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Forbundsleder Kjell Levik 
 
Kjære SVP-ere. 

En kald og våt vår ser omsider ut til å være over 

og her på Østlandet er det innimellom tilløp til 

sommer med temperaturer i nærheten av 20 

grader. Det er nesten så en undrer seg på noen ganger om denne 

såkalte truende klimakrisen virkelig eksisterer. Men det gjør den nok. 

Dette som vi har opplevd i år med den kaldeste vår på over 50 år, er 

nok bare variasjoner, som i den store sammenheng er naturlig. 

Vår gamle arbeidsgiver Statens vegvesen har vært ute i hardt vær for 

tiden.  Det gjelder de såkalte ulykkes rapportene som ble unndratt 

offentlighet. Regjeringen satte ned et utvalg som skulle gå gjennom 

saken, og til og med utvalget har hatt problemer med å få ut 

informasjon fra vegvesenet. Jeg så et intervju med statsråden hvor han 

ble spurt om han fortsatt hadde tiltro til vegvesenet. Det sa han at han 

hadde så vi får håpe at dette går over.  

Som dere kanskje kjenner til har vegdirektør Terje Moe Gustavsen 

vært sykmeldt siden november i fjor. Han er nå på bedringens veg og 

han regner selv med å være tilbake i jobben i løpet av august. 

Ellers er det innført nye aldersgrenser i staten, men inntil en del 

formaliteter er i orden vil det i Statens vegvesen fortsatt være 70. år. 

Som dere kanskje husker har jeg skrevet om dette tidligere hvor jeg sa 

at jeg var enig i dette med å heve aldergrensen.  Men jeg er enig i at 

det egner seg ikke for alle stillinger. 

Ellers vurderer nå Statens vegvesen å innføre tvungen kursing av eldre 

bilførere, ikke bare frivillig slik som vi har det i dag med 65+. Årsaken 

er at eldre som er innblandet i trafikkulykker har vist en stigende 

tendens i det siste. 

Den viktigste saken som berører oss pensjonister og som har skjedd i 

det siste, er selvsagt trygdeoppgjøret. Den har vakt stor 

oppmerksomhet og har vært mye omtalt i media, og bra er det. 

Bakgrunnen er jo den store pensjonsreformen som ble gjennomført i 

2011. Kjernen i reguleringen av pensjonene er den såkalte G. 

Årsgjennomsnittet for G skal oppjusteres med forventet lønnsvekst. I 

år er den på 2,7 %. Hvis en et år bommer på lønnsveksten skal det 

justeres neste år. I fjor bommet en på lønnsveksten, den ble 0,2 % for 

høy. I år kommer det derfor som fradrag. I og med at reguleringen 

oppjusteres fra 1. mai, betyr det at G er oppjustert med 1.92 % fra 

denne dato. 

I pensjonsreformen i sin tid vedtok Stortinget at løpende pensjon skal 
oppjusteres med G, men med fratrekk på 0,75 %. Dette betyr at 
økningen i løpende utbetalinger til de fleste alderspensjonister fra 1. 
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mai blir 1.16 %. Dette tilsvarer en vekst på ca. 1.7 % i gjennomsnittlig pensjon 
fra i fjor til i år.  Med en antatt prisvekst på 2.1 % fra i fjor til i år, vil det si at vi 
får en nedgang i kjøpekraft fra i fjor til i år. 
 
Dette betyr selvsagt ikke så veldig mye i penger, men vi er totalt uenige i 
prinsippet. Jeg har vært i flere møter med den statsråd som håndterer denne 
saken. Det er som dere sikkert kjenner til, Robert Eriksson. Han kommer jo fra 
Fremskrittspartiet og som var det eneste partiet som ikke var enig i prinsippet 
med at pensjonister skal få et fradrag hvert år på 0.75 %, da 
pensjonsreformen ble vedtatt i sin tid. Men nå sitter de i regjering og da må de 
rette seg etter flertallet. Han har vridd seg svært på møtene synes jeg. Og for 
noen dager siden ble det offentligjort at regjeringen og Stortingets 
representanter har gitt seg selv et lønnshopp på mellom 3 og 4 prosent. 
 
Vi i SAKO og Pensjonistforbundet og noen andre pensjonistorganisasjoner 
hadde møte med Eriksson om trygdeoppgjøret og resultatet ble slik som 
beskrevet. Vi nektet å underskrive protokollen, det samme gjorde Landslaget 
for offentlige pensjonister (LOP) samt Funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon. Fem andre organisasjoner underskrev. Det var 
Seniorsaken, Forsvarets seniorforbund, Yrkesorganisasjonenes 
sentralforbund, UNIO og LO.  
 
Ellers har Erik Norstrøm og jeg deltatt på Landsmøtet i Pensjonistforbundet fra 
7. til 11. juni på Gardermoen. Det var et stort landsmøte, hele 157 deltakere 
hadde stemmerett. I tillegg var det gjester og observatører, til sammen var vi 

vel nærmere 250 
mennesker samlet på 
Scandic Hotell i disse 
dagene. Et meget 
interessant og lærerikt 
møte. 
Pensjonistforbundet har 
jo blant sine medlemmer 
en rekke tidligere 
politikere og for øvrig 
mange med lang erfaring 
innenfor 

organisasjonsarbeid. Å høre på disse innleggene fra talerstolen var i høyeste 
grad informativt. Jeg er veldig imponert over alle de som kjemper for de eldre 
sine rettigheter og krav. Forslaget til eldre politiske handlingsprogram for 
perioden 2015 – 2018 ble meget grundig drøftet og kommentert. 
 
Høydepunktet under møtet må vel sies å være at Siv Jensen og Jonas Gahr 
Støre var invitert til å komme for å drøfte hva de og deres partier ville gjøre for 
oss eldre. Det var lagt opp til en duell mellom disse to under ledelse av Erik 
Wold. Han er velkjent som tidligere 
programleder for debatten på NRK1 hver 
torsdag. De banket løs på hverandre uten 
at jeg kan si vi ble noe klokere. De ble 
også hardt presset fra salen, spesielt på 
dette med trygdeoppgjøret, men uten at 
de kunne love å støtte oss. Skuffende. 
Siv sa på slutten at hun ville komme 
tilbake til dette i forbindelse med neste 
års budsjett. Kanskje et lite håp. Ellers 
var det stort oppbud av journalister og TV 

 

 
Det er 
prinsippet 
som er aller 
viktigst. 
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kanaler under denne debatten mellom disse to. Det har vært skrevet i aviser og 
vist på nyhetssendinger på TV i ettertid. Bra er det. 
 
Pensjonistforbundet valgte ny leder på Landsmøtet. Det ble Jan Davidsen, en 

velkjent mann i norsk organisasjonsliv. Jeg så et 
intervju med han i Dagens Næringsliv for noen 
dager siden. Han varslet en meget aktiv linje med 
krav om forhandlingsrett og mer innflytelse i 
pensjonspørsmål. Det er jo kommunevalg i høst. Vi 
pensjonister utgjør en gruppe på over 750 000 
mennesker. Vi burde være en attraktiv 
velgergruppe dersom vi i felleskap kunne gå inn for 
en sak. Men jeg er redd for at det ikke lykkes. 
 

Jeg vil ønske dere alle en riktig fin sommer, enten den tilbringes i Norge eller 
på andre steder. Selv er jeg stort sett alltid i Norge om sommeren. Da er det en 
fin tid for alle typer aktiviteter. Men uansett hvor dere befinner dere, ha en flott 
sommer og vel møtt til høsten til nye utfordringer. 
   
Kjell Levik 

 

Resolusjoner som ble vedtatt på 
pensjonistforbundets landsmøte 8-11 juni 
 
 Krever vandelsattest i helsesektoren 

Samfunnet må arbeide mer preventivt for å hindre seksuelle overgrep mot 
eldre. De eldre er en like sårbar gruppe som barn og utviklingshemmede, men 
seksuelle overgrep mot eldre er minst rapportert og sannsynligvis mest 
tabubelagt av alle typer overgrep. 

Landsmøtet i Pensjonistforbundet, samlet på Gardermoen 8.-11. juni, krever nå 
at det innføres vandelsattest for alle som skal arbeide i helse- og 
omsorgssektoren. Mye tyder på at det er store mørketall når det gjelder 
seksualiserte overgrep mot eldre. 

En vandelsattest vil bidra til å øke pasientsikkerheten og skape større trygghet i 
pleie- og omsorgssituasjonen for mennesker som oppholder seg i institusjoner 
eller er avhengig av hjelpe i eget hjem. 

Mange eldre er særdeles sårbare og 
utsatte i forbindelse med en 
stellesituasjon, men også ellers fordi de 
ikke har evne til å gjøre anskrik, rømme 
unna eller varsle på annen måte. 

Ved siden av å innføre vandelsattest for 
ansatte, må ansatte i helse- og 
omsorgssektoren tilføres kunnskaper om 
hvordan de kan oppdage og melde fra om 
seksuelle overgrep mot eldre.  

 
Øk minstepensjonen til 250.000 

Flere enn 50.000 eldre i Norge er fattige. 
De har så lav inntekt at de ikke har råd til 
et varmt måltid hver dag. Landsmøtet i 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensjonist-
forbundet 
støtter en 
forskergruppe 
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undersøker 
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Pensjonistforbundet, samlet på Gardermoen 8.-11. juni, mener dette er så 
uverdig at regjeringen nå må bedre situasjonen for aleneboende 
minstepensjonister. 
Det er uverdig at vi har over 50.000 eldre som lever i fattigdom, når 
velstanden og inntektsutviklingen i resten av samfunnet har økt. Avstanden 
mellom kjøpekraften til minstepensjonistene og kjøpekraften til befolkningen 
for øvrig øker i takt med et rikere samfunn. 

Minstepensjonen er klart under EUs fattigdomsgrense, som i 2014 var på 
216.000 kroner for Norge. For å løfte minstepensjonistene ut av fattigdom, må 
minstepensjonen økes til 250.000 kroner. 
 
Protesterer mot redusert kjøpekraft 

Pensjonistene er de eneste som får redusert kjøpekraft etter årets 
lønnsforhandlinger. Landsmøtet i Pensjonistforbundet, samlet på Gardermoen 
8.-11. juni, protesterer på det sterkeste mot et slikt resultat. 
Pensjonistforbundet er sterkt bekymret for at årets trygdeoppgjør kan danne 
presedens og bidra til en forsterket negativ utvikling for landets pensjonister i 
årene som kommer. Landsmøtet uttrykker uro for at en slik utvikling kan bidra 
til ytterligere å øke forskjellen i levekår mellom pensjonister med redusert 
kjøpekraft og lønnsgrupper som opprettholder positiv lønnsutvikling og bedret 
kjøpekraft. 

Over 200 tillitsvalgte i Pensjonistforbundet er samlet til landsmøte. De ber på 
vegne av landets pensjonister Stortinget som bevilgende myndighet bidra til å 
nulle ut de negative konsekvensene for pensjonistene i årets trygdeoppgjør.  

Landsmøtet finner det uhørt at landets pensjonister utsettes for en så uheldig 
og urettferdig behandling som i årets trygdeoppgjør. 
 
Krever trygghet for omsorg 

Pensjonistforbundet krever tverrpolitisk handling for å møte utfordringer 
innenfor helse- og omsorgssektoren. Det er nødvendig å ta nye virkemidler i 
bruk. Landsmøtet i Pensjonistforbundet, samlet på Gardermoen 8. til 11. juni 
2015, krever at regjeringen garanterer for en trygg alderdom for alle landets 
pensjonister. 
Alle bør ha rett til en verdig og trygg alderdom, uavhengig av 
kommuneøkonomi eller geografi. Derfor må kommunene få øremerkede 
midler til drift av sykehjem. En verdig eldreomsorg innebærer at den eldre selv 
bestemmer hvordan omsorgen skal være. 

Kommunene må sikre tilstrekkelig kapasitet av omsorgsboliger og 
sykehjemsplasser for å møte innbyggernes behov. Institusjoner for eldre skal 
ha brukerutvalg. 

Hjemmebaserte tjenester må gis i tilstrekkelig grad av kvalifisert personell. 
Stoppeklokker og skjemaer må byttes ut med de eldres behov. Kvaliteten i 
hjemmebaserte tjenester må være høy, og det må kreves vandelsattest fra 
alle som jobber i eldreomsorgen. 
 
Krever å forhandle om egen pensjon 

Landsmøtet i Pensjonistforbundet samlet på Gardermoen 8.-11. juni krever å 
få tilbake forhandlingsretten ved regulering av Folketrygdens grunnbeløp og 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Før eller 
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pensjoner. Det er uhørt at pensjonister har mistet retten til å forhandle 
om sine egne «lønninger». 
Folketrygden og tjenestepensjonsordningene er viktige for det 
økonomiske grunnlaget i alderdommen. Alle skal være trygge på at de 
har en god pensjon å leve av. Derfor tar Pensjonistforbundet avstand fra 
underreguleringen av pensjonene på 0,75 prosent. Dette fører til at 
pensjonister sakker akterut i inntektsutviklingen og ikke får ta del i 
velstandsutviklingen på linje med yrkesaktive. 

Høring: Demensplan 2020 

 

Som en av SAKO organisasjonene tilknyttet Pensjonistforbundet har vi 
mottatt denne til høring. Vi har frist til å svare tidlig i august, så vi håper 
dere kan gi oss noen innspill til denne, senest 1.august. Send innspillene til 
både Kjell Levik, klevik@online.no og kopi til meg på svpstyret@gmail.com 
siden det er midt i ferietiden 

Link til høring vedr. Demensplan 2020. 
https://www.regjeringen.no/2423158. Der finner du høringsutkastet 
nederst på siden. 

 
 
HØSTENS MØTER I SVP ER FORELØPIG SLIK: 
 

Au-møte nr. 5: 8/9-2015 
Styremøte nr 3: 1/10-2015 
Au-møte nr 6: 27/10-2015 
Styremøte nr 4:26/11-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktør Erik Norstrøm 
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