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Nyhetsbrev julen 2017.
Det er juletid og det preger oss og ikke minst
preger det butikker og kjøpesentre. Det er jo
hyggelig at det pyntes og gjøres i stand til den store
julehøytiden. Men som sagt er det butikkene som
dominerer. Jeg bodde jo i USA for mange år siden, og det som
overrasket meg stort da var det som skjedde siste torsdag i november.
Da startet Thanksgiving som varte i 4 dager fra og med torsdag til og
med søndag. Det var og er fortsatt den store høytiden i USA, større enn
selve julehøytiden. Og på fredagen etter starten på torsdag hadde de det
som het Black Friday. Og nå er denne dagen innført i Norge. Og i Norge
har jo den tatt helt av. Jeg leste i avisen at på mange steder stilte folk
seg opp i kø dagen i forveien utenfor butikker for å sikre seg gode tilbud.
Jeg blir jo spurt av familien hva jeg ønsker meg til jul. Jeg svarer da at vi
som har levd noen år stort sett har alt vi trenger, huset er fullt, vi har ikke
plass til mere. Det viktigste for meg er at vi kan være sammen i julen.
Men jeg slipper allikevel ikke unna å få julegaver.
Men jeg vil si litt om eldrebølgen som de kaller det. I dag bor det 220 000
mennesker i Norge som er over 80 år gamle. I 2027 viser
framskrivningene til Statistisk sentralbyrå at antallet er steget til 324 000.
Går vi enda lenger fram til 2040, er tallet steget til 469 000. Befolkningen
som helhet vil da være rundt 6.3 millioner. De store barnekullene fra
etterkrigsårene er i ferd med å bli gamle. Nordmenn lever lengre og
dødsårsakene har forandret seg. Færre dør av hjerte- og karsykdommer,
og livsstilsykdommene som vi dør av, er blitt mere kompliserte. I dag er
det 17 pensjonister pr. 100 personer i yrkesaktiv alder. I 2065 vil det
være 34 pensjonister pr. 100 arbeidere – med mindre folk står lenger i
arbeid enn de gjør i dag.
Det partiet som er mye omskrevet for tiden er Venstre og det skyldes
mange grunner. Men Venstre er det eneste partiet som foreslår å fjerne
statstilskuddet til AFP. Dersom staten skal finansiere et fortsatt godt
helsetilbud, kan den ikke samtidig betale for at folk skal pensjonere seg
tidligere sier Venstre og det er litt sannhet i det. Utgiftene til helsevesenet
øker stadig og i 2016 utgjorde de 10.5 % av brutto nasjonalprodukt. Og
det kommer til å øke i framtiden. De aller fleste dør av ikke-smittsomme
sykdommer som kreft, hjerteinfarkt, hjerneslag, diabetes og kols. På alle
disse områdene går dødeligheten ned i Norge. Men det er et område
hvor det går dårlig, og det er fedme. Mye av årsaken til fedmen er at vi
beveger oss for lite. I det siste 10-året har andelen menn som har
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diabetes økt med 54 %. Tilsvarende tall for kvinner er 63 %. En slik økning i
diabetes fører folk ut av arbeidslivet tidligere enn nødvendig.
Hva kan vi hver enkelt gjøre med dette? Vi må bevege oss mere. Vi må mosjonere
og gjøre det til en fast oppgave i vår hverdag. For et års tid siden fikk jeg et forslag
fra en god venn og tidligere kollega. Skaff deg en FITBIT klokke sa han. Dette er
en klokke som måler pulsen din til enhver tid og samtidig teller antall skritt du tar i
løpet av et døgn og hvor mange km du har beveget deg. Den måler også andre
ting, alt etter hva du legger inn i programmet ditt. Du kan sette deg et mål om hvor
mye du vil bevege deg og klokka gir deg beskjed på telefonen hvor du ligger an i
forhold til målet du har satt deg. For hver uke får du en oppdatert liste over mye du
har greid og om det har blitt noen endring på pulsen. Jeg har satt meg som mål å
greie 10 000 skritt i løpet av et døgn enten ved å jogge eller gå eller også en
kombinasjon. Det tilsvarer 8 km. Hvis jeg ikke greier dette, det kan jo være dager
hvor jeg er opptatt med andre ting, har jeg dette hengende over meg, men det er
bare bra. For meg er dette blitt en del av min hverdag. Jeg vil anbefale dere alle til
prøve dette. Det er svært positivt for din helsetilstand samtidig som du har stor
glede av å bevege deg.
I forrige uke var jeg i et møte hvor vi presenterte våre krav til Statsbudsjettet 2019
fra SAKO organisasjonene til Statsråd Anniken Hauglie i Arbeids- og
sosialdepartementet. De som var til stede var alle SAKO organisasjonene. Også
representanter fra de andre pensjonistforbundene var til stede. Det var LOP,
Seniorsaken som nå er omdøpt til Senior Norge, FFO (Forsvarets pensjonister),
UNIO og LO.
I SAKO er som kjent følgende med:
• Pensjonistforbundet
• Telepensjonistenes Landsforbund
• Jernbanepensjonistenes Forbund
• Statens vegvesens Pensjonistforbund
• Postens Pensjonistforbund
• Fagforbundet
• LO-Stats pensjonistutvalg.
Vi SAKO organisasjonene presenterte følgende krav i prioritert rekkefølge til
statsråden.
1. Forhandlingsrett for løpende pensjoner i folketrygden
2. Krafttak for dem som har minst.
3. Styrket kommuneøkonomi
4. Økt kvalitet på sykehjem
5. Styrke tiltak som gjør at eldre kan bo lenger og trygt og godt i eget hjem
6. Økt innsats for opplæring i digitale verktøy
7. Egenandelsystem for tannbehandling
8. Flere møteplasser for eldre
9. Egenandelen på nødvendige medisiner og helsetjenester må reduseres.
Det som vi i SVP hadde spilt inn til PF og SAKO som det vi mente burde
prioriteres i statsbudsjettet for 2019, var at en burde fortsatte med de krav som ble
fremmet for 2018 budsjettet. Vi nevnte spesielt at kommunene burde bli bedre i
stand til å yte nødvendig hjelp til hjemmeboende/egne boenheter og enkeltrom på
sykehjem. Minstepensjonister og den kulturelle spaserstokken så vi også på som
viktige punkter.

Hva med å
arrangere
turgrupper i
foreningene?
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Nå ble det den listen ovenfor på 9 punkter som ble presentert i brevet til statsråden
og som også ble presentert på møtet. Jeg var litt betenkt på å presentere så mange
krav. Kanskje vi hadde fått større gjennomslagskraft dersom vi hadde redusert litt
på antallet. Men jeg fikk ikke gjennomslag for det i våre interne møter. Det er et
krav som jeg har blitt personlig berørt av i det siste og det er punkt fire, økt kvalitet
på sykehjem. Jeg har hatt en tante på sykehjem og da hun kom dit var det på
dobbeltrom. Hun var ugift og barnløs så vi tantebarna måtte kjempe i flere år for at
hun kunne få enkeltrom. Og det er jo ikke enkelt når en bor 50 mil unna
sykehjemmet slik som jeg gjør. Vi lyktes med å få enkeltrom i år. Hun fylte 95 år i
september og ønsket å feire det med sine nærmeste, dvs. tantebarna. Fjorten
dager etter bursdagen døde hun. Det er for ille at familien må stå på for at de eldre
skal ha et noenlunde akseptabelt liv i alderdommen. Å bo på dobbeltrom på et
sykehjem er langt fra et akseptabelt liv.
Anniken Hauglie svarte litt på det som kom fram fra de forskjellige organisasjonene.
Hun nevnte spesielt dette med regulering av pensjonen minus 0,75 %. Hun mente
at dette kunne oppveies med at vi fikk en reduksjon av skatten. Flere spurte om det
ligger an til det i det neste statsbudsjettet uten at de fikk noe svar.
Men det var en annen ting som Anniken Hauglie la vekt på. De krav som nå flere
av partiene på Stortinget presenterer om en reduksjon i oljenæringen, vil kunne få
store konsekvenser for framtidige statsbudsjett. Ingen andre næringer i Norge
tilsammen når opp til det nivået som oljenæringen gir til
bidrag til et romslig og godt statsbudsjett.
Så dersom disse framtidige reduksjonene kan komme til å
bli til virkelighet, vil det bli vanskelig å leve opp til mange
av de kravene som ble presentert på møtet.
Så da vet vi det.

Jeg ønsker dere alle en fredfull og fin jul og et godt nytt år. Og vel møtt til nye
utfordringer i 2018.
Hilsen
Kjell Levik

NYTT FRA SEKRETÆREN – ERIK NORSTRØM
Denne gangen har jeg ikke så mye nytt å komme med.
Til foreningenes styre har jeg imidlertid to opplysninger.
1.
Hvis det fortsatt er noen som har fått tilsagn om aktivitetsstøtte og ikke har
sendt inn regnskapene for den aktiviteten det gjelder så må dette skje innen jul slik
at vi får det med på årets regnskap.
Som dere har sett av referatet fra siste styremøte som dere fikk denne uken så må
dere være meldt inn i Frivillighetsregisteret for å få momsrefusjon og statsstøtte.
Denne innmeldingen må skje i løpet av 2018 slik at det er i orden pr 1/12-2018.
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Til alle medlemmene
Problemer med WEB-sidene.
Desverre har vi nå i høst opplevd problemer med WEBsidene våre på
vegpensjonistene.no. Det som står der blir ikke borte, og kan brukes som før. Noe
kan jeg legge til, men jeg får ikke opprettet nye sider for foreningene, og det er
umulig å endre på enkelte sider. Det har gjort det vanskelig å legge ut en del av det
stoffet som er sendt inn fra blant annet Finnmark og Hedmark. Dette kan jeg bare
beklage.
Jeg planlegger derfor å lage helt nye sider som må testes grundig mot de nye
versjonene av programmet vi bruker. Går det bra, regner jeg med at det
vesentligste av stoffet fra de nåværende sidene blir overført til de nye før i åpner
dem. Mer om dette kommer jeg tilbake til etter jul.
For de som er spesielt interessert bruker vi Joomla som program for å administrere
WEB-sidene våre og er nå på veg til å ta i bruk siste versjon.
Kommende møter i Forbundsstyret.
18/1 – 2018
5/4 - 2018
Har foreningene saker de ønsker tatt opp må jeg ha disse senest 3 uker før
møtedatoen da sendes sakslisten ut.

.

Hilsen Erik

Neste
Landsmøte
30/5-31-5
2018

