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Til foreningslederene:
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ned.

Kjære SVP-ere.
Høsten er kommet og trærne har tatt på seg høstfargen.
Det er fint å bo i et land hvor det veksler mellom fire årstider. Hver av årstidene har sitt eget uttrykk og sin egen
sjarm. Personlig synes jeg ikke høsten er den beste årstiden, men vinteren kommer jo etterpå og den setter jeg stor pris på med snø
og skigåing. Jeg har nettopp kommet tilbake fra en helg på hytta, men til min
store skuffelse var det ikke nok snø til å prøve skiene.
Høsten er jo også den tid da neste års Statsbudsjett legges fram. I år ble det
lagt fram torsdag 6. oktober, og det har selvsagt vært kommentarer til det.
Men denne gangen er det mitt inntrykk at det er andre saker som har høstet
vel så mye oppmerksomhet som budsjettet. Jeg tenker på dopingsaken mot
Therese Johaug og presidentvalget i USA. Jeg synes synd på Therese. Hun
er blitt et offer for et utrolig dårlig håndverk hos skiledelsen. Når det gjelder
presidentvalget i USA, er jeg forbauset over at USA ikke har funnet noen
andre kandidater enn de to som nå konkurrerer. Jeg bodde i USA i 1978 da
Jimmy Carter, som var sittende president, tapte kampen mot Ronald
Reagan. Jeg husker debattene mellom disse to og hva aviser skrev og det
som kom fram ellers i media. Det lå på et helt annet nivå enn det som nå foregår.
Statsbudsjettet for 2017 ble lagt fram torsdag 6. oktober og det er selvsagt
alltid meget interessant å se hva som denne gangen foreslås, og også følge
med på kommentarene både fra andre politikere, men også fra oss vanlige
mennesker. Det som har vært den store utfordringen, og der hvor regjeringen
synes å ha sitt største problem slik det nå virker, er å nå klimamålene fram
mot 2030. Om 13 år skal Norge kunne vise til et utslippskutt på 40 prosent
sammenlignet med nivået i 1990. På dette området møter regjeringen stor
motstand fra sine to støttepartier på Stortinget. De mener at det som forslås
er alt for dårlig. Det virker som det er Venstre som snakker med de største
bokstavene og de har truet med å velte Regjeringen dersom de ikke legger
opp til en mere offensiv klimapolitikk.

En annen side av forslaget er dette med bruk av oljepengene. Den såkalte
handlingsregelen, som skal sikre at kommende generasjoner får glede av
pengene fra oljefondet, sier at staten hvert år kan bruke avkastningen, men
ikke forsyne seg av det som alt står på «bankboken». I år har en overskredet
skjæringspunktet litt. Regjeringen foreslår å bruke et beløp som tilsvarer anslaget for avkastningen av Oljefondet i år. Det er første gang det skjer. Men
det kan bli mere enn avkastningen i følge de siste prognoser. Begrunnelsen
fra regjeringen for det forslaget som er lagt fram er at avkastningen i år har
vært redusert pga. fall i oljeprisene. Det endelige tallet er fortsatt usikkert.Ønsket om å bevare den norske velferdsstaten har stor oppslutning i
Norge. Et eksempel er pensjonsreformen. Den gir lavere årlige pensjoner for
nye generasjoner hvis de lever lengre, men pensjonssystemet vil stå
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tryggere. Spørsmålet er om det er nok. Vi står ved en skilleveg hvor utgiftsveksten i stat og kommune vil øke, samtidig som statens inntekter avtar. Valget kan
bli mellom høyere skatter eller egenandeler, eller at en del av tjenestene blir
gjort om til et privat ansvar. Dette er ikke et budskap som en kan vinne velgere
på. Men hvis vi vegrer oss mot endringer kan høyere skatt til slutt bli resultatet.
Utgiftene til velferdsstaten vil akselerere i takt med eldrebølgen. Derfor kan valget for en finansminister i løpet av noen få år bli: Å kutte i velferdsstaten, øke
skattene eller å forsyne seg mere av selve bankboken. Det å ta mere av Oljefondet enn avkastningen er omtrent som å tisse i buksa.
De store tallene i Statsbudsjettet viser at inntektene til staten i 2017 vil være
1179,9 mrd. kroner, hvorav 163,8 mrd. kommer fra oljen og 1016,1 mrd. kommer fra andre inntekter. Samlete utgifter er 1301,1 mrd. kroner hvorav 442,4
mrd. kroner går til pensjoner og trygder og 858,7 mrd. går til andre utgifter. For
å få budsjettet til å gå opp foreslår de å overføre 121,2 mrd. kroner fra oljefondet.
Jeg tror at ønsket i befolkningen om å forsvare velferdsstaten, slik vi kjenner
den, er så stort at det kan bli politisk lønnsomt for en regjering å skyve endringene foran seg.
Hvordan har så forslaget til Statsbudsjett slått ut for oss eldre. Det virker som
det er et kjedelig budsjett uten de store fellene, både litt harmløst og litt tannløst. Det er ikke noe å skryte av for pensjonister, men heller ikke noe å bli direkte skremt over. Hvis vi for eksempel ser på et ektepar i 70-årene som har en
samlet inntekt på ca. 550 000 kroner, en ligningsformue på 2 millioner kroner,
egen bolig og ingen gjeld vil de få litt over 1000 kroner i skattelette på grunn av
lavere skatt på pensjonsinntekt.
Jeg har jo skrevet om trygdeoppgjøret i tidligere brev, om at vi ikke har fått noe
gjennomslag for vårt krav om at regulering av pensjonen skal følge prisutviklingen. Det ble lovet ved et vedtak i Stortinget i vår, at dette vil en komme tilbake til i en melding som skulle følge Statsbudsjettet. Ingenting om dette er tatt
opp i budsjettforslaget. I 2016 er generell lønnsvekst anslått til 2,40 % mens
lønnsveksten for oss pensjonister er 1,73 %. Prisveksten er anslått til 3,40 %.
Det vil si at vi pensjonister har fått et kjøpekrafts tap på 1,67 % i år. I budsjettet
for 2017 er generell lønnsvekst anslått til 2,70 %, mens vi pensjonister får en
vekst på 1,90 %. Med en antatt prisvekst på 2,00 % får vi et kjøpekrafts tap på
0,1 %. Det er jo ikke mye og selvsagt bedre enn i år, men det står igjen å se om
det blir slik.
Ellers settes det av mindre midler til momskompensasjon i 2017 budsjettet enn i
årets budsjett. Vi har jo våre budsjetter hatt stor glede av momskompensasjonen, men resultatet for oss kan altså bli at vi får mindre penger til momskompensasjon neste år enn vi har i år.

Mindre til
momskompensasjon til alle ?

For oss tidligere vegvesen folk er det jo interessant å se på hvordan samferdselsbudsjettet er, sammenlignet med tidligere år. Budsjettforslaget for veg og
bane økes med 7,8 % i forhold til i år. For å oppfylle kravene i vegnormalene
skulle ca. 1200 kilometer av riksvegenes 10.700 kilometer vært firefelts motorveg. Faktum er at ved årets utgang er 626 km firefelts motorveg. Det satses nå
på å bygge flere motorveger.
Ellers er jo dette med øking av drivstoffavgifter en del av regjeringens forslag til
å løse klimaforpliktelsene. Personlig blir jeg der et lite offer. Tidligere i år skiftet
jeg bil og gikk fra bensin til diesel. Dieselavgiften er jo den som nå økes mest.
Det er ikke lenge siden myndighetene sterkt anbefalte å gå over til diesel.
Som jeg har skrevet blir en av de store utfordringene framover i Statsbudsjettet
hvordan befolkningen i Norge blir i framtiden. Jo høyere levealderen blir, dess
større utgifter og utfordringer får resten av befolkningen til å ta vare på oss eldre.
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Derfor er det interessant å se litt på utviklingen av befolkningen i Norge. Vi er i
dag en befolkning på ca. 5.2 millioner mennesker. Av disse er 502 000 personer i
aldersgruppen 67 til 79 år og 220 500 personer er 80 år eller eldre. Tilsammen er
da vår aldersgruppe 67+, 722 500 mennesker. Det vil si at vi utgjør nå ca. 13 %
av befolkningen. Hvis en derimot ser på hvor stor del av befolkningen som er
over 18 år og dermed kan ha innflytelse ved stortingsvalg og kommunevalg, blir
vår gruppe en betydelig maktfaktor dersom vi stod sammen for å kjempe om de
samme sakene. Vår andel av stemmeberettigete velgere utgjør ca. 23 %. Vi kunne nesten overta styringen av landet, i hvert fall ha en større innflytelse enn vi har
i dag.

Levealderen
øker

Forventet levealder for oss som lever i dag, er 84 år for kvinner og 80,3 år for
menn. I 2060 vil dette ha steget til 89,2 år for kvinner og 87,2 år for menn ifølge
tall fra SSB. Fortsatt vil det være svært få som kan regne med å bli 100 år, bare
2,7 % av kvinnene og 0,9 % av mennene. Antall personer som er 70 år eller mer
dobles på tre tiår, fra 600 000 i dag til 1,2 millioner i 2050. Antall personer som er
80 eller mer dobles på bare to tiår, fra 220 000 i dag til 440 000 i 2040. I dag er
11 prosent av befolkningen, omtrent hver niende person 70 år eller mer. I 2060
vil andelen ha steget til 19 prosent, dvs. omtrent hver femte person vil være 70 år
eller mer.
I dag er bare 4 prosent av innvandrerne 70 år eller mer. I 2060 antas at denne
andelen har økt til 27 prosent av innvandrerbefolkningen.
I følge SSB, (Statistisk sentralbyrå), vil bare 12 prosent av befolkningen i Oslo
være 70 år eller mer i 2040, mens hver tredje person vil være 70 år eller mer i
enkelte distriktskommuner. Årsaken til dette er at unge mennesker ofte flytter til
sentrale strøk, og at innvandringen stort sett går til byer. I mange distriktskommuner vil dette bli en betydelig utfordring.
I følge NAV er det i år 874 380 alderspensjonister i Norge. Fordelingen mellom
kvinner og menn er ca. 50 % av hver. Ca. 140 000 er minstepensjonister. Av disse er ca. 85 % kvinner!

I 2015 var det 275 200 brukere av omsorgstjenester i Norge iflg. SSB. Driftsutgiftene for omsorgstjenester var i 2015, 101 mrd. kroner. Vel halvparten av utgiftene
går til tjenester for hjemmeboende. Tallet på brukere av hjemmebasert omsorg er
ganske stabil, men tallet på yngre brukere i denne tjenesten øker.
Nye sykehjem og avdelinger med høyere standard erstatter eldre instituttstasjoner. Men antall enerom på sykehjem har sunket det siste året. Enerom utgjør nå
nærmere 95 %.
Nyhetsbrevet denne gangen ble mye tall. Men Statsbudsjettet består jo i stor
grad av tall. Det står jo igjen å se hva som blir det endelige resultatet. Vi får komme tilbake til det i vårt julebrev dersom det blir endringer som berører oss.
Med hilsen
Kjell Levik
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Prøvekurs i Nord.

Siden sist har vår kasserer Jan Oddvar Haugerød og jeg holdt
kurs i Bodø og Tromsø.
I Bodø møtte foreningene fra Helgeland, Salten og fra foreningen i Lofoten og Vesterålen.
I Tromsø var det foreningene i Troms og Finnmark som stilte.
Kursene skulle egentlig være et prøvekurs i Bodø etter ønske fra
Kirsti som er leder der, (Foreningen i Salten). De to andre foreningene ønsket
også å være med, og slik ble det. Da så Ivar i Troms hørte dette mente han at
vi burde komme dit også når vi først var i gang, og så hengte Finnmark seg på.
Dermed har alle i region nord deltatt på dette kurset.
Kurset var en gjennomgang av vår organisasjon, tips om hvordan en seriøs forening skal drives med vekt på Styrearbeid og årsmøter. Ekstra stor vekt er det
lagt på økonomi og regnskap.
Det er nå opp til Forbundsstyret om dette skal videreføres også hos de andre
foreningene neste år.
På returen tok jeg hurtigruten fra Tromsø til Trondheim, på egen regning, i et
fantastisk vær. Skyfri himmel hele vegen og fordi det var vind fra øst var det
bare en krusning på sjøen på hele reisen.

Regionlederne våre.
Det har i høst vært valg på noen nye Regionledere, så her kommer den nye
listen over de 6 regionlederne.
Region øst

Arvid Andreasen Østfold arvandr5@online.no

Region sør

Andreas Setsaa
Vest-Agder

andreas.setsaa@gmail.com

Region vest

Per Birger Lomheim
Sogn og Fjordane

birlom@online.no

Region midt

Kolbjørn Engen
Møre og Romsdal

kolbeng@online.no

Region nord

Kirsti Skjold Evjen
Salten (Bodø)

kirstiskjold.evjen@gmail.com

Vegdirektoratet Otto Kleppe
Vegdirektoratet

Vi gratulerer
de nye regionlederne

vegdir.pensjon@gmail.com

HJELP !
Hei alle regionledere og andre som sender meg e-poster. Når dere skal sende
meg en epost med et nytt tema, ikke gjør det ved å svare på en gamme epost
fra meg. Da blir overskriften fra min mail overskriften i den dere sender. Om et
annet tema. Det skaper lett rot i min postboks fordi din epost legges sammen
med de med samme overskrift. Ta dere bryet med å skrive en ny overskrift hvis
det er en ny sak. Det vil lette mitt arbeid vesentlig.
Jeg har i de siste tiden fått eposter om medlemstall, valg av regionleder, og diverse andre spørsmål. Alle med samme overskriften på en epost jeg har sendt
dere.
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Her kommer et utdrag av SVP-hjulet for de frister foreningene har i
2017
Vedtektene § 2 medlemmer og tilsluttede
ene
medlemmer
Vedtektene § 2 medMedlemsoversikt pr ForeningForening- 20. jan. 2017
lemmer ogtilsluttede
31/12 sendes til SVP ene
ene
medlemmer
VDs retningslinjer. Dato
Medlemslister pr
Forening- ikke fastsatt, men SVV
31. jan. 2017 31/12 sendes til lokal
Foreningene
skal utbetale tilskudd
enhet
/
regionkontor
ene
innen 1/3.
Vedtektene § 10 ÅrsbeSiste frist for årsretning, Årsregnskap,
beretning, årsregnForening- styrets Sammensetning
31. mar. 2017
skap og styrets sam- ene
Foreningmensetning med adene
Retningslinjer for aktiviForeSøknadsfrist aktiviForening- tetsstøtte
1. mai. 2017
ene
ningene
tetsstøtte fra Fore-

Ta opp medlemsover- Forening-

Forening- 1. jan. 2017
sikt pr 31/12 2016
ene
HUSK:
Fristene skal
holdes

VDs retningslinjer og
Frist for innrapporteForening- Krav fra NAV
Forening- 20. sep. 2017 ring av medlemstall pr ene
1/9 til SVP
ene

SAKO konferansen blir likevel holdt.
Som dere vil ha sett av referatet fra Forbundsstyremøtet så blir et likevel holdt en
SAKO-konferanse nå i høst. Den vil bli holdt i Drammen 22 –23. november.
Vi kommer tilbake til dette ved en senere anledning.

Foreningenes WEB-sider
Som mange kanskje har sett har Vestfold kommet godt i gang med sine sider .
(Se bildet til høyre med et
utsnitt fra den.)
Jeg minner om at hvis dere har stoff som dere ønsker lagt ut på sidene så vil
jeg inntil videre kunne legge ut stoff for dere ved at
jeg lager egne nyhetssider
for de av foreningene som
ønsker det.
På sikt er det et mål at vi
skal kunne ha en i hver
region som kan ta seg av
dette.
Men altså har dere ønsker om egne nyhetssider, og dere har stoff, så kom med
det så skal jeg så langt jeg rekker legge det ut for dere.
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Medlemsoversikt.
Her kommer siste oversikt over medlemmene som dere sendte inn til meg pr 1/9 2016.
Felter merket med gult er tall fra siste årsskifte.
Pr 1/9 2016

Forening
nr
Navn
01
02-03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
14
15
16
17
18-1
18-2
18-3
19
20
21

Tilskudds- Tilskuddsberettigede berettigede Andre
medlemmer pr region

Sum
total
region

Sum

Østfold
Oslo og Akershus
Hedmark
Oppland

146

3

149

136

17

153

152

120

272

45

155

Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Helgeland
Salten
Lofoten og Vesterålen
Troms
Finnmark
Vegdirektoratet

139

48

187

99

26

125

117

38

155

79
56

64
51

143
107

166

65

231

247
96

120
40

367
136

126

1

127

149

59

208

65

193

37
88

8
46

45
134

27

0

27

100

45

145

SUMMER

110

128

544

490

509

403

729

717

734

528

90

342

9

99

450

110

110

0

110

110

870

3268

2398

Saker fra foreningene?
Har dere i foreningene saker som dere ønsker skal behandles i Forbundsstyret så kan disse sendes inn
til oss på adressen: svpstyret@gmail.com.

Hilsen
Erik Norstrøm
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