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Vi er nettopp kommet tilbake etter å ha hatt et
utvidet styremøte i Bergen. Vi har jo hatt den
praksis noen år at vi i året mellom landsmøtene
holder et utvidet styremøte hvor alle regionlederne
kommer, samt de lokale lederne i den regionen hvor vi har møtet. Det
har vært meget nyttige møter og det var det også denne gangen. Stor
åpenhet, klare meldinger og mange synspunkter som vi i styret har
merket oss og som vi vil jobbe videre med fram til landsmøtet neste år.
Det som kom fram på møtet er jo godt beskrevet i møtereferatet som Erik
har sendt ut.
Vi er kommet inn i juni måned og ute regner det. Vi hadde jo en flott start
på våren her på Østlandet. For en måned siden hadde vi noen dager
med temperaturer godt over 20 grader, men siden har det vært variabelt
for å si det pent. Vi har hatt en dårlig vinter for oss som er glad i å gå på
ski. Her vi bor kan vi normalt spenne på oss skiene rett utenfor, og
lysløypa går rett forbi garasjen vår. Men denne vinteren har det ikke vært
mulig å gå på ski her. Og etter den varme starten på mai kom det faktisk
snø her, men selvsagt ikke nok til å gå på ski.
Vi har en hytte på fjellet ovenfor Nesbyen i Hallingdal. Hytta ligger på
1000 meter over havet og det pleier å være glimrende skiføre i påsken.
Denne påsken var ikke slik. Omtrent umulig å gå på ski. Lyng og
barflekker overalt. Det er så en tror mere og mere på at vi er utsatt for
klimaendringer.
Vi er en gjeng som var i Afrika sammen på jobb. Nå når vi er blitt
pensjonister, pleier vi å møtes en gang i året hjemme hos hverandre for
å minnes hyggelige og interessante dager i Afrika. Vi kaller møtet vårt for
reunion. Dette går på omgang mellom oss, og i år er det vår tur til å
arrangere reunion. Alt må selvsagt være i orden og en av de tingene som
påhviler meg er at alt må være i orden ute. Det betyr at jeg skal beise
terrassen. Men det er ikke så lett når det regner. Og nå er det ikke så
mange dager igjen.
Det er valgår i år og det er interessant å følge med hvordan
oppslutningen er mellom partiene på målinger. Mange av småpartiene
ser ut til å ligge langt under sperregrensen. Nå viser det seg i praksis
etter erfaringer fra tidligere valg at det kanskje ikke blir så dramatisk som
prognosene viser. Et av partiene som ligger svært dårlig an er Venstre.
Da vil jeg fortelle noe fra min familie. Min far var lærer utdannet fra
Levanger Lærerskole. Jeg tror det var noe som preget undervisningen
der. Det har jeg også erfart fra å møte noen av de som studerte sammen
med far. Det som sitter igjen er at de som gikk der hadde tre viktige
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leveregler eller mantra. Det var språket nynorsk, partiet Venstre og fråhald eller
avhold fra alkohol. Jeg har nok skuffet far for ikke å ha levd opp til noen av disse
levereglene.
Som sagt er det valgår i år for å velge nye representanter til Stortinget. Alle partier
har hatt landsmøter og det er interessant å studere hva de forskjellige har uttalt
seg om oss pensjonister i den grad det har vært nevnt på møtene. Vi burde jo
være en interessant gruppe for partiene, nesten en million velgere. Tenk hvilken
innflytelse og makt vi ville ha dersom vi stemte på det samme partiet. Jeg har sett
på hva de forskjellige partiene har uttalt seg om oss. Jeg har bare funnet et parti
som har vedtatt noe som går på våre krav og det er SV. Det de har vedtatt finnes i
deres arbeidsprogram for neste landsmøteperiode. Det gjelder kravet om
forhandlingsrett i løpende pensjon og det gjelder pensjonsslippen. SV er jo et av
de partiene som ligger langt under sperregrensen for tiden, så hvordan dette vil
slå ut for de vet vi ikke selvsagt. Jeg har vært mest skuffet over Fremskrittspartiet
sin holdning til oss. Mens de var i opposisjon var de et av de fremste partiene til å
tale vår sak. Men etter at de kom i regjering ble tonen en annen.
En av de store sakene som vi gjennom vårt medlemskap i Pensjonistforbundet har
vært med og jobbet med i lang tid, er å få et bedre resultat etter trygdeoppgjøret
hvor vi pensjonister er blitt de store tapere. Resultatet etter oppgjøret er at vi nå
for tredje år på rad har fått nedgang i kjøpekraft. I 2015 fikk vi en nedgang i
pensjonene på 0.4 prosent. I 2016 fikk vi en nedgang på 1.9 prosent og i år fikk en
nedgang på 0,7 prosent. Dette betyr at en pensjonist med en inntekt på rundt
250.000 kroner har tapt over 14.000 kroner i kjøpekraft siden 2015.
Når det gjelder forhandlingsretten har det jo vært et krav fra vår side at vi skal få
den tilbake. Vi hadde jo forhandlingsrett tidligere, men den ble fratatt oss for noen
år siden. Vi vil være med og ha reelle muligheter til både å påvirke oppgjøret og ta
samfunnsansvar uten å bli overkjørt/være en salderingspost. I en FAFO-rapport
som Pensjonistforbundet fikk utarbeidet i 2016 viser at denne retten har vært klokt
forvaltet tidligere.
Historien viser tydelig at det er organisasjonene som har fått til den positive
utviklingen i samfunnet både når det gjelder for de yrkesaktive og for pensjonister.
På midten av 1970-tallet startet myndighetene på en nedbygging av pensjonene til
de statsansatte. Det tok organisasjonene over ti år for å få snudd denne negative
utviklingen. Organisasjonene vant til slutt fram med at tapet i disse årene skulle
etterbetales og i 1987 bevilget Stortinget 500 millioner til dette. Det finnes mange
flere eksempler på at myndighetene først har gått for bortfall av rettigheter til
pensjonister, men har måttet snu på grunn av organisasjonenes arbeid. Dette
hadde ikke pensjonistene fått til uten å stå samlet i organisasjoner.
Trygdeoppgjøret i år endte på samme måte som i fjor at Pensjonistforbundet og
SAKO organisasjonene nektet å undertegne protokollen. Sekretær Erik deltok på
vegne av oss på møtene med statsråden om trygdeoppgjøret, og han vil her i
brevet gi sitt inntrykk av det som skjedde.
Det som regjeringen har brukt som argument for å gjennomføre trygdeoppgjøret
etter gammel praksis, er at de har gjennomført en skattereduksjon som også
kommer pensjonistene til gode. De som får mest i skattekutt prosentvis, er de som
tjener mellom 300.000 og 350.000 i året. De vil få et årlig skattekutt 1.400 kroner.
Men det er en gruppe som ikke blir omfattet av skattekuttene og det er
minstepensjonistene. De betaler jo ikke skatt og de er en gruppe på 223.000
personer.

Valgår i år
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En av de andre store sakene som Pensjonistforbundet har kjørt hardt på i år
er dette med å få slippen tilbake i postkassen. Som kjent får vi ikke lenger
tilsendt slippen om utbetalt pensjon i posten, men må gå inn på nettet for å
se om den er kommet. Digitaliseringen raser av gårde uten å ta nødvendige
hensyn til eldre som ikke er med på plattformen. Jeg sitter jo i Landsstyret i
Pensjonistforbundet, og etter et styremøte for en stund siden skulle de ta
bilde av noen av styremedlemmene hvor vi alle skulle stå og vifte med et ark
hvor det stod: «Gi meg slippen min tilbake». Og jeg ble bedt om å være med
og det gjorde jeg selv om jeg ikke synes dette er en av de store sakene.
Pensjonen kommer hver måned og det er den samme hver gang bortsett fra
når reguleringen etter trygdeoppgjøret kommer i mai, og i desember når det
ikke er trukket skatt. Så egentlig er det ikke de store overraskelser som
ligger i dette. Men jeg stilte opp og viftet med budskapet. For øvrig på
Senterpartiets landsmøte valgte Senterpartiets leder å bruke tid på denne
saken. Han ønsket å få slippen tilbake.
Jeg vil ønske dere alle en fin sommer og så kommer vi tilbake etter ferien
dersom det ikke skulle dukke opp noe som gjør det nødvendig å sende dere
ny informasjon.
Kjell Levik

NYTT FRA SEKRETÆREN
Trafikksikkerhetsmateriell for eldre
gående er nå tilgjengelig!
Statens vegvesen har i samarbeid med Trygg Trafikk og
Pensjonistforbundet utviklet materiell som trafikksikkerhet for eldre gående.
Dette materiellet er nå tilgjengelig på vegvesen.no/treff, og anbefales tatt i
bruk der målgruppen samles. Vi håper deres organisasjon vil benytte det, og
vi ber dere spre informasjon om dette tilbudet i organisasjonen.
De største risikoene for eldre gående er knyttet til synlighet, tunge kjøretøy
og kryssing av veg, ofte kombinert med svekket syn/hørsel/bevegelighet.
Dette er det lagt vekt på i materiellet.
Vi vet at den eldre delen av befolkningen er en gruppe som øker i antall, og
alt tyder på at eldre generelt sett har til hensikt å være aktive og mobile.
Dette har mange gevinster både på individnivå og for samfunnet. Samtidig
medfører det en risiko for at det vil inntreffe flere ulykker der eldre er
involvert. Vi vet at ulykker med eldre gående ofte får et mer alvorlig utfall
enn ulykker der yngre er involvert, fordi kroppens tåleevne blir mindre med
årene.
Srarens vegvesen tilbyr derfor nå en verktøykasse med relevante temaer
hvor arrangører kan velge det de ønsker, gjøre egne lokale tilpasninger og
arrangere samlinger. Dette kan på en enkel måte gjennomføres i regi av
eksempelvis kommuner, bofellesskap, lokale foreninger, frivillighet,
historielag, turlag ol.
Materiellet ligger på nettstedet «vegvesen.no/treff».
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Regionlederne i SVP.
Det er valgt ny regionleder i region midt, men beklageligvis uten at vi var varslet.
Torolf Aune ble derfor ikke innkalt til det utvidete styremøtet i Bergen. Det beklager
vi. Nå er ikke dette første gangen det skjer. Vi må derfor be om at når det velges
ny regionleder så må vi varsles så snart som mulig.
Det betyr at vi har disse 6 regionlederne: (Vegdirektoratet er egne region og egen
lokalenhet)
Øst: Arvid Andreassen, Østfold
Sør: Andreas Setsaa, Vest-Agder
Vest: Per pirger Lomheim, Sogn og Fjordane
Midt: Torolf Aune, Sør-Trøndelag
Nord: Kirsti Skjold Evjen, Salten (Bodø)
VD: Otto Kleppe, Vegdirektoratet

Statsbudsjettet 2018
Jeg var til stede som en del av Pensjonistforbundets og SAKOs delegasjon.
Første møte var 9/12-2016 der de innsendte kravene ble utdypet muntlig.
Møte nr 2 var 24 april i år der også stassekretærere fra flere departementer var
tilstede. Her ble kravene suplert og ytterligere begrunnet.
Kravene er i stikkordsform:
“Mer til de som har minst, opplæring av eldrerådene, kosthold på sykehjem,
forebyggende helsearbeid, frivillighetssentralene, kulturelle spaserstokken,
Husbanken må få tilretteleggingsmidler, «lønnsslippen» på papir, få tilbake
forhandlingsrett.”

Trygdeoppgjøret 2017
Som Kjell har nevnt over var jeg tilstede på de to møtene der detgte var tema.
Første møte 15/5-2017 kl 10:30 Auditoriet i Akersgt 59.
Tilstede: PF og SAKO, SAFO, Forsvarets seniorforbund, Seniorsaken, LOP, FFO,
Uføres landsorg, ULF, YS, Akademikerne, UNIO, LO.
Alle krevde blant annet at muligheten for å benytte punktet om særlige forhold
burde brukes i år for å unngå enda et år med nedgang i pensjonistenes kjøpekraft
Fra statens side stilte Statsråd Haugland, statsekretærer blant annet fra Finansdep
totalt 11 fra statens side. Alle organisasjonene la fram sine krav.
Statsråden utttalte at hun ikke var overrasket over kravene, og at de ville flytte
møtet neste dag kl 12:30 til et annet møterom fordi det kanskje ikke var reservert
nok tid der vi nå satt. Etter møtet fikk vi vite at statsråden hadde innkalt pressen til
et møte kl 13:00.(!?)
16/5. Statsråden fremla sitt forslag til løsning, der ingen krav var imøtekommet. Det
ble ikke noen drøfting, men alle organisasjonene uttrykte sin
skuffelse. Deretter ønsket organisasjonene et særmøte, og
Statens representanter gikk for å vente utenfor.
Det endte med at noen organisasjoner valgte å skrive under,
mens blant andre PF, LOP (Landsorg for offentlige pensjonister) og SAFO
(Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner).
Vi fikk så utlevert resultatet av årets trygde-”drøftinger”. Vi var ferdige ca. 13:30 og
pressen ventet på gangen. (Statsråden og Jan Davidsen fra PF var intervjuobjekter.
I disse drøftingene så er fagorganisasjonene med, som nevnt over, sammene med
organisasjonene for pensjonistene og de funksjonshemmede, og det er stor
variasjon i medlemsmassen.

Neste
Landsmøte
30/5-31-5
2018
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Her viser vi en tabell over antall medlemmer i de ulike organisasjonene for de som
mottar pensjon og trygd. Vi i SVP er medlemmer både i Pensjonistforbundet og
SAKO (Samarbeidskomiteen for offentlige pensjonister.)
Pensjonistforbundet og SAKO
LOP (landsorganisasjonen for offentlige pensjonister)
Forsvarets seniorforbund
Seniorsaken

240 000 medl.
11 000 medl.
6 500 medl.
14 000 medl.

FFO (Funksjonshemmedes fellesforbund)
SAFO
Uføres landsorganisasjon
ULF

335 000 med.
23 000 medl.
600 medl.
250 medl

Nytt fra svv – mye skjer de nærmeste årene.
Ja så er det besluttet i Stortinget at det blir nye regioner og sammenslåing av
kommuner. Det som ikke har vært mye nevnt i media er at i samme vedtak så blir
ordningen med sams vegadministrasjon for riks- og fylkesveger beluttet avviklet og
deler av den skal ovefføres til folkevalgt nivå fra 1/1 2020. ( Slik en forstår vedtaket
i Vegdirektoratet)

“Dette vil berøre mange av våre ansatte og det vil bli krevende å
gjennomføre. Jeg har forståelse for at man kan kjenne på
usikkerhet. Det er foreløpig mye knyttet til hvordan dette skal
gjennomføres som er uavklart. Jeg forutsetter at vi i Vegvesenet
får spille en viktig rolle i det kommende arbeidet med å avklare
hvordan overføringen av deler av vegadministrasjonen skal
skje”, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.
De 38 regionale statsetatene er geografisk inndelt på 36 ulike måter. Et bredt flertall
i Stortinget ønsker en gjennomgang av strukturen for regionale statsetater, for i
større grad å samordne disse med den nye fylkeskommunestrukturen. Dette er et
arbeid som flertallet mener det er viktig å komme raskt i gang med da det er en del
av regionreformen. I tillegg er det ønskelig å effektivisere den statlig styringen og
styrke samhandlingen mellom den regionale stat og fylkeskommunene.
Regjeringen har varslet at dette arbeidet vil starte til høsten.
Helt til slutt:

Kinesisk interesse for å delta i de store kontraktene
på E 39.
En kinesisk delegasjon fra det store entreprenørfirmaet CCCC (China
Communications Construction Company Ltd) har vært på besøk i Vegdirektoratet
og på befaring på Ryfast og Eiganestunnelen. De samler nå informasjon for å
kunne gi relevante tilbud.
Fra før vet vi at Kina er sterkt inne i utbygginger i flere land i Afrika og de er ikke
redd for å satse i nye områder.
Det blir jo spennende å se hva dette vil bringe.
Da ønsker jeg dere alle en riktig god sommer
Erik Norstrøm.

