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Forbundsleder Kjell Levik 
 
 

        Julebrev 

 
 
Vi er i desember måned igjen og julen nærmer seg. Det er ufattelig så 
fort som tiden går. Jeg synes ikke det er lenge siden jeg satt og skrev 
julebrev til dere, men det er som sagt et år siden. Det påstås at tiden 
synes å gå fortere og fortere jo eldre en blir, og slik er det vel. Det er lite 
en kan gjøre med det, så en får bare akseptere det. 
  
Når det gjelder forberedelser til jula, så synes jeg den starter tidligere og 
tidligere for hvert år. Butikkene pynter til jul i november måned og legger 
ut annonser og tilbud på julegaver. Og restaurantene kommer tidlig i 
november med tilbud om julebord og bespisning. De sier du må være 
tidlig ute med bestilling på grunn av sterk pågang. Og det er jo med og 
fremskynder og forlenger julebordsesongen. På tross av stigende 
arbeidsledighet og påstand om mindre penger blant folk, ser ikke det ut 
til å påvirke julehandelen og julebordene. Vi har det tilsynelatende bra i 
Norge.  
 

En annen ting som også er med og bekrefter dette og det gjelder ikke 
minst oss, dvs. pensjonistene, er reiser til utlandet. Kona og jeg var en 
uke på Grand Canaria i oktober. Vi har vært der en gang før. Inntrykket 
da og nå er at der er det tilsynelatende omtrent bare nordmenn. Det 
virket som det ble snakket norsk overalt, og når vi vandret rundt i gatene 
møtte vi godt voksne norske par som kom gående hånd i hånd. Det var 
jo for så vidt hyggelig å se, men det bekrefter jo på en måte at vi har det 
ikke så aller verst de fleste av oss.  
 
Når det gjelder julegaver er det selvsagt barn og ikke minst barnebarna 
som vi tenker på først og fremst. Vi prøver å ikke ta helt av, men finne på 
ting som de trenger. Men nå er noen av barnebarna kommet i en alder 
der det er bare en ting som gjelder.  Penger! Når de spør meg hva jeg 
ønsker meg til jul, har jeg vanskelig for å svare. Jeg har jo det meste. Vi 
har etter hvert fått veldig mange ting i huset som vi egentlig ikke har 
behov for. Et gavekort er selvsagt greit. Men den beste julegaven de kan 
gi til meg, er å støtte en organisasjon som hjelper andre. Den 
organisasjonen som jeg anbefaler når de spør meg er Frelsesarmeen. 
Derfor har det vært en av julegavene til meg de siste årene. 
 

Flyktningsituasjonen 
Da jeg skrev til dere i fjor var det selvsagt uro og problemer rundt i 
verden. Det var krig, fattigdom og nød. Men situasjonen er totalt endret i 
år i forhold til hva som var situasjonen i fjor. Det er fortsatt krig og 
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fattigdom og nød. Men nå er det flyktningsituasjonen som dominerer nyhetsbildet. Pr i 
dag er det kommet ca. 60 000 flyktninger til Norge i år. Neste år er prognosen 100 000 
nye flyktninger. Situasjonen er kommet svært overraskende på alle, ikke minst på 
regjeringen og myndighetene forøvrig. Det er flott å se hvordan folk stiller opp for å 
hjelpe. Men det er også mange som føler en viss uro med den nye situasjonen. Ikke 
minst gjelder det spørsmålet om finansiering av hjelpen til flyktningene med hensyn til 
innkvartering og bosetting etc. Jeg kommer tilbake til det. For flyktningene vil bare 
fortsette å komme. Og nå er det ikke bare krig og fattigdom som er problemet og 
grunnen til at de flykter. Nå begynner også klimaendringene å slå ut for fullt. 
 
Som nevnt i mitt forrige brev til dere etter at Statsbudsjettet var lagt fram, var at 
Regjeringen bebudet en ekstra proposisjon til Stortinget i månedsskiftet 
oktober/november. Den tok opp om hvordan flyktningproblemet skulle løses og 
finansieres. Regjeringen anslår at de ekstra kostnadene som må til for å løse 
flyktningproblemet kommer på 9.5 mrd. kroner. Dette skulle blant annet løses ved at 
4.2 mrd. kroner ble tatt av bistanden til fattige land, utgiftskutt på 2.3 mrd. kroner, 
reduserte skattekutt på 1.8 mrd. kroner og mer bruk av oljepenger på 1.2 mrd. kroner. 
 

Etterpå har det vært en lang prosess med de to samarbeidspartiene til regjeringen, 
nemlig Krf. og Venstre, for å bli enige om hvordan finansieringen skulle skje. De er jo 
blitt enige for kort tid siden. En av de viktigste endringene er økning av grønne 
avgifter. De henter ca. 2 mrd. kroner ved avgift på flyreiser, økning av elavgiften og 
økt utbytte fra statlige selskaper, samt engangsavgift på biler som forurenser. 
Dessuten fører de tilbake 2,5 mrd. kroner til bistandsbudsjettet. Vår kjernesak, nemlig 
avkortning i pensjon for gifte og samboende beholdes. Forslaget er som kjent at 
reduksjonen endres fra 15 til 10 prosent. Oljepengebruken og skattegrepene beholdes 
i all hovedsak. 
 
Konsekvenser for statsbudsjettet 
Høyre og Fremskrittspartiet måtte derfor fire på forslagene fra det opprinnelige 
budsjettet og noe av dette tror jeg smerter.  Noe av det som smerter mest for 
Fremskrittspartiet er nok å godta økte avgifter på flyreiser og strøm samt at 
bomselskapene får mye mindre i støtte slik at bomavgiftene ikke vil falle så mye. 
Høyre liker ikke vår sak, nemlig avkortningen av fradraget på pensjonen for gifte og 
samboende. Den vil koste 3 mrd. kroner i året.  
 
Hva som vil skje i den endelige avstemmingen over budsjettet i Stortinget er selvsagt 
spennende. Det skjer ikke før 20. desember og resultatet blir en slags endelig 
julegave. Jeg er usikker på hva som vil skje med vår sak. De andre partiene på 
Stortinget har ikke gitt noe endelig signal så vidt jeg har fått med meg om hva de 
mener om den saken. Derfor er jeg usikker. Men jeg vil gi honnør til Fremskrittspartiet 
som ser ut til å være det eneste partiet som kjemper vår sak. Nå ser jeg at 
Fremskrittspartiet har en stor fremgang på meningsmålingene for tiden. Men det 
skyldes vel ikke bare vår sak. Kanskje måten Fremskrittspartiet kommenterer 
flyktningproblemet er en del av årsaken. 
 
Landsstyremøte i Pensjonistforbundet, 
Jeg har nettopp kommet tilbake fra Landsstyremøte i Pensjonistforbundet, der jeg er 
medlem. Det var et møte over tre dager på Gardermoen med et tettpakket og svært 
godt program som alltid. Det er veldig tilfredsstillende å være en del av 
Pensjonistforbundet. Vi er mange, og det er veldig mange av dem jeg møter både i 
styret og i administrasjonen som brenner for pensjonistene og deres krav og ønsker 
om et bedre liv. Det er stort engasjement både under møtene og i den mere sosiale 
del av oppholdet. 
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Vel en tredjedel av landets befolkning er pensjonister. God helse gjør at vi 
blir eldre. Dermed er vi flere som etter hvert har behov for kommunale 
tjenester. Den beste forsikring for en trygg alderdom er derfor en god 
kommuneøkonomi. Vi er den største brukeren av kommunale tjenester i vid 
forstand. Vi trenger en kommune som har tilstrekkelig bemanning og kvalitet 
i pleie- og omsorgssektoren, aktivitetssentre som gir livskraft og forebygger 
ensomhet og også penger til å strø fortauene. 

 
Krav til statsbudsjettet 2017 
Pensjonistforbundet har fremmet følgende krav til Statsbudsjettet for 2017: 

  

 Krafttak for de som har minst. Omtrent 50 000 personer i Norge lever 

under fattigdomsgrensen som EU har fastlagt til kr. 216 000 kroner. 

 Bevilgning til aktivitetssentre for eldre 

 Bevilgning til særlig ressurskrevende brukere må også gjelde for 

personer over 67 år, nå stopper bevilgningen der. 

 Det må settes av øremerkete midler til tiltak mot overgrep mot eldre. 

 Enerom på sykehjem. Dobbeltrom på sykehjem strider mot eneroms-

reformen som ble vedtatt i 1997. Innføringen av rabattordningen som 

du kan få dersom du mot din vilje havner på dobbeltrom er en feilslått 

politikk. Eldre pleietrengende krever verdighet, ikke rabatter. 

 Avkortning av grunnpensjon for gifte/samboende er en urett og må 

bort. I dagens pensjonssystem er pensjon utsatt lønn og skal betales 

fullt. Nå må de ta den siste 10 prosenten. 

Vi skal ha et møte med statsråd Robert Eriksson for å presentere disse 
kravene nå 16. desember. 
 
Som jeg sa det blir spennende dager framover. En annen sak som vi også 
kommer til å ta opp er trygdeoppgjøret.  
 
Som jeg har skrevet til dere tidligere ble det i pensjonsreformen i 2011 
vedtatt at årsgjennomsnittet for G skal oppjusteres med forventet 
lønnsvekst. Men for oss pensjonister skal det trekkes fra 0,75 %. I år var 
lønnsveksten så lav at med et fradrag på 0,75 % medførte det en nedgang i 
kjøpekraften fra i fjor til i år. Dette lovet Eriksson på et møte vi hadde 
tidligere i år at han ville følge opp. Vi skal minne han på det løftet. 
 
Jeg ønsker dere alle en fredfull julehelg og et godt nytt år. Vel møtt til nye 
utfordringer i 2016. 
 

Kjell Levik 
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NYTT FRA SEKRETÆREN. 
 
VÅRENS MØTER I FORBUNDSSTYRET.  

VÅREN 2016 HAR VI FORELØPIG AVTALT DISSE MØTENE I SVP: 
 

 19/1 AU-møte 

 28/1 Forbundsstyremøte 14/4 AU-møte21/4 Forbundsstyremøte 

 31/5 Forbundsstyremøte 

i tillegg er det: 

 1/6-2/6 Landsmøte i Molde 

 
Pensjonistforbundet inviterer til inspirasjonsmøte  
 

Detter er nok mest aktuelt for medlemmer i Oslo-området, men jeg tar det med her 

likevel: 

 

Prosjektgruppen Morgendagens aktivitetssenter inviterer til brunchmøte med et 

ønske om å inspirere til engasjement og glød slik at Morgendagens aktivitetssenter 

kan realiseres, også hos dere. Brunchmøtet vil finne sted hos Norges Røde Kors i 

Hausmannsgate 7, Oslo, 8.januar 2016 klokken 10.30.Vi ønsker deg velkommen! 

 

Målet er at alle lokalsamfunn skal arbeide for å etablere Morgendagens 

aktivitetssenter hvor livskvalitet, frivillighet og kultur står i fokus. Pensjonistforbundet 

og Norges Røde Kors setter fokus på viktigheten av nye møteplasser i alle landets 

lokalsamfunn. Vi ønsker å stimulere til aktivitet og sosialt fellesskap for alle. 

 

Mer informasjon og innhold finner du på denne siden: 

https://www.pensjonistforbundet.no/nyhet/2014-inviterer-til-inspirasjonsmoslashte. 

 

Annen info: Giroblanketter fra PF. 

 

Som det fremgår av referatet fra siste styremøte vil jeg komme ut med en liste med 

noen spørsmål om kasserers navn og adresse, kontonummer osv. 

 

Dette vil skje like før jul etter at en del spørsmål er avklart med rette vedkommende 

i Pensjonistforbundet. 

 

Da gjenstår det også for meg å ønske dere en riktig 
 
 
 

Med hilsen fra Erik Norstrøm 

 

 

 

 
 

Husk 
Landsmøte 
 i Molde 
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