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Julebrev nr 2
I vårt julebrev som ble sendt dere for en tid siden, ble det gjort rede for
forliket om budsjettet mellom de to regjeringspartiene, Høyre og
Fremskrittspartiet, og de to samarbeidspartene Venstre og Kristelig
Folkeparti.
I forliket var det enighet om å beholde den saken som vi pensjonister er
spesielt opptatt av, at reduksjonen i grunnpensjonen for gifte og
samboende skulle gå opp fra 85 %, som den er i dag, til 90 %. Da brevet
ble skrevet, var vi allikevel usikre på om dette ville bli vedtatt i Stortinget.
Vi ikke visste hva de andre partiene mente om saken, og dessuten var
det også stor skepsis til saken i Høyre.
Forslaget ble imidlertid vedtatt, men vil ikke bli gjennomført før fra 1.
september. Helårsvirkningen som først kommer i 2017, utgjør til sammen
for to personer 9000 kroner.
Samtidig ble det også vedtatt at grunnpensjonen til minstepensjonister
stiger med 4000 kroner. Som det står i det forrige julebrevet er det
omtrent 50 000 personer i Norge som lever under fattigdomsgrensen.
Dette dreier seg i hovedsak om kvinner som har vært hjemmeværende
og hvor ektefellen har vært ute i arbeid. Når han er gått bort, har da den
gjenlevende ektefellen bare minstepensjon å leve av. Så begge disse to
vedtakene er et skritt i riktig retning og en slags julegave, men det er et
stykke igjen til vi har et rettferdig pensjonssystem.

Ny statsråd

Som jeg skrev sist, var det planlagt et
møte med Statsråd Robert Eriksson
den 16. desember for å presentere
våre innspill til 2017 budsjettet. Men
akkurat den dagen gjorde Statsminister
Erna Solberg den store omskiftingen i
regjeringen og Robert Eriksson var en
av de som fikk sparken. Han ble skiftet
ut med Anniken Hauglie fra Høyre.
Møtet ble derfor avlyst og vil bli holdt
en gang i januar. Robert Eriksson var
sterkt uenig i at han skulle skiftes ut.
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Min vurdering av Rober Eriksson som jeg
har møtt en del ganger, er at han er en
likandes person, det hjelper selvsagt at han
er trønder, og med stor gjennomføringskraft.
Imidlertid kan det virke som han enkelte
ganger har satt i gang tiltak uten å konferere
med de som blir berørt.
Dette skjedde blant annet da det ble
endringer i arbeidsmiljøloven for midlertidige
ansettelser. Der pådro Eriksson seg kjeft fra
LO, det ble streik, men saken gikk gjennom i
Stortinget. Nå fikk han jo smake sin egen
medisin, midlertidige ansettelser kan brått
opphøre og en står uten jobb.
Men som jeg også tidligere har sagt, Robert Eriksson virker som han har
forståelse for pensjonistenes krav til et meningsfullt liv. Og som jeg også har
fremhevet, Fremskrittspartiet kan virke som det eneste partiet i Norge som
virkelig taler pensjonistenes sak. Hva som nå vil skje når Høyre har overtatt
dette departementet er vanskelig å vite. Men vi går til møtet med Anniken
Hauglie med optimisme og håp om å få til et godt samarbeid.
Jeg ønsker dere på nytt en fin julehelg og et godt nytt år.
Kjell Levik.
Disse gode ønskene slutter også jeg meg til og ser frem til et fortsatt godt
samarbeid resten av perioden fram til Årsmøtet.

Hilsen
Erik Norstrøm
:/: Vedlagt finner dere også julebrevet fra Vegdirektoratet.

Avgått statsråd

