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Innhold  

Den nye forbundslederen har ordet. (Kjell Bjørvig) 

Mitt første møte med Statens vegvesens Pensjonistforbund (SVP) var da jeg fikk 

anledning til å møte på SVPs Landsmøte på Scandic Gardermoen 30-31. mai. Årsa-

ken var at jeg hadde sagt ja til en forespørsel fra Trygve Rognan (leder av valgkomi-

teen) om å stille som leder av SVP fra 1.juni 2018.  

Dette Landsmøtet markerte også slutten på en lang karriere for 

Kjell Levik som leder av SVP. Jeg vil benytte anledningen til å tak-

ke Kjell Levik for den kjempejobben han har utført som leder av 

SVP.  

Jeg vil også takke Erik Norstrøm og Jan Oddvar Haugerød for den 

flotte jobben de har gjort som henholdsvis sekretær og kasserer i 

mange år. Heldigvis har både Erik og Jan Oddvar sagt ja til å fort-

sette i sine funksjoner i SVP.  

Etter den varmeste sommeren i manns minne, var det godt å komme i gang som 

leder av SVP i slutten av august da vi holdt vårt første møte i Arbeidsutvalget, og i 

september da vi holdt vårt første styremøte.  

Ikke minst var det hyggelig at Kjell Solheim fra Telemark hadde sagt ja til jobben som 

nestleder, og at Bodil Zahl Grytten (Oppland) og Odd Arvid Haugtrø (Nord-

Trøndelag) og Kirsti Skjold Evjen (Nordland) var villige til å gå inn i styret for SVP, 

alle gode og erfarne kolleger som jeg har møtt mange ganger og har gode minner fra 

i mitt arbeid i SVV.  

Mitt første møte med Pensjonistforbundet (PF) og SAKO fant sted på en konferanse 

på Gardemoen 9.-11. oktober. Som alle vet er SVP kollektivt innmeldt medlem av det 

landsomfattende Pensjonistforbundet som med sine 820 medlemsforeninger og 

250.000 pensjonistmedlemmer er den største landsomfattende pensjonistorganisa-

sjon.  

I dagene 9.-11. oktober deltok AU (Kjell Solheim, Erik Norstrøm, Jan Oddvar Hauge-

rød og jeg) på en konferanse som Pensjonistforbundet arrangerte på Gardermoen.  

Første dag var det AU-møte i SVP samtidig som jeg deltok på PFs Landsstyremøte 

for første gang. Konferansen som gikk over to dager var delt i to:  

Dag 1. Helsekonferanse  

Dag 2. SAKO-konferanse  

 

Pensjonistforbundets Landsstyremøte 9.oktober  
Leder av Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, orienterte om det arbeid som forbundet 

og SAKO-organisasjonene hadde gjort for å fremme krav og forventninger til stats-

budsjettet for 2019. Kravene var opplistet som ni punkter i prioritert rekkefølge. Jan 

Davidsen la særlig vekt på:   

- Forhandlingsrett til løpende pensjoner i folketrygden og at bestemmelsen om av-
kortning av årlige pensjoner med 0.75% ble fjernet  

- Økning av satsene for minstepensjonistenes pensjoner  

- Styrket kommuneøkonomi  
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Han la også vekt på å styrke tiltak som gjør at eldre kan bo lenger og trygt i eget hjem, 
bedre opplæring i digitale verktøy, innføring av et egenandelssystem for tannbehandling 
og en reduksjon av egenandelen på nødvendige medisiner og helsetjenester.  
Disse kravene ble også fulgt opp på en høring som Pensjonistforbundet hadde med 
Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget 16. oktober 2018.  
 

Helsekonferansen 10. oktober  
Den andre dagen på konferansen var vi invitert til Helsekonferanse. Dette ble en inter-
essant dag med mange spennende foredrag om kunsten å leve det gode liv som gam-
mel og hvordan bevare en god helse. Det ble understreket hvor viktig det var å være 
aktiv og bruke tid på sosial omgang og delta på kulturaktiviteter, teater, kino og konser-
ter. Unngå ensomhet var et stikkord, samt å drive regelmessig fysisk aktivitet og bruke 
hodet til oppgaveløsninger (soduko, kryssord etc).  
 
I en rapport fra Ny Analyse for Statens seniorråd i 2017 ble det beregnet at pensjonister 
yter hjelp, omsorg til eldre og til frivillige organisasjoner gratis til en verdi av 25 milliar-
der kroner pr år.  
 
På Helsekonferansen fikk vi også et innlegg fra Eldre- og folkehelseminister Åse Micha-
elsen.  «Pensjonistforbundet er mine allierte, og vi skal ha et godt samarbeid», sa Åse 
Michaelsen i sin innledning på Helsekonferansen.  
 
Hennes budskap om reformen «Leve hele livet» som regjeringen har lansert, falt i god 
jord, og ministeren fikk gode tilbakemeldinger og noen ekstra gode råd med på veien.  
«Eldre har ulike ressurser, behov og interesser. Dette endrer seg i livsløpet, og derfor 
må vi se på tjenestene og hvordan disse er satt sammen, slik at vi kan skape det alder-
svennlige samfunnet som regjeringen og Pensjonistforbundet er opptatt av», sa Micha-
elsen, som flere ganger understreket det nære og konstruktive samarbeidet med PF, 
landets desidert største eldreorganisasjon.  
 
Eldreministeren var opptatt av verdighet i eldrepolitikken og å planlegge for at eldre skal 
kunne være aktive gjennom hele livet, samtidig som det finnes gode tilbud om hjelp når 
det behovet oppstår. Blant de sakene eldreministeren la vekt på, var at eldre skulle 
være i sentrum, bokstavelig talt.  «Vi må bygge generasjoner sammen, og de eldre må 
få oppleve liv og aktiviteter, nært sentrum, og ikke bli plassert langt utpå landet. En vik-
tig forutsetning for å skape et aldersvennlig samfunn, er at kommunene kjenner sine 
eldre. Derfor er hjemmebesøk et viktig tiltak», sa Åse Michaelsen blant annet til den 
lydhøre forsamlingen.  
 
Selv om det er godt samsvar mellom Pensjonistforbundets handlingsprogram og eldre-
reformen «Leve hele livet», passet forbundsleder Jan Davidsen på å trekke fram sent-
rale og viktige saker som Pensjonistforbundet er opptatt av for å kunne påvirke forde-
lingspolitikken i samfunnet og for dem Pensjonistforbundet er til for.  
 
«Vi må ikke sykeliggjøre og stigmatisere eldre mennesker gjennom det nye ombudet 
regjeringen vil lansere. Pensjonistforbundet vil ha et eget, landsdekkende eldreombud, 
atskilt fra pasient- og brukerombudet. Vi ønsker å fjerne alle aldersgrenser, det seg 
være for operasjoner, førerkort, dommere og brukerstyrt personlig assistent (BPA). Vi 

er i dag ikke i posisjon til å påvirke pensjonistenes økonomi og fordelingspolitikken. 

Derfor krever vi forhandlingsrett på løpende pensjoner i folketrygden, slik vi hadde 
fram til 2011. Forskjellene blant eldre vokser, det kan vi ikke akseptere. Og vi kjemper 
mot at eldre skal oppleve utenforskap og vi vil at de eldre skal tas på alvor og ha med-
bestemmelse», listet Davidsen opp. 
 

SAKO-konferansen 11. oktober.  
På dette møtet deltok representanter fra SAKO foruten representanter fra Pensjonistfor-
bundets sentralstyre og landsstyre. 
Samordning av folketrygd og tjenestepensjon. 
I tillegg til oppsummering av de to første dagene av samlingen ble det påpekt at forslag 
til ny Samordningslov for Folketrygden og tjenestepensjonene vil kunne gi uheldige 
konsekvenser for personer som har hatt lav pensjonsopptjening da disse vil kunne få 
det som kalles garantipensjon. Garantipensjonen skal etter de nye reglene beregnes 
som en del av samordningsbeholdningen. Dette forslaget kan føre til at gifte personer 
som mister sin ektefelle, og dermed skal få høyere garantipensjon i folketrygden, vil 
oppleve at 98 prosent av denne økningen vil motsvares av en tilsvarende reduksjon av 
den offentlige tjenestepensjonen (for personer med full opptjening i offentlig tjeneste-
pensjon). 
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Dette er derfor et forslag som strider mot prinsippene i pensjonsreformen. Ved pen-
sjonsreformen ble det bestemt at det i ny folketrygd skal være ulike satser for garanti-
pensjon for gifte og enslige personer. Dette vil jo i liten grad gjelde for personer med 
offentlig tjenestepensjon hvis denne forskjellen i all hovedsak bare skal samordnes 
bort. Forslaget vil kunne ramme kvinner i større grad enn menn, siden kvinner ofte har 
noe lavere lønn, og flere jobber deltid. 
Statsbudsjettet 2019. 
Pensjonistforbundets generalsekretær Harald Olimb Normann gikk i detalj gjennom 
forslag til statsbudsjettet for 2019 og hvilke konsekvenser det ville ha for pensjonister. 
Denne gjennomgangen vil du finne på www.pensjonistforbundet.no under tittelen 
«Dette betyr statsbudsjettet 2019 for deg som pensjonist». 
 
Avtaler med næringslivet. 
Det ble informert om avtaler som Pensjonistforbundet hadde forhandlet fram med Hur-
tigruten, Specsavers og Toyota/Lexus som gir medlemmer tilsluttet PF gunstige rabat-
ter på reiser med Hurtigruten, på synsundersøkelser hos Specsavers og på kjøp og 
privatleie (leasing) av biler hos Toyota/Lexus. Disse medlemsfordelen finner du også 
på PF’s hjemmeside under vignetten «En rekke medlemsfordeler og i Bladet Pensjo-
nisten. 
 
SAKO-møtet ble avslutte med informasjon fra SAKOs medlemsorganisasjoner om 
pågående arbeid med organisering og strukturendringer, 

 

Nytt fra Statens vegvesen 
På et allmøte i Vegdirektoratet 23/10-2018 informerte vegdirektør Terje Moe Gustav-
sen om utviklingen i Regionreformen og den såkalte «Områdemeldingen» som begge 
har stor betydning for Statens vegvesen og de ansatte. 

Gustavsen slo fast at Regionsreformen ville bli gjennomført i 2020, og han antydet at 
det var ønskelig med en rask, men forsvarlig overgang til fylkesadministrasjonene for 
de ca. 1600 medarbeiderne som det var aktuelt å overføre. 

I samråd med KS og representanter fra de nye fylkeskommunene var man i ferd med 

å få på plass avtaler om hvordan og hvem som skulle overføres. Det ville i den forbin-

delse bli utarbeidet en lov om at fylkeskommunene ville få fritak fra kravet om kunng-

jøringsplikt av stillingene. De som overføres skal beholde sine rettigheter i.h.t Virksom-

hetsoverdragelsesforskriften bl.a. sin lønn og pensjonsrettigheter. 

For øvrig kom Gustavsen inn på at vegvesenet måtte forvente endringer i organisa-

sjon og arbeidsoppgaver i lys av Områdemeldingen. Dette hadde sin bakgrunn både i 

Regionreformen og i utviklingen av selskapet «Nye Veier» samt teknologiutvikling rent 

generelt. Departementet forventer at Statens vegvesen analyserer ulike løsninger for 

oppgaveløsninger og for organisering av Statens vegvesen, både løsninger med divi-

sjonalisering og etter geografi. Regionvegsjef Kjell Inge Davik skal lede utredningen, 

og RLM er styringsgruppe. 

Min foreløpige konklusjon er at medarbeidere i vegvesenet fortsatt har mange spørs-
mål om hva endringene vil bety for den enkelte ansatte. 

Med hilsen 

Kjell Bjørvig. 

 

Om kort tid kommer det et eget nyhetsbrev som orienterer om våre samarbeidspartnere, 

SAKO-organisasjonene og Pensjonistforbundet, og litt om hvorfor vi mener det er viktig å 

være medlemmer der.  Der vil vi også ta med de kravene til budsjettet i 2020 som vi i SVP har 

sendt inn.  

Ellers kan vi nevne at kasserer og sekretær den 12. oktober holdt kurs på Voss basert på 

håndboken vår. I tillegg var det avsatt en time for Norstrøm til å snakke om velferdsteknologi. 

Deltagere var 12 medlemmer fra styrene i region vest, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjor-

dane. 

Hilsen 

Erik Norstrøm 
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