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S1: Forbundslederen
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S3: Nytt fra
sekretæren

Til foreningslederne:
Spre våre nyhetsbrevet til alle
medlemmene!

Nyhetsbrevet ligger
også på WEB-sidene
våre under fanen
last ned.

Kjære SVP ere.
Jeg sitter og ser ut over et snøfattig landskap. Det er lite
som minner om jul. Slik som jeg minnes julene i hele
min oppvekst, var det alltid hvitt i desember. Det er jo
ikke sikkert at det var det, men det er det jeg minnes. Men det er jo ikke for
sent enda, det er jo noen dager igjen før jula ringer inn, så mye kan skje. Jeg
ser på nyhetene at det er store variasjoner over hele landet. Vestlandet og
Trøndelagsfylkene har hatt voldsomt uvær med store ødeleggelser. Mange
mener at det skyldes klimaendringene og det er kanskje riktig. Men det har
vel vært store variasjoner i værforholdene tidligere også.
Det som har preget nyhetsbildet den siste tiden er selvsagt forslaget til
statsbudsjett og kampen mellom regjeringspartiene og deres to støttepartier
Venstre og Kristelig Folkeparti. De nådde jo fram til enighet i siste øyeblikk og
diskusjonen går jo nå høyt hvem som oppnådde mest. Det store
stridsspørsmålet er jo da hvem som ble vinnere og hvem som ble tapere. Det
som satt lengst inne for alle er den såkalte bilpakken. Resultatet ble at
bensinavgiften økes med 15 øre og dieselavgiften økes med 35 øre, men at
årsavgiften reduseres med 12 prosent. Det blir en tilskuddsordning for å
redusere bompengesatsene utenfor de store byene. Det kan bety en
reduksjon på rundt 10 prosent i bompengesatsene på riks- og
fylkesvegprosjekter. Totalt skal dette gi skatte- og avgiftsreduksjoner for
bilister på i overkant av 900 millioner kroner hvert år.
Det ble også en økning av midler som skal gå til veg og bane. Det får vi være
glade for på vegne av vår gamle arbeidsgiver.
Hva ble så resultatet for oss pensjonister? Så vidt jeg kan tyde det som er
kommet ut, er at det eneste vi har oppnådd er at forslaget til tilskudd til
minstepensjonister ble økt med 4000 kroner. Det tar Hareide fra KrF æren
for. Han tar også æren for at kontantstøtten økes fra 6000 kroner til 7500
kroner. Akkurat dette med å betale kontantstøtte er jeg helt uenig i, men det
berører jo ikke oss i særlig grad, så det skal jeg la ligge. Det verste med dette
forliket er kanskje at de gjør et dypt innhogg i oljereserven. Hvis dette
fortsetter vil den være tom i løpet av 15 til 20 år. Det blir lite igjen til våre
etterkommere.
Etter all debatten og de ord som ble brukt av de fire partiene, er jeg litt
usikker på hvor dype sårene er etter høstens basketak. Og vil de gro i tide til
valgkampen. Hvis vi ser på hva de har oppnådd er det jo Hareide som sitter
igjen med mer enn sølvpenger i dette forliket. Uroen over om alle vil
hverandre vel har plaget partiene, ikke minst Venstre og FrP. Vårens
landsmøter vil vise om den endelige enigheten veier tyngre enn skuffelsen
over høstens kamp på grunnplanet i partiene.
Men en annen nyhet er nå tatt opp av avisene. Som kjent gikk jo NAV ut og
sa at heretter måtte alle koble seg på nettet for å få informasjon om egen
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pensjon. Så ble det svart fra statsråd Hauglie at alle eldre som ikke
klarer å komme inn på nettsiden skal fortsatt få det i posten. Men ble
det det endelige resultatet?
En annen sak hvor Annikken Hauglie er i søkelyset er
trygdeoppgjøret og ønsket fra PF om at en skal ha forhandlingsrett
om det. Det har nettopp vært et møte med ministeren om det hvor
Erik representerte oss. Han vil si litt om det og NAVsaken i sin del av
nyhetsbrevet.
En annen ting som det har vært mye skrevet om i det siste og hvor det er protester
spesielt fra folk som bor på landet. Det gjelder slukking av FM-nettet og innføring av
DAB-radio som nå starter på nyåret. Spesielt i store innlandskommuner er store
områder helt uten DAB-dekning. Jeg har sett mange sinte kommentarer hvor folk
reagerer på manglende dekning og at de må skrape et stort antall fullt fungerende
radioer. Jeg har forståelse for det. Selv har vi skaffet oss noen nye DAB-radioer og
de fungerer godt. Det var spørsmål om å utsette innføringen. Saken var oppe i
Stortinget, men innføringen går sin gang etter den oppsatte plan.
På vårt siste Forbundsstyremøte hadde vi en diskusjon om formålet med vårt
forbund og våre foreninger. Som dere vet står det jo i § 1 at vi skal fremme og ivareta
medlemmenes felles sosiale og kulturelle interesser og medvirke til at pensjonistene
på en positiv måte kan delta i den samfunnsutvikling som til enhver tid finner sted i
og utenfor etaten.
Litt lenger nede står det at vi skal arbeide for saker som har tilknytning til
pensjonistenes livssituasjon blant annet gjennom samarbeid med PF og SAKO.
Hva menes egentlig med dette? Ønsker medlemmene våre at vi har våre foreninger
bare for å kunne møte gamle kolleger, møtes til en prat og en matbit og være med på
felles turer. Dette er selvsagt en viktig del av foreningslivet. Men jeg har jo gjentatte
ganger i det jeg har skrevet til dere påpekt at det ligger et moralsk ansvar på oss
som har en bra pensjonisttilværelse, å arbeide for de som ikke har det så bra. Og det
er mange av dem. Alle minstepensjonistene for eksempel. Hvis vi kan stå sammen
så er vi en stor mengde folk som kan gjøre seg gjeldende og bli lagt merke til.
Lenger nede i § 1 står det at vi skal arbeide for større forståelse for Statens
vegvesen i samfunnet og medvirke til at medlemmenes kunnskaper og erfaring kan
komme etaten til gode. Akkurat den siste er jeg litt usikker på blir etterlevet. Det er
ikke stor etterspørsel etter oss til jobber i vegvesenet.
Men som sagt står dette i formålsparagrafen til vårt forbund. Hvor riktig er dette i
dag? Er det slik vi ønsker å ha det? Vi kommer tilbake til dette for vi planlegger at
foreningene skal kunne diskutere dette i løpet av neste år, og det er mulig vi tar det
opp på neste Landsmøte. Men jeg kunne tenke meg å få reaksjoner fra dere om
hvordan dere ser på livet i lokale foreninger. Vi er jo medlemmer i
Pensjonistforbundet og jeg sitter i Landsstyret. På styremøter og øvrige
arrangementer som jeg er med på i PF er det pensjonistenes tilværelse og deltakelse
i samfunnsutviklingen som står i høysetet.
Ønsker dere alle en fin julehøytid og vel møtt til nye utfordringer i 2017.
Hilsen Kjell
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Møte om kravene til statsbudsjettet for 2018.
Mens Kjell var opptatt på annet hold deltok jeg på formøte i Pensjonistforbundet den 9/12 og klokken 13 samme dag på møtet med Statsråd
Haugli og andre fra administrasjonen der kravene ble presentert.
PF startet med å etterlyse hva som var status i forhold til utbetalinger og mottak på papi
for de som ønsket det. Statsråden fikk overlevert et brev med ønske om et møte om
dette.
VG har i flere artikler tatt opp saken, og statsråden og NAV har gitt ulike svar. Hvem
bestemmer? På slutten av møtet svarte hun på dette på denne måten:
“Det kan virke som om jeg har ombestemt meg fra dag til dag i denne saken, men det
er ikke tilfelle.
 Hovedregelen er at dette skjer digitalt på NAVs sider.
 De som ikke ønsker dette kan ringe NAV og få det opplest på telefon.
 Alle endringer og årsoppgavene vil komme på papir.
 De som har spesielle behov kan få det på papir. Slike spesielle behov vil ikke jeg
legge meg bort i, men må avklares mellom den enkelte og NAV i hvert enkelt
tilfelle.”
Etter vår oppfatning løser ikke dette problemet for de som ikke har mulighet for å hente
ut informasjonen digitalt. PF har som nevnt over bedt om et møte om saken.
I tillegg overleverte Harald Normann, generalsekretæren i PF den helt ferke rapporten:
“En styrket samfunnsrolle for Pensjonistforbundet” med undertittel Diskusjon av
strategiske muligheter. En Link til rapprten finner dere under dette avsnittet:
http://www.fafo.no/index.php/nb/om-fafo/nyheter/item/ny-fafo-rapport-en-styrketsamfunnsrolle-for-pensjonistforbundet
Så tok Harald, vår generalsekretær en rask gjennomgang av våre syv prioriterte krav
knyttet til statsbudsjettet for 2018.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Forhandlingsrett på regulering av løpende pensjon i folketrygden.
Krafttak for de som har minst
Styrket kommuneøkonomi
Institusjonsopphold
Forebyggende helse
Frivillighetssentraler og kulturell spaserstokk tilbake til opprinnelig departementer
Husbanken.

Jeg vedlegger brevet med utdyping av kravene og brevet om NAVsaken sem vedlegg
bak på dette nyhetsbrevet.

Vår side i bladet Pensjonisten.
Det er en utfordring å få stoff til disse sidene så hvis noen har lyst til å skrive litt så ta
kontakt med noen av oss i Forbundstyret. Det vil vi sette stor pris på-
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Medlemstall pr 31/12 – 2016 – siste frist 20/1-17
Så minner jeg om at dere må ta en status på medlemstallet ved årets slutt og sende det inn både til oss
innen den 20/1 og til Regionvegkontoret innen den 31/12-17.
For å få riktig utfylling av giroblankettene fra PF ber jeg dere snarest sende inn navn og kasserer navn og
adresse eller den som disponerer foreningens bankkonto og nummeret på denne kontoen til meg. Jeg har
noen, men greit å få en sjekk på alle. svpstyret@gmail.com

Brønnøysundregisterene
Vi har fått forhåndsvarsel fra Lotteritilsynet om at det vil bli stilt krav om at foreninger som vil ha penger derfa
må være registert i Fgrivillighetsregisteret. De foreningene som ikke er det fra før må gjøre det. Husk også å
sjekke om navnet er riktig. (se protokoll fra siste styremøte i SVP).

Håndbok for SVP og tilsluttede foreninger.
Håndboka er nå godkjernt av Forbundstyret i møtet den 8/12-16.
Den vil derfor bli sendt dere i løpet av noen få dager elektronisk. Utskrift og kopiering må
derfor gjøres på nærmeste kontor for Statens vegvesen. Alle styremedlemmer bør ha sitt
eksemplar.

Kommende planlagte møter for SVP i 2017.
19/1 Forbundsstyremøte
m/ godkjenning av regnskap og antall medlemmer pr 31/12.
4/4 Forbundsstyremøte
30-31/5-17 Mulig utvidet styremøte. Region Vest er i så fall stedet. Besluttes på neste møte 19/1-17.
Det er ikke avsatt datoer for AU-møter idet mye kan avklares pr e-post og møter kan innkalles på kort varsel.
Dette var alt for denne gang så da ønsker jeg dere alle

En riktig god jul og et godt nytt år.
Erik Norstrøm
Sekretær SVP

