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I mitt forrige nyhetsbrev skrev jeg om nyskapingen Nye
Veger AS som kom i drift fra nyttår. Jeg skrev også at
jeg skulle på årsmøtet i NVF og høre på direktøren i
selskapet Ingrid Dahl Hovland presentere sine vyer for
det nye selskapet. Dersom det kom fra noe nytt skulle jeg skrive om det i
neste nyhetsbrev.
Det ble et litt underlig møte. Den som hadde hovedforedraget var
vegdirektøren, Terje Moe Gustavsen, som presenterte forslaget til den nye
transportplanen som skal legges fram neste år. Det er jo et samarbeid
mellom jernbane, luft, sjø og veg og er et interessant og spennende prosjekt
om framtidens Norge på kommunikasjonssiden. Terje holdt på nærmere en
time og presenterte sitt innlegg uten manuskript i god gammel Terje stil. Jeg
merket ikke noe til at han nesten har vært borte i et år pga. sykdom. Det ble
mange spørsmål og kommentarer til det som Terje sa.

Til forreningslederne:
Spre våre nyhetsbrevet til alle
medlemmene!
Det ligger også på
WEB-sidene våre

Etter en god stund slapp Ingrid til og presenterte sine vyer for Nye Veger AS.
Hun snakket godt og interessant om sin utfordring som ligger i å oppfylle
samferdselsministerens drøm om at dette skal bli et vellykket prosjekt.
Porteføljen er 530 km ny veg til rundt 130 mrd. kr med byggetid på ca. 20 år.
Hun roste vegvesenet som en profesjonell etat, men kunne også tenke seg å
utfordre dem på enkelte områder innen standardvalg, håndtering og praksis.
Forholdet til vegvesenet vil bli regulert av en avtale som omfatter framtidig
samarbeid. Det går på drift og vedlikehold, trafikksikkerhet og noe på
grunnerverv. Noen forhold på myndighetssiden må avklares. Avtalen blir
utformet i løpet av 2016.
Mens vegvesenet har en forvaltningsstruktur, vil Nye Veger ha en
forretningsstruktur med Samferdselsdepartementet som eneeier og sittende
statsråd som generalforsamling. En relativ liten stab vil føre til at mye arbeid
må settes ut til andre. Selskapet skal ha kjernekompetanse på tekniske
spørsmål, samfunnsøkonomi, god prosjektering og god planlegging sa Ingrid.

Vegdirektøren
kommer også på vårt
Landsmøte

Som jeg skrev i mitt forrige brev forstår jeg ikke hensikten med å etablere
dette selskapet. Statens vegvesen er den beste og mest profesjonelle
utbygger vi har og jeg ser liten hensikt i å dele opp ansvaret for riksveger.
Men dette er jo en politisk beslutning og har ingen annen begrunnelse slik jeg
ser det. Etter foredraget var det også spørsmål til Ingrid. Men ordstyrer under
spørsmålene var Terje og han dominerte nok litt. Det var ingen hemmelighet
at denne nyskapingen Nye Veger var heller ikke han noen tilhenger av. Det
ga også kommentarene hans uttrykk for.
I mitt forrige brev skrev jeg også om resultatet fra kommune- og
fylkestingsvalget siste år hvor vår gruppe var den som tok størst ansvar for å
bruke stemmeretten (76 %), men er den gruppen som har lavest
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representasjon i kommunestyrer og fylkesting. Gruppen 65+ har bare 5 %
representasjon. Da er det interessant å følge med på de pågående
nominasjonene i USA for å bli amerikansk presidentkandidat. Det er jo tre
kandidater som har skilt seg ut nemlig Donald Trump, Hillary Clinton og Bernie
Sanders. En kan jo mene mye og mangt om disse kandidatene, men poenget
mitt er alderen på dem. Bernie Sanders er 74 år, Donald Trump er 69 år og
Hillary Clinton er 68 år. Altså ingen ungdommer og i Norge ville de neppe ha
blitt valgt dersom en skal følge valgvinden fra fjorårets valg. Hvorfor er de så
populære? De har jo slått ut alle de som de har konkurrert med og som er
yngre og til dels betydelig yngre. Og det merkelige er jo at det først og fremst er
ungdommen som har samlet seg rundt den eldste, nemlig 74 åringen Sanders.
Det er nok mange grunner til at de har blitt så populære. Det kan være stor
arbeidsledighet, innvandring og et ønske om et mere isolasjonistisk USA både i
handels- og utenrikspolitikken. Det skal bli spennenende å følge med hvordan
dette utvikler seg videre.
Jeg leser avisen hver dag mens jeg spiser frokost. Det er en god start på
dagen synes jeg. Avisen kommer jo hjem til meg i postkassen hver morgen.
Det er bare å gå ut og hente den. Men hvor lenge har vi den ordningen? Det er
jo flere og flere aviser som nå bare kommer på nettet! Papirutgaven forsvinner.
Det siste jeg hørte nå var at Dagbladet skal bare komme på nettet i framtiden.
Og mange lokalaviser er i tenkeboksen. Det betinger i framtiden at vi har utstyr
som gjør oss i stand til å følge med på nettet enten ved hjelp av en PC,
nettbrett eller en smarttelefon. For mange eldre er sikkert dette med moderne
IT teknologi en ny verden. Men dette er fremtiden dersom en vil følge med og
også ha kontakt med omverden. Vi i SVP har jo prioritert datakurs som et av
satsingsområdene som vi gir støtte til gjennom lokallagene. Så sett i gang og
tilpass dere fremtiden selv om vi er godt voksne mennesker.
Husker dere Pippi Langstrømpe? Hun hadde et valgspråk som lød omtrent som
dette. «Dette har jeg aldri gjort før så dette klarer jeg sikkert.»
For å komme i gang med en satsing på områder som IT eller datateknologi kan
det være enkelte små tanker en kan gjøre seg:
 Utfordring kan være en hindring, men ikke la det bli en hindring
 Motgang blir en sterkere av
 Feiler jeg på noe – så lærer jeg av det
 Tenk over hva du er god til eller hva du interesserer deg for
 Øv deg på noe som er ukjent eller nytt
 Fortell om dine interesser eller evner til noen andre
 Sett deg små hverdagsmål og nå dem
 Si din mening
 Lykke til
Arbeidsledigheten i Norge har nådd et toppnivå, det er det høyeste siden 1993
da det var 127 000 arbeidsledige hele året. Dette utgjorde 6,4 % av
arbeidsstyrken. Pr. i dag er det 134 000 arbeidsledige her. Dette utgjør 5 % av
arbeidsstyrken. Tallet arbeidsledige har økt med 47 000 på et og et halvt år og
det øker stadig fra dag til dag. Det er spesielt innen oljebransjen vi har fått en
arbeidsledighetstopp. Det spesielle her er at det er mange med høy utdannelse
som er blitt ledige. Kombinert med at det foreløpig ikke kan sees noen endring
til det bedre, blir utfordringen også for oss seniorer stor framover. Også
kombinert med den store flyktningestrømmen som er kommet til Norge i det
siste, blir utfordringene store for å få dette til å gå i hop økonomisk.
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Da blir spørsmålet om vi får våre krav gjennom. Vi skal ha møte med Arbeids- og
Sosialminister Anniken Hauglie i mai for å drøfte trygdeoppgjøret. I fjor ble det jo en
nedgang for oss på grunn av at lønnsveksten ble så lav at med den 0.75 % fratrekk som vi
får, mistet vi kjøpekraft sammenlignet med året før. Jeg er ikke optimistisk med hensyn til
årets oppgjør tatt i betraktning de utfordringer som ligger foran oss. I tillegg til det jeg har
nevnt har vi også en svakere krone og lavere oljepris. Og jeg har fått rett i mine
antakelser.
Etter fjorårets oppgjør varslet regjeringen at alle steiner skulle snus for at pensjonistene
ikke skulle bli de store taperne i år etter år med moderate oppgjør. Det ble derfor satt ned
et utvalg for å gå gjennom pensjonsreformen. De har konkludert med at pensjonsreformen
skal bli uendret. Og det har tydeligvis regjeringen sluttet seg til etter hva Anniken Hauglie
sa på TV forleden. Alderspensjonene skal ikke endres i år. Alle må bidra, sa hun med vekt
på nedgangstider, svakere krone, lavere oljekurs og stigende arbeidsledighet. Hun
poengterte spesielt om hvor mye det vil koste staten å kompensere kjøpekraften for at
pensjonister ikke skal komme dårligere ut enn prisveksten. Tallet var veldig likt den
summen som regjeringen har redusert formueskatten med! Dette er direkte umoralsk
overfor oss som gruppe og som har gjort en innsats gjennom et langt yrkesliv for landet.
Resultatet blir derfor at pensjonister med en pensjon på kr. 220 000 får 1.400 mindre å
rutte med i 2016. Møtet med ministeren i mai blir vel en ren formalitet.
Vi skal ha Landsmøte i Molde i år. Jeg gleder til å møte dere alle som kommer til
Landsmøtet. Det er jo en viktig del av vårt arbeid å møtes annet hvert år til Landsmøte.
Det er lokalforeningene som landsmøtedelegatene kommer fra og som representerer
grasrota i vår organisasjon. Dere skal fortelle oss i Forbundsledelsen hvilken veg vi skal
gå videre. Jeg ser fram til nyttige og hyggelige dager i Molde.
Vel møtt.
Hilsen
Kjell Levik

NYTT FRA SEKRETÆREN
Søknader om støtte.
Da 1. april var vel overstått så var det kommet inn søknader til den første av årets
søknadsrunder fra 12 foreninger på til sammen om lag 165 000 kroner.
Når vårt budsjett for hele året er på 100 000 kroner så er det også denne gangen søkt om
mer enn tre ganger så mye som vi i utgangspunktet har å tildele.
Søknadene vil bli behandlet på møter i april, og dere kan forvente at svaret foreligger helt i
slutten av måneden.
Dere vil da bli varslet om hvilket tilsagn hver enkelt søker får i et brev til alle foreningene.
Dette ble vi enige om på Landsmøtet i 2014. Det skal være full åpenhet om hvem som
søker og hvem som får, og hvor mye.
Jeg får av og til spørsmål om tildelingskriterier og jeg svarer da at vi tar hensyn til blant
annet disse sakene.

De områdene som ble vedtatt på Landsmøtet 2014

Prioriteringsrekkefølgen på listen

Har foreningen fått støtte tidligere

Hvor mye fikk de da, og til hvilket tiltak
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Foreningens økonomi pr medlem
Fylkenes størrelse og transportavstander

Det er ingen lett oppgave å få til en rettferdig fordeling, men vi gjør så godt vi
kan.
Husk at dette er bare et tilsagn. Pengene blir først overført nå det foreligger et
«regnskap» for aktiviteten som er sendt inn til oss som vi kan bruke som bilag i
vårt regnskap.
Årsmøter.
Så vidt jeg har fått oversikt over er det alle bortsett fra en forening som har
avviklet sine årsmøter. Begrunnelsen fra denne foreningen har jeg fått.
Når det gjelder innsending av årsmeldinger og regnskap så mangler jeg det fra
en annen forening. Referat fra årsmøtet med styresammensetning så mangler
jeg fra to andre foreninger.
Hvorfor skal vi i SVP ha Årsmeldinger og regnskap?
1. Vi søker om momskompensasjon på bakgrunn av regnskapet. (IKKE
momsrefusjon, men en kompensasjon for at vi som frivillig forening må
betale moms) Denne får dere tilbake fra oss.
2. Vi søker om statsstøtte som også foreningene får basert på
medlemstallet.
I begge tilfeller må vi sende inn opplysninger til staten. Lotteritilsynet og til NAV,
og de krever at vi kan sende dem årsmeldinger for utvalgte foreninger på kort
varsel når de tar stikkprøver for å sjekke om midlene brukes som forutsatt.
Landsmøtet 2016.
Som Kjell Levik skrev lenger fremme i dette nyhetsbrevet så nærmer vi oss
Landsmøtet.
Fristen for å melde inn saker er passert, og vi har fått inn 2 saker som begge
går på samme tema.
Materialet og alle sakspapirene skal behandles på Styremøte den 21/4 og dere
vil derfor få sendt ut materialet i siste uken av april.
HUSK Å MELDE DERE PÅ FØR 19. April
Skjemaet fikk dere i en link til i brevet som ble sendt ut før påske.
Det er bare en delegat fra hver forening, og det har ikke vørt praksis å ha med
observatører fra foreningene slik at det er ikke aktuelt i år heller.
Hilsen
Erik Norstrøm
Sekretær SVP

MOLDE
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