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Forbundsleder Kjell Levik 
  

Vi har nettopp hatt vinterferie i Norge.  
Da jeg gikk på barneskolen hadde vi ikke vinterferie, jeg 
så nettopp i avisen at den ble innført en gang på 50/60 
tallet. Det var litt uklart hvilket år det var. Derimot hadde 

vi høstferie, men det het ikke det. For oss var det potetferie og da var det 
reise rundt og hjelpe til med å ta opp poteter.  
 
Men vinterferien ser ut til å være populær. I Oslo var det veldig lite trafikk den 
uken vinterferien ble avviklet. Og med det flotte vinterværet vi hadde her, var 
nok mange på fjellet og gikk på ski. Men jeg så at det var ikke det samme fine 
været overalt. På Vestlandet, i Møre og Romsdal og i Trøndelag hadde de 
nedbørsrekord. Jeg så på nyhetene at folk ble bedt om snarest å reise på 
fjellet for å måke av hyttetakene sine. Det var snakk om opptil en og en halv 
meter med snø. 
 
Jeg har hatt en spesiell opplevelse i det siste. Jeg har blitt operert for grå 
stær. Og mange av oss er jo i den aldersgruppen at dette kan være aktuelt.  
Jeg grudde meg veldig til denne operasjonen. Dette med øynene er jo litt 
spesielt. Men det gikk veldig bra. Først det ene øyet. Operasjonen tok 15 
minutter, og jeg kjente omtrent ingenting. Etter 14 dager tok de det andre 
øyet. Samme erfaring. De sier det at sjansen for at det kan oppstå noen 
komplikasjoner ved en slik operasjon er en til ett tusen. Så nå ser jeg omtrent 
like godt som da jeg var mye yngre.  
  
Jeg var på Landsstyremøte i Pensjonistforbundet (PF) for kort tid siden. 
Meget interessant og lærerikt. Jeg synes vi har god nytte av mange grunner å 
være medlemmer i PF. Det blir bekreftet gang på gang. Det var mange 
interessante presentasjoner.  
 
Astrid Nøkleby Heiberg var en av de som var 
der og holdt foredrag. Hun er jo statssekretær i 
Sosial- og arbeids-departementet enda hun 
nærmer seg 80 år. Meget oppegående og 
morsom dame å høre på. Hun startet med å 
spørre om det var noen gamle på møtet og ba 
de rette opp hånden. Det var ikke mange som 
gjorde det. Så spurte hun om det var noen godt 
voksne der og da var det flere som rettet opp 
hånden. Noe av det hun snakket om er 
utviklingen av samfunnet vårt med stadig flere 
eldre.  
 
En tredjedel av befolkningen i dag hører til 60+ og gjennomsnittsalderen for å 
gå ut av arbeidslivet er 63 år. Dette kommer til å endre seg dramatisk i 
framtiden med høyere levealder og at folk står lengre i jobb. I 2020 er vi en 
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million pensjonister. Vi lever i dag 5 – 6 år lengre enn våre foreldre og 10 – 15 
år lengre enn våre besteforeldre. I 1967 da folketrygden ble innført var 
levealderen 72 år. Så samfunnet er under sterk endring som kommer til å 
berøre oss i sterk grad. Vi må tilpasse oss, men samfunnet må også legge 
forholdene til rette for en stadig eldre befolkning. 
 
Både i Sverige og Danmark er nå aldergrensen 75 år. I Sverige har 
pensjonistene en verre hverdag enn det vi har i Norge. Pensjonistene har en 
høyere skatteprosent enn de som er i arbeid. Nå er det jo store diskusjoner hos 
politikerne hos oss om hvordan de skal finansiere de store utfordringene vi har 
foran oss. Det gjelder blant annet økingen i arbeidsledighet og ikke minst 
hvordan de skal takle tilstrømmingen av flyktninger.  
 
Jeg er redd for at de kravene som vi har og som jeg har beskrevet tidligere, 
blant annet dette med trygdeoppgjøret, kan få en dårlig slutt. Det virker som 
lønnsveksten i år blir lav, og med 0,75 % fradrag som vi er utsatt for, vil det 
sannsynligvis skje det samme som i fjor at vi får redusert kjøpekraft. Etter 
fjorårets trygdeoppgjør sa regjeringen at de hadde til hensikt å ta en 
gjennomgang av reguleringsprinsippene med det formål å ikke få en utvikling 
der pensjonister får en redusert kjøpekraft og lønnsmottakere får økt kjøpekraft. 
Men ingenting har skjedd enda. Men vi må bare stå på og fremme våre saker. 
Til orientering var det en kampanje foran Stortinget 1. mars klokken 16.00 med 
krav om å få egenandel på tannhelse.  
 
Men det er på et område hvor vi godt voksne tar et større ansvar enn de som er 
yngre og det er å bruke stemmeretten. Ved kommune- og fylkestingsvalget i fjor 
høst var valgdeltakelsen ca. 60 %. For vår gruppe 67+ var valgdeltakelsen 76 
%. Eldre er mere interessert i lokalpolitikk enn andre grupper. Årsaken er 
kanskje at de eldre er den største brukergruppen av kommunale helse- og 
omsorgstjenester. Men vår gruppe er ikke representert i særlig grad av de som 
blir valgt som representanter. Bare 5 % av de som ble innvalgt i kommunestyrer 
eller fylkesting kommer fra gruppen 65+. Dersom vår gruppe skulle få en 
forholdsmessig riktig representasjon måtte andelen nesten tredobles.  
 
Pensjonister blir ikke alltid tatt på alvor. En er på en måte ferdig med livet tror 
noen. Mange er også utrygge og savner fellesskap. Det ble nevnt et eksempel 
fra Møre og Romsdal om hva som skjedde etter valget. I Romsdalsposten ble 
det beskrevet to kommuner i fylket hvor det etter valget i den ene kommunen 
var gjennomsnittsalderen i kommunestyret 34 år og i den andre kommunen var 
gjennomsnittsalderen 54 år. I følge Romsdalsposten så de mørkt på fremtiden til 
den kommunen som hadde et så gammelt kommunestyre. 
    
På Landsstyremøtet i PF ble det også presentert et tiltak som heter Tiltak 33 av 
Ida Bergene Kongsrud fra Statens vegvesen. Dette er et samarbeid mellom 
Statens vegvesen, Trygg Trafikk og Pensjonistforbundet og er et forebyggende 
sikkerhetstiltak for godt voksne fotgjengere. Vi blir flere eldre og vi har større 
risiko ute i trafikken enn andre grupper. Eldre fotgjengere blir oftere påkjørt ved 
kryssing av veg eller ved å ferdes langs veg. Ved kryssing av veg også i 
gangfelt tar de det for gitt at de blir sett, de oppdager heller ikke kjøretøy i tide til 
å avverge ulykken og bruker sjelden refleks. 
 
Det er utviklet et kurs som legger til rette for at godt voksne fotgjengere 
videreutvikler sine trafikkferdigheter ved å øke sin forståelse av trafikkbildet i 
eget nærområde og sin egen rolle i trafikken. Det gjelder også i høy grad sin 
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egen synlighet. Det ble anbefalt at lokalforeningene grep fatt i dette og satte i gang med 
informasjon og kurs. Materialet er tilgjengelig på vegvesen.no i løpet av våren 2016.  
   
Februar og mars er vel de månedene hvor alle våre foreninger holder sine årsmøter. 
Jeg har sagt det tidligere at dersom det passer kan noen fra styret godt komme og 
være med på disse møtene og presentere hva som er aktuelt sett fra vår side. Nå har 
vår nestleder, Arvid Andreassen vært i Rogaland, jeg har vært i Hordaland og Erik 
Norstrøm skal delta i Vestfold.  
Min opplevelse fra Hordaland var utelukkende positiv. Møtet ble holdt i de nye lokalene 
til vegvesenet. De holdt jo til i Fyllingsdalen tidligere, men nå har de flyttet inn i byen 
ikke så langt fra Grieghallen. En våken og oppegående forsamling deltok på møtet. Jeg 
fikk jo egentlig ikke så mange spørsmål etter min presentasjon, men det tok jeg som et 
godt tegn.    
 
Jeg har tidligere beskrevet det nye selskapet Nye Veger AS som kom i drift 3. januar på 
Tangen i Kristiansand. De er et heleid selskap av Samferdselsdepartementet, de skal 
rapportere direkte til Samferdselsministeren og operere parallelt med Statens 
vegvesen. De har fått tildelt 8 prosjekter som er kostnadsberegnet til 130 mrd. kroner. 
De prosjektene det gjelder er E6 nord og syd for Trondheim, E6 nordover fra Oslo inn i 
Hedmark og Oppland, E18 mellom Vestfold og Kristiansand og E39 fra Kristiansand til 
Sandnes. Selskapet får 20 år for å utføre oppdraget og skal i tillegg til å bygge vegene 
også ha ansvaret for drift og vedlikehold. Nye prosjekter kommer i 2022. Rundt 60 
personer vil ha sitt arbeid i selskapet når alle er på plass etter sommeren. 
 
Da dette ble lagt fram som en stortingsmelding i fjor ble det understreket hvor mer 
rasjonell og kostnadseffektiv vegbyggingen vil bli med det nye selskapet enn det som 
vegvesenet gjør i dag. Det er jeg totalt uenig i. Statens vegvesen har etter min mening 
det mest kompetente og sterkeste fagmiljøet innen veg bransjen i dag. Og de gjør en 
fantastisk flott innsats med de rammebetingelser de har. Jeg mener at dersom 
vegvesenet fikk de samme betingelser som det nye selskapet, ville de gjort en enda 
bedre jobb enn Nye Veger AS. 
 
Som dere skjønner er jeg helt uenig i stiftelsen av dette selskapet. Nå skal jeg i midten 
av mars på årsmøtet i NVF og høre på den nye direktøren i Nye Veger AS, Ingrid Dahl 
Hovland, fortelle om sine visjoner for selskapet. Hvis det kommer fram noe som er 
interessant der, skal jeg fortelle om det i det neste nyhetsbrevet.                                 
 
 
Kjell Levik. 
Forbundsleder SVP 
 
 
 

NYTT FRA SEKRETÆREN 
 
 
Det har fra min side vært en litt roligere periode nå etter jul, men nå er arbeidet med 
sakene til Landsmøtet i Molde i full gang. Det er derfor lite nytt fra meg denne gangen. 
 
Det er møte i Arbeidsutvalget vårt den 14. april, og Forbundsstyret uken etter, den 21. 
april der de siste godkjenninger blir gitt. Uken etter blir sakspapirene som skal 
behandles av dere på Landsmøtet, sendt ut til foreningene. 
 
Påmeldingen vil, som jeg har omtalt tidligere skje ved elektronisk registrering, og linken 
til dette skjemaet vil dere få i midten av mars, og frist for påmelding er som kjent ca. en 
måned før fristen for påmelding utløper. 
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Fra Pensjonistforbundet (PF).  

 
I dag fredag 4/3, så har dere sikkert fått med dere i nyhetene på NRK at 
Pensjonistforbundet har gått ut og krever nå å bli den 4. hovedorganisasjon og vil 
ha tilbake forhandlingsretten for trygdeoppgjøret som ble tatt bort fra PF ved den 
siste pensjonsreformen. 
 
Jeg vil også få minne om Haralds blogg. Det er generalsekretær i PF, Harald Olimb 
Normans blogg der han tar opp aktuelle tema. 
https://pensjonistforbundet.no/ og nede på høyre side finner du bloggen med ulike 
artikler om PFs aktiviteter og krav. 
 
Foreningenes årsmøter 

 
Jeg begynner nå å få inn dokumentene fra årsmøtene og 
oppdaterer de ulike listene og WEB-sidene etter hvert som de 
kommer. Hvis dere ser feil så vær så grei å varsle meg om det.  
 
Fra det jeg har sett til nå er det flere gjenvalg, men også en del 
nye, spesielt nye ledere i flere foreninger. 
 
Velkommen til dere alle, og gratulere med valgene. 
 

 

Andre nyheter 

 
Nasjonal transportplan for neste periode ble jo lagt fram i uka som gikk, og 

sykkelveger var en viktig del av det som ble fokusert.  
 
Snart er det vår, så kanskje det er på tide å sjekke sykkelen? Sykling 
er av flere aktiviteter for å holde oss i god form samtidig som en får 
frisk luft. 

 
 
 
 
 
 

 

Etterlysning 

 Jeg etterlyser fortsatt en person som ønsker å kunne arbeide med våre WEB-
sider: www.vegpensjonistene.no  
Vi er for sårbare når det bare er jeg som kan dette.  Vedkommende vil jobbe 
sammen med meg for å overta ansvaret når jeg ikke er sekretær lenger. Vi bruker 
Joomla som verktøy – enkelt og greit verktøy. 
 Vi trenger også stoff fra foreningene som kan legges ut på WEB-en. 
 
 
 
 
 
Det var alt for denne gang, og som dere ser er det lite nytt å berette fra min side. 
 
Erik Norstrøm 
Sekretær SVP 
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