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Forbundsleder Kjell Levik
Jeg sitter og ser ut på en vårdag med en
temperatur på nærmere 10 grader. Og vi er jo
bare i begynnelsen av mars. Ute er det ingen
snø her vi bor. Og slik har det vært i en lang
periode. Og jeg som er så glad i å gå på ski har ikke fått dyrket dette
i særlig grad i vinter selv om lysløypa starter rett nedenfor garasjen.
De som har vært i tvil om dette med klimaendringer må kanskje
begynne å endre standpunkt. Men det er forskjellig i andre deler av
verden. Nå har store deler av østkysten i USA fått store
snømengder. Og flere ganger i vinter har de hatt tilsvarende dårlig
vær. I Washington har alle skoler vært stengt. Det minner meg om
da jeg bodde i USA, Columbus i Ohio, vinteren 1977/1978. I januar
1978 var skolen der min sønn gikk stengt i ti dager på grunn av
snøstorm og mange personer døde da de satt nedsnødd på
motorvegene. Sønnen min har tatt vare på T-skjorten han fikk den
gangen. Der står det: I survived the killing blizzard.
Årsmøte i Nord-Trøndelag.
Nå er det årsmøtetid for mange av lokallagene våre. Erik og jeg var
så heldige å bli invitert på hvert vårt årsmøte, Erik i Hordaland og
jeg i Nord-Trøndelag. For meg var det veldig hyggelig å møte
mange gamle kjente fra tidligere. Var også imponert over
engasjementet til medlemmene. Ikke alt som styret hadde foreslått
ble vedtatt. Det er godt å se at vi har mange oppegående
pensjonister i vår medlemsmasse.
Selve reisen fram og tilbake til Steinkjer ble en reise med
forviklinger. Jeg hadde tenkt å gjøre reisen opp og ned på samme
dag. Men da jeg kom tilbake til Værnes for å ta flyet hjem, var
flyplassen stengt på grunn av storm. Vi ble kjørt til Trondheim for
overnatting på Royal Garden da alle hoteller på Værnes var fulle.
Neste morgen ble vi hentet og kjørt tilbake, da var flyplassen åpnet.
Jeg var veldig glad at jeg reiste med SAS. Mange av de som reiste
med Norwegian måtte overnatte på flyplassen. Det kan jo være greit
å vite i disse tider.
I dag, 9. mars, har jeg vært på møte i Pensjonistforbundet.
Det var SAKO som møttes, Samarbeidskomiteen for pensjonister i
offentlig sektor, der Pensjonistforbundet er sekretariat. Hensikten
med møtet var å forberede møtet om trygdeavgiften med
regjeringen i forbindelse med fremlegging av revidert
nasjonalbudsjett i mai. Som kjent er trygdeavgiften bestemt ut fra
regulering av løpende pensjon med et gjennomsnitt av lønns- og
prisvekst. Men for oss pensjonister er det en underregulering av
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pensjonen på 0,75 % som ble fastlagt i pensjonsreformen i 2011. Vi har hele
tiden vært uenig i denne under reguleringen da vi mener at pensjonister skal
følge lønnsutviklingen som andre lønnsmottakere. Det er urettferdig at en
gruppe av befolkningen ikke skal ha samme kjøpekraftsutvikling som resten av
befolkningen. I år er det jo en spesiell situasjon i og med at det ligger an til null
lønnsvekst. LO har jo gått ut tidlig og manet til moderasjon. Det kan kanskje
resultere i null lønnsvekst. Men for oss kan dette resultere i at vi går ned i lønn
i forhold til i fjor pga. den underreguleringen på 0,75 % vi er bundet av.

Går
pensjonen
ned i år?

Vi hadde også et møte med tre andre pensjonistorganisasjoner. De tre var
Seniorsaken, Forsvarets seniorforbund og LOP, Landsforeningen for offentlige
pensjonister. Vi er jo ca. 800 000 pensjonister i Norge og jo flere
organisasjoner som kan stå sammen når vi skal drøfte trygdeoppgjøret, jo
bedre er det. Derfor var møtet gledelig i og med at vi var enige om at vi ikke
kunne godta en negativ lønnsutvikling. Det som kan skje på møtet som
regjeringen skal holde med pensjonistorganisasjonene dersom en ikke blir
enig, er at de som deltar nekter å undertegne protokollen. Det er egentlig det
eneste reaksjonsmiddelet organisasjonene har. Dersom det skjer må en bruke
media for alt det er verd, og gå ut og gjøre oppmerksom på vår situasjon.
Det som vi har prøvd å kjøre vår minister, Robert Eriksson på, er jo det han
har sagt ved tidligere anledninger før han ble statsråd. Eriksson har vært en
varm talsmann for de eldre i samfunnet og det har vært en fanesak for
Fremskrittspartiet. Men verden ser selvsagt annerledes ut når en er blitt
statsråd og sitter i regjering. Det var et møte med Eriksson for noen uker
siden. På møtet deltok leder og generalsekretær i Pensjonistforbundet,
herrene Rørvik og Normann. Da ble denne problemstillingen tatt opp om hva
som kan skje med oss pensjonister om det blir et nulloppgjør i år. Det
inntrykket som Rørvik og Normann satt igjen med etter møtet, var at Eriksson
var usikker på hva som ville bli konklusjonen. Det at Eriksson var usikker tok
Rørvik og Normann som et godt tegn. Han pleier å være sikkerheten selv. Så
det er kanskje håp i hengende snøre som det heter.
Akkurat i dag, 9/3, har Regjeringen sin første budsjettkonferanse med sikte på
å fastlegge rammene for 2016 budsjettet. I Aftenposten i dag var det et intervju
med Erna Solberg hvor hun maner til moderasjon i forbindelse med 2016
budsjettet og til omstilling. Derfor ligger det an til kutt slik som jeg har tolket
hennes uttalelser. Spørsmålet er jo selvsagt hvem som skal ta kuttene. Det er
jo også snakk om å begrense oljepengebruken. Jeg ser for meg her en kamp
mellom de to sterke kvinner i regjeringen Erna og Siv. Den sistnevnte er jo den
som har vært eksponent for mer bruk av oljepengene og store skatteletter.
Men skattelette kommer jo ikke i særlig grad til oss pensjonister.
Kjell Levik
Årsmøtet i Hordaland.
Som Kjell Levik har nevnt over har jeg, Erik, deltatt på Årsmøtet til foreningen i
Hordaland. Her var det ingen protester på de forslag til endringer i vedtekter
eller til det arbeidet styret hadde gjort. Foreningen er stor med 331
medlemmer og det er avholdt mange møter rundt omkring i fylket. Møtet ble
holdt i kantina like etter lunsj so også jeg fikk treffe igjen en del kjenninger fra
tidligere både før og under møtet. Etter den formelle delen av årsmøtet
orienterte jeg om arbeidet vi gjør i Forbundsstyret og hvordan jeg så på
utviklingen av og hos var tidligere arbeidsgiver.

Budsjettet
2016 ?
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Skjema for søknad om støtte.
Forbundsstyret har vedtatt at søknader om støtte fra SVP til
lokale tiltak skal gjøres på et skjema. Hensikten er å sørge
for at vi får de opplysninger vi trenger, og å lette
behandlingen.
Dere vil se at vi også ber om en del opplysninger som vi ikke
tidligere har bedt om.
Nye skjema
for bruk i
SVP

Skjemaet kan lastes ned fra våre WEB-sider under fanen
«last ned.»

Nye satser for reiser for SVP
Staten har vedtatt nye satser for reiser, og Forbundsstyret har derfor
behandlet disse for reiser for SVP den 19.februar. de nye satsene gjelder fra
20. februar
Det er valgt å benytte samme forhold som tidligere at reiser for SVP
refunderes etter halvparten av Statens satser. Vi ber dere legge spesielt
merke til at inndelingen av timer for de enkelte satser for diett er endret.



Tidligere var det 5-9 timer, 9-12 timer og over 12 timer.
Nå er det 6-12 timer og over 12 timer.

Km satsen er uforandret i statens reiseregulativ.
Lokalforeningene anbefales å benytte disse satsene også for sine reiser.
Skjema for reiseregninger
Det er også utarbeidet et nytt skjema for reiseregninger. Skjemaet er
tilpasset de nye satsene, og har også plass for reiser med
overnatting, noe det gamle ikke hadde.
Skjemaet kan skrives ut blankt for manuell utfylling, eller fylles ut på
skjerm før det skrives ut, men det må underskrives manuelt.
Som en vil se er diettsatsene lagt inn, mens satsen for km står åpen.
Dette er fordi vi er kjent med at en del foreninger benytter ulike kmsatser.
De nye satsen og skjemaet kan lastes ned fra våre WEB-sider under
fanen «last ned.»

Møte med VD om tolkning og endringer i
«Retningslinjer for tilskudd mv til pensjonister i
Statens vegvesen.»
Sekretariatet har hatt møte med VD basert på et brev SVP sendte i fjor høst
om behov for avklaringer og justeringer i disse retningslinjene.
Det ble også diskutert hvordan.
Det var enighet om å endre noen av setningene for å tydeliggjøre hva som er
intensjonen.
SVP skal sende inn medlemstall to ganger i året 31/1 og 15/11.
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Pr 15/11 ble vi bedt om å levere oppdaterte tall pr 1/11 som
grunnlag for budsjettering.
Pr 31/1 er det oppdaterte tall pr 31/12 året før som skal
innrapporteres sammen med regnskapet.

Det betyr at foreningene nå må sende inn tallene til SVP 2 ganger pr år.
Dette må vi ha fra dere fordi PF, som dere skal holde oppdatert kontinuerlig
har andre datoer når deres lister skal være oppdatert. Vi har derfor sett at
det kan være betydelige avvik mellom det dere rapporterer og det vi får fra
PF. De har av og til et etterslep på registreringene.
For 2015 har VD akseptert at de øker tilskuddet til medlemskontingenten til
PF slik at den dekker den fult ut.
Når det gjelder økonomisk tilskudd er vi utfordret til å se på mulige
reduksjoner og hvilke konsekvenser en reduksjon vil kunne få. Dette vil vi
jobbe videre med i styret.

Vegen og vi legges ned.
Vegen og vi kommer med sitt siste nummer den
2.april. Etter det vil det bli etablert en ny digital
kanal for informasjon om stoff om og fra Statens
vegvesen.
Dette aktualiserer ekstra satsing på bruk av PC
for pensjonistene som ønsker å følge med på det
som skjer hos vår gamle arbeidsgiver, og ikke
minst det som skjer i SVP og de lokale
foreningene.
Hvordan får vi dette til? Dette må SVP diskutere
og komme tilbake til.
Vi tar gjerne mot forslag fra dere.

Bruken av WEB-sidene våre.
Dersom foreningene har stoff de vil ha lagt ut på websidene, så er det bare
å sende dette til meg på adressen: svpstyret@gmail.com
Dette kan være filer som vi legger ut linker til, eller stoff dere vil ha inn på
foreningens kontaktside. Kanskje et bilde av styret slik det er hos Sogn og
Fjordane, jubileumsskrift som hos Nord-Trøndelag
eller Vestfolds interne blad Rasteplassen.
Forbundsstyret har besluttet at vi ikke legger ut
økonomiske forhold, så regnskap, årsmeldinger osv
blir derfor inntil videre ikke aktuelt. Husk disse sidene
er åpne for hele verden så vurder også innholdet i det
som presenteres med det som bakgrunn.

Ha det bra til neste nr. kommer senere i vår.

Ekstra medlemsoversikt pr
1/11

