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Informasjon om våre samarbeidspartnere SAKO og
Pensjonistforbundet.
SAKO= samarbeidskomiteen for offentlige pensjonister.
Dette er en gruppe foreninger som gjennom en avtale har inngått samarbeid for å stå
sterkere i kravene overfor myndighetene når det kjelder både Statsbudsjettet og
Trygdebudsjettet. Vi samordner våre krav for å få større tyngde når de fremføres.
I tillegg til oss vegpensjonister er det jernbanepensjonistene, telepensjonistene,
postpensjonistene, politipensjonistene LO-stat og fagforbundet som er medlemmer.
Totalt er det 7 foreninger som er med i dette samarbeidet.
Hovedarbeidet skjer gjennom et forum der lederne av alle de 7 foreningene er med.
Sekretariatet er i den samme avtalen tillagt Pensjonistforbundet.
Det arrangeres en årlig konferanse SAKO-konferansen der hver forening kan stille
med intil 5 personer. Denne arrangeres normalt et par dager etter at Statsbudsjettet
er lagt fram, og der presenteres hva dette betyr for oss pensjonister, og danner
bakgrunn for det arbeidet som gjøres med å påvirke poltikere på Stortinget i regi av
Pensjonistforbundet. (Se mer om årets konferanse i nyhetsbrev nr. 6 der Kjell Bjørvig
har skrevet en del om den.)

Til foreningslederene:
Spre våre nyhets-brevet
til alle medlemmene!

Nyhetsbrevet ligger
også på WEB-sidene
våre under fanen last
ned.

Pensjonistforbundet. (Pf)
Pensjonistforbundet er en organisasjon som jobber for å gi landets pensjonister en
tydelig stemme. Pf engasjerer seg innenfor områdene helse, økonomi, kultur,
trygghet og tilgjengelighet, i saker som betyr noe for din hverdag som pensjonist.
PF har over 850 lokallag og foreninger, spredt over hele landet. Lokalforeninger og
fylkesforeninger drives i hovedsak av frivillige som har påtatt seg verv. Til sammen
gjør omlag 10 000 frivillige en innsats for fellesskapet gjennom sitt arbeid i
Pensjonistforbundet.
Fordi det finnes en rekke ulike tilbud og aktiviteter man kan engasjere seg i, er det
bruk for alle som har lyst til å bidra med sine ressurser og evner som pensjonist.
Vi anbefaler deg å ta kontakt med Pfs lokalforeningen i ditt nærområde for mer
informasjon om hva som skjer der du bor.

Kollektivt medlemskap i PF
SVPs medelemmer som er pensjonert fra statens vegvesen.
Dere er kollektive medlemmer av Pf. Det innebærer at Forbundsstyret betaler
kontingenten for deg til Pf. Dersom du som ønsker å delta i den lokale foreningen i
Pf, skal du bare betale fylkeskontingenten og den lokale kontingenten. Den sentrale
delen er allerede betalt av SVP.
Andre medlemmer, de som ikke er tilskuddsberettiget fra svv må betale hele kontingenten til Pf selv hvis de vil være medlem av Pf. (Lokal+ fylke+sentral kontingent.)
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Hvorfor er vi med i Pf?
Da vi var ansatt i Statens vegvesen eller hos andre arbeidsgivere var de aller fleste av
oss medlem i en eller annen fagforening / forbund. Vi er kanskje fortsatt medlem der,
men disse fagoreningene har fokus på de som er i arbeid og deres lønns og
arbeidsvilkår. De er derfor lite opptatt av pensjonistenes vilkår. Enerom på sykehjem,
velfredsteknologi for å bo hjemme så lenge som mulig osv. osv.
Pf sammen med SAKO-organisasjonene har ca. 250 ooo medlemmer i ryggen. Pf har
medlemmer over hele landet som arbeider lokalt blant annet i eldreråd i kommuner og
fylker for å fremme pensjonistenes – våre - interesser. Pf har et sekretariat som også
stiller på høringer i Stortingskommiteene når det gjeldet Statsbudsjettet og Trygdebudsjettet.
Sammen er vi sterke. Det er bare gjennom en tydelig, sterk og synlig organisasjon det
oppnås gode resultater.
Blant de mange sakene som er fokusert i år er tak på egenandel for tannbehandling.
Videre driver Pf en utstrakt opplæring i arbeid i eldrerådene. Det er i de lovpålagte eldrerådene at kravene mot den enkelte kommune og fylkeskommune blir diskutert.
Eldrerådene skal ifølge lovverket, behandle og gi uttalelse til alle saker som gjelder
kommunenes arbeid som gjelde pensjonister og deres vilkår i kommunen.
En annen viktig sak er å spre informasjon både i kommunene og blant medlemmene
om riktig bruk av velferdsteknologi der brukermedvirkning er veldig viktig.
Medlemstilbud
Blant de lettest synlige fordelene du ser nå, mens du enda er frisk og rask, er bladet
Pensjonisten, som er populær hos de fleste av våre medlemmer, noen er medlem spesielt for å få bladet. VI har en egen side i bladet som vi kan fylle med stoff. Pensjonisten
er Norges desidert største blad for eldre. Det kommer i 2018 ut med 7 nummer. I 2019
er det planlagt 8 nummer og i 2020 9 nummer pr år.
Vi får mange gode tilbud gjennom at Pf inngår avtaler med ulike firma. Dette omtales i
Pensjonisten. Dette omfatter reiser, biler, advokathjelp etc. Fordelsprogrammet er tilpasset eldre og er stadig under utvikling.
De siste tilskuddene er biler fra Toyota og Lexus. Briller fra Specsaver og Hurtigruten
for å nevne noen av tilbudene.
Lokal aktivitet
Det er mulighet for de som ønsker det å delta på åpne møter i Pfs lokalforeninger og på
kurs som arrangeres. (Blant annet Nettbrett og Velferdsteknologi). Ta kontakt med den
lokale Pf-foreningen / laget på ditt sted.
Vi ser også gjerne at dere har kontakt med de andre SAKO-foreningene lokalt. Få inspirasjon og lag et samarbeid. Gjennom å delta aktivt kan den enkelte selv være med å
forme fremtiden for selg selv og de neste generasjonene.
Aktiv eldretilværelse
Gjennom langt over 800 lokalforeninger er det mulig å være aktiv i hverdagen enten
med sosiale, forebyggende eller samfunnsrelaterte saker.
Hvis du er interessert i noe av dette kan sikkert Pf lokalt bistå deg med å finne din
arena.
—————————På neste side har jeg tatt med de kravene som vi har sendt inn for statsbudsjettet for
2020.
Disse vil bli diskutert på et ledermøte i SAKO der også ledelsen i Pf er med.
Til slutt blir et omforent kravbrev sendt statsråden.
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PF ?

Statsbudsjettet 2020 – Krav fra Statens vegvesens pensjonistforbund.
Som utgangspunkt mene vi, som vi også sa det til budsjettet for 2019, at kravene for forrige
år må følges opp på punkter der det ikke er gitt gjennomslag. I tillegg må det, hvis det er
dukket opp nye problemstillinger justeres i forhold til dette. I opplistingen nedenfor har vi
ikke laget begrunnelser. Disse er vel kjent for Pf og SAKO.
Vi er litt usikre på om dette er rette stedet å opp at samordningsreglene vil slå uheldig ut.,
men vi mener at det år kan være på sin plass Se mer til slutt i dette brevet.
Våre innspill til krav.
Vi tar først noen krav som gjelder alle.
1. Kommunenes økonomi må styrkes slik at
a. kvaliteten på sykehjem får en god standard.
i. Nok sykehjemsplasser
ii. Enkeltrom for alle som ønsker det
iii. Måltidene på sykehjem og de som får tilkjørt mat hjemme, må bli av bedre
kvalitet og lages lokalt.

2. Tilrerettelegging av boliger for de som vil bo lenger hjemme.
i. Velferdsteknologi
ii. Støtte til tilpasning av bolig (også andre enn kommunen – Husbanken)
3. Aktivitetsssentere og den kulturelle spaserstokken.
4. Underrereguleringen med 0,75% må bort.
Så noen mer spesifikke krav rettet mot enkeltgrupper.
1. Minstepensjonistene må opp på et anstendig nivå.
2. Tannhelse. Egenandelstak også for tannhelse.
Vi støtter selvsagt også kravet om forhandlingsretten tilbake for trygdeoppgjørene, men
dette ser vi mer som krav om et verktøy for å nå målene som ligger bakom.

Som nevnt over så mener vi at det er på sin plass også å omtale samordningsregelen som
nå er på høring og de konsekvenser den vil få. Vi har derfor tatt med et utsnitt av vårt
innspill til Pf om dette. Samordning ved endring i beholdningene i folketrygden ved endret
sivilstand. Dersom endring i sivilstand mv. etter samordning medfører endring i
beholdningene i folketrygden, skal det i henhold til forskriftforslaget til foretas ny
samordningsberegning. Reglene for denne samordningen kan føre til at personer som har
hatt lav pensjonsopptjening, vil kunne få det som kalles garantipensjon. Garantipensjonen
er med dagens satser 13 937 kroner høyere per år dersom man er enslig enn dersom man
er gift eller samboer. Garantipensjonen skal etter de nye reglene beregnes som en del av
samordningsbeholdningen. Man får altså 13 937 kroner i økt pensjon fra folketrygden
dersom ektefellen dør, eller man skilles, eller lignende, men ifølge de nye reglene øker
samordningsfradragene i den offentlige tjenestepensjonen med 98 prosent av dette, altså
13 658 kroner, og man sitter kun igjen med 279 kroner økt årlig pensjon. 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
tjenestepensjon).
Dette er derfor et forslag vi mener strider mot prinsippene i pensjonsreformen. Ved
pensjonsreformen ble det bestemt at det i ny folketrygd skal være ulike satser for
garantipensjon 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.
—————————————————————
Hilsen Erik Norstrøm
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