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Forbundsleder Kjell Levik 
Kjære SVP-ere. 
 
Jeg har nettopp hatt en fin opplevelse som jeg gjerne vil 
dele med dere. Vi har sagt fra til alle lokalforeningene 
våre at vi som sitter i sentralstyret vil gjerne komme og 
delta på årsmøtene dere arrangerer. Det har jo nå vært 
høysesong for årsmøter. Selv ble jeg invitert til å komme 

til årsmøtet i Aust-Agder 28. februar i kantina på vegkontoret. Møtet startet kl. 
19.00. 
 
Det var stort oppmøte. Mange av medlemmene hadde også med seg ektefeller 
og ledsagere. Etter at det formelle årsmøtet var over, var det bespisning med 
meget god mat og deretter åresalg med mange flotte gevinster. (Loddene var 
formet som årer.) Mange av gevinstene var laget og anskaffet av medlemmene.  
 
Det som var spesielt hyggelig var den fine stemningen på møtet. Det var tydelig 
at de likte å være sammen. Selve årsmøtet var jo veldig godt forberedt og ble 
profesjonelt gjennomført. Styret fikk ikke gjennomslag for alle sine forslag. Det 
tyder jo på at det var våkne folk til stede som hadde satt seg inn i sakene som 
skulle behandles. Men som sagt var det en fin opplevelse å være til stede, og en 
liten vitamininnsprøyting for hvor viktig det er at vi har oppegående og dyktige 
lokalforeninger. 
 
Ellers er det jo tydelig at det er valgår i år. Alle partier har og skal gjennomføre 
landsmøter i disse tider og det er klart at de er på frieri også til oss pensjonister. 
Tidsskriftet Våre Veger som kommer med et visst antall nummer hvert år, hadde i 
siste nummer en oversikt over vegpolitikken til de ulike partiene. De hadde 6 
spørsmål som de hadde presentert for programkomitelederne i de forskjellige 
politiske partiene.  
 
Arbeidet med partiprogrammene tyder på at partiene er relativt samstemte på at 
vegsatsingen skal videreføres og at fylkesvegene skal få et løft. Innføring av 
vegprising er mer i det blå. Senterpartiet ved komiteleder Ola Borten Moe vil 
avvikle Nye Veier AS. De mener staten ikke trenger to selskap for å bygge veg, 
det medfører bare økt byråkrati og mindre penger til vegbygging. Det 
interessante her er at i dette spørsmålet sitter Arbeiderpartiet mer på gjerdet. 
Komiteleder Hadia Tajik sier at de vil komme tilbake etter valget med hva de vil 
gjøre med Nye Veier AS når de ser hvilke forpliktelser selskapet har. 
 
Det virker på meg som vi har hatt en gledelig satsing på veg i Norge i flere år 
gjennom skiftende regjeringer. Det er viktig å holde trykket oppe og styrke 
satsingen. Investering i trygge, effektive veger er en investering i Norges framtid. 
Hva jeg mener om Nye Veier AS har jeg gjort rede for i et tidligere brev. Jeg 
mener at det var helt unødvendig å starte dette selskapet i og med at en har 
Statens vegvesen. Selskapet har ikke bygget en eneste meter veg enda. Nå er 
det også reist spørsmål ved om selskapet kutter hjørner for å spare penger slik 
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at det går ut over telesikring og trafikksikkerhet.  Stortingsvalget 11. september vil gi 
svaret på hvem som skal få det endelige ansvaret med å løfte norsk vegpolitikk videre 
opp og fram.  
 
Også på et annet område er det blitt diskusjoner nå når partiene har startet 
planleggingen av valgkampen. Det gjelder eldreomsorgen. Vi eldre lever jo lengre og 
lengre og derfor blir jo eldreomsorgen en større og større utgiftspost i statsbudsjettet. 
Men hvor god er eldreomsorgen og hva kan gjøres bedre? Jeg må innrømme at 
sykehjem gjør meg nervøs. Tanken på at livet skal ta slutt på en fremmed institusjon, 
vil jeg helst bare skyve fra meg. Å forestille meg at jeg sitter alene og passiv på et 
sykehjem, forvirret og uten tillit til de som jobber der. Full av medisiner slik at enten 
sover en eller så klarer en ikke å følge med på det som skjer. I Oslo er 
gjennomsnittlig legemiddelbruk pr. beboer 7.5 ulike medisiner daglig!  Dette er et 
skrekkscenario. 
 
Regjeringen har nå lagt fram  
 
fem prioriterte områder innen eldreomsorgen som de vil ha fokus på framover og hvor 
de mener det er viktig å gjøre en innsats. Flere av de andre partiene har også sagt at 
de vil prioritere eldreomsorgen. 
 
Men de fem prioriterte områdene som regjeringen har lagt fram og som de vil gjøre 
noe med, er følgende: 

• Behov for mat. Lite og feil mat gjør det tyngre å mestre livet. Mange eldre er 

undernært og feilernært og det kan gi sykdom og funksjonsfall. 

• Behov for aktivitet og fellesskap. Eldre mister mye sosial kontakt når de slutter i 

jobb eller mister ektefellen. De har behov for møteplasser i lokalsamfunnet. 

• Behov for helsehjelp. Mange eldre lever med kroniske lidelser og 

funksjonsnedsettelser. Riktig helsehjelp gjør det lettere å mestre livet og hindrer at 

sykdommer forverrer seg. 

• Behov for sammenheng og gjennomføring. Mange eldre og pårørende 

opplever utrygghet fordi tjenestene ikke henger sammen. 

• Pårørende og personell. Innsatsen fra pårørende er ofte høy når skrøpelige eldre 

bor hjemme. Når de eldre flytter på institusjon, synker de pårørendes innsats ofte 

brått. 

Som sagt har de andre politiske partiene også lagt eldreomsorgen høyt på 
prioriteringslisten. Nå er jo situasjonen at det er ulike resultater og ulik erfaring med 
eldreomsorg rundt i landet. Jeg tror at det beste for alle parter var å se på hvordan de 
gjør det i de kommunene som har lyktes best og lære av dem. For det er jo noen 
steder hvor eldreomsorgen fungerer aldeles glimrende. Men erfaringen som mange 
har, er at det er meget vanskelig å gjøre endringer.  
 
Pensjonistforbundet har foretatt en stor undersøkelse blant sine medlemmer for å 
spørre om hva de viktigste sakene de mener som PF bør jobbe med innen 
eldreomsorg. De sakene som kom øverst på listen var: 
 

• Flest mulig kan bo lengst mulig i egen bolig 

• Eldreombud for å ivareta de eldres rettigheter 

• Økonomisk krafttak for de som har minst (minstepensjonistene) 

• Avskaffelse av uverdige forhold i eldreomsorgen 

Siden desember i fjor har ingen alderspensjonister eller uføretrygdede fått 
«lønnslippen» sin i posten, uansett om de ikke er registrert som digital bruker, har 
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PC, smarttelefon eller nettbrett. Mange fortvilte og rasende pensjonister har tatt dette 
opp med NAV uten at det foreløpig har skjedd så mye. Pensjonistforbundet har trykket 
opp tusenvis av postkort hvor det står: «Jeg vil ha slippen min tilbake». Disse er delt ut 
rundt omkring på steder hvor pensjonister ferdes. De signerte postkortene skal sendes til 
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Målet er at pensjonister som ønsker det skal 
få utbetalingsmeldingen i posten. 
 
Nå har jo regjeringen akkurat startet planleggingen av neste års statsbudsjett og det er jo 
da vi får se om de vil vise om de har noen handlingsplan for de prioriterte områdene sine 
innen eldreomsorg. Og hva de andre partiene vil satse på av forbedringer av 
eldreomsorgen i Norge. Vi går en spennende valgkamp i møte. Gjennom SAKO 
organisasjonen skal vi jo møte regjeringen eller rettere sagt Arbeids- og 
Sosialdepartementet. Vi er innkalt til møter nå om våre krav til statsbudsjettet og om 
trygdeoppgjøret. Tidligere hadde vi jo forhandlingsrett om disse sakene, men den har vi 
mistet. Men hvis vi ser på bestemmelsene i Pensjonsreformen fra 2011 virker de både 
uforståelig, ufornuftig, usosiale og ikke minst urettferdige. Det største alvoret ligger i at vi 
gjennom 0,75 % indekseringen har tapt kjøpekraft både i 2015 og 2016. Det blir 
spennende å se hva vi nå blir presentert av forslag. Jeg er ikke mye optimist. Men vi 
kommer tilbake til dette i et senere brev. 
 
Det var et innslag på Dagsrevyen for noen dager siden fra et sted nordpå. Det gikk ut på 
at Postverket i et område med veldig spredt bebyggelse ikke lenger ville kjøre rundt og 
levere post til hver enkelt husstand. De som ble intervjuet måtte kjøre eller gå 4 kilometer 
for å hente posten på et felles leveringssted. For eldre mennesker er kanskje den 
daglige turen til postkassen for å hente post en viktig del av tilværelsen.  Kanskje har de 
heller ikke bil og hvordan de da skal få hentet den daglige posten over så stor avstand, 
kan bli et problem. Her hvor vi bor har vi fått et brev fra Postverket hvor de sier at de vil 
ikke lenger levere post i hver enkelt postkasse, men vi må lage en felles postkasse 
omtrent 150 meter lenger borte i vegen. Nå har ikke vi naboer greid å bli enige om hvor 
postkassen skal stå, og hva som vil skje videre er uklart. Men dette er jo tross alt et lite 
problem sammenlignet med våre venner nordpå. 
 
En annen sak som har vært mye omtalt i det siste er sammenslåing av kommuner. 
Mange små kommuner blir slått sammen med større kommuner selv om de som bor i 
kommunen ikke vil. Det som jeg er usikker på, er hva en slik sammenslåing vil bety for 
de eldre som bor i kommunen. Jeg mener og tror at det å bo i en liten kommune er en 
fordel for eldre mennesker. Jeg tror at der blir de eldre tatt bedre vare på. Det er mere 
oversiktlig, mange kjenner hverandre og det er tryggere på mange områder. Derfor er 
jeg nå usikker på om den store kommunesammenslåingen vil gjøre livet bedre for oss 
eldre.   
 
Jeg er opptatt av å holde meg i form. Jeg tror regelmessig trening er meget viktig for å 
ha et godt og langt liv. Jeg har alltid vært opptatt av trening og enda mere viktig er det jo 
eldre vi blir. Kona og jeg går på noe som heter senior trim. Det gjør vi tre ganger i uken. 
Det er stort sett den samme gjengen som møtes med en meget god og ung instruktør, 
en jente. Hun kjører oss virkelig hardt. Det er flere damer enn menn som deltar av en 
eller annen grunn. Vi menn står alltid bakerst. Det er hard trening i en time og svetten 
siler på meg. Vi har holdt på med dette i mange år og vi er etter hvert blitt godt kjent med 
mange av de som deltar. Så i tillegg til en hard treningsrunde er dette også en sosial 
sammenkomst. Jeg anbefaler på det sterkeste alle til å melde seg på noe tilsvarende.  
 
 
 

Hilsen Kjell   
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  NYTT FRA SEKRETÆREN 
 

Hvor lenge skal bilag og regnskap oppbevares? 
Dette spørsmålet har vi fått fra en av foreningene. 
Det korte og enkle svaret på det er at det må vi oppbevares i 5 år.  

Vi får tilskudd, statstøtte og momskompensasjon fra staten så våre regnskaper med bilag må kunne 
tåle kontroll i inntil 5 år bakover i tid. (Blir tatt inn i neste utgave av håndboken.) 
 

Medlemstall pr 31/12 – 2016. 
De medlemstall som ble meldt inn fra foreningene viser at vi ved årsskiftet hadde 3372 medlemmer. 
Av dette var 2456 støtteberettigede, og dermed også kollektive medlemmer i PF. I tillegg kom 916 
ektefeller og andre som ikke er berettiget til støtte fra Statens vegvesen. Vi ser at det er avvik fra PFs 
tall også i år, så dette vil vi sjekke nærmere med de det gjelder. 

 
24 april møte med statsråden om neste års trygdeoppgjør. 
Sekretæren, Erik, stiller på møtet sammen med PFs ledelse.  
 

Kommende planlagte møter for SVP i 2017. 
Dersom foreningenen har saker de vil ha behandlet i Forbundstyret bør saken sendes inn ca 4 uker før 
møtet fordi sakslisten sendes ut 3 uker før. Saker som kommer senere enn dette vil bli tatt opp under 
eventuelt, og der behandles helst ikke saker som krever vedtak. 

• 4/4-17 Forbundsstyremøte 

• 30-31/5-17 Utvidet styremøte. I Bergen. 

• 28/9-17 Ordinært Forbundstyremøte. 

• 7/12-17 Forbundstyremøte med alle vararepresentantene 

Det er ikke avsatt datoer for AU-møter idet mye kan avklares pr e-post og møter kan innkalles på kort 
varsel. 
 

Årsmøtene 2017. 
Når dette skrives den 25/3 er det bare en knapp uke igjen før alle har holdt sine årsmøter og sendt inn 
det nødvendige materialet til meg. Det er nå 5 stykker som mangler, men fristen er ikke før 31/3, så det 
er enda litt tid. 
 
Finnmark hadde sitt årsmøte den 22-23/3, i Karasjok, og dit var jeg invitert. Også her, som i Vest-Agder 
som kjell har beskrevet, var det et meget vellykket møte. Over 40 tilstede, og de fleste hadde kjørt over 
20 mil. Dag en var viet besøk på de samiske samlingene og medlemsmøte der jeg fikk orientere om vår 
organisasjon og om velferds-teknologi. Så var det tid for loddsalg og trekning av mange premier.  
 
Etter en festmiddag med masse allsang til trekkspill fra en av deltakerne, forsatte det sosiale samværet 
utover kvelden. Fantastisk hyggelig! Jeg traff også personer som jeg har hatt på vegmester-skolen i 
forrige årtusen - for 30-35 år siden. Dag to var viet årsmøtet som ble kjørt meget ryddig og profft. På 
noen av sakene var det fin diskusjon i en aktiv forsamling. 
 
Været var unormalt ifølge en av de fastboende jeg reiste tilbake på bussen til Lakselv med, +2 grader 
og sol, men forsatt mye snø. Det skulle vært mange kukdegrader.  
Det var kraftig vind så flyet hjem ble innstilt, og vegen videre til Alta ble stengt så det ble hotell i Lakselv 
til dagen etter og da var vindretningen ok, og vi kom oss av gårde, men slikt må en regne med i 
Finnmark når været slår til. 

Erik Norstrøm  
Sekretær SVP 


