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Forbundsleder Kjell Levik 

Sommeren nærmer seg slutten og det er på tide å 
komme med et nytt brev til dere.  

Jeg har jo i tidligere brev sagt at om sommeren ønsker 
jeg å være i Norge. Sommeren er jo en flott tid vanligvis og landet vårt viser 
seg fra sin beste side. Stort sett stemmer det, men ikke alltid. Vi hadde vår 
tradisjonelle tur til Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag i juli for å besøke slekt 
og venner og det var som vanlig hyggelig selv om sommerværet manglet. 
Rundt 10 til 12 grader og regn. 

Men nå er vi nettopp kommet tilbake fra en ukes tur til Italia. Prinsippet med å 
holde seg i Norge om sommeren er derfor brutt. Men det er en spesiell grunn 
til det i år. I fjor var kona mi Inger Marie på en 50 års jubileumstur med 
klassen sin fra lærerskolen til St. Petersburg i Russland med cruiseskip fra 
Stockholm. Det var anledning å ha med ektefeller og jeg var med. Vi fløy med 
SAS fra Gardermoen til Stockholm hvor vi neste morgen skulle gå om bord i 
cruiseskipet. Mens vi ventet på å gå om bord i flyet på Gardermoen, ble vi 
ropt opp. Det viste seg at det flyet vi skulle reise med hadde fått motortrøbbel, 
og de hadde satt opp et mindre fly som ikke hadde plass til alle. De som 
skulle rekke andre fly videre ble prioritert og vi som bare skulle overnatte i 
Stockholm ble spurt om vi kunne vente noen timer, det ble 4 timer. Dersom 
det var greit skulle vi hver få en ny flybillett verdi kr. 4.500, totalt kr. 9 000, til 
et hvilket som helst reisemål, pluss lunsj mens vi ventet på neste flyavgang. 
Vi måtte imidlertid bruke billettene innen et år. 

Derfor ble det Italia. Vi fløy til Napoli med SAS og var en uke i Sorrento i 
strålende sommervær. Vi fikk med oss en tur til Capri, vi besteg Vesuv og 
besøkte Pompeii, byen som ble begravd av aske og lava ved utbruddet fra 
Vesuv i år 40 etter Kristus. Besøket i Pompeii var en meget interessant 
opplevelse. Jeg har jo vært i Italia mange ganger, men det som slo meg 
spesielt denne gangen var hvor utrolig hyggelig det var å være der. Hvor godt 
vi ble tatt imot, hvor trygge vi følte oss og hvor hyggelige og gjestfrie 
italienere er. Og så er det jo en del billigere der enn for eksempel å gå ut og 
spise i Norge. I tillegg til flybillettene fikk vi også utbetalt kr. 1500 fra SAS. De 
1500 kronene ble brukt til meget gode middager til oss begge under 
oppholdet. 

Men en spesiell ting slo meg med dette besøket. Italia er jo et av de landene 
ved Middelhavet som tar imot flest flyktninger. De kommer jo i store mengder 
med båt over havet. Vi leser jo daglig i avisene om flyktningestrømmen som 
kommer til Italia og en del redselsfulle historier om det som kan skje på slike 
overfarter. Jeg ville tro at dette skulle sette sitt preg på livet og på det en vil 
oppleve som turist i et slikt land. Men dette så vi ingenting til. Ingen tiggere, 
ingen som skilte seg ut fra hverdagslivet. Og som sagt vi følte oss meget 
trygge, vi kunne bevege oss ute sent om kvelden. Ikke alle gater er like godt 
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opplyst og på vår veg tilbake til hotellet var en strekning uten lys. Jeg ville ikke 
ha gått på en tilsvarende uopplyst gate i Oslo. Det farligste i Italia tror jeg er 
scooter- og motorsykkeltrafikken i de trange gatene og med meget smale fortau 
som er der. Og selvsagt jordskjelv. Det var jo et da vi var der, og hvor det 
omkom ca. 300 mennesker 

En av de nyhetene som har preget nyhetsbildet i det siste er BREXIT. Det som 
betyr at Storbritannia vil melde seg ut av EU. Og det interessante er at det er de 
eldre som får skylden for at resultatet ble som det ble. Jeg har ikke tenkt dette 
som et innlegg i den britiske EU-debatten, men mer som et eksempel på 
stigmatisering av de eldre. I dette tilfellet fordi de representerer flertallet som 
ønsker Storbritannia ut av EU, og som de med det blir betegnet som uopplyst. 

Vi eldre i samfunnet blir stadig flere, men vi utgjør ingen samlet gruppe. Vi 
representerer et mangfold av meninger og interesser. I kjølvannet av BREXIT 
har jeg sett flere medieoppslag der vi eldre framstilles som en gruppe som 
samlet representerer en trussel for både velferd og demokrati i framtiden. Slike 
påstander er farlige fordi det bygger opp til en generasjonskonflikt i 
befolkningen. Gamle og unge har de samme rettigheter og må i fellesskap ta 
ansvar for framtiden. 

Jeg leser Aftenposten hver dag og det har skremt meg litt det som stod på trykk 
på lederplass for en tid siden. Jeg siterer: 

«Pensjonister får stadig større politisk makt. Men det er de unge som må betale 
for eldreomsorgen. Pensjonistene må ta seg i akt for, og ikke legge for store 
byrder på yngre generasjoner. Er fremtidens Europa preget av en kamp mellom 
generasjoner der de stadig flere gråhårete og etablerte hindrer de stadig færre 
unge fremadstormende i å få det livet de ønsker seg?» La oss virkelig håpe at 
framtidens Europa og framtidens Norge ikke setter aldersgrupper opp mot 
hverandre. Her har vi alle et ansvar for å se til at hvert menneske er en verdifull 
ressurs uansett alder. Selv om det ser ut til mediene med all sin innflytelse og 
makt faktisk i en del tilfeller ser ut til å jobbe for segregering av aldersgrupper. 

Pensjonistforbundet har også grepet fatt i dette om synet på oss pensjonister. 
Men også om dette som virker å være en uro om eldreomsorgen i Norge. Det 
kan være at det er skapt et bilde av at det er farlig å bli gammel i Norge. Som 
sagt virker det som om dette bildet er noe medieskapt. Det vil derfor bli 
arrangert en konferanse der deltakere fra ulike ståsted innen eldreomsorgen vil 
gi en balansert fremstilling av styrker og svakheter i norsk eldreomsorg. Jeg 
kommer tilbake om dette i et senere brev. 

Rundt 70 000 enslige minstepensjonister har får mer å rutte med fra 1. 
september. Enslige minstepensjonister har i dag en årlig inntekt på 179.748 
kroner. Det er langt under Eu’s fattigdomsgrense. De betaler ikke skatt og nyter 
derfor ikke godt av skattelettelsene som statsbudsjettet gir andre grupper. 
Merbeløpet som de nå får er 4000 kroner, slik at den nye satsen for 
minstepensjonistene blir 183.748 kroner i året. Det er de vell unt. Det er i 
hovedsak kvinner dette gjelder. Jeg tror ikke det er så mange av våre 
medlemmer som er i denne gruppen. Samtidig får vi jo også reduksjon av 
avkortningen for gifte og samboende pensjonister. Det vil komme mange av oss 
til gode selv om den ikke tar steget fullt ut. 

Nå nærmer det seg et nytt budsjettår og det blir spennende å se om regjeringen 
vil ta litt til seg av noen av de innspillene vi har kommet med tidligere. Noe av 
det som vi ikke lar gå i glemmeboken er det som skjedde i fjor og i år. Som kjent 
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ble lønnsveksten så lav at med den 0,75 % fratrekk som vi får, mistet vi kjøpekraften to år 
på rad. I år utgjorde det 1.1 prosent. Nå skal vi ha møter i Pensjonistforbundet for å legge 
slagplanen for vår satsing på emner som vi vil legge fram i samtaler med regjeringen. Men 
vi må ikke være for store optimister. Vi minnes hva som skjedde i vår samtale med 
sosialminister Anniken Hauglie tidligere i år da vi nektet å undertegne protokollen. Det 
hjalp ingenting.  
 
Jeg ønsker dere alle en fin høst. 

Kjell 

 
 

NYTT FRA SEKRETÆREN 
 

Pensjonistforbundet 65 år. 

Mens Kjell var i Italia deltok jeg på både jubileumsmarkeringen av 65-årsjubileet den 23. 
august i Sarpsborg, og et ekstraordinært Landsstyremøte i PF dagen etter. 
 
Markeringen ble markert med en forestilling med taler og underholdning før den ble 
avsluttet med en hyggelig middag i de flotte lokalene Festiviteten. 
 
Hovedpunktet på det ekstraordinære Landsstyremøtet var økonomien i PF. Den innsatsen 
som er gjort for å øke medlemstallet har kostet mer enn det har gitt av nye medlemmer, og 
det var derfor nødvendig med en del omprioriteringer. Noe ble utsatt til neste år, og noe 
ble sløyfet. 
 
Den tillyste SAKO-konferansen i oktober som jeg nevnte i forrige nyhetsbrev utgår og 
erstattes av et ledermøte for Lederne av SAKO-organisasjonene. 
 

Aktivitetstilskudd  
Som nevnt tidligere og i SVP hjulet så ble det i høst en runde 2 for slike søknader. 
Dette fordi styret valgte å åpne for å benytte hele det budsjetterte beløpet for 2016, og at vi 
var klar over at det hos noen var forventninger om en runde nr 2 ved søknadsfristen for 
runde 1 i 2016. Behandlingen skjer på AU-møtet. den 23/9 
 
Landsmøtevedtaket om en søknadsrunde blir derfor gjeldende fra og med 2017. 
 

Vår side i bladet Pensjonisten nr 5/2016. 
I neste nummer av Pensjonisten har vi ikke klart å skaffe stoff til denne siden som hadde 
frist 2. september. Dette beklager jeg, men skyldes blant annet at jeg har hatt andre 
utfordringer knyttet til min helse i sommer, og har valgt å kutte ut arbeidet med SVP-saker 
til et absolutt minimum, men er nå tilbake i godt motivert modus. 
 

Bruk av vår logo. 
Jeg registrerer at ikke alle har tatt i bruk brevarkene med vår logo på. Minner derfor om at 
på utvidet styremøte i 2015 med alle regionlederne og foreningslederne i region øst vedtok 
enstemmig at dette skulle brukes av foreningene. Inkl invitasjon til møter osv. 
 

Kontaktpersoner i Statens vegvesen 
Her kommer en oppdatert liste over våre kontaktpersoner i de 6 regionene. 
Listen er mottatt fra Vegdirektoratet 6. september 2016. Se tabellen på side 4. 
Dette er klippet direkte fra denne oversendelsen, men satt inn i en tabell. 
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Region øst 
Tone Merete Myhre 
HR-seksjon 
Lillehammer 
Telefon: +47 61271228 
Mobil: +47 41629770 
e-post/Lync:  
tone.myhre@vegvesen.no 
 

Region sør: 
Berit Falnæs 
HR-seksjon  
Arendal, 
Telefon 37019946 
E-post berit.falnas@vegvesen.no 

Region vest:  
Anita Hagen  
Internservice 
Stavanger  
Kontortelefon: 51911312 
Mobil: 99395184 
E-post: anita.hagen@vegvesen.no 

Region midt 
Odd Rød 
Telefon: 71274234  
Mobil: 90987138 
E-post: odd.rod@vegvesen.no 
 
Lokal fylkeskontakt for 
pensjonistforeningen i Sør-Trøndelag 
er Kari Britt Ofstad Maier. 
 
Lokal fylkeskontakt for 
pensjonistforeningen i Nord-
Trøndelag er Lena Grimstad. 
 

Region nord: 
Rigmor Nilsen 
HR- seksjonen 
Bodø 
Telefon:75552870 
E-post: rigmor.nilsen@vegvesen.no 

 

Vegdirektoratet: 
Maya Turi 
HR Vegdirektoratet 
Telefon: 77617261  
Mobil: 91113222 
E-post: maya.turi@vegvesen.no  
 

 

Medlemstall pr 1/9 2016 
Da har jeg begynt å få inn medlemstallene fra noen av foreningene pr epost. 
Det benyttes noe ulik betegnelse på det som sendes inn. Et par foreninger oppgir 
tallet for innmeldte i Pensjonistforbundet. Jeg regner med at det er det samme tallet 
som skal rapporteres, nemlig antall tilskuddsberettigede fra Statens vegvesen. 
 

Kommende planlagte møter for SVP. 
23/9 AU-møte (flere etter behov) 
12/10 Forbundsstyremøte. 
 m/Godkjenning av budsjett for 2017 
8/12 Forbundsstyremøte med alle vararepresentantene. 
2017 

19/1 Forbundsstyremøte 
 m/ godkjenning av regnskap og antall medlemmer pr 31/12 
 

Dette var alt for denne gang. 

 
Ser fram til gode kontakter i hele den kommende perioden 

 
Erik Norstrøm  
Sekretær SVP 
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