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Forbundsleder Kjell Levik 
 
Kjære pensjonister. 

Den store nyheten de siste dagene har vært 

statsbudsjettet som ble lagt fram onsdag 7. 

oktober. Og det som selvsagt opptar oss er 

hvordan dette vil slå ut for oss pensjonister. Torsdag 8.og fredag 9. 

oktober var alle SAKO organisasjonene samlet sammen med 

Pensjonistforbundet for å drøfte konsekvensene av budsjettet og på 

hvilke områder en skal sette inn støtet for å prøve og påvirke eventuelle 

endringer.  

 
Generelt er jo situasjonen i Norge at vi er på veg inn i et mer aldrende 

samfunn. En tredjedel av befolkningen i Norge er over 60 år. At 

befolkningen blir eldre er selvsagt positivt. Det skyldes blant annet at vi 

er blitt flinkere til å ta vare på vår egen helse. Men det at befolkningen 

blir eldre skaper selvsagt utfordringer for hele samfunnet. Det betyr at vi 

lever flere år som pensjonister. Det betyr at det er flere som har gått ut 

av arbeidslivet som kan stemme under valg og være med og bestemme 

framtiden. Og det betyr også at det er flere mennesker enn tidligere som 

med tiden vil trenge de velferdstjenester som det offentlige kan tilby. Et 

aldrende samfunn skaper både muligheter, men også i høyeste grad 

utfordringer. 

 

Hverdagen til oss pensjonister kan være like ulik som for alle andre. Men 

vår hverdag skiller seg ut fra den yngre del av befolkningen ved at den 

ikke i hovedtrekk er fylt med betalt arbeid. Men en viktig del av vår 

hverdag er at vi må sikres trygghet. Og det handler blant annet om 

økonomi. Den pensjonen vi mottar må føles rettferdig. Og vi må bli hørt 

når dette bestemmes. For å sikre oss trygghet i helse- og velferds-

tiltakene må vi ha en skattepolitikk som sørger for at samfunnet er i 

stand til å tilby de tjenester vi trenger når vi ikke lenger kan ta vare på 

oss selv. 

 
En trygg bolig er meget viktig for å føle mening og et godt liv i 

hverdagen. Store deler av debatten i eldrepolitikken har i mange år dreid 

seg om sykehjem. Mangel på sykehjemsplasser, dobbeltrom osv. 

rammer de aller svakeste som ikke får den hjelpen de trenger. Det må i 

større grad i fremtiden sørges for at de eldre kan bo hjemme lengst 

mulig for at Norge kan huse et aldrende samfunn. Men selvsagt kan ikke 

alle bo hjemme. Sykehjem og andre institusjoner må vi ha som kan gi et 

verdig liv til den eldre del av befolkningen som trenger det. 
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SIDE 2 NYHETSBREV FOR MEDLEMMER AV SVP 

 

Da er det interessant å se på hvordan vi er kommet ut av dette i det 

framlagte statsbudsjettet. Men før vi begynner å se på det, vil jeg gjerne 

sitere Aftenposten som dagen etter at budsjettet var lagt fram, hadde en stor 

overskrift om hvem som var budsjettvinneren. Og det var veg. Budsjettet til 

veg, vegbygging og vegvedlikehold får et formidabelt løft. Og det vil selvsagt 

vår gamle arbeidsgiver Statens vegvesen nyte godt av. Vi er stolte og glade 

for at veg utfordringene ser ut til å bli tatt på alvor. Men vi må allikevel håpe 

at framtidige statsbudsjett ikke glemmer de behov som pensjonistene har for 

å ha et godt liv.   

 
Når det gjelder resultatet for oss som jeg skal komme tilbake til, så ser det jo 

ikke så verst ut. Men det er en stor usikkerhet ved dette. Det er noe som ikke 

er med i det framlagte forslaget. Flyktningene. Hvordan det skal løses og 

finansieres vil regjeringen legge fram i en ekstra proposisjon til Stortinget ved 

månedsskiftet september/oktober.  UDI anslår at det vil komme så mange 

som 30.000 asylsøkere til Norge neste år. Det siste anslaget som stod i 

avisen for noen dager siden er faktisk 60 000. Det er tre til seks ganger flere 

enn normalt. Det vil medføre mange milliarder kroner i økte utgifter for 

Norge. Søknadsprosessen, mottak, bosetting og integrering koster. Det blir i 

sum en stor ekstraregning for neste år.  

Og hvordan skal dette finansieres? Omposteringer ved å kutte andre utgifter, 

øke oljepengebruken eller andre tiltak? 

 

Ingenting er i boks før hele budsjettet er vedtatt. Og derfor er heller ikke det 

som skal tilfalle oss sikkert enda.  

 
For oss pensjonister som er gifte inneholder budsjettforslaget en liten 

gavepakke. Grunnpensjonen i folketrygden for gifte og samboende går opp 

fra 85 % som det er i dag til 90 %. Dersom dette blir vedtatt vil det gjelde fra 

september 2016 og først i 2017 vil det få full effekt. Helårsvirkningen som 

først kommer i 2017 utgjør til sammen for to personer 9000 kroner. Det er 

også foreslått å redusere inntektsskatten.  Dette betyr ikke så mye for folk 

flest og kanskje heller ikke for oss pensjonister som ikke har de store 

inntektene. Den jevne lønnsmottager får snaut en tusenlapp i skattelette. Det 

er de rike og spesielt de ekstremt rike som høster fruktene av dette. 

 

Det er det som vi kan få ut av dette. Men i tillegg er det jo en del økninger. 

Moms på kultur- og transporttjenester foreslått øket fra 8 til 10 %. Det betyr 

at vi må belage oss på at transport med tog og buss, ferjer, 

hotellovernattinger, NRK-lisensen, kinobilletter og fotballbilletter for eksempel 

blir dyrere. Alkoholavgiften og tobakksavgiften økes også.  

 

I et tidligere nyhetsbrev skrev jeg om trygdeoppgjøret. Som dere kanskje 

husker fikk vi i lønnsoppgjøret for i år en regulering av vår pensjon som var 

mindre enn prisveksten. Pensjonen for pensjonister skal oppjusteres med 

forventet lønnsvekst. Men så skal det trekkes fra 0.75 %, som det ble 

bestemt i pensjonsreformen i 2011. Derfor fikk vi en nedgang i kjøpekraft fra 

i fjor til i år. I møter med statsråd Robert Eriksson har han sagt at denne 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

 

SIDE 3 NYHETSBREV FOR MEDLEMMER AV SVP 

avkortningen vil han komme tilbake til. Det har vært antydet at i neste års 

statsbudsjett ville dette bli behandlet. Men i årets statsbudsjett står det ingenting 

om det. Vi får bare vente og håpe. Saken må i hvert fall ikke gå i glemmeboken og 

må holdes varm. 

 
De som kommer dårligst ut i årets statsbudsjett er minstepensjonistene. Det er ca. 

50 000 minstepensjonister i Norge som lever på eksistensminimum. I dette 

budsjettforslaget er de ikke nevnt. De vil få en verre situasjon enn tidligere blant 

annet med bakgrunn i økningen av moms på kultur og transporttjenester. 

 

Som sagt er dette forslaget til statsbudsjett. Det har jo vært kommentert både fra 

opposisjonspartiene og de som har en samarbeidsavtale med regjeringen, nemlig 

Venstre og Kristelig Folkeparti. Jeg har forsøkt å sette meg inn i kommentarene 

uten at jeg er blitt noe særlig klokere av det. Men det skal bli interessant å følge 

med i debatten framover og også se hva som blir det endelige resultatet. Vi får 

krysse fingre for at pensjonistene ikke kommer dårligere ut enn i det forslaget som 

nå foreligger. Og som sagt den store usikkerheten som ligger foran oss er hvordan 

de skal finansiere flyktningestrømmen.   

 
Med hilsen 
Kjell Levik 
 
 

  
 

 
HØSTENS MØTER I SVP ER SLIK: 
 

Au-møte nr 6: 27/10-2015 er avlyst 
Styremøte nr 4:26/11-2015 med vararepresentanter 
 

BRUK AV WEB-SIDENE 
 

Hvis det er noe foreningene ønsker at vi skal legge ut på WEB-sidene for din 
forening er det bare å komme med stoffet så skal vi søke å etterkomme det etter 
beste evne. 
 
Kanskje har du noen nyheter som kan komme på førstesiden også ?? 
 
 

DET NYE VEGSELSKAPET 
Samferdselsministeren sier han ser for seg et tosifret antall arbeidsplasser, og ikke 

et tresifret slik mange først trodde. Dette er ikke et distriktstiltak. Vi ser for oss en 

slank og effektiv administrasjon. Vi snakker om et tosifret antall ansatte, muligens 

mellom 50 og 80. Samferdselsdepartementet tar sikte på at selskapet skal være 

operativt fra 1. januar 2016.  
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SIDE 4 NYHETSBREV FOR MEDLEMMER AV SVP 

Ingrid Dahl Hovland er ansatt som administrerende direktør for 

Nye Veier AS. Hun kommer fra stillingen som administrerende 

direktør i Spenncon, og skal nå lede det nye statlige veiselskapet 

med base i Kristiansand. Hun har tidligere ledet boligdivisjonen i 

Selvaag Gruppen og før dette ledet en landsdekkende enhet i 

Veidekke, med ansvar for entreprenørtjenester innen vei- og 

tunnelbygging. Starten av karrieren var som prosjektansvarlig for 

utbyggingsprosjekter i Statens Vegvesen. 

 

 

DISTRIKTSMØTER 
Siden sist har det vært holdt distriktsmøter i region Sør som vi har fått referat fra, og 14/ og 15 

holdt region vest sitt distriktsmøte i Stavanger der sekretæren i SVP var invitert for å gi noen 

orienteringer. 

 

På dag to var det lagt inn faglig orientering om to store undersjøiske tunnelprosjekter. Ryfast og 

Rogfast.  

 

Vil du vite mer om disse så finner du det på vegvesen.no. 

Ryfast: http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/ryfast  

Rogfast: http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39rogfast/Fakta  

 

AKTIVITETSSTØTTEN FOR HØSTEN 2015. 
På grunn av andre oppgaver har dette dessverre tatt litt tid etter siste styremøte og få sendt ut, 

men oversikten kommer om kort tid, evt at den nettopp er sendt ut når dette nyhetsbrevet mottas. 

 

Ha en fortsatt fin høst. 

 

 
Det var alt for denne gangen 
Redaktør Erik Norstrøm. 
 
(Merknadene i margen står for redaktøren ansvarlig for.) 
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