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Innhold

Det nye forbundsstyret i SVP
Landsmøtet i SVP ble avholdt den 30 mai i år.
Der ble det valgt nytt styre for den kommende to-årsperioden. Nedenfor ser dere
det nye styret med vararepresentanter.

Det nye styret side 1
Nytt fra sekretæren side 2

Leder (Ny)
Kjell Bjørvig
Oslo

Nestleder (Ny)
Kjell Solheim
Skien

Sekretær (Forts.)
Erik norstrøm
Bærum

Kasserer (Forts.)
Jan Oddvar Haugerød
Andebu

Styremedlem (Ny)
Kirsti Skild Evjen
Bodø

Styremedlem (Ny)
Odd Arvid Haugtrø
Steinkjer

1.varamedlem (Forts.)
Hans Seland
Kristiansand

2. varamedlem (Ny)
Per Eikemo
Stavanger

Styremedlem (Ny)
Bodil Zahl Grytten
Hamar

Som dere ser er det en betydelig
utskifting og det nye styret har hatt ett
arbeidsutvalgsmøte den 22. August.

3. varamedlem (Forts)
Terje Solvoll
Sortland

Det første styremøtet holdes den 27.
September, og først etter det er vi
egentlig i gang med arbeidet i det nye
styret.
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NYTT FRA SEKRETÆREN – ERIK NORSTRØM
Det har vært en relativt rolig sommer med få henvendelser fra foreningene. Kanskje det skyldes
det den flotte sommeren som store deler av landet har hatt.
Det nye nye arbeidsutvalget som består av leder, nestleder, sekretær og kasserer hadde sitt første
møte 22.august der det viktigste var å bli litt kjent mog å forberede det første styremøtet.

Pensjonistforbundets Landsmøte 4-7 juni.
Uken etter at vi avviklet vårt Landsmøte var det tid for å delta på Pensjonistforbundets Landsmøte.
Det ble avviklet på Storefjell på Golsfjellet.
En stor forsamling med både sentralstyre, landsstyre og en forsamling delegater.
Jeg, Erik Norstrøm, var som fast stedfortreder for vår leder deltager i både Landsstyremøtet og det
påfølgende Landsmøtet, mens som vår delegat hadde vi valgt påtroppende styremedlem Odd
Arvid Haugtrø.
Det var et omfattende program og en meget talefør forsamling på over 200 mennesker som
gjennomgikk de ulike forslagene til nytt eldrepolitisk handlingsprogram og ikke minst en ny
kontingentstruktur og nye satser.
Det som har direkte betydning for oss er den nye kontingenten. Som for oss blir en økning. Dette
hadde vi imidlertid tatt høyde for på vårt eget Landsmøte, så det hadde vi kontroll på i forhold til
våre budsjetter.
Pensjonistforbundets handlingsprogramt for 2018-2021

Økonomi og arbeidsliv
De prioriterte satsingsområdene:
•
•
•

Økt minstepensjon for enslige
minstepensjonister
Fjerne underregulering av pensjon
Plass i Teknisk beregningsutvalg, TBU

Trygg alderdom
De prioriterte satsingsområdene:
•
•
•

«Robek-liste» for kommuner
Tannbehandling inn i
egenandelsordningen
Rettighetsfestet helse- og
omsorgstjenester for beboere på
sykehjem

Politisk innflytelse
De prioriterte satsingsområdene:
•
•
•

Forhandlingsrett
Den femte hovedorganisasjon og
trepartssamarbeidet
Et nasjonalt eldreombud

Aktivitet og deltakelse
De prioriterte satsingsområdene:
•
•
•

Aldersgrenser må oppheves
Mer digital opplæring av eldre
Aktivitetssenter som møteplass i
lokalsamfunnene

“ROBEK - Register om betinga godkjenning og kontroll - er eit register
over kommunar og fylkeskommunar som må ha godkjenning frå Kommunal- og
regionaldepartementet for å kunne ta opp lån eller inngå langsiktige leigeavtalar. Registeret er oppretta
i medhald av kommunelova. Registeret omfattar kommunar og fylkeskommunar med økonomisk
ubalanse
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Retningslinjene fra Vegdirektoratet
I skrivende stund, 24/9, har vi ikke klart å få et møte med Vegdirektoratet om revisjon av
retningslinjene til tross for at vi har tatt dette opp mange ganger helt fra januar i år. Det pågår så
mange prosjekter og interne omorganisertinger at kalenderene er fulle hos de vi ønsker å møte
sammen. (Vegdirektøren, HR og ADM dir, Sjef Landsdekkende HR som er ansvarlig for oss
pensjonister og vår kontaktperson.)
Vi vet derfor ikke hvor mye foreningene får tildelt til neste år, men vi fortsetter å purre på dette.
Heller ikke tildelingen til oss sentralt er bekreftet, men vi er forespeilet en reduksjon på omkring
100 000.-. Dette ble også opplyst på vårt Landsmøte.
Årets kampanje fra Pensjonistforbundet.
I fjor var det “Jeg vil se slippen min” som var aksjonen. Dette fikk de
gjennomført, og de som ønsker det kan nåp få tilsendt slippen fra NAV,
men dere må selv be om det ved å henvende dere til NAV

Årets kampanje er: “Ja til egenandel på tannhelse” .
Det ble markert med et arrangement på årets Arendalsuke.
“Det største sosiale gapet i Norge er munnen. Munn- og tannhelse utgjør en betydelig utgift for
mange. Sykdommer og skader i munnhulen kommer gjerne med økt alder. Refusjonsordninger for
tannbehandling når ikke alle de som har rett til det.
Pensjonistforbundet sier Ja til egenandel på tannhelse. Tannhelse må bli den neste
velferdsreformen.”
Aktiviteter i SVP de nærmeste månedene.
Som tidligere nevnt så skal det nye styret ha sitt første møte den 27. September der en viktig sak
er å utarbeide en aktivitetsplan med utgangspunkt i det Handlingsprogrammet som Landsmøtet
vedtok.
Videre skal vi lage et budsjett for 2019 som skal godkjennes av Vegdirektoratet innen
15.september. Vi skal også levere medlemsoversikter til Vegdirektoratet som grunnlag for
budsjettering av tildelinger til foreningene neste år.
Videre så er jo saken om omorganiseringen av Statens vegvesen og de konsekvenser som
kommer av at regionreformen nå i dag er bekreftet at vil bli gjennomført. Her vil vi prøve å orientere
dere etterhvert som vi får se hvordan dette går. Slik det ser ut i øyeblikket er det ca. 1600 personer
som mest sansynlig blir overført de nye fylkeskommunene.
SAKO og pensjonistforbundet.
I uke 41 vil Arbeidsutvalget i Forbundsstyret delta på Helsekonferansen og SAKO-konferansen.
(SAKO = Samarbeidskomiteen for offentlige pensjonister).
SAKO-konferansen vil i hovedsak dreie seg om Statsbudsjettet og det som omhandler
pensjonistene der.
Helsekonferansen har et omafttende program med blant andre:
Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen, Prioriteringsutvalget v/ leder av utvalget Aud
Blankholm for bare å nevne noen få.
Vi kommer tilbake i et senere nyhetsbrev om mer fra disse to konferansene.
Da ønsker jeg dere en riktig god høst, og god jakt for dere som skal på det.
Hilsen Erik

