilke organisasjoner som skal delta. Jeg legger 
derfor opp til at deltagelsen i drøftingsmøtene skal knyttes til 
den statlige tilskuddsordningen.  

Det vil si at de organisasjoner som fyller vilkårene for tilskudd 
etter forskrift 31. oktober 2012 nr. lO16 om tilskudd til 
pensjonistenes organisasjoner, også skal få delta i 
drøftingsmøtene. Deltagelsen avgrenses da til 
pensjonistorganisasjoner av en viss størrelse og utbredelse. 
Innholdet i någjeldende avtaler vil i det alt vesentlige bli 
videreført i nye avtaler, da endringene først og fremst gjelder 
aktuelle avtaleparter og tilhørende representasjon, jf punkt 2 i 
avtalene» 

Hva mener vi om dette? 

Det er selvfølgelig riktig at flest mulig pensjonister får innvirkning 
på resultatet av drøftingene. Vi er likevel enige med Pensjonist-
forbundet i at dette vil gjøre det lettere for Statsråden å se bort fra 
våre krav når det blir flere parter som hver for seg fremmer egne 
krav.  

Tidligere var dette samordnet gjennom SAKO organisasjonene. 
Når det nå kommer andre som ikke er med i SAKO vil kravene 
kunne sprike i alle retninger, Prioriteringene vil også kunne være 
ulike for de ulike partene. Det må derfor være et mål at en størst 
mulig samordning finner sted også i framtiden 

 

 
Høringssvar avgitt av Pensjonistforbundet 

Demokratisk 

medvirkning er viktig, 

men 

det blir en utfordring når 

mange organisasjoner 

skal fremme sine egne 

krav 

--- 

Samordning vil være 

viktig 
 

Endringer i Arbeidsmiljølovens regler om 
aldersgrenser 

Kort referert er saken slik: det er 3 forslag 

l. Heve 70 års regelen til 72 år samtidig med at adgangen til 

lavere bedriftsintern aldersgrense fjernes. 
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 2.  Heve 70 års-regelen til 72 år, samt videreføre en begrenset 
adgang til bedriftsintern avgangsalder. To mulige begrensninger 
som foreslås og diskuteres er å innføre en nedre grense og/eller 
krav til tariffavtale. 
 
3.  Heve 70 års regelen til 75 år, samt videreføre en begrenset 
adgang til bedriftsintern avgangsalder. 
 
Pensjonistforbundet ønsker å bevare 70 års-regelen, samt 
videreføre en begrenset adgang til bedriftsintern avgangsalder. 
 
Kommentar til forslag om økt stvringsrett. 
Til departementets forslag om å øke arbeidsgivers styringsrett over 
eldre yrkesaktives arbeidsoppgaver, vil vi uttrykke at vi ikke støtter 
dette. 
 
Pensjonistforbundet foreslår følgende endring i 
Arbeidsmiljølovens§ 15-13: 
-Første punktum: 
 
"Arbeidsforholdet kan bringes til opphør når arbeidstaker fyller 70 
år» 
 
-Annet punktum. 
 
"Lavere aldersgrense kan følge av annet grunnlag når grensen er 
saklig begrunnet og ikke uforholdsmessig inngripende, jf. § 13 3 
andre ledd. I form av tariffavtale. 

Vi arbeider nå med helt nye internettsider for SVP:  

vegpensjonistene.no 

Vi regner med å ha disse klare til neste styremøte som er 4. 

desember.  

 

Vi er på utkikk etter en eller to personer som er interessert 

i å være med på å administrere disse sidene i tillegg til 

sekretæren. 

Er du interessert? 

Ta kontakt med sekretæren på: 

erikno.privat@hotmail.com  eller svpstyret@gmail.com  

 

 

Nye internettsider for SVP 

Etterlysning! 

 

Hjelper til de nye 

websidene våre 

mailto:erikno.privat@hotmail.com
mailto:svpstyret@gmail.com

