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Julebrev fra forbundsleder
Kjell Levik
Vi er i desember måned og julen nærmer
seg. Julen som jeg kjenner den helt fra da
jeg var barn er tradisjoner og tid for å være sammen med
familien og de nærmeste. Og selvsagt vet jeg hvorfor vi feirer
jul. Jeg må tilstå at jeg går ikke så ofte i kirken, det er stort sett
bare en gang i året og det er på juleaften. Det hører med for å
få roet seg ned og få den rette stemningen og følelsen av
høytid.
Vi hadde besøk av et av våre barnebarn nå sist søndag, en flott
jente på 11 år. Jeg spurte henne om hun gleder seg til jul og
hvorfor hun i tilfelle gjør det. Det er for at vi skal være sammen
på juleaften sa hun. Hva med pakker spurte jeg. Det viktigste er
at vi skal være sammen så hun. Jeg tror hun mente det. Jeg ble
virkelig rørt.
Nå er vi er inne i førjulstiden med stor travelhet hos de aller
fleste. Det skal kjøpes julegaver, det skal skrives julekort og
handles inn mat og drikke til den store høytiden. Det brukes
utrolig mye penger akkurat i disse dagene. Men vi er jo en om
ikke den aller rikeste nasjon i verden så vi har jo råd til det. Og
de aller fleste nordmenn har jo et godt liv med god økonomi og
et godt liv i dette fredelige landet som vi bor i. Og det bør vi
være glad for. Ser vi oss om i verden, er ikke det tilfelle alle
steder. Verden er preget av problemer som aldri før. Aviser og
nyheter på TV og i radio har omtrent hver dag hovedoppslag om
fattigdom, nød, krig, flyktninger. Det er umulig og ikke la seg
påvirke av dette. Og det gjør vi jo heller ikke. Rike Norge er vel
et av de landene i verden som bruker mest midler på å hjelpe
andre, sett i forhold til folketallet.

Hvordan er det så i Norge? Har alle det like bra her i landet. De
aller fleste har det veldig bra. Men det finnes også mange
ensomme eldre mennesker i Norge som kanskje ikke har noe å
være sammen med på juleaften. Jeg ble veldig imponert i fjor
da en eldre ensom dame her i Oslo som ikke hadde noe familie,
averterte i avisen før jul om hun kunne komme hjem til noen på
juleaften. Hun ble nedringt av folk som ville invitere henne. Det
ble nesten en konkurranse om å gi henne det beste tilbudet. Og
hvordan har så våre eldre det i Norge. Jeg har personlig nå fått
oppleve det på nært hold. Jeg har en gammel tante på 92 år,
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ugift og barnløs. Hun bor 50 mil unna sine tantebarn som er de nærmeste
slektningene og som er mellom 70 og 84 år. Hun fikk slag i høst og lå på sykehus
en stund før hun nå ble plassert på sykehjem. På dobbeltrom! Jeg besøkte henne
for noen dager siden og hun mistrives til de grader. Det er forståelig. Hun er nok
ikke den eneste i en slik situasjon.
Gjennom Pensjonistforbundet og SAKO deltar vi i drøftinger med Regjeringen om
hva som skal stå i Statsbudsjettet. Vi har jo hatt en runde med budsjettet for 2015.
Det er nettopp vedtatt i Stortinget så vi kan ikke påvirke noe der nå. Men budsjettet
viser med tydelighet en dreining mot et klasseskille hvor de som har mye får mer og
de som har lite får mindre.
Selv om vi vegvesen pensjonister har det bra og lever et godt liv, mener jeg at det
påhviler alle oss en forpliktelse til også å tenke på de av oss som ikke har det så
bra. Vi er jo rundt 800 000 pensjonister i Norge og det er selvsagt ikke alle som har
det like bra. Vi kan alle stille opp på lokale arrangement for å bidra frivillig til å gjøre
livet bedre for de som har det vanskelig. Men det er gjennom vårt samarbeid med
Pensjonistforbundet og SAKO organisasjonene vi har mulighet til å være med å
påvirke våre styrende organer. Og det er gjennom det samarbeidet vi har kontakt
med regjeringen og vi kan presentere våre krav.
SAKO organisasjonene, der vi er medlem, hadde et møte 27. november for å drøfte
hva vi vil prioritere i 2016 budsjettet. Jeg skrev til dere i oktober og ba om innspill til
dette møtet, men ingen har svart. Men de 6 kravene vi nå har prioritert til
statsbudsjettet for 2016 er:

1. Krafttak for dem som har minst.
Vi mener det må settes i gang et arbeid som legger til rette for å rette opp
skjevhetene som har oppstått. Det må til et økonomisk krafttak for de som har minst
blant alders- og uførepensjonister.

2. Mulighet til å bo i eget hjem lengst mulig.
Hovedfokus i eldrepolitikken må rettes inn på det faktum at eldre ønsker å bo
hjemme. Det betyr tilstrekkelig med hjemmebasert pleie- og omsorgstjenester. I
tillegg må velferdsteknologien videreutvikles og bli et godt supplement til de øvrige
tjenester.

3. Øremerking av driftsmidler til kommunal omsorg.
Vi ser at eldre mot sin vilje blir lagt på dobbeltrom og at de også blir boende
hjemme selv om de ønsker å komme på sykehjem. Drift av sykehjem er
kommunenes ansvar. Staten må gi øremerkete driftsmidler til kommunal omsorg
slik at kommunene blir i stand til både bygge ut og ikke minst drifte omsorgen.

4. Minstefradraget for lønnsinntekt og pensjonsinntekt.
Pensjonsmottakere må behandles etter de samme regler for minstefradrag som de
med lønns- og trygdeinntekt. Fra 2005 har forskjellen i minstefradrag på
lønnsinntekt og pensjonsinntekt bare blitt større og større. Argumentasjonen er at
arbeidstakere har større utgifter i hverdagen enn pensjonister. Dette mener vi er
helt feil.

5. Aktivitetssenter.
Midler til dette må videreføres og økes. Aktivitetssenter bidrar til at eldre kan bo
lengre i eget hjem og det bidrar til opplevelser og innhold i livet. Det kan også
genere inspirasjon på tvers av generasjoner og avler frivillighet.

SAKO =
Samarbeidskomiteen for
offentlige
sektor
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6. Den kulturelle spaserstokk.
Vi krever at bevilgningen til dette øker til 40 millioner i 2016. Sjelden har
et tiltak vært så populært som dette. Da forslaget til statsbudsjett for
2015 ble presentert, var bevilgingen fjernet. Det ble en massemønstring
over hele landet for å få den inn igjen og regjeringen måtte gi etter.

Målet med
Den
kulturelle
spaserstok
ken er at
alle seniorer
skal ha
mulighet til å
delta i
sosiale
aktiviteter og
fritidstilbud.

SAKO organisasjonene har et møte med «vår» statsråd Robert Eriksson
16. desember hvor vi vil drøfte våre krav. Vi har allerede sendt de til han
skriftlig. Vi er ganske nøkterne med hensyn til hva vi kommer til å
oppnå. Jeg vil i et senere brev fortelle dere hva vi fikk ut av møtet.
Når det gjelder vår egen aktivitet i SVP og vi ser tilbake på hva som har
skjedd etter Landsmøtet, er jeg rimelig godt fornøyd sett fra min side. Vi
har fått modernisert mye av det vi driver med og utvidet og økt vår
kontakt med lokalforeningene. Det er en fordel med å få inn nye og
yngre mennesker og det har vi i høyeste grad med vår nye sekretær
Erik Norstrøm og vår kasserer Jan Oddvar Haugerød. Jan Oddvar var jo
også med i forrige periode. Disse to behersker jo moderne
informasjonsteknologi som blir mere og mere tatt i bruk. Og ikke minst
har vi økt våre budsjetter betydelig takket være momsrefusjon og
statsstøtten.
Også de nye styremedlemmene har funnet seg vel til rette. Jeg trives
med å møte styret som representerer hele landet. Og jeg setter stor pris
på reaksjoner fra dere ute i lokalforeningene. Det er stort sett lederne
jeg hører fra, men alle er hjertelig velkomne til å komme med
synspunkter, reaksjoner og forslag. Vi er veldig interessert i å bli
bedømt av dere. Hvordan føler dere at vi fungerer? Er det noe dere er
misfornøyd med eller noe dere ville ha gjort annerledes så si ifra. Vi
setter stor pris på toveis kontakt. Som jeg her sagt før så er det jo ute i
lokalforeningene det virkelige livet er for våre medlemmer.
Jeg ønsker dere alle en fredfull julehelg og et godt nytt år. Vel møtt
til nye utfordringer i 2015.
Med vennlig hilsen
Kjell

Statstilskudd til pensjonistenes organisasjoner
for 2015
Kassereren har nå oversendt oversikten over medlemmene til revisor for
godkjenning. Deretter er hele saken oversendt til Pensjonistforbundet
som har samkjørt dette med de andre foreningene.
Søknaden med vedlegg er nå underskrevet av Kjell Levik og sendt inn til
NAV som administrerer dette innen fristen.
Så er det bare å vente på resultatet.
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Budsjett og medlemslister til
Vegdirektoratet
Medlemslistene og revidert budsjett for SVP er oversendt
Vegdirektoratet innen fristen den 15. november slik det er avtalt i
retningslinjene for tilskudd fra Statens vegvesen til pensjonistene

Nye internettsider for SVP
De nye nettsidene våre er endelig på plass.
www.vegpensjonistene.no er der for informasjon til alle potensielle og
nåværende medlemmer. Der kan du også hente ned dette og
tidligere nyhetsbrev, skjema for reiseregning osv.
Vi tar gjerne imot innspill og ikke minst saker vi kan omtale på dette
som vi kan kalle vår nettavis.

Din og andres sikkerhet
Til slutt vil vi denne gangen ta opp et par sikkerhetspunkter.
1. Flere av våre foreninger har vært engasjert for å telle brukere
av refleks. Vi har hørt at dette er bedre på landsbygda enn i
byene.

Husk refleks.

2. Når jula nå nærmer seg så har vi allerede i løpet av en uke
sett at to eldre mennesker er omkommet i branner.

Husk å skifte batteri på brannvarslerne.

VEGPENSJONISTENE.NO
ER NÅ KOMMET I NY
UTGAVE
SJEKK SELV.

