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Markante og dyktige tillitsvalgte i egen organisa-
sjon, forskere i FAFO og godt skolerte ansatte i 
Pensjonist forbundet har pekt ut mulige veier for 
organisasjonen.

Forbundsleder og generalsekretær startet året 
med en reise rundt til alle fylkesforeninger for 
samtaler med fylkesstyrene. Dette var svært nyttig 
for begge parter. Utgangspunktet for samtalene var 
forbundets langsiktige strategi og kommunikasjons-
plan, vedtatt av landsstyret i desember 2015.

Hovedmål 1: Forhandlingsrett

Virkemidlene for å oppnå forhandlingsrett er å bli 
sterke, troverdige med sakseierskap innen områdene 
regulering av alle typer pensjon, alders diskriminering, 
velferdsteknologi, morgen dagens aktivitets senter 
samt trygghet i- og utenfor institusjon.

Hovedmål 2: Øke medlemstallet til 650 000

Virkemidlene for å oppnå en så stor medlems tilgang 
er medlemsfordeler, informasjon og delaktighet 
samt godt samarbeid med hoved organisasjonene.

Status for disse hoved målene er at FAFO har  
levert en rapport som gir klare føringer for en 
 sterkere posisjon som aktør i samfunns debatten 
samt at Stortinget har avklart hvilke av partiene som  
støtter en sterkere rolle for oss enn i dag. Sp, Ap 
og SV støtter en reell drøftingsrett i regulering av 
 løpende pensjon i folketrygden. Det i sum gir håp om 
en forsterket stilling for Pensjonistforbundet i årene 
fremover med forhandlings rett som målsetting.

Flere medlemmer

Medlemstallet har økt med ca. 20 000 i 2016. Dette 
er gode tall for oss og det er ekstra gledelig at den 

Nye veier for Pensjonistforbundet
Året 2016 ble et avklarende år. Store politiske saker fortalte hvem som støtter vår posisjon 
og vår plass i samfunnsdebatten. Store kommersielle aktører fortalte hvilken innflytelse vi 
som organisasjon kan ha på samfunnsutviklingen. 
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største veksten er som følge av samarbeidet med 
hovedorganisasjonene. Arbeidstaker organisasjonen 
Industri Energi har meldt inn alle sine pensjo-
nister til vår organisasjon. Den beste måten å øke 
medlems tallet raskt på er nettopp å ha god løpende 
dialog med hovedorganisasjonene. Synergien av 
slike innmeldinger er engasjement også i våre lokal-
foreninger.

Trygdeoppgjøret

Årets viktigste enkeltsaker er utvilsomt arbeidet 
rundt trygdeoppgjøret og regjeringens pensjons-
melding som begge viste seg å være nedprioriterte 
arbeidsfelt hos arbeidsminister Anniken Hauglie. 
Først viste hun svært liten interesse for å gå inn i 
problematikken rundt negativ utvikling av løpende 
pensjon og henviste kun til det brede pensjons-
forliket i Stortinget. Videre leverte hun en pensjons-
melding så farget av manglende interesse for 
realitet ene at Stortingets Arbeids- og sosialkomite 
måtte bruke mye tid på å få frem realitetene. 

Profilering av forbundet

Rent mediemessig har 2016 vært et godt år med  
hyppig deltakelse både i Dagsnytt 18, Debatten, Ny-
hetsmorgen og P1+. I tillegg til dette er vi gjennom 
året ofte blitt oppringt av NRK for å få bakgrunns-
stoff for saker de skal trekke frem. Det betyr at vi blir 
ansett som en troverdig organisasjon.

Gjennom året har vi for øvrig verdsatt gamle 
helter fra Brann gjennom avtalen med fotball-
forbundet. Avtalen har i seg at vi i felleskap skal 
støtte gårsdagens helter gjennom å hente frem cup-
vinnere 40 år tilbake i tid. Det ble en ufor glemmelig 
dag på Brann stadion. I 2017 er det Lillestrøm som 
står for tur. I 2018 er det et mål å hente frem det 
første kvinnelige landslaget i fotball. De debuterte i 
1978.

Velferdseknologi har vært en viktig del av inn-
satsen til Pensjonistforbundet i 2016.  Vi har etablert 
eget teknologihus i Risør i et samarbeid med Risør 

kommune og Lyse smart. Vi har videre vært med å 
utvikle en egen trygghets-app sammen med Grue 
kommune og Telenor. Denne lanseres våren 2017. 
Vi har startet opp kurs i bruk av nettbrett og vi har 
gjennomført kurs for velferdsteknologi ambassadører. 
Gjennom spørsmålet har vi egentlig bruk for all 
denne teknologien er vi invitert til mange kommuner 
og høyskoler for å holde foredrag om brukermedvirk-
ning i velferdsteknologi. Vi skal, på vegne av brukerne 
av velferdsteknologi ha hånden på rattet i den fremti-
dige utviklingen.

Arendalsuka var en ny opplevelse for oss. Og du 
verden for en morsom uke! Vi fikk vist oss frem med 
både deltakelse i debatter i regi av andre, morsom 
stand som ble godt besøkt, ansvarlig arrangør av nett-
brettkurs for over 100 eldre og ikke minst ansvar for 
en folkedebatt om vår fremtidige forhandlingsrett på 
pensjon. Fullt hus i teltet, stor stemning og en svært 
entusiastisk møteleder. Stor takk til Geir Helljesen.

De vi mistet

I en organisasjon som vår er det uunngåelig å ikke 
miste gode medspillere gjennom året. Tillitsvalgte 
på lokalplan er gått bort. Mennesker som har gjort 
en flott jobb for lokalsamfunnet og oss. I 2016 gikk 
tidligere nestleder Arild Øynes og forbundsstyre-
medlem Leif Jernquist bort, begge som på sin måte 
gjorde en fantastisk jobb for oss gjennom svært 
mange år.

Vi har oppnådd vårt mål om å bli et eldrepolitisk 
verksted hvor landsmøtet meisler ut politikken og 
hvor landsstyret og sentralstyret pusser og vedlike-
holder resultatet av arbeidet. Vi ser klart hvor vi vil 
og vi evner å følge veien. Vi blir sett, hørt og involvert.

Harald Olimb Norman
generalsekretær

Fra åpningen av teknologihuset i Sørlandet helsepark. Fra 
venstre generalsekretær Harald Olimb Norman, varaordfører 
Elen Lauvhjell, forbundsleder Jan Davidsen og Erik Grorud fra 
Sørlandet Helsepark.
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Rapport om en styrket samfunns-
rolle for Pensjonistforbundet 

7. desember presenterte forskningsstiftelsen Fafo 
rapporten «En styrket samfunnsrolle for Pensjonist-
forbundet. Diskusjon av strategiske muligheter» på 
et frokostmøte i Fafos lokaler.

Rapporten var ført i pennen av Kristin Alsos, 
Magne Bråten, Inger Lise Skog Hansen, Jon M. 
Hippe og Geir Veland.

I rapporten diskuteres muligheten for at 
Pensjonist forbundet kan få forhandlingsrett for 
pensjonsregulering i folketrygden og en større rolle 
som part innenfor pensjonspolitikk. I tillegg drøfter 
rapporten Pensjonistforbundets muligheter til å ta 
en mer aktiv samfunnsrolle på områder som levekår 
for eldre, arbeidsmuligheter og interesseorganisa-
sjon for mottakere av trygd.

Forhandling

Fafo har sett på alternative ordninger for regulering 
av pensjon under utbetaling. Formålet er å se om det 
finnes modeller som gir interesseorganisasjonene en 
større medbestemmelse over regulering av pensjon. 
«Et viktig utgangspunkt for denne diskusjonen er at 
folketrygdens pensjoner reguleres i form av  politiske 

beslutninger, slik at det vil være staten som vil være 
motpart enten vi snakker om drøftinger eller for-
handlinger. Selv om Stortinget i et slikt system har 
siste ord, vil det sannsynligvis bli politisk vanske ligere 
å gjennomføre reguleringer som for eksempel med-
fører realinntektsnedgang enn i dagens automatiske 
reguleringssystem.», står det blant annet i rapporten.

Rapporten ser også på hvordan pensjonistene er 
organisert i de andre nordiske land, og om hvordan 
eldre kan bidra til frivillig arbeid og sivilsamfunns-
engasjement.

Pensjonistforbundets ledelse

Pensjonistforbundet har landsmøte i 2018. Lands-
møtet er forbundets høyeste organ. Mellom lands-
møtene er det landsstyret som er det høyeste 
organet. Det betyr lederne for fylkesforeningene og 
representanter for de kollektive organisasjonene i 
tillegg til ansattes representant. 

Sentralstyret

Sentralstyret i Pensjonistforbundet består av sju 
representanter og to vararepresentanter, der første 
vararepresentant møter fast. Det velges av lands-
møte.
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OrganisasjonenFAFO har skrevet rapporten «En styrket samfunnsrolle 

for Pensjonistforbundet». Den ble presentert på et 

frokostmøte hos FAFO.

Forbundsleder Jan Davidsen, Hordaland, første 
nestleder Liv Thun, Nord-Trøndelag, andre nest-
leder Ragnhild M. Hagen, Oslo, styremedlemmer 
Terje Olav Aasterud, Buskerud, Oddbjørg Morseth, 
Hedmark, Bjørg Hageløkken, Fagforbundet og Rolv 
Skirbekk, Fagforbundet. Første vararepresentant 
og fast møtende i sentralstyret, Sigmund Renshus, 
Nordland. Andre vararepresentant Svenn Manum, 
Rogaland. Sentralstyret har hatt 9 møter med 162 
behandlede saker i 2016. 

Pensjonistforbundets forhandlingsutvalg består 
av forbundsleder Jan Davidsen, første nestleder Liv 
Thun, annen nestleder Ragnhild M. Hagen, styre-
medlem Terje Olav Aasterud, Oddbjørg Morseth, 
Bjørg Hageløkken og Rolv Skirbekk. 

Landsstyret

Landsstyret har hatt 3 møter og behandlet 41 saker 
i løpet av 2016. 

Landsstyret består av 31 representanter bestå-
ende av fylkesledere, representanter fra kollektive 
tilsluttende organisasjoner, sentralstyret samt en 
 representant fra de ansatte. Medlemmer er Gerd 
Marie Skovdahl, Østfold, Sigmund Kristoffersen, 
 Akershus, Odd Falch, Oslo, Kristian Engevold,  
Hedmark, Per Eivind Furseth, Oppland, Erik A. 
Nilsedalen, Buskerud, Else Bjørg Thorbjørnsen, 
Vestfold, Eva Lise Rosenvold, Telemark, Gro Lande, 
Aust-Agder, Grethe Wathne, Vest-Agder, Svenn 
Manum, Rogaland, Inger Johanne Knudsen, Horda-
land, Per Kjelstad, Sogn og Fjordane, Jakob Strand, 
Møre og Romsdal, Anne Elfrid Nordskag, Sør-
Trøndelag, Ole Flakken, Nord-Trøndelag,  Ingvald 
Sørensen, Nordland, Reidun Melkild, Troms, Jan 
Atle Samuelsen, Finnmark. Fra Fagforbundet Arne 
Thomassen, Judith Refsnæs, Atle Lerøy, Berit 
 Lynnebakken, Randi Munch Aanonsen, Kari Sol-
berg, Knut Helge Strømsnes, Tom B. Johansen. Post-
pensjonistene Magne Johan Furesund, YTF  Arnold 
Tveit, Statens Vegvesen Kjell Lervik,  Industri Energi 
Jan-Ole Ramstad.  Ansattes representant Unn 
 Johansen. 

Kontrollkomité 

Leder Wenche Hansgaard, Oslo, Marit Holien, 
Nord-Trøndelag, Asbjørn Vassnes, Troms. Vara-
medlemmer Mellvin Steinsvoll, Møre og Romsdal  
og Ragnhild Mjøen Eilertsen, Nordland. 

Nordisk samarbeide

Pensjonistforbundet har også i 2016 hatt et godt 
samarbeide med de nordiske pensjonistforbundene 
i Sverige, Finland, Danmark, Færøyene og Island. 
Forbundet har gjennom året vært representert på 
de nordiske møter med forbundsleder Jan Davidsen 
og organisasjonssekretær Rune Bugge Persson. Det 
har vært avholdt møte på Island og i Sverige. I tillegg 
har representanter fra sentralstyret og administra-
sjon deltatt på konferansen i Sigtuna i Sverige der 
fallulykker var tema. Det ble lansert en nullvisjon for 
fallulykker. På konferansen ble det også besluttet å 
sette fokus på spørsmålene om pensjon, eldre omsorg, 
elders innflytelse og velferdsteknologi i 2017. 

Europeisk samarbeide

Gjennom deltagelse i samarbeidskomitéen i det 
nordiske samarbeidet er vi medlemmer i den 
 Europeiske organisasjonen AGE. Forbundsleder 
Jan Davidsen og organisasjonssekretær Rune 
Bugge Persson har deltatt på to møter i Brussel i 
2016, en konferanse og generalforsamlingen i AGE. 
Organisa sjonssekretær Rune Bugge Persson sitter 
som vararepresentant i styret for AGE og deltar på 
styremøtene.

AGE Platform Europa består av 150 organisa-
sjoner som vil bedre eldres rettigheter i Europa. 
AGEs visjon er et inkluderende samfunn for alle, 
solidaritet og samarbeide mellom generasjoner og at 
gjennom rettig heter og forpliktelse kan delta og leve 
sine egne liv. AGE skal arbeide med å påvirke eldre-
politikken i EU, arbeide med europeiske prosjekter 
og skape nettverk mellom medlemsorganisasjonene.  
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Bilde i topp: Fra debatten om forhandlingsrett under Arendalsuka. Fra 

høyre sitter Kirsti Bergstø, SV, Sveinung Rotevatn, V, Arve Kambe, H, 

Erlend Wiborg, FrP, Rigmor Aasrud, Ap og Anne Beathe Kristiansen 

Tvinnereim. I tillegg deltok Geir Toskedal, KrF, Birte Simonsen, MdG og 

Jan Davidsen, Pensjonistforbundet.

Bilde i bunn: I august markerte Pensjonistforbundet at forbundet var 65 

år med en festforestilling i Sarpsborg. Forbundet ble stiftet i Moss, og i 

mange år var hovedkontoret lokalisert i Sarpsborg. Kai Roger Johansen 

var konfransier.

Debuterte i Arendalsuka

Pensjonistforbundet var sterkt til stede under 
Arendals  uka 16. til 19. august. Medinnflytelse er lik 
medansvar. Forhandlingsrett for pensjon NÅ! Det var 
vårt hovedbudskap under Arendalsuka. 

Stand

Pensjonistforbundet var på stand 81 på Sam Eydes 
plass i Arendal. Standen åpnet 17. august. Den var 
bemannet av ansatte og tillitsvalgte som var klare til 
å slå av en prat, steke vafler og dele ut informasjons-
materiell. Standen var åpen til og med fredag 19. 
august. 

Torsdag 18. august kunne du høre om prosjektet 
«Sterk og stødig» og prøve fallforebyggende trening 
utenfor standen med Randi Granbo fra Fysioterapi-
forbundet og Anne Hanshus fra Pensjonistforbundet.

Paneldebatt

18. august fra klokken 17 til 19 arrangerte vi panel-
debatt på teltscenen. I panelet satt Arve Kambe, 
H, Erlend Wiborg, FrP, Sveinung Rotevatn, V, 
Anne Beathe K. Tvinnereim, Sp, Kirsti Bergstø, 
SV, Rigmor Aaserud, Ap, Geir Toskedal, KrF, Birte 
Simonsen, MdG og Jan Davidsen, Pensjonist-
forbundet. Debattleder var Geir Helljesen.

Teltscenen hadde plass til 150 publikummere, og 
vi hadde vel 120 publikummere til stede. I tillegg 
ble debatten streamet til Facebook for de som ikke 
hadde anledning til å være til stede.

Kurs nettbrett

Onsdag 17. august arrangerte vi gratis kurs i bruk 
av nettbrett og smarttelefon sammen med  Telenor. 
Kurset var i bakgården til Telenor Maritim. I over-
kant av 100 pensjonister var til stede på  kurset 
som fikk besøk av statssekretær Paul Chaffey i 
 Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 
direktør for Telenor, Sigve Brekke, direktør for 

 Telenor Norge Berit Svendsen. NRK var også og 
laget reportasje fra kurset.

Medlemmer av sentralstyret, forbundsledelsen og 
ansatte i Pensjonistforbundet deltok som hjelpere 
under kurset.

Bursdagsfest i «hjembyen»

Pensjonistforbundet markerte 23. august at det var 
65 år siden vi, som landets største organisasjon for 
eldre, ble etablert med en festforestilling på Sarps-
borg Scene. 

Forbundet ble stiftet 1. august 1951 i Moss. Hoved-
kontoret de første 30 årene var Sarpsborg. Inger-
Christin Torp fra Østfold fylkeskommune benyttet i 
sin tale anledningen til å ønske Pensjonistforbundet 
«velkommen hjem».

Sarpsborg by var 1000 år i 2016, noe som også 
fikk sin plass i markeringen, der Grete Moræus 
Stray i prologen trakk linjene fra byens jubileum 
til Pensjonist forbundets 65-årsdag. Og Pensjonist-
forbundets 19 fylkesforeninger ga en felles gave til 
Sarpsborg by og Pensjonistforbundet, nemlig en benk 
til parken. Gaven ble overrakt til ordfører Sindre 
Martinsen-Evjen og forbundsleder Jan Davidsen fra 
fylkesleder i Oslo, Odd Falch på vegne av alle fylkes-
foreningene.

Sarpsborg Scene var en festlig ramme rundt 
 arrangementet. I foajéen klarte Sarpsborg Veteran-
korps å blåse en fin stemning til publikum, som inne 
i salen fikk taler, prolog og musikalske innslag med 
Moss Pensjonistkor, Greåker Mannskor, Spillopp-
gjengen og ikke minst, konferansier og entertainer 
Kai-Robert Johansen som viste utdrag av sin Jens 
Book Jensen-forestilling «Det er lov å være bli». 
Det var taler med representanter fra Østfold fylkes-
kommune, Sarpsborg kommune og Pensjonist-
forbundets ledelse.

Østfold fylkesforening var teknisk arrangør 
og gjorde en flott jobb med å skape en fantastisk 
bursdags fest.
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Medlemsfordeler

Samarbeid med alle som leverer medlemsfordeler er 
godt. I 2016 har vi fått noen nye samarbeidspartnere, 
og noen har forsvunnet ut. Våre tre samarbeids-
partnere på reiser er Aller travel, Dag Aasbø Travel 
og Solgården. De har samarbeidet om en egen reise-
katalog. 

• Avtale med Solgården i Spania hvor våre 
medlemmer får reiser til redusert pris og 
hvor man slipper å betale enkeltromstillegg. 

• Avtale med Aller travel på ulike reiser, og 
langtidsopphold med vertskap. Et antall 
rom uten enkeltromstillegg.

• Ny partner er Dag Aasbø travel som  
har mange spennende reiser. 

• Avtale med Duka PC som gir medlemmene 
flere fordeler i bruk av PC.

• Prosenter hos Pingvin klima AS  
på kjøp av varmepumpe.

• Seks prosent rabatt på kjøp av Hyundai (bil) 
(fire prosent på kjøp av elektrisk bil).

• Fri service i 5 år ved kjøp av  
BMW eller Mini hos Bavaria. 

• WK Advokatene kontorfellesskap  
gir rabatt på juridisk bistand.

• Aldersrabatt på briller og rabatt på 
synsprøve hos Brilleland.

• Rabatt hos Mesterfarge på  
oppussing av hus/leilighet.

• Rabatt på feriebolig gjennom Prodess.
• Rabatt på solskjerming gjennom 

Fasadeprodukter. 
• Vi jobber også med IF forsikring som vil 

komme inn med tilbud i 2017, følg med i 
Pensjonisten. 

SAKO

SAKO har i slutten av året følgende sammensetning: 
Pensjonistforbundet forbundsleder Jan Davidsen 
og generalsekretær Harald Olimb Norman, Postens 
pensjonistforbund, leder Magne Johan Furesund, 
Politiets pensjonistforbund, leder Kyrre Stenbro, 
LO- stat pensjonistene, leder Arne Waler, Fagfor-
bundets pensjonistutvalg, leder Bjørg Hageløkken, 
Telepensjonistenes forbund, Arne Jensen, Jern-
banepensjonistene forbund, leder Harald Lund, 
Statens Vegvesen, leder Kjell Lervik, organisasjons-
sekretær Rune Bugge Persson har vært utvalgets 
sekretær.

SAKO var invitert til ekstraordinært lands-
styremøte i pensjonistforbundet den 6. juni på  
Scandic Airport hotell Gardermoen.  Her ble det 
blant annet informert om resultatet av trygde-
oppgjøret 2016. Det har også blitt avholdt SAKO- 
konferanse på Ambassadeur hotell i Drammen 
den 22. og 23. november hvor det ble satt fokus på 
samordnings loven og evaluering av AFP- ordningen. 
Her ble også Fafo-rapporten om en strategisk  
mulighet for en styrket samfunnsrolle for Pensjon-
ist  forbundet presentert, prioriteringer av krav inn 
mot stats budsjettet for 2018, samt stortingsvalget 
for 2017, i tillegg ble det gitt en rapportering fra de 
enkelte SAKO organisasjonene. 

Sekretariat

Generalsekretær Harald Olimb Norman, 
kommunikasjons sjef Kristin Ruud, områdesjef 
politikk og samfunn Eyvind Frilseth, områdesjef 
organisasjon og medlem Arne Halaas og regnskaps-
sjef Rolf Indseth utgjør generalsekretærens leder-
gruppe. 

Sekretariatet består også av organisasjons-
sekretær Rune Bugge Persson, prosjektleder Tone 
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Konsulenter

Ved utgangen av 2016 hadde forbundet knyttet 
til seg rådgivingshjelp fra følgende personer:

Carsten O. Five
Konsulent, økonomi

Wenche Malmedal 
Konsulent sosial/helse 

Hans Ekornholmen
Konsulent eldrerådsopplæring

Harald Karlsen
Konsulent, budsjett og regnskap

Kjell Skarheim 
Konsulent teknologi Risør

Arnfinn Toralv Ihle
Konsulent kommuneøkonomi

Harry Jørgensen
Konsulent eldreråd- frem til desember 2016

Geir Mosti 
Konsulent medlemskontakt Fagforbundet

Thorstein Øverland
Konsulent, pensjon

Bye, Pensjonistens redaktør Trond Nedrebø, 
seniorrådgiver helse Anne Hanshus, seniorrådgiver 
pensjon Ragnhild Nestaas, rådgiver pensjon Sindre 
Farstad, prosjektleder/rådgiver Unn Johansen, 
teamleder medlemsregistret Hilde Bergan, kontor-
fullmektig Idun Fjellheim, kontorfullmektig Erika 
Birgitta Strøm, kontorfullmektig Mette Holden 
Henriksen og kontorfullmektig Tore Bråthen.

Einar Strands Forskningsfond

Einar Strands Forskingsfond er en stiftelse under 
Pensjonistforbundet og ble opprettet i anledning Einar 
Strands 85-års jubileum 11. januar 2001. Forsknings-
fondet er registrert i Lotteri – og stiftel ses  tilsynet og 
i Brønnøysundregistrene med eget organisasjons-
nummer.

Formål

Forskingsfondets formål skal være å stimulere forsk-
ning og utvikling med tanke på å bedre de eldres helse 
og livskvalitet. Forskingsfondet skal også bidra til økt 
opplysningsvirksomhet vedrørende de eldres helse- 
og sosiale situasjon.

Styrets sammensetning er ved utgangen av 2016: 

Forbundsleder Jan Davidsen, leder, andre nest-
leder Ragnhild M. Hagen, medlem, sentral-
styremedlem Bjørg Hageløkken, medlem og vara-
medlem i sentralstyret, Svenn Manum, medlem.

Verveaksjonen «En ny start»

I 2016 hadde vi som mål å bli 20 000 flere medlem-
mer. Sentralt satset vi på digital vervekampanje, 
med mål om å øke kjennskapen om Pensjonist-
forbundet. Økt kjennskap vil på sikt føre til flere 
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medlemmer er vår oppfatning.
Den digitale kampanjen besto av en reklamefilm 

«En ny start» Hovedbudskapet i filmen er: «Endelig  
pensjonist. Hva nå? Det finnes like mange måter 
å være pensjonist på, som det finnes pensjonister. 
Uansett hva du velger å bruke tiden til, er stemmen 
din fortsatt like viktig. Pensjonistforbundet jobber 
for at din stemme skal bli hørt.» 

Filmen ble spredt på sosiale medier, med vekt på 
Facebook. Den ble fulgt opp med annonser om å bli 
medlem på Facebook og andre nettsteder. I tillegg 
brukte vi aktuelle nyhetssaker som trygdeoppgjøret 
og manglende trygdemelding som saker vi fremmet 
på Facebook med budskap om å bli medlem.

I tillegg har vi jobbet systematisk mot ulike fag-
organisasjoner for å få dem til å melde sine pensjon-
ister kollektivt inn i Pensjonistforbundet. 1. juli kom 
12 483 nye medlemmer kollektivt inn fra Industri 
Energi. Kontakten med andre fagorganisasjoner 
fortsetter.

Mange lokalforeninger har egne vervearrange-
menter, men de åpne møtene som skulle være møte-
plass for direktemedlemmer og arena for å verve 
nye medlemmer, viste seg etter hvert å være mer en 
møteplass for eksisterende medlemmer. I desember 
bestemte derfor landsstyret at lokalforeningene skal 
ha verving som en hovedaktivitet.
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Vervekampanjen i 2016 het «Ny start». Den besto av 

både video og digitale annonser i sosiale medier og 

ulike nettsteder.

Nådde målet

Men, vi nådde målet! Vi gikk inn i 2016 med 208 224 
medlemmer. Vi gikk ut av året med 223 640 med-
lemmer. Vi fikk til sammen 21 727 nye medlemmer! 
Av disse kom 12 483 medlemmer inn som kollektive 
medlemmer fra Industri Energi. Vi fikk 9 244 inn-
meldinger. I 2015 var det 9 539 innmeldinger og i 
2014 var det 7 200 innmeldinger. 

Medieoppmerksomhet

Antall presseklipp økte i 2016, sammenlignet med 
året før. Vi ser en klar økning i omtale i riksmedier. 
I 2016 deltok vi to ganger på Dagsnytt 18, og vi var to 
ganger på NRK Nyhetsmorgen, og en gang på TV2-
nyhetene, pluss at Pensjonistforbundet var repre-
sentert i Debatten på NRK1.

M-Brain (tidligere Opoint) har registrert 1608 
(1 323 i 2015) norske artikler med omtale av 
Pensjonist forbundet i løpet av perioden januar til 
desember 2016. Mest omtale kom på vårparten, hvor 
det ble registrert 594 artikler fra mars til og med 
mai. I mars var det saken om at Pensjonistforbundet 
ønsket å bli en hovedorganisasjon med streike- og 
forhandlingsrett, og reaksjoner på dette som domi-
nerte, i tillegg til reaksjoner på at alderspensjonen 
ikke ble endret i 2016. I april var det blant annet 
mange reaksjoner på at pensjonistene nå måtte inn 
på nett for å få sjekket pensjonsutbetalingene sine, 
istedenfor å få dem i posten som tidligere. I mai ble 
trygdeoppgjøret for pensjonistene mye diskutert, 
noe som også ble gjenspeilet i mediene.

Pensjonistforbundet ble klart mest omtalt i  
papiravisene. Her kom hele 66 prosent av all om-
talen. På nett ble det publisert bare halvparten så 
mye, med 30 prosent, mens det i etermedier var aller 
minst omtale, med 4 prosent.

Det var lokale kilder som omtalte Pensjonistfor-
bundet mest i 2016, med 65 prosent av all omtalen. 
Riksmediene sto for 19 prosent av omtalen, mens 
andre medier sto for 12 prosent, og regionale hadde 
4 prosent av dekningen. Under «annet» går blant  

annet fagblader, kommunale nettsider og ukeblad.
I 2016 var det kilder fra Møre og Romsdal (168) og 

Nordland (108) som stod for det meste av omtalen av 
Pensjonistforbundet. Riksmediene sto klart for det 
aller meste av dekningen (302), mens andre medier 
som ukeblader og fagblader sto for en litt mindre 
andel (175).  I Møre og Romsdal var det blant annet 
den kommende eldrebølgen som ble diskutert, samt 
notiser om arrangement for eldre.

I 2016 ble Pensjonistforbundet mest omtalt i 
deres eget medlemsblad, Pensjonisten. Her ble 
forbundet omtalt 69 ganger i løpet av året. Deretter 
fulgte Tønsbergs Blad (34) og Tidens Krav (29) (40 
artikler i 2015). Det er for det meste lokale aviser 
som er representert blant de trykte kildene, med 
unntak av Aftenposten, som ligger nokså langt nede 
på listen, med 18 artikler.

I 2016 var det NRK.no, etterfulgt av MSN.no 
samt Nettavisen (begge med 15 artikler) som var 
nett kildene med mest omtale av Pensjonistforbun-
det. I NRK var det omtale av trygdeoppgjøret som 
dominerte.

Det var NRKs etermedier (radio og TV) som om-
talte Pensjonistforbundet i flest innslag i 2016 (44), 
etterfulgt av Aftenpostens (25) og NRKs nettsider 
(18). 

Kronikker og leserinnlegg

Kronikker og leserbrev i aviser gir en god mulighet til 
å fremme egne synspunkter. I 2016 avsluttet vi året 
med et innlegg i VG om «Det digitale klasse skillet». 
En omarbeidet versjon gikk «sin seiersgang» i lokale 
medier i Østfold i januar 2017.

Vi hadde full kronikk i Klassekampen i november 
om «Den store pensjonsbløffen». Her ble det polemikk 
med tilsvarsrunde mot arbeids- og sosial minister 
 Anniken Hauglie. Her fulgte fylkeslederen i Nordland 
opp med innlegg i Avisa Nordland. 

Vi forsvarte pensjonistene mot maktspill i Bergens 
Tidende i august og i mai hadde vi motinnlegg etter 
at Aftenposten på lederplass hevdet at «Pensjons-
reformen biter som den skulle».
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I mars hadde vi replikk i Dagens Næringsliv for å 
korrigere at pensjonister er grådige og innlegg om 
forhandlingsrett for pensjon i VG. Vi hadde også 
innlegg om Carl I. Hagens pensjon i mars og replikk i 
Dagens Næringsliv i februar om pensjonen må være 
kollektiv.

Mange lokal- og fylkesforeninger har fulgt opp med 
leserinnlegg i lokale medier.

Medlemsbladet Pensjonisten

Pensjonisten er fortsatt blant de fire største fag-
bladene som gis ut i Norge. Denne posisjonen ble 
styrket i 2016 da vi oppnådde tidenes høyeste opp-
lagstall for medlemsbladet; 184 384, en fremgang på 
3 171, tilsvarende 1,75 prosent.

Pensjonistforbundet har avtale med Salgs fabrikken 
om salg av annonser. 2016 bød på store markeds-
messige utfordringer, og Pensjonisten nådde ikke 
budsjettmålene. Til tross for iherdig innsats i et tøft 
marked hvor det er vanskelig å oppnå de gode og  
ønskede priser på våre annonser, stupte inntektene. 

En grundig gjennomgang av situasjonen med 
Salgsfabrikken resulterte i endret strategi. Salgs-
tallene ved utgangen av 2016 viser en positiv tendens 
og gir grunnlag for en viss, forsiktig optimisme for 
2017. Men vi må være forberedt på hardt og krevende 
arbeid, ikke minst inn mot de store medie byråene 
som plasserer annonser på vegne av sine annonse-
kunder.

Salgsfabrikken har 25 prosent provisjon på sitt 
annonsesalg for Pensjonisten.

Produksjon og distribusjon

Redink har også i 2016 hatt ansvaret for den grafiske 
utformingen av Pensjonisten, som nå trykkes hos 
Aller Tryk i Taastrup i Danmark. 

Bring Dialog Norge AS har siden utgave 3/2016 
av medlemsbladet Pensjonisten hatt ansvaret for 
plastpakkingen, som utføres av Lundeby & Co på 

Herland i Østfold.
Pensjonisten distribueres av Posten Norge til 

alle medlemmene av Pensjonistforbundet. Bladet 
har ca. 900 abonnenter, og distribueres i tillegg til 
aviser, bransjer, organisasjoner, enkeltpersoner, 
departement, samarbeidspartnere og politikerne på 
Stortinget.

I 2016 ble det produsert to utgaver med et  sidetall 
på 92, tre utgaver med et sidetall på 100, en utgave 
med et sidetall på 108 og en utgave med et side-
tall på 116. Totalt sidetall for alle sju utgavene av 
Pensjon isten i 2016 er 708. Sidetallet i 2015 og 2014 
var henholdsvis 652 og 636. Annonseprosenten er 
fortsatt 30. 

Økonomitelefon 

Økonomitelefonen er et nystartet samarbeids-
prosjekt mellom Pensjonistforbundet og NAV. Her 
kan alle pensjonister få råd om personlig økonomi, en 
slags privatøkonomisk førstehjelp. 

Telefonnummeret er: 22 42 73 00. Tjenesten er 
gratis for innringer. Den betjenes alle virkedager 
mandag til fredag fra klokken 10.00 til 14.00, unntatt 
juli måned.

Det er fem rådgivere som svarer telefonen. De 
har ansvaret for hver sin dag. Anne Grethe Skårdal 
og Inger Marie Stokker er begge pensjonister med 
fartstid som tillitsvalgte. Økonom Rune Pedersen har 
drevet med rådgiving innenfor personlig økonomi 
i over 30 år som leder av Dine Pengers rådgivings-
tjeneste. Økonom og journalist Geir Ormseth er den 
journalisten som oppdaget Rødeggen-saken. Han er 
nå engasjert av Forbrukerrådet i et massesøksmål 
mot DNB. I tillegg er Carsten O. Five prosjektleder. 
Han grunnla og var redaktør av Norges største blad 
om personlig økonomi, Dine Penger. I tillegg er tidli-
gere kommune advokat Just Finne med og svarer på 
juridiske spørsmål.  
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Resultater

Det kommer fra null til åtte telefoner per dag. I 
perioden 1. november 2016 til 13. januar 2017 kom 
det 70 telefoner. Særlig tok det av etter at Carsten O. 
Five ble intervjuet i NRK P1+. Den dagen kom åtte 
telefoner.

Det ringes inn spørsmål om lån, bostøtte, skatt, 
sletting av gjeld, sparing, aksjefond, refusjon av 
tannbehandling, forskudd på arv, fordeling av arv og 
hvordan få mer ut av pengene sine. Alle rådgiverne 
har underskrevet taushetserklæring om anonymitet 
for innringer. Anonymisert blir det ført statistikk, 
men problemstillinger fra telefonen blir delt mellom 
rådgiverne for å øke kunnskapen til rådgiverkorpset.

Alle som ringer inn er selv ansvarlig for de beslut-
ninger som treffes på bakgrunn av rådgivingen. Pen-
sjonistforbundet eller rådgiverne kan aldri forfølges 
økonomisk eller på annen måte for de råd som gis. 
Dette leses opp i en tekst når man ringer telefonen, 
før innringer får snakke med rådgiveren. I tillegg 
skal rådgiveren gjøre inn ringerne oppmerksom på 
det. Det er i tillegg tegnet en ansvarsforsikring som 
kan komme til utbetaling om Økonomitelefonen 
likevel skulle bli saksøkt av en innringer eller deres 
pårørende.

Informasjon om telefonen gjennom Pensjonis-
ten, Facebook og annen informasjon vil gradvis 
bli trappet opp. Så langt er Økonomitelefonen en 
suksess. 

Bekymringstelefon for eldre og uføre

Bekymringstelefonen har telefonnummer 948 56 
004 og er betjent mellom klokken 9.00 til 14.00 alle 
hverdager. 

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt tilskudd 
til drift av Bekymringstelefonen på 400 000 for 
2016. Telefonen i 2016 vært betjent Arild Daleng, 
Else Bjørg Thorbjørnsen, Harry Jørgensen og Hans 
Ekornholmen. Det administrative ansvaret er ivare-

tatt av regnskapssjef Rolf Indseth.
Retningslinjene for drift av telefonen er å gi vei-

ledning og råd til pensjonister og deres pårørende 
som har behov for noen å snakke med. Tilbudet 
gjelder også andre som er bekymret for enkelt-
pensjonisters eller grupper av pensjonisters helse 
og velferd. 

Pensjonistforbundet vil videreføre tilbudet 
også i 2017. Tjenesten markedsføres blant annet i 
medlemsbladet Pensjonisten, og vi oppfordrer også 
lokallag, fylkeslag og kollektive foreninger om å 
gjøre tjenesten ytterligere kjent.

Gårsdagens helter

Pensjonistforbundet samarbeider med Norges 
fotballforbund om «Gårsdagens helter». Vi hedrer 
tidligere fotballspillere og skaper engasjement blant 
øvrige pensjonister i lokalmiljøet. 

Vi startet opp 2014. Pensjonistforbundet og 
fotball forbundet ønsker å ta for seg et jubileum per 
år og valgte for 2016 markeringen for cupfinale-
seieren til Brann i 1976. Arrangementet ble holdt på 
Brann stadion 20.august i forbindelse med en serie-
kamp. Store deler av finalelaget til Brann fra 1976 
møtte opp. I tillegg ble Arne Scheie trukket frem. 
Han debuterte i 1976 som cupfinalekommentator 
for NRK i denne kampen.

Pensjonistforbundet Hordaland og lokal-
foreninger i området gjorde en meget flott jobb for 
å få med pensjonister til markeringen. Stemningen 
var stor på et fullsatt stadion. Etter kampen ble det 
holdt en enkel bankett for representanter fra Pen-
sjonistforbundet, Norges fotballforbund og sports-
klubben Brann.  

Det er enighet om at samarbeidet bør fortsette. 
Foreløpige arbeidsplaner er at vi i 2017 skal hylle 
Lillestrøm sportsklubbs cupfinaleseier i 1977, og at 
vi i 2018 skal sette fokus på den første damelands-
kampen for 40 år siden.
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Trygdeoppgjøret 2016 
I 2016 ble pensjonene for andre året på rad økt mindre enn prisene. Trygdeoppgjøret 2015 
var det første oppgjøret siden 1990 som medførte at pensjonistene fikk en regulering der 
pensjonen ble mindre verdt. Oppgjøret hadde skapt frustrasjon blant pensjonistene, sterke 
protester fra Pensjonistforbundet og mye medieoppmerksomhet.

Etter trygdeoppgjøret 2015 uttrykte daværende 
arbeidsminister Robert Eriksson at «det var viktig 
for regjeringen å snu alle steiner» for å hindre at 
pensjonistene ble de store taperne i år etter år med 
moderate lønnsoppgjør, og han varslet en gjennom-
gang av reglene. Dette hadde gitt forhåpninger om 
en bedre regulering i 2016.

Men trygdeoppgjøret 2016 skulle vise seg å bli 

et enda dårligere oppgjør for pensjonistene. Pen-
sjonistforbundets krav ble avvist av regjeringen 
i drøftingene. Regjeringens tilbud medførte at 
løpende pensjon ble regulert med 1,7 prosent på 
årsbasis i 2016. Med en prisvekst på 3,6 prosent, gir 
det en realsvekkelse av pensjonen på 1,9 prosent. 
Ingen av pensjonistorganisasjonene skrev under på 
drøftings protokollen med regjeringen.



23

PensjonVi klarte å fylle teltscenen under vårt debatt-
møte om forhandlingsrett for pensjon under 
Arendalsuka.

Bakgrunnen for trygdeoppgjøret 2016

Norsk økonomi 

Teknisk beregningsutvalgs prognoser for februar 
for norsk økonomi var preget av oljeprisfallet 
og nedgangskonjunkturen norsk økonomi var 
inne i. De la til grunn at nedgangen i petroleums-
investeringene ville fortsette og at den økonomiske 
veksten ville være svak i første halvdel av året med 
mulighet for en moderat konjunkturoppgang i 
andre halvdel av 2016. Usikkerheten var stor med 
ulike impulser som trakk i forskjellige retninger. 
Petroleumsinvesteringen ga kraftig negative bi-
drag, mens svakere krone, lavere rente, ekspansiv 
finanspolitikk og noe økt internasjonal vekst trakk 
i motsatt retning. 

Prisveksten i 2016 ble anslått til å havne på rundt 
2,5 prosent og årslønnsveksten rundt 2,5 til 2,8 
prosent.

Utvalget estimerte i aprilutgaven av rapporten 
årslønnsveksten i 2014 til 3,1 prosent og i 2015 til 2,8 
prosent. Det innebar ingen endringer for 2014, men 
et positivt avvik på 0,1 prosentpoeng for 2015 som 
skulle hensyntas i årets drøftinger.

I revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i 
mai, ble regjeringens forventede lønnsvekst justert 
ned fra 2,7 prosent til 2,4 prosent og anslaget på 
prisveksten oppjustert fra 2,5 prosent til 2,8 pro-
sent. Regjeringen understreket at «Lønnsveksten er 
på vei ned. I årets lønnsoppgjør kom partene i front-
faget til enighet innenfor en ramme på 2,4 prosent 
for årslønnsveksten, etter en samlet lønnsvekst i fjor 
på 2,8 prosent. 

Svakere krone har bidratt til å trekke konsumpris-
veksten opp den siste tiden. Konsumpris veksten har 
hittil i år vært høyere enn ventet, og den anslås nå til 
2,8 pst. for året samlet».

Pensjon reguleres først med lønnsveksten og så 

gjøres det et fratrekk på 0,75 prosent. Med disse 
størrelsene som tallgrunnlag gikk det mot et oppgjør 
som ville gi en klar svekkelse av pensjonistenes real-
lønn med mindre regjeringen ville gi kompensasjon 
utover forskriftsreguleringen. 

Ingen endringer i reguleringsbestemmelsene

I trygdeoppgjøret 2015 varslet daværende arbeids- 
og sosialminister, Robert Eriksson, at han ønsket å 
finne metoder for å sikre pensjonistene mot real-
lønnsnedgang i flere påfølgende år, og satte ned et 
utvalg i departementet som skulle utrede alternative 
reguleringsmekanismer frem mot neste års trygde-
oppgjør.  Den 18. april la arbeids- og sosialminister 
Anniken Hauglie frem resultatet av arbeidet for 
organisasjonene. Regjeringen hadde utredet fem 
ulike modeller for regulering av løpende pensjon, 
men ønsket ingen endringer av reguleringsreglene 
eller sikringsmekanisme. Dagens regime med 0,75- 
prosent fratrekket fra lønnsvekst ble videreført. 

Krav i trygdeoppgjøret

Pensjonistforbundet overleverte sine krav til 
Arbeids-  og sosialministeren den 18.mai. FFO og 
SAFO stilte seg bak disse. Pensjonistforbundet 
understreket sin prinsipielle motstand mot dagens 
reguleringsregime. Pensjonistforbundets primære 
krav er at utviklingen av løpende pensjon skal være 
gjenstand for forhandlinger med et siktemål om 
lag på linje med lønnsvekst. Pensjonistforbundet 
krevde sekundært opprettholdelse av kjøpekraft og 
at regjeringen sikret pensjonsreformens intensjon 
om å gi pensjonistene gjennomsnittet av lønns- og 
prisvekst. Pensjonistforbundet understreket at 
 enslige pensjonister har fått den sterkeste nedgan-
gen i kjøpekraft og krevde at denne gruppen fikk 
lønnsvekstregulering.
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Grunnbeløp
Minstepensjon
Alderspensjon
Uførepensjon

Prosent

2,78
2,27
2,01
2,78

Økning fra 1.mai  Nytt nivå 
1.mai 

Årsvekst 

Kroner

2508
4009

Kroner

92 576
179 
748

 Prosent

2,50
1,99
1,73
2,50

Drøftingsmøtene og resultater

Drøftingene foregikk den 18. og 19. mai.  Regjeringen ønsket ikke å hindre kjøpekraftsnedgang for pensjo-
nistene, avviste Pensjonistforbundets krav og holdt seg strengt til forskriften med følgende resultater: 

Den 1. september økte minstepensjonen for enslige 
med 4 000 kroner på årsbasis. Ny sats fra  1. september 
2016 er 183 748 kroner

Verken Pensjonistforbundet, Forsvarets Senior-
forbund, Landslaget for offentlige pensjonister, Funk-
sjonshemmedes Fellesorganisasjon, Samarbeids-
forumet av funksjonshemmedes organisasjoner eller 
Seniorsaken underskrev avtalen som medførte nok et 
år med svekkelse av inntekten til pensjonistene, mens 
arbeidstakerorganisasjonene valgte å underskrive 
med protokolltilførsel. Protokoll fra trygdeoppgjøret 
ligger vedlagt.

Kjøpekraftsnedgang

SSBs statistikk over konsumprisindeksen for 2016 
viser at prisveksten havnet på 3,6 prosent. 

Med en årsvekst i alderspensjonen på 1,7 prosent, 
ble kjøpekraften av alderspensjonen fra folke-

trygden derfor redusert med 1,9 prosent i 2016.
Med unntak av den negative kjøpekrafts-

utviklingen for pensjonistene også i 2015, må vi helt 
tilbake til 1990 for å finne sist gang prisene steg mer 
enn årsveksten i alderspensjon fra folketrygden.

Eksempel på kjøpekraftstap

Kjøpekraften av en pensjon på 250 000 kroner ble 
svekket med 250 000 x 1,9 prosent = 4 750 kroner.

Dersom pensjonisten skulle hatt råd til å kjøpe 
like mye varer og tjenester i 2016 som i 2015, måtte 
pensjonen ha vært 4 750 kroner høyere.

Verst for enslige pensjonister

Enslige pensjonister med en alderspensjon større 
enn minstepensjon har fått den svakeste inntekts-
utviklingen i 2016. De har ikke fått noe ekstra utover 
den ordinære reguleringen som finner sted 1. mai 

På høring i Stortinget om trygdemeldingen med blant 
annet senior rådgiver Ragnhild Nestaas, forbundsleder 
Jan Davidsen, generalsekretær Harald Olimb Norman 
og rådgiver Sindre Farstad.
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hvert år. For gifte og samboende pensjonister og 
enslige minstepensjonister var inntektsutviklingen 
noe bedre. Med virkning fra 1. september 2016 fikk 
enslige minstepensjonister økt den årlige satsen 
med 4 000 kroner, mens gifte og samboende fikk 
økt grunnpensjon fra 85 til 90 prosent av full grunn-
pensjon.

Trygdemeldingen 

Det er lang tradisjon for at trygdeoppgjøret blir lagt 
fram som en egen sak for Stortinget om våren etter at 
oppgjøret er ferdig. Dette ble for første gang ikke gjort i 
2016. Regjeringspartiene mente det ikke var nødvendig 
på grunn av ny budsjetteringsrutine. Pensjonistfor-
bundet reagerte skarpt på den nye praksisen og uttalte 
at det var et forsøk på å kvele debatten om trygdeopp-
gjøret. Etter at opposisjonen med SV i spissen fikk 
 løftet saken inn i Stortinget, gikk Høyre og FrP, med 
støtte fra Venstre og KrF, inn for at det skulle legges 
fram en egen melding om trygde oppgjøret om høst 
sammen med statsbudsjettet.

Men da Statsbudsjettet ble lagt frem 6. oktober 
i år, var det ingen spor av den lovede meldingen. 
 Departementet opplyste at den vil bli lagt frem først 
i november.

Pensjonistforbundet tok opp saken i høring om 
statsbudsjettet i Arbeids- og sosialkomiteen og mente 
det var et løftebrudd overfor pensjonistene å forskyve 
meldingen ut i tid. Pensjonistforbundet fremmet at 
hvis meldingen legges frem etter statsbudsjettet, vil 
det bety at Stortinget og organisasjonene ikke har full 
informasjon i budsjettforhandlingene om hvilken 
politikk som berører pensjonistene. Organisasjonene 
må ha mulighet til å stille spørsmål, komme med 
synspunkter eller an befalinger om meldingen når 
komiteen holder høring om statsbudsjettet.

Meldingen kom først 29. oktober, og da først i 
form av en pressemelding som ingen av organisa-
sjonene kunne kommentere i mediene. Til tross for 
to år på rad med kjøpekraftsnedgang, ble pensjon-
istene presentert som inntektsvinnere det siste 
tiåret. I  høringen om meldingen i Arbeids- og sosial-
komiteen, uttrykte vi at fremstillingen var uredelig 
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siden inntektsvekst også inkluderte kapitalinntekter 
og lønnsinntekter i tillegg til pensjonsinntekter, 
samt at de to siste årene med kjøpekraftsnedgang 
var utelatt.

Det var kun Pensjonistforbundet og Landslaget 
for offentlige pensjonister som deltok i høringen.

Jan Davidsen minnet om at regjeringen i 2015 
lovet en gjennomgang av reguleringsbestemmelsene 
i pensjonsreformen.

- Vi ble etter det forelagt fem modeller for regule-
ring av pensjon som alle ble forkastet av regjeringen. 
Da står vi igjen med forhandlingsretten. Vi kjenner 
rammen når frontfagene har forhandlet. Pensjonist-
forbundet vil ha en regulering om lag på linje med 
lønnsvekst. Pensjonistene trenger å ha en trygg 
økonomi. Derfor må det være et regime der trygde-
reguleringene kommer til Stortinget, som til syvende 
og sist har ansvaret for vår økonomi. Bare på den 
måten kan vi bevare den sosiale roen. I egne rekker er 
det et raseri over at Stortinget bryter forut setningene 
i pensjonsreformen, sa Davidsen.

Statsbudsjettet 2016

I statsbudsjettet for 2016 fikk enslige minste-
pensjonister en økning i satsen på 4 000 kroner per 
år, med virkning fra 1. september 2016. Fra samme 
dato fikk også gifte og samboende pensjonister økt 
grunn pensjon fra 85 prosent til 90 prosent av full 
grunnpensjon, noe som i gjennomsnitt betyr om-
trent 4 500 kroner ekstra per år til pensjonistene 
i denne gruppen. Pensjonistforbundet fikk altså 
gjennomslag for to viktige økonomiske løft som til 
sammen utgjør nesten 3 milliarder kroner ekstra til 
disse pensjonistene hvert år fremover.

På grunn av samordningen mellom offentlig 
tjeneste pensjon og alderspensjon fra folketrygden 
fikk 10-15 000 minstepensjonister kun deler av 
 økningen på 4 000 kroner. Dette reagerte vi sterkt på, 
da det var lovet at økningen skulle komme alle enslige 

minstepensjonister til gode. I et felles brev fra Fag-
forbundet, Norsk Tjenestemannslag og Pensjonist-
forbundet til Arbeids- og sosialdepartementet ba vi 
regjeringen rette opp i dette. Det har ikke skjedd.

Krav til statsbudsjettet 2017

Pensjonistforbundet og SAKO-organisasjonenes 
hadde kun ett krav til Statsbudsjettet for 2017 som 
direkte angikk pensjon, og det var «et krafttak for 
dem som har minst». Vårt krav er at aleneboende 
minstepensjonisters inntekt må styrkes ved å løfte 
minstepensjonssatsen i folketrygden, slik at den 
minst tilsvarer EUs relative fattigdomsgrense. Vi 
foreslo en årlig opptrapping over 4 år, fra dagens 
nivå på 2 G mot 2,8 G. 

Statsbudsjettet 2017

I det opprinnelige statsbudsjettet for 2017, ut-
arbeidet av regjeringspartiene Høyre og FrP, var 
det lite som angikk pensjonistene spesielt. Vi hadde 
tilsyne latende ikke fått gjennomslag for vårt krav 
om en videre økning av minstepensjonen. 

Pensjonistforbundet deltok på muntlige høringer 
om statsbudsjettet i seks forskjellige komiteer på 
Stortinget i oktober 2016. I Finanskomitéen ga vi 
klar beskjed om at vi ønsket at de foreslåtte skatte-
kuttene burde reverseres, og at pengene heller 
burde benyttes på et økonomisk løft for minste-
pensjonistene andre utsatte grupper samt styrking 
av økonomien i kommunene. 

I Arbeidskomitéen uttrykte vi vår misnøye med 
behandlingen av trygdeoppgjøret, og prosessen med 
trygdemeldingen. 

Etter høringsrundene på Stortinget fortsatte 
budsjettforhandlinger mellom regjeringspartiene, 
Venstre og KrF. Da partiene omsider kom til enighet 
hadde vi fått gjennomslag for vårt fremste krav, en 
styrking av minstepensjonen for enslige. Pensjonen 
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for enslige alderspensjonister med minstepensjon 
vil økes med 4 000 kroner fra 1. september 2017, 
altså samme beløp som satsen også ble hevet med fra 
1. september 2016. Dette er viktige kroner for de av 
oss som har aller minst, og vi vil fortsette å kjempe 
for en videre styrking av minstepensjonen. 

Fripoliser

I løpet av året har vi arbeidet med flere ulike saker 
som er relatert til fripoliser. En fripolise er opptjent 
ytelsespensjon fra en arbeidsgiver i privat sektor. En 
av de største utfordringene med fripolisene er at de 
ikke har økt i verdi de seneste årene. Sidene prisene i 
samfunnet øker, og verdien av fripolisene står stille, 
så taper de seg i realverdi for hvert år som går. 

Som en del av Pensjonistforbundets arbeid med 
fripoliser har vi i 2016 ansatt Thorstein Øverland 
som konsulent. Han er i dag en aktiv pensjonist med 
stor fagkompetanse og erfaring fra bransjen. Han 
har hatt lederstillinger i Storebrand Livsforsikring, 
Gjensidige, Kreditkassen, Drammen kommunale 
pensjonskasse og kontrollkomiteen i DNB. 

Samarbeidet med Øverland ble inngått som 
følge av hans innsats på vegne av pensjonister med 
fri poliser. Øverland har kjempet for en rettferdig 
resultat deling av overskudd mellom fripoliseeierne 
og pensjonsselskapene. Som følge av Øverlands 
arbeid krevde Finanstilsynet at pensjonssel skapene 
måtte flytte over 2 milliarder kroner tilbake til 
 kundene. 

Med Øverland på laget har Pensjonistforbundet 
arbeidet videre for å få et skikkelig regelverk på 
plass som skal sikre korrekt resultatdeling mellom 
pensjonsselskapene og kundene. Vi har blant annet 
vært i møte med direktøren i Finanstilsynet, Morten 
Baltzersen, hvor vi har fremmet forslag til hvordan 
resultatdelingen bør gjennomføres, kontrolleres, og 
fremstilles i selskapenes årsregnskaper. 

Etter at Finanstilsynet ikke godtok våre forslag 

har vi klaget til Finansdepartementet, hvor vi ber 
dem vurdere om Finanstilsynet utøver sin rolle på 
korrekt måte. Vi avventer svar fra departementet. 

Fripoliseselskapet Silver

Silver er et pensjonsselskap som har spesialisert seg 
på fripoliser. Det har i løpet av 2016 vært knyttet 
stor spenning til om kundene i Silver vil få redusert 
sine pensjoner. Det var varslet at fra 1. januar 2017, 
skulle Silver omfattes av et nytt regelverk som ville 
ti-doble kravene til egenkapital. Det har vært ventet 
at Silver ikke ville takle de nye kravene, og ville 
måtte bli satt under offentlig administrasjon.

Vi har engasjert oss i saken fordi vi mener at pen-
sjonene må beskyttes. Det ville være svært proble-
matisk hvis noen får kutt i pensjonene de har tjent 
opp gjennom mange år i arbeidslivet.

Vi intervjuet blant annet statssekretær Tore 
Vamraak i Finansdepartementet om statens rolle 
dersom Silver blir satt under offentlig administra-
sjon. Vi mener at staten bør ta et særskilt ansvar for 
å sikre kundenes pensjoner, spesielt siden myndig-
hetene har innført et nytt krav til egenkapital som 
det vil være svært vanskelig eller umulig for Silver 
å innfri. Vamraak mente myndighetene ikke hadde 
noen rolle i dette, da Silver er et privateid selskap. 
På tampen av 2016 har Silver fått utsatt frist for de 
nye kapitalkravene til våren 2017, i påvente av at 
 Finansdepartementet behandler et forslag om å 
flytte forvaltningen av fripolisene til Liechtenstein. 

Skriftlige høringer om pensjon

Øvre grense for reguleringsfond etter 
tjenestepensjonsloven § 4-6

Forslaget gjelder bedrifter som velger hybrid-
pensjon som garanterer at pensjonen reguleres i 
takt med lønnsvekst. Eventuell avkastning utover 
det som skal til for å regulere i tråd med lønns-
veksten tilføres et reguleringsfond. Regulerings-
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fondet skal benyttes til å finansiere reguleringen 
i år hvor oppnådd avkastning ikke er tilstrekkelig. 
 Personer som tar ut pensjon skal få en andel av 
midlene på reguleringsfondet. Det foreslås å inn-
føre en øvre grense på reguleringsfondet som gir 
klare rammer for hvordan overskudd skal deles 
mellom arbeidsgiver og arbeids taker. Dersom 
reguleringsfondet overstiger en øvre grense skal de 
overstigende midler tilføres premiefondet, som gjør 
at arbeidsgiverforetaket sikres en andel av avkast-
ningen som kompensasjon for reguleringsansvaret. 
Midlene på premiefondet brukes til å dekke foreta-
kets pensjonspremier i fremtiden.

Pensjonistforbundet støttet forslaget da denne 
avklaringen kan bidra til at flere foretak vil velge 
hybrid pensjon i fremtiden. Årsaken til at vi  støtter 
opp om hybridpensjon, er at den har noen gode 
kvaliteter slik som livslang utbetaling, garantert 
regulering og lik pensjon for kvinner og menn. 
 Innskuddsordningene mangler disse kvalitetene. 

Endringer i forskrift om reduksjon av uførepensjon 
fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning 

Utkast til endringer i forskrift 26. november 2014 
nr. 1467 om reduksjon av uførepensjon fra lov festet 
 offentlig tjenestepensjonsordning på grunn av inn-
tekt og om etteroppgjør

Arbeids- og sosialdepartementet sendte på 
høring et utkast til endringer i forskrift om reduk-
sjon av uførepensjon fra offentlig tjenestepensjon. 
Hensikten er å unngå uforholdsmessig store krav 
om tilbakebetaling av uførepensjon som følge av 
80 prosentregelen. Regelen innebærer at det ikke 
utbetales uførepensjon når arbeidsinntekten over-
stiger 80 prosent av samlet inntekt før uførhet.

80 prosentregelen vil spesielt kunne ramme 
uførepensjonister med lave uføregrader nær 20 
prosent, da inntekten fra restarbeidsevnen allerede 
er nær 80 prosent av tidligere inntekt.

Pensjonistforbundet støtter en unntaksbestem-
melse fra 80-prosentregelen, men ønsker at den 
utformes på en annen måte fordi alternativene 

regjeringen foreslår medfører for høye krav om 
tilbakebetaling. Derfor har vi fremmet et alternativt 
forslag i vårt høringssvar med en rimeligere grad av 
tilbakebetaling.

Enkelte endringer i reglene om offentlig 
administrasjon av forsikringsforetak

Pensjonistforbundet støtter forslaget fra Finans-
departementet om at administrasjonsstyret kan 
konvertere fripoliser med garanterte ytelser til 
fripoliser med investeringsvalg. Saken vil kunne ha 
betydning for fripoliseselskapet Silver som står i 
fare for å settes under offentlig administrasjon.

Vi mener at departementets forslag vil kunne øke 
administrasjonsstyrets «verktøykasse», og at det å 
ha flere løsninger å velge mellom øker sjansen for å 
finne gode løsninger for kunden. Vi mener også at 
å kunne konvertere fripolisene vil bidra til at mest 
mulig av midlene brukes til pensjon til kundene, på 
bekostning av administrasjonsutgifter. Men vi er 
uenige i departementets beskrivelse av hvordan man 
skal beregne en ny nåverdi av ytelsene.
I høringssvaret fremhevet vi at myndighetene har et 
særskilt ansvar i å sikre innbyggernes pensjoner. Vi 
mener myndighetene burde utrede mulighetene for 
å opprette et sikringsfond for livsforsikringsforetak, 
slik at vi bedre kan sikre disse sparepengene. 

Høring om forslag til endringer i trygde-
regelverket i lys av asylsøkersituasjonen

Regjeringen foreslår at flyktninger ikke lenger skal 
ha rett til full minstepensjon (alderspensjon og 
uføre trygd) uavhengig av trygdetid, men at disse 
ordningene erstattes med ordningen med supple-
rende stønad. 

Pensjonistforbundet støtter ikke regjeringens 
forslag til innstramminger i flyktningers trygde-
rettigheter. Vi er bekymret for at å erstatte flykt-
ningers rett til full minstepensjon med ordningen 
med supplerende stønad, vil føre til mer fattigdom 
blant en økonomisk svært sårbar gruppe. Det som 
foreslås har preg av å være symbolpolitikk. Inn-
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2016 i tall

• Årsvekst pensjon fra folketrygden:  
1,7 prosent 

• Prisvekst (KPI): 3,6 prosent 

• Realvekst: -1,9 prosent 

• Økt pensjon til enslige minste-
pensjonister: 4 000 kroner  
(fra september 2016). 

• Økt grunnpensjon fra 85 prosent til 
90 prosent for gifte og samboende  
(fra september 2016). 

• Antall alderspensjonister: 889 000  

• Antall uføretrygdmottakere: 317 800 

• Grunnbeløp per 1. mai 2016: 92 576

sparingen er høyst usikker, blant annet fordi til takene 
vil gi betydelige merutgifter for kommunene. Vi tviler 
også på at flyktningetilstrømningen vil påvirkes av 
innfløkte endringer i trygderegelverket.

NOU 2016: 3 «Ved et vendepunkt: Fra 
 ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi» 

Produktivitetskommisjonen la frem sin andre 
 rapport med råd til myndighetene hvor de bør 
iverksette tiltak eller justere politikken for å øke 
produktiviteten. Vårt høringssvar tok utgangs-
punkt i fem punkter.  

1. Økt produktivitet er ikke et mål i seg selv, men er 
et middel for å gi økt velferd. Tiltak som øker pro-
duktiviteten, men svekker velferden er altså ikke 
ønskelig.  

2. Det foreslås å fjerne seniorgoder. Pensjonistfor-
bundet mener at seniorpolitiske tiltak bidrar til at 
folk kan arbeide lenger, men at vi også bør kunne 
evaluere ulike tiltak. For mange som blir uføre 
kommer for eksempel seniortiltak for sent. Det er 
viktig å finne en balanse der bedriftene vil ansette 
og beholde eldre arbeidstakere, samtidig som eldre 
ansatte har insentiver til å stå lenger i jobb.  
 
3. I rapporten hevdes det at særaldersgrensene 
bør økes på grunn av økt levealder. Vi mener at det 
blir feil å påstå at alle særaldersgrenser må heves. 
Dersom særaldersgrensene skal justeres så må de 
evalueres og bør sees i sammenheng med uføretall. 
Det er gode grunner for at noen yrker med særlig 
krevende fysiske eller psykiske belastninger har en 
lavere aldersgrense.  
 
4. I rapporten foreslås det å heve tidligste alder for 
uttak av pensjon. Pensjonen er i teorien nøytralt 
utformet slik at samlet pensjon skal være det samme 
uavhengig av starttidspunktet for uttak. I virkelig heten 
er det imidlertid svært forskjellig hvor lenge vi lever, 
og for personer med kortere forventet leve alder vil det 

være en ulempe å heve den nedre aldersgrensen for 
uttak av pensjon, da dette vil kunne gi redusert pen-
sjonsutbetaling over livsløpet. Det må også eksistere 
tidligpensjonsmuligheter for sliterne i samfunnet.  
 
5. I rapporten hevdes det at støtte til heldøgns 
omsorgs plasser går på bekostning av tiltak for at 
folk kan bo hjemme. Vi er for at alle som vil og kan 
skal få bo lengst mulig i eget hjem. Det er godt for 
den enkelte og samfunnsøkonomisk lønnsomt. 
Samtidig vil det alltid være noen med behov for 
heldøgns omsorg. Ettersom antallet eldre øker, vil 
antallet med slike behov også øke. Det er også viktig 
at kommunene har råd til å drive disse plassene. 
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Demokrati, deltakelse og tilgjengelighet

Et aldersvennlig samfunn 
Pensjonistforbundet arbeider for et mer aldersvennlig samfunn. Vi vil at  
eldre skal kunne delta i arbeidslivet og samfunnet på lik linje med andre.

Eldre opplever å bli diskriminert på grunn av alder. 
Rettigheter til deltakelse og tjenester opp hører på 
grunn av aldersgrenser. Samtidig blir flere samfunns-
arenaer og tjenestetilbud mindre til gjengelige ved at 
ny og fremmedgjørende teknologi tas i bruk. I tillegg 
medfører negative holdninger overfor eldre at terske-
len for å delta oppleves som høy.

Pensjonistforbundet arbeider for at eldre skal 
bli mer synlige i samfunnet. Vi ønsker flere eldre 
i folkevalgte organer og at eldre som selv vil, skal 
kunne stå lenger i jobb. Vi vil ha flere tilgjengelige 
boliger og universelt utformede fellesarealer, veier 
og samferdselsløsninger. Og vi vil ha et tolerant 
samfunn med forståelse for at ikke alle har samme 
forutsetninger for deltakelse og som utviser respekt 
for disse.

Pensjonistforbundet tar selv en aktiv rolle for 

å bekjempe aldersdiskriminering og styrke eldres 
muligheter for deltakelse. I 2016 har vi blant annet 
arbeidet mot å svekke eldrerådsloven og samtidig 
holdt kurs for eldrerådsmedlemmer. Vi har kjempet 
for at de som ikke behersker digitale løsninger må få 
beholde offentlig informasjon på papir, men sam-
tidig holdt mange IT-kurs for eldre. Vi har protestert 
mot kommunereformen og kjempet for gode lokale 
tjenestetilbud. Og vi har fortsatt vårt arbeid med å 
overbevise regjeringen om at aldersdiskriminering 
må forbys.

Vi arbeider for et mer tilgjengelig samfunn. Et 
samfunn som er tilrettelagt slik at alle kan delta i den 
grad de selv ønsker. Tilgjengelighet omfatter blant 
annet informasjons- og kommunikasjons teknologi, 
samferdsel og transport, byggverk og uteområder og 
tilgang til produkter og tjenester. Eldre får etter hvert 
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ulike fysiske og kognitive funksjons nedsettelser. Syn 
og hørsel svekkes, balansen blir dårligere og armer 
og ben er ikke så sterke som før. Mange føler seg også 
fremmedgjort overfor ny teknologi. Et varmt og godt 
samfunn er tilpasset slike behov.

Eldreråd

Eldrerådene er viktigere enn noen gang. Antallet og 
andelen eldre er stigende. Eldre har erfaringer, klok-
skap, interesser, meninger og perspektiver som bør 
være representert i folkevalgte organer. Men eldre 
er underrepresentert i kommunestyrer og fylkes-
ting. De er derfor avhengige av eldrerådene for å bli 
hørt.

For å ha reell innflytelse må rådene ha et sterkt 
lovvern som garanterer dem gode arbeidsvilkår, 
tilstrekkelig ressurser, god tilgang på sekretærhjelp 
og å komme tidlig inn i prosessene. Eldreråds-
medlemmer, administrasjonen og de folkevalgte 
må bli enda bedre kjent med rådets rolle, mandat og 
rettig heter. Det er et stort behov for opplæring. 

Pensjonistforbundet har i 2016 kjempet for å 
beholde nåværende eldrerådslov. Sammen med 
Fagakademiet har vi arrangert eldrerådsopplæring 
over hele landet. 

Ny eldrerådslov

Regjeringen ønsker å oppheve eldrerådsloven og lov 
om råd for personer med funksjonsnedsettelse. Den 
vil erstatte begge med en felles paragraf i kommune-
loven. Rådene skal fortsatt være lovpålagt, men 
hovedinnholdet i begge lover overføres som forskrif-
ter til paragrafen i kommuneloven. Lovforslaget ble 
sendt på høring i 2016 og fremmes for Stortinget 
våren 2017.

Pensjonistforbundet er imot regjeringens forslag. 
Vi tror at eldrerådenes rettigheter vil svekkes om de 
overføres fra en særlov til en generell lov. Ved mot-
strid mellom rettsregler går spesielle regler foran 
generelle regler. Eldrerådsloven har i dag forrang over 
kommuneloven. Om eldrerådsloven erstattes med 

en paragraf i kommuneloven, blir den å regne som en 
hvilken som helst annen paragraf i kommuneloven.

Det er et demokratisk problem at mesteparten 
av en demokratisk vedtatt lovtekst erstattes med 
forskrifter som utformes av et departement. Etter-
som forskriftene ikke er ferdig utformet har vi ingen 
garanti for at de blir like dekkende som nåværende 
lovtekst. Departementet kan også senere endre 
forskriftene uten å involvere Stortinget. Pensjonist-
forbundet ønsker derfor å beholde eldrerådsloven og 
heller forbedre den. 

Opplæring av eldreråd

For å styrke eldrerådene avholdt Pensjonistfor-
bundet i samarbeid med Fagakademiet 22 kurs 
i eldrerådsarbeid over hele landet med over 400 
deltakere. Fra Pensjonistforbundet deltok Hans 
Ekornholmen og Harry Jørgensen som kurs-
holdere. I tillegg stilte Fagakademiet med fire kurs-
holdere. Tilbakemeldinger fra kursdeltakerne viste 
at kursene holdt høy kvalitet og var svært nyttige 
for deltakerne. Deltakerne mottok Håndbok for 
medlemmer av eldreråd, som er laget i samarbeid 
mellom Pensjonistforbundet og Fagakademiet. 

Ettersom etterspørselen ventelig går ned, fort-
setter Fagakademiet kursvirksomheten alene. 
Samtidig retter Pensjonistforbundet fokus mot 
eldrerådssekretærene og egne medlemmer i eldre-
rådene. Høsten 2016 planla vi et tredagers kurs for 
disse som iverksettes våren 2017. Våre kurs vil gi 
deltakerne enda bedre kunnskap om rådets rettig-
heter og muligheter. De blir kjent med den nye 
eldrerådsloven og vil lære om forvaltningsrutiner, 
organisering av tjenester, kommuneøkonomi, 
hvilke muligheter velferdsteknologi gir og hvordan 
mediene kan bistå rådet i dets arbeid. 

Kommunereformen

Eldre er den største brukergruppen av kommunale 
tjenester. Gode kommunale tjenester er for mange 
eldre en forutsetning for gode likeverdig deltakelse 

Pensjonistforbundet arrangerer kurs i bruk av nettbrett 
og smarttelefon over hele landet. Her fra kurs under 
Arendalsuka som vi arrangerte sammen med Telenor.
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i samfunnet. Derfor er Pensjonistforbundet opp-
tatt av kommunenes organisering og økonomiske 
betingelser. Regjeringen ønsker færre, større og mer 
selvstendige kommuner. Den foreslo derfor i 2016 
både endringer i kommunenes inntektssystem og 
kommuneloven.

Inntektssystemet

Et virkemiddel for å oppnå færre og større kom-
muner, er å endre innretningen på kommunenes 
statlige inntekter slik at det blir mer lønnsomt å 
være stor. Samtidig viser undersøkelser at inn-
byggerne er mer tilfreds med tjenestetilbudet i de 
små kommunene. I tillegg er det i små kommuner 
mindre avstand mellom innbyggere og beslutnings-
takere. Kvaliteten på tjenestene er nært knyttet til 
avstanden mellom leverandøren av tjenestene og 
brukerne av dem. For store avstander kan gi dår lig-
ere tjenester og et svakere lokaldemokrati.

Pensjonistforbundet protesterte derfor mot 
regjeringens forslag til nytt inntektssystem for 
kommunene. Vi mente at regjeringen overkjørte og 
ikke respekterte lokaldemokratiske prosesser, fordi 
forslaget til inntektssystem i så sterk grad la øko-
nomiske føringer på beslutningen om man burde slå 
seg sammen med andre kommuner. Mindre kommu-
ner som velger å forbli små, blir straffet gjennom at 
basistilskuddet fra staten strupes. Lavere inntekter 
vil nødvendigvis medføre en svekkelse av tjeneste-
tilbudet. Det går utover eldre og andre svake grupper. 
I vårt høringssvar skrev vi at den foreslåtte incentiv-
strukturen bryter med prinsippet om at kommune-
sammenslåinger skal være frivillige.

Pensjonistforbundet er ikke imot kommune-
sammenslåinger, men er opptatt av at alle kom-
muner, uansett størrelse, skal kunne gi et godt og 
likeverdig tjenestetilbud. Vi vil ha et rettferdig 
inntektssystem som utjevner kommunenes ulike 
økonomiske forutsetninger. Mange små kommuner 
i distriktene kjennetegnes ved en svak skattetilgang 
og mange eldre tjenestemottakere. Slike kommu-

ner er ikke attraktive å slå seg sammen med, men 
innbyggerne der har krav på samme tjeneste tilbud 
som andre steder. De må derfor være del av et 
inntektssystem som tar hensyn til deres særskilte 
utfordringer. 

Vi mener at kvaliteten på kommunale tjenester 
er avhengige av særlig to forhold: økonomi og lokal-
demokratisk innflytelse. Regjeringens forslag til 
nytt inntektssystem svekker i verste fall begge. Det 
er kun et verktøy for kommunesammen slåinger, 
i stedet for et virkemiddel for å fremme det kom-
munale tjenestetilbudet og lokaldemokratiet i alle 
kommuner.  

Kommuneloven

Regjeringen ønsker større og mer selvstendige 
 kommuner. Derfor foreslo den i 2016 endringer i 
kommuneloven. Kommunene står nærmest bru-
kerne og kjenner deres behov. Derfor er det i hoved-
sak en fordel med frie midler fremfor øremerkede 
midler. Men det er like fullt alltid en balanse mellom 
statlige gitte rettigheter og det kommunale selv-
styre. Kommunene må aldri bli så selvstendige at 
de kan se bort fra brukernes lovpålagte rettigheter. 
Staten må fortsatt kunne øremerke midler der det 
er nødvendig, for eksempel ved store variasjoner i 
tjeneste behovet som ikke fanges opp av inntekts-
systemet eller ved større nasjonale satsninger.

I vårt høringssvar skrev vi at det er bra at det 
kommunale selvstyret lovfestes tydeligere. Selvstyre 
er en god ting, forutsatt at det fortsatt kan kontrol-
leres og reguleres av statlige styringsmekanismer. Vi 
mente derfor at forslaget gikk for langt når det ville 
påføre statlige tilsyn å ta hensyn til belastningene 
tilsynet utgjorde for kommunene. Det er i våre øyne 
å snu saken på hodet, fordi til synet er der av hensyn 
til innbyggerne og brukerne av tjenestene, for at de 
skal få de tjenestene de har krav på. Vi ønsker ikke 
helt selvstendige kommuner med store variasjoner 
i omfanget av og kvaliteten på tjenestetilbudet. En 
styrking av kommunen som rettssubjekt, må ikke 
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frita den fra å utføre lovpålagte oppgaver. Staten må 
kunne føre nødvendig tilsyn.

Vi advarte også mot å erstatte begrepet folkestyre 
med selvstyre i lovens formålsbestemmelse. Det 
flytter fokuset vekk fra befolkningens rett til inn-
flytelse over kommunen, til kommunens rett til å 
være fri fra staten. Vi var også uenig i at kravet for 
å fremme innbyggerforslag skulle økes fra 2 til 8 
prosent av innbyggerne, fordi det finnes små saker 
som angår få, men er viktige for dem det gjelder. Vi 
mente likevel samlet sett at loven fortsatt vektlegger 
lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse på en 
god måte. 

Ny likestillings- og diskrimineringslov

Aldersdiskriminering er i dag kun forbudt i 
arbeids miljøloven. Regjeringen har i flere år arbei-
det for å erstatte nåværende diskrimineringslover 
med en ny felles lov for samtlige diskriminerings-
grunnlag. Pensjonistforbundet mener at alder bør 
være en del av den nye loven på lik linje med kjønn, 
etnisitet, religion, livssyn, nedsatt funksjonsevne 
og seksuell  orientering. Fraværet av et lovvern 
medfører at alders diskriminering ikke anmeldes 
eller rappor teres, at organer ikke har myndighet til 
å sanksjo nere og at forekomsten av diskriminering 
forblir stor og at usunne holdninger overfor eldre 
får næring.

I regjeringens forslag til ny likestillings- og 
diskriminerings lov er alder helt utelatt. Forut for 
lovforslaget fastslo et flertall av høringsinstansene 
og regjeringens eget utvalg at behovet for et forbud 
er tilstede. I vårt høringssvar gjentok vi derfor våre 
argumenter og tok til motmæle mot departementets 
vikarierende argumentasjon om at de samfunns-
økonomiske konsekvensene ikke var tilstrekkelig 
utredet. For det første anslår regjeringens egen ut-
redning at konsekvensene blir små. For det andre, og 
enda viktigere, mener vi det er et helt uakseptabelt 
premiss – burde rasisme være tillatt om det var for 

dyrt for samfunnet å bekjempe den?
Hvis regjeringens forslag vedtas våren 2017 slik det 

fremsto i høringsrunden, vil aldersdiskriminering 
fortsatt kun være forbudt i arbeidslivet. Pensjonist-
forbundet vil derfor fortsette kampen for et generelt 
forbud mot aldersdiskriminering. 

Seniorordninger i arbeidslivet

Eldre arbeidstakere har enkelte rettigheter som 
andre arbeidstakere ikke har. De har rett til en 
ekstra ferieuke etter at de blir 60 år, rett til redusert 
arbeidstid etter at de blir 62 år og rett til tilrettelagt 
arbeid på grunn av alder. Hensikten med senior-
ordningene er å få eldre arbeidstakere til å stå lenger 
i jobb. Pensjonistforbundet ønsker gode senior-
ordninger som gjør at eldre, som selv ønsker det, 
fortsatt kan delta i arbeidslivet.

I 2016 mente NHO og Civita at de såkalte 
«senior godene» burde fjernes, fordi de ang ivelig 
var kostbare for arbeidsgiver og ikke bidro til at 
eldre sto lenger i arbeid, og i verste fall bidro til 
at eldre arbeidstakere ble mindre attraktive på 
arbeids markedet. Det samme synet fremgikk av 
Produktivitets kommisjonens NOU som kom i 
 februar.

Pensjonistforbundet avga høringssvar om 
Produkt ivtetskommisjonen i februar. Vi deltok 
også i Debatten på NRK1 og i avisene for å forsvare 
senior ordningene. Vi mener at de som ønsker å 
fjerne seniorordningene kun er opptatt av å redusere 
 bedriftenes kostnader. Hensynet til eldres attraktivi-
tet på arbeidsmarkedet oppleves som vikarierende, 
med tendensiøs tolkning av forskning som over-
hodet ikke er entydig. Vi ga uttrykk for at å fjerne alle 
senior ordninger er useriøst og uten dekning i forsk-
ningen. Det vil ha en kontraproduktiv effekt ved at 
færre eldre kan og vil stå lenger i arbeid.

Det er behov for mer kunnskap om og i hvilken 
grad de ulike seniorordninger påvirker eldres 
yrkes deltakelse. Først da kan man avvikle de som 
ikke virker og beholde og utvikle de som faktisk 
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virker. Utfordringen ligger i å utforme en senior-
politikk tilpasset individuelle behov. Seniortil-
takene er et signal om at eldre arbeidstakere er 
verdsatt, at de er verdifulle og at bedriften ønsker 
å beholde dem. Å fjerne avtalte rettigheter vil gi en 
uheldig signal effekt om at man ikke er ønsket. Å ta 
bort et  attraktivt gode har også en sterkere negativ 
motivasjons effekt enn den positive effekten av å 
innfør et gode. Derfor bør man vær varsom med å 
fjerne eller redusere verdien av goder, særlig om 
man ikke har andre tiltak som kompenserer for 
tapet av dem.

Men vi er enige i at mange universelle senior-
ordninger kan være en hvilepute for arbeids-
giverne. Det er behov for flere og mer målrettede 
senior politiske tiltak. Tiltakene bør være både 
individuelle og universelle. De skal bidra til at flere 
eldre står lenger i arbeid, samtidig som de ikke gjør 
eldre til dyre og uønskede arbeidstakere. I tillegg 
til gode seniorordninger, må eldre omfattes av 
samme personal politikk som yngre ansatte. Eldre 
er  akkurat som andre arbeids takere. De ønsker god 
ledelse, godt arbeidsmiljø, gode muligheter for faglig 
utvikling, utfordrende arbeids oppgaver, individuelle 
tilpasninger, høy tillit og faglig anerkjennelse. Å kun 
fjerne nå værende seniorordninger bidrar ikke til økt 
deltakelse i arbeidslivet.

Digitalisering

Pensjonistforbundet ser at ny teknologi har en rekke 
positive konsekvenser. Eldres bruk av IKT likner 
stadig mer på befolkningen for øvrig. For mange 
eldre er nye digitale løsninger derfor bedre enn 
tradisjo nelle løsninger. Men det er fortsatt mange 
som ikke behersker slike og føler seg fremmedgjort 
overfor dem. For oss er det viktig at disse fortsatt 
sikres like god tilgang til produkter og tjenester som 
andre. Samtidig gjør vi vårt for at flere eldre skal 
kunne ta i bruk ny teknologi ved å arrangere gratis 
kurs i bruk av nettbrett og smarttelefoner.

Slutt på utbetalings meldinger 
fra NAV på papir 

Regjeringen har pålagt NAV å kutte kostnader. 
I april 2016 bestemte NAV derfor at alle såkalte 
digitale brukere ikke lenger skulle få de månedlige 
utbetalingsmeldingene på papir. Pensjonistforbun-
det kontaktet da NAV og gjorde oppmerksom på at 
man ikke uten videre kan anta at de som er definert 
som digitale brukere virkelig har tilstrekkelig IKT-
kompe tanse, egen PC og inter nett abonnement. 
Vi skrev at de som fortsatt hadde behov for å få 
utbetalings meldingene på papir burde få det. I 
 desember gikk NAV enda lenger ved å foreslå at 
ingen lenger skulle få utbetalingsmelding på papir, 
helt uavhengig om man var digital bruker eller ei. 
For å få tilgang til den månedlige utbetalingsmeldin-
gen må man enten logge seg inn på NAVs nettsider 
eller ringe NAV.

Pensjonistforbundet tok derfor tidlig i desember 
kontakt med Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) 
og ba om en løsning for dem som fortsatt ønsker å 
motta utbetalingsmeldingen på papir. Saken ble også 
fremmet i Stortinget. Til tross for mye medieomtale 
og mange protester, ble ikke NAV bedt av ASD om å 
endre sitt vedtak om stoppe utbetalingsmeldingene 
på papir til alle. Det eneste tilbudet for dem som ikke 
behersker internett vil derfor være å ringe NAV.

Pensjonistforbundet mener at dette ikke er 
et likeverdig tilbud. Landsstyret vedtok derfor i 
midten av desember en uttalelse der Pensjonist-
forbundet ba arbeids- og sosialminister Anniken 
Hauglie gripe inn overfor NAV. Samtidig ble det 
avtalt et møte med departementet om saken tidlig i 
januar 2017. Der stilte statssekretær Christl Kvam 
på vegne av regjeringen. Hun fastholdt og forsvarte 
departementets beslutning om å ikke gripe inn 
overfor NAV. Hun hevdet videre at det ikke lenger 
var teknisk mulig å sende utbetalingsmeldinger på 
papir, samt at tilbudet om å ringe NAV ikke innebar 
en dårligere tilgang til tjenesten. 

Grue var en av de første kommunene som fikk 
tilbud om kurs i nettbrett og smarttelefon i regi av 
Pensjonistforbundet. Kursholdere var fra Telenor.
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Pensjonistforbundet forventer at en offentlig etat 
kommuniserer med sine innbyggere på en slik måte 
at alle sikres god og oversiktlig tilgang til viktig 
informasjon. Utbetalingsmeldingen er alle uføre- 
og alderspensjonisters lønnsslipp. Derfor er den så 
viktig for dem. Pensjonistforbundet vil derfor følge 
opp saken i 2017.

Kurs i nettbrett og smarttelefon

Det handler kanskje om å komme over kneika?  
 Pensjonistforbundet har valgt å fokusere på nett-
brett og smarttelefon i prosjektet «Utprøving av 
digitale verktøy mot ensomhet». Prosjektet er 
lands omfattende og mottar midler fra Direktoratet 
for e-helse. Vi rapporterer regelmessig på økonomi, 
fremdrift, kvantitet og kvalitet.  

Gjennom 2016 har vi hatt arrangementer i de 
seks fylkene som ble plukket ut ved oppstarten 
av prosjektet; Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, 
 Hedmark, Oslo og Møre og Romsdal. Omtrent 500 
har vært på kurs de siste sju månedene av året 
2016. Aust-Agder er fylket som topper statistikken 
med 145 kurs plasser. Finnmark er en god nummer 

to med 110 deltakere på kurs. 
Kursene er gratis og åpne for alle eldre. Ulike 

modeller er prøvd ut, noen synes store grupper er 
greit, mens andre foretrekker å være i en mindre 
gjeng. Felles for alle kursene er fokus på praktisk 
trening - og minst en hjelper for hver tredje kurs-
deltaker. 

Samarbeidspartnere

Mange interesserte og digitalt kompetente i fylkes- 
og lokalforeningene har vært positive og gjort en god 
innsats. I tillegg har kommuner, frivilligsentraler og 
ikke minst skoleelever vært våre gode samarbeids-
partnere. Vi knyttet til oss noen kursholdere, og 
vi holdt kurs sammen med Telenor i fire måneder. 
Telenor trakk seg imidlertid ut av samarbeidet på 
kort varsel og satt dermed prosjektet i en vanskelig 
situasjon. Dette ble blant annet løst ved at vi knyt-
tet til oss flere kursholdere og lagde flere avtaler 
med interesserte ungdoms- og videregående skoler. 
I tillegg jobber vi for et sterkere samarbeid med 
bibliotekene i de aktuelle fylkene og er interessert i 
studenter fra høgskole/universitetsmiljøer.  
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Kursmateriale, brosjyrer - og iPad til utlån  

Det er laget et kursmateriale - «Kommunikasjon med 
andre» - hvor innholdet går rett på prosjektets mål, og 
det er ganske detaljert. Dette materialet er ment å bli 
benyttet på ulike måter - alt avhengig av hvilken type 
kurs som er aktuelt i det enkelte tilfellet.  

Det er også laget en del andre hjelpemidler som 
skal gjøre det lettere for lokalforeningene å arrangere 
kurs. Ved årets slutt ble det kjøpt inn nettbrett som 
skal  lånes ut ved kursvirksomhet til deltakere som 
ikke selv har nettbrett eller smarttelefon. Hvert av de 
involverte fylkene får låne fire nettbrett hver til dette 
bruket.  

Mange interesserte 

Interessen for prosjektet har vært stor. Det er 
positivt at så mange foreninger ser nødvendigheten 
av at eldre tar i bruk nettbrett og smarttelefon. Alle 
må få mulighet til å bli digitale på en god måte - og 
alle må få mulighet til å delta i samfunnet!

Dessverre har vi ikke kapasitet til å samarbeide 
med alle landets fylker samtidig. Men prosjektet 

fortsetter i 2017. Da knyttes fylkene Hordaland, 
Nordland, Telemark, Troms og Østfold på pro-
sjektet. Unn Johansen er prosjektleder. 

Seniornett

I løpet av 2016 har Pensjonistforbundet innledet en 
dialog med Seniornett for å se på et nærmere sam-
arbeide. Det er forbundets mål at eldre som trenger 
det skal få opplæring i bruk av data og internett.

Gebyr på kontantuttak

DNB er Norges største bank, og delvis eid av skatte-
betalerne. Høsten 2016 varslet banken at fra nyttår 
vil det koste ti kroner å ta ut kontanter i bankens 
minibanker. I tillegg vil kontantuttak i post i butikk 
fra nyttår økes til 20 kroner. Kun uttak i butikker 
ville fortsatt være gratis. Bakgrunnen for endringen 
er at DNB ønsker at flere skal benytte seg av digitale 
betalingsløsninger som nettbank og Vipps.

Eldre benytter kontantuttak i høyere grad enn 
andre. Mange behersker ikke nettbank og nå som de 
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fleste bankfilialer er lagt ned, er minibanken stedet 
der de både kan ta ut penger å få oversikt over egen 
økonomi. DNBs gebyrpolitikk rammer derfor eldre 
i større grad enn andre. Pensjonistforbundet tok 
derfor kontakt med DNB og ba om et møte. Der ba vi 
om at DNB skjermet kunder over 75 år for de varslede 
gebyrene. DNB har ikke etterkommet dette ønsket. 
Det er kun DNB som tar betalt for at egne kunder tar 
ut sine penger.   

Samarbeid med organisa sjoner 
for funksjonshemmede

Pensjonistforbundet samarbeider løpende med 
SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes 
organisasjoner) og frittstående organisasjoner som 
arbeider for økt tilgjengelighet. Samarbeidet har i 
2016 i hovedsak dreid seg om tilgjengeligheten på 
boliger. 

I november ble forslaget til TEK17 (bygge teknisk 
forskrift) sendt på høring. Forslaget vektlegger 
 en sidig boligutbyggernes argumentasjon om at krav 
til bokvalitet er fordyrende. Det senker kravene 
til utsikt, plass, takhøyde, vinduer, snusirkler, lave 
terskler og andre tiltak som øker tilgjengeligheten 
og bokvaliteten. Pensjonistforbundet, FFO, Statens 
seniorråd, Likestillingsombudet og SAFO begynte 
derfor i desember på å forfatte et felles høringssvar og 
en kronikk, der vi tar til motmæle mot regjeringen. 

Vi mener forslaget både ser bort fra de diskrimine-
rende sidene ved å redusere tilgjengeligheten, og de 
store samfunnsøkonomiske besparelsene som ligger i 
at flere eldre kan bo lenger i egne tilrettelagte boliger. 
Det boligprodusentene sparer vil bli offentlige ut-
gifter når man må tilby institusjonsplasser fordi eldre 
ikke kan bo i egen bolig. De aller fleste boliger i dag er 
ikke tilpasset at man kan få nedsatt funksjonsevne. 

Skriftlige høringssvar

• Forslag om råd i kommuner og fylkes-
kommuner for ungdom, eldre og personer 
med funksjonsnedsettelse (ny eldrerådslov) 

• Forslag til ny felles likestillings-  
og  diskrimineringslov 

• Ny kommunelov (NOU 2016:3) 

• Nytt inntektssystem for kommunene 

• Produktivitetskommisjonen (NOU 2016:3)

Nettopp derfor må man være strengere med nye 
boliger. Nå er det minst heldige tidspunkt å redusere 
kravet til nye boliger.

NRKs brukerråd

Pensjonistforbundet er representert i NRKs bruker-
råd sammen med ni representanter fra ulike forbund 
for personer med funksjonsnedsettelser. Brukerrådet 
kommer med innspill til forbedringer og utvikling 
av tilgjengeligheten til NRKs innhold på TV, radio 
og nett. Innspillene i 2016 har omfattet behovet for 
bedre hørbarhet, bedre lesbarhet og bedre teksting av 
NRKs programmer, samt mer bruk av synstolkning, 
tegnspråktolkning og lydtekst. I tillegg har program-
ledere, journalister og kommentatorer blitt opp-
fordret til å bruke klart og enkelt språk. Rådet møtes 
fire ganger i året og erfarer at innspillene tas på alvor 
av NRK og at reelle forbedringer oppnås.

23. mai var forbundsleder Jan Davidsen gjest i God 
morgen Norge på TV2 og snakket om det å bli eldre. 
Programleder var Vår Staude.
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Datakurs på Tynset

Pensjonistforbundet Hedmark har de siste årene 
holdt mer enn 40 ulike datakurs med i alt ca.
500 deltakere. Kursene holdes desentralisert og for 
det meste med vokseopplæringsmidler, som betyr 
svært rimelige kursavgifter.

 Vi har fire kurstyper: Praktisk bruk av PC og 
inter nett, kurs i iPad for begynnere, bildebehand-
ling på data, og kurs for foreningene i håndtering av 
medlems portalen og foreningenes nettsider. På bil-
det ser vi ivrige kursdeltakere fra kurset på Tynset.

Suksess med 65+ i Østfold

Pensjonistforbundet i Østfold har arrangert opp-
friskingskurset 65+ sammen med Statens vegvesen i 
fylket. I tilknytning til teorikurset får deltakerne også 
tilbud om inntil to kjøretimer gratis ved en kjøre-
skole. Kursene er svært populære. I løpet av 2016 har 
mer enn 170 personer deltatt på kursene rundt om i 
fylket. Fylkesleder Gerd Skovdahl sier interessen for 
kurs er stor. Foreningen vil derfor fortsette tilbudet 
også i 2017.

«Mytji lys og mytji varme» i Nord-Trøndelag

På vårparten inviterte Nordli pensjonistlag til fest og 
moro. 120 medlemmer fra Høylandet, Øverbygda og 
Kongsmo, Grong og Harran, Namsskogan, Røyrvik, 
Sørli og Nordli pensjonistlag møttes Skjelbrenda 
grendehus.

På programmet sto bevertning, loddsalg, musikk 
og dans. Nordli pensjonistlag sørget også for musikk 
på Lierne helsetun tidligere på dagen. Leder Dagrun 
Austheim sier at det var en glede å arrangere dette 
treffet, og at de til og med gikk med stort overskudd. 
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Medlemsverving i Rogaland

Å være synlig i lokalsamfunnet har stor betydning 
for medlemsverving. Lokalforeningene er selve 
grunnmuren i Pensjonistforbundet, her represen-
tert ved Øivind Ravn Hagen, Ragnhild Vigre og 
Astrid Skjelbred fra Time Pensjonistlag.

Tirsdag 13. desember tok disse tre seg noen timer 
fri fra juleforberedelsene og rigget seg til med en 
godt synlig stand på kjøpesenteret M44 på Bryne. 
På noen få timer fikk de ni nye medlemmer i Time 
Pensjonistlag. Medlemmer som ønsker å være med 
på laget og gi landets pensjonister en tydelig røst.

Trygghetsteknologi

Pensjonistforbundet i Vest-Agder holdt 12. oktober 
en konferanse i Lyngdal der temaene var «trygghets-
teknologi» og «et demensvennlig samfunn». Konfe-
ransen var rettet inn mot ledere og våre medlemmer 
i eldrerådene. Det deltok 50 personer.

Teamleder i Flekkefjord kommune, Eva Janne 
Holstad, orienterte om trygghetsteknologi, mens 
demensproblematikken ble i varetatt av Olaug Kval-
stad og Veronica Bongard fra Nasjonalforeningen 
for folkehelse. Medlem av helseutvalget, Tor Nilsen, 
kåserte om «helse for viderekomne».
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Seniormessen i Oppland

Gjøvik Pensjonistforening i samarbeid med fylkes-
styret i Oppland deltok på seniormessen Godt 
Seniorliv, som ble arrangert for første gang i Fjell-
hallen på Gjøvik 13. oktober.  Seniormessen var godt 
besøkt, ca. 300 personer var innom i løpet av de fem 
timene messen var åpen.  Gjøvik Pensjonistforening 
fikk 17 nye medlemmer.

Nytt kontorsted i Sør-Trøndelag

Sommeren 2016 flyttet Pensjonistforbundet Sør-
Trøndelag ut av sine lokaler i Hornemansgården og 
inn Fagforbundets lokaler i Dronningens gate 10. Vi 
kan informere om at vi har funnet oss godt til rette i 
nye lokaler! Bildet viser arbeidsutvalget, ved Martin 
Nyeng, Anne Nordskag og Idar Aune, som sammen 
med fylkessekretæren tok flyttesjauen.
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       Trivsel og glede

Trivsel og glede i Brekkeparken Skien 25.mai 2016 
når vi arrangerte aktivitetsdag for eldre. Vi profilerte 
Pensjonistforbundet, verva medlemmer, smakte på 
vaflene og smilte om kapp med sola.

Møter med lokalforeningene

I løpet av 2016 arrangerte Pensjonistforbundet 
 Buskerud 9 samlinger med alle lokal-foreningene 
(35) for å diskutere aktuelle saker og for å bli bedre 
kjent med foreningene.   

Lokalforeningene utgjør et viktig tilbud av felles-
skap og lokalt engasjement for medlemmene som bor 
i lokalsamfunnet. Med dette som bakgrunn ønsket 
Fylkesforeningen å diskutere medlemsverving, 
tilgang på tillitsvalgte, opplegg for medlemsmøter, 
representasjon i eldreråd og ikke minst hvordan 
foreningene klarte å skjøtte sine oppgaver med de 
ressursene de hadde til rådighet.   Fra Fylkesforenin-
gen deltok Terje Aasterud på alle møtene sammen 
med nestleder Erik Nilsedalen, styremedlem Rigmor 
Skjereng og fylkessekretær Gro Renstrøm Moen.

Nytt medlemsblad

For fyrste gong gav Pensjonistforbundet Sogn og 
Fjordane ut eit medlemsblad, som vart sendt ut til 
medlemene 8. november i 2016.

Etter namnekonkurranse og grundig diskusjon 
fekk bladet namnet «Røynsla», eit godt namn i eit 
nynorskfylke.

Bladet vart ein større suksess enn nokon hadde 
venta, godt motteke av medlemene, god omtale elles. 
Lokallaga vil bruke bladet i vervingsarbeidet, det 
syner den gode aktiviteten i pensjonistlaga og ein del 
av resultata vi oppnår.

Det kostar å gje ut medlemsblad, særleg er portoen 
dyr. Likevel vil vi fylgje opp med nytt medlemsblad 
hausten 2017, nytten overstig kostnaden.



44

Lokale saker

Sommermøte i Vestfold

9. juni var det sommermøte i Pensjonistforbundet 
i Vestfold. Alle tillitsvalgte med verv i ble invitert 
til sommerfest hjemme hos fylkesleder Else Bjørg 
Thorbjørnsen. I alt 17 personer deltok, og ble 
servert rømmegrøt og spekemat, kaffe og hjemme-
bakte kaker. 

Et hyggelig arrangement hvor alle tillitsvalgte 
fikk møte hverandre. Pensjonistforbundet Vestfold 
har planer om å gjenta suksessen i år også.

Jarles krig «sprengte» Rykkinn Seniorsenter

Rykkinn Pensjonistforening er en særdeles aktiv 
forening – hvor forkvinnen, Eva Karbø, gjerne samler 
fullt hus på opptil 85 på sine møter i Rykkinns flotte 
Seniorsenter. 

Det var før Narvik-gutten Jarle Lind – forenin-
gens egen reiseleder gjennom mange år – på møtet 
26. oktober 2016 fortalte om sine egne barndoms-
opplevelser fra de dramatiske vår-dagene 1940, da 
norske og allierte styrker gjen-erobret Narvik og ga 
Hitler sitt første militære nederlag. Tilstrømningen 
ville «ingen ende ta», og da foredraget tok til, var det 
satt en rekord som det vil bli vanskelig å slå - hele 121 
personer fylte salen!

Rekorden var selvsagt særdeles velkommen, men 
ga også problemer. Ikke minst for «hus-komiteen», 
som nær sagt «på strak arm» måtte skaffe tallerkener, 
spisebestikk, øl og suppe til 30-40 flere enn forventet 
- ja selv de såkalte «årer» til utlodningen ble det altfor 
få av. 

Men alt gikk fint - og møtet ga et fint overskudd, 
hvorav 4.000 kroner gikk til TV-aksjonen 2016.
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Er det trygt å bli gammel i Norge?
Med bakgrunn i fornyet uro om eldreomsorgen i Norge, samtidig som det ytes mye og god 
omsorg i mange kommuner rundt om i landet, inviterte Pensjonistforbundet til konferansen 
«Er det trygt å bli gammel i Norge?» den 6. september i Oslo.

Vi utfordret aktører med ulikt ståsted innen eldre-
omsorgen til å bidra med innspill og forslag til 
hvordan vi skal sikre god omsorg, medvirkning og 
inn flytelse for de eldste eldre. Var sommerens eldre-
opprør enkelthistorier? Hvordan kan vi sikre at eldre 
blir lyttet til? Er det trygt å bli gammel i Norge?

Tolv engasjerte foredragsholdere med ulikt 
ståsted i omsorgstrappen bar fram synspunkter, inn-
spill og forslag til hvordan vi kan sikre god omsorg, 
med virkning og innflytelse for de eldste eldre. 

Konklusjonen var at det er trygt å bli gammel i 
Norge, men det finnes utfordringer som det må tas 
tak i for å gjøre eldreomsorgen enda bedre. Det ble 
også påpekt at det er viktig med møteplasser for å 
hindre ensomhet og utvikling av sykdom.

Helsekonferanse for Pensjonistfor-
bundets helseutvalg og tillitsvalgte

Helsekonferansen ble arrangert på Scandic Hotell 
den 6.til 7. juni 2016.Tema for helsekonferansen var 
erfaringer fra fylkenes helseutvalg, hva arbeider 
helse utvalgene med i dag og hva ønsker de å jobbe 
med i 2017.

Helseutvalgenes gruppearbeid blir bearbeidet av 
det sentrale helse- og sosialutvalget. Det er planlagt 
en håndbok/veileder for fylkenes helseutvalg. Det 
tas sikte på at denne skal blir ferdig i løpet av første 
halvår 2017.

Den første dagen av konferansen var tema 
helse utvalg. Det var foredrag om «En verdig 
 alderdom – hva betyr det?» og «Frisk i eldre år 
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– hva kan du selv gjøre». Dage etter var det helse-
politikk på programmet. Foredragene var om 
 Pensjonistforbundets helsepolitiske program, 
prosjekt «Sterk og stødig» lavterskel fallfore-
byggende trenings grupper til eldre, våre eldre 
fortjener appetitt på livet, aldring og helse og hva 
vil vi med helse utvalgene?

Helsebarometer

Helsebarometeret fra TNS Gallup, ble offentlig-
gjort 26. april 2016

I det helsepolitiske barometret får organisasjo-
ner og andre stille befolkingen en rekke spørsmål. 
Pensjonistforbundet har deltatt. Undersøkelsen 
fra TNS Gallups helsepolitiske barometer sam-
svarer godt med de tilbakemeldingene fra de 220 
000 medlemmene i Pensjonistforbundet: Dagens 
pensjonister vil bo hjemme så lenge de kan, men er 
usikre på om de vil bli ivaretatt hvis helsen svikter. 

Utrygghet i alderdommen

Resultatene viser en svært alvorlig situasjon, der 
nesten 60 prosent av befolkningen mangler tillitt 
til at det offentlige vil gi dem nødvendige helse-
tjenester i alderdommen. Høy grad av tillitt til at 
samfunnet vil ta vare på deg når du trenger det, har 
vært et viktig argument for velferdsstaten vår. Hvis 
denne tilliten forvitrer, kan det være et varsko om 
en uheldig samfunnsutvikling - mot en velferdsstat 
der flere må betale for private løsninger.

28 prosent svarer at vissheten om at noen faktisk 
vil ta vare på deg når du ikke klarer det selv, er det 
som er mest avgjørende for å føle trygghet i alder-
dommen. 

Prioriteringer i helsevesenet

For første gang har TNS Gallup delt opp respon-

dentene i den tidligere aldersgruppen 60+. De nye 
kategoriene er 60-75 år og 75+. Dette gir ny innsikt i 
tanker og holdninger rundt helsetjenestene våre. Og 
det viser klare skillelinjer i forhold til alder. Helse-
barometeret viser at langt flere eldre over 75 år 
mener at alvorligheten av sykdommen skal være av-
gjørende for hvem som prioriteres av helse vesenet. 

Flere vil bo hjemme

Helsepolitisk barometer viser også at stadig flere 
eldre sier de heller vil bo hjemme enn å bo på syke-
hjem. Av de spurte over 75 år, er det bare 38 prosent 
som kan tenke seg å bo på sykehjem. Utfordringen for 
helsemyndighetene blir å sikre at vi får den hjelpen vi 
trenger. Det betyr både på kommunalt og statlig nivå, 
der vi bor, når vi trenger den. 

Kreativ Omsorg har vært  
arrangert hvert år siden 2004

I 2016 ble det bestemt at Verdighetssenteret og 
Kreativ omsorg skulle ha en felles konferanse i 2017.

I forkant av den ble det arrangert en dialog-
konferanse i Fagforbundets lokaler den 2. september 
der frivillighetens rolle i eldreomsorgen var tema. 
Hvordan samhandle mellom frivillig og offentlig 
sektor innen eldreomsorgen.

I april (25.-26. april) 2017 smelter de to konfe-
ransene Verdighetskonferansen og Kreativ omsorg 
sammen på en felles arena i Bergen.

Helse- og sosialutvalget 

Det nye sentralstyret valgte nytt helse- og sosialutvalg 
for perioden juni 2015 – juni 2018. Leder lege Stein 
Husebø, andre nestleder Liv Thun, tidligere andre 
nestleder i Fagforbundet og leder av Hjelpepleierfor-
bundet, Tove Stangnes, tidligere generalsekretær i 

«Er det trygt å bli gammel i Norge?» spurte Pensjonist-
forbundet om på en konferanse i Oslo som samlet full sal. 
Blant de som deltok var også byrådsleder Raymond  
Johansen, Ap.
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FFO Liv Arum, geriater og tidligere leder av Demens-
foreningen i Nasjonalforeningen, Sigur Sparr, tann-
lege Kirsten Solemdal, psykolog Elisabeth Flo, leder 
av helseutvalget i Rogaland, Oddrun Rangnes, repre-
sentant fra Fagforbundet Rolv Skirbekk og Judith 
Refsnæs.  Sekretær for helse- og sosialutvalget er 
rådgiver Anne Hanshus

Sentralstyret har også en egen helserådgiver, 
første amanuensis i sykepleievitenskap, Wenche 
Malmedal. 

Pensjonistforbundets Helse- og sosialutvalget er 
hjemlet i vedtektene og har en rådgivende funksjon 
for sentralstyret. 

Helseutvalget har i denne perioden vært spesielt 
opptatt av enerom på sykehjem, investeringstilskud-
det til sykehjem og omsorgsboliger med heldøgns 
omsorgstjenester, kvaliteten på helse- og omsorgs-
tjenester, blant annet trygghetstandard på sykehjem 
og kvalitetsindikatorer i helse- og omsorgstjenesten. 
Helseutvalget har avgitt en rekke høringer og arran-
gert helsekonferanse for fylkenes helseutvalg.

Fylkenes helseutvalg

I 2016 har alle fylkene fylkeshelseutvalg. Fylkes-
helse utvalgene har vært aktive i 2016 og komme med 
verdifulle innspill til forbundet i en rekke høringer.

Skriftlige høringer 

Krav om at leger i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten er spesialister i allmenn-
medisin eller under spesialisering 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å for-
skriftsfeste at alle leger i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten skal være spesialister i allmenn-
medisin eller under spesialisering.  Kravet gjelder 
leger som yter helsehjelp. 

Deltagelse i råd og utvalg  
på helseområdet

Ressurssenter for omsorgstjenester:
Liv Thun

Brukerforum omsorgstjenester(HOD):
Sigurd Wetterhus

Brukerutvalg i Helsedirektoratet:
Terje Aasterud

Brukerutvalg i Helse Sør- Øst:
Astri Myhrvang og Hanne Therese Berg

Brukerpanel Pasientreiser ANS
Anne Hanshus, vara Jacob Strand

Brukerutvalg for Akershus  
universitetssykehus:
Ingrid Toverud 

Referansegruppe i Hdir.  
On nasjonale retn.linjer:
Sigurd Sparr og Anne Hanshus

Prosjekt «Sterk og Stødig»: 
Liv Thun og Anne Hanshus

Trygghetsstandard på sykehjem (Hdir): 
Stein Husebø og vara Anne Hanshus

Statlig finansiering av 
helsetjenester (Hdir):
Odd Roe Skogen, Eyvind Frilseth  
og Anne Hanshus
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Pensjonistforbundet støtter forslaget til den nye 
forskriften om å øke kompetansekravet i den kom-
munale helse- og omsorgstjenesten. Men det må være 
klare overgangsregler. Og unntaksbestemmelser som 
ivaretar distriktene og de legene som allerede har en 
spesialistutdanning

Innspill til Helsedirektoratet for bedre kosthold 

Regjeringen har startet arbeidet med å lage en ny 
nasjonal handlingsplan for bedre kosthold som skal 
inneholde konkrete tiltak for å fremme et sunt og 
variert kosthold i befolkningen der blant annet eldre 
er en av de viktigste målgruppene. 

Vi velger å presentere forslag til tiltak for å fremme 
sunt og variert kosthold til disse gruppene: 
 1) Hjemme boende eldre 2) Hjemmeboende eldre 
som trenger hjelp fra helse -og omsorgstjenestene og 
3) Eldre som bor i institusjon eller omsorgs boliger 
med heldøgns pleie- og omsorgstjenester.

Mange hjemmeboende eldre med behov for hjelp 
fra helse -og omsorgstjenester har økt risiko for 
underernæring. Det er derfor spesielt viktig at helse- 
og omsorgspersonell er oppmerksom på dette og 
kartlegger situasjonen til hver enkelt. Det er viktig 
at helse personell har jevnlige evalueringer av mat-
tilbudet til de mest sårbare eldre.

Høring - forskrift om legemiddel-
gjennomgang i sykehjem 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår ny forskrift 
om legemiddelgjennomgang i sykehjem. Forskriften 
pålegger kommunene å sikre systematisk legemiddel-
gjennomgang i sykehjem de har ansvaret for. 
Pensjonistforbundet støtter forslaget om å for-

skriftsfeste legemiddelgjennomgang i sykehjem. I 
tillegg ønsker Pensjonistforbundet at legemiddel-
gjennomgang også bør gjelde for omsorgsboliger 
med heldøgn helse- og omsorgstjenester.  

Det er nødvendig å styrke legebemanningen 
i sykehjem for å oppnå gode og trygge helse- og 
omsorgs tjenester.

Oppfølging av forslag i Primærhelse tjeneste-
meldingen og Oppgavemeldingen mv. 

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår lov-
endringer i forbindelse med oppfølging av forslag 
i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgave-
meldingen.  

Lovendringene presenteres stort sett som tydelig-
gjøring av det lovverk vi allerede har. Endringene 
består i at omforent og etablert praksis uttryk-
kes direkte i loven i stedet for at lovgrunnlaget må 
resonneres fra forskjellige bestemmelser. Pensjo-
nistforbundet finner lovendringene som er foreslått 
fornuftig, og gir sin tilslutning til lovendringene med 
noen merknader.

Lovfesting av kompetansekrav i den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten

Pensjonistforbundet støtter et krav om at følgende 
må inngå i kommunenes kjernekompetanse: Lege, 
sykepleier, fysioterapeut, jordmor, helsesøster, ergo-
terapeut, psykolog, tannpleier og tannlege. I tillegg 
vil Pensjonistforbundet understreke behovet for 
tilgang til ernæringsfysiolog, sosionom og geriatrisk 
kompetanse. Forbundet vil understreke behovet for 
å ha god bredde kompetanse og tilstrekkelig beman-
ning i kommunene.



52

Helse og omsorg

Lovfesting av kommunal veilednings-
plikt overfor spesialisthelsetjenesten

Høring om lovfesting av at kommunen skal ha vei-
ledningsplikt overfor spesialisthelsetjenesten, på 
tilsvarende måte som spesialisthelsetjenesten har 
overfor kommunen.

Pensjonistforbundet støtter forslaget som synlig-
gjør en likeverdighet mellom de to nivåene og aner-
kjenner den kompetansen de kommunale helse- og 
omsorgstjenesten innehar. 

Helse- og omsorgstjenestens ansvar 
for å forebygge, avdekke og avverge 
vold og seksuelle overgrep

Pensjonistforbundet støtter de nye lovparagrafene 
i de tre lovene som understreker og tydeliggjør 
ansvaret de ulike tjenestene har når det gjelder å 
forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle 
overgrep. Andre særlige sårbare grupper som må 
fremheves er eldre pleietrengende, personer med 
demens og utviklingshemmede. En økt aktivitet på 
dette området må nødvendigvis føre med seg økte 
utgifter. 

Etablering av forsøksordning hvor kommune kan 
få ansvar for å drifte distriktpsykiatriske sentre

Det understrekes at sørge-for-ansvaret forblir i 
helse foretaket, og dette er naturligvis riktig. Men 
Pensjonistforbundet er likevel bekymret for at 
helseforetakene bygger ned kompetansen før kom-
munene har fått på plass tilstrekkelig kompetanse. 
Dette bør utsettes til behandlingen av kommune-
reformen er vedtatt.

Overføring av ansvaret for tannhelse-
tjenesten fra fylkeskommunen til kommunen

Pensjonistforbundet støtter i hovedsak departe-

mentets forslag om å overføre ansvar og plikter ved-
rørende tannhelsetjenesten til helse- og omsorgs-
tjenesteloven samtidig som brukerens og pasientens 
rettigheter tas inn i pasient- og brukerrettighets-
loven når overføringen fra fylkeskommunen til 
kommunen finner sted.

Departementet bør benytte anledningen til å 
endre ordene «tannhelsetjenester» og «tannhelse-
tilbud» til munnhelsetjenester og munnhelse tilbud 
evt. munn- og tannhelsetjenester og munn- og 
tannhelsetilbud.  Dette vil synligjøre overfor andre 
profesjonsgrupper som behandler eldre at munnen 
er en del av kroppen som har behov for stell og pleie 
på lik linje med kroppen for øvrig. I følge departe-
mentet er det kun ca. 30 prosent av brukere med 
rettigheter etter loven som har tatt imot tilbudet. 
Vi håper at det å få munn- og tannhelse inn i helse- 
og omsorgsloven, kan bedre samhandling med de 
andre profesjonsgruppene og sikre at alle eldre med 
rettig heter etter loven får tilbud om munn- og tann-
helsetjenester.  Det er også viktig at den som mottar 
tilbud om munn- og tannhelsetjenester etter loven, 
virkelig har et reelt tilbud og ikke bare et tilbud på 
papiret

Pensjonistorganisasjonene foreslår følgende tiltak:

Brukerne må undersøkes i munnhulen av tannhelse-
personell innen kort tid etter at de har fått hjemme-
sykepleie med tilhørende rettigheter. Kun på denne 
måten kan sykdom i tenner og munn avdekkes.  

Vi foreslår at munn og tannforhold kartlegges av 
tannlege eller tannpleier i samband med helhets-
vurderinger som gjøres når det gjelder brukerens 
generelle helse.  

At tannhelsepersonell er en del av dette teamet i 
kommunen, bør stadfestes.  

Videre bør alle med rett til hjemmesykepleie få 
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profesjonell rengjøring av munn og tenner med 
individrettet profylakse minst en gang pr. år, samt 
informasjon om tilgjengelige hjelpemidler for å opp-
rettholde en frisk og sunn munn på tross av sykdom.  

Høring – NOU 2015:17 Først og fremst 

Et helhetlig system for håndtering av akutte 
sykdommer og skader utenfor sykehus 

NOU 2015:17 «Først og fremst» handler om et 
helhetlig system for håndtering av akutte sykdom-
mer og skader utenfor sykehus. Hensikten er å 
ivareta befolkningens trygghet ved akutt sykdom og 
skade. Det er store geografiske forskjeller, og det er 
utfordringer knyttet til tilgjengelighet til de akutt-
medisinske tjenestene i en del av de minst sentrale 
områder. Utvalget foreslår at alle kommuner skal 
utarbeide en plan for kommunale øyeblikkelig hjelp 
tjenester. Pensjonistforbundet støtter forslaget fra 
utvalget om at både legevakt og fastleger i større 
grad enn i dag skal foreta sykebesøk. Det må satses 
mer på forebygging i kommunene spesielt i forhold 
til de utsatte gruppene. Førstehjelpskurs på eldre-
sentrene og i pensjonistforeninger vil bidra til økt 
kompetanse og raskere behandling for eldre ved 
akutte situasjoner.  

Sett fra Pensjonistforbundets side er det over-
raskende at det ikke er lagt mer vekt på akutt 
sykdom hos gamle, siden det understrekes at det 
blir flere gamle. Vi savner derfor en særlig omtale 
av utfordringene med hvordan man skal gjen-
kjenne alvorlig sykdom hos gamle, og deres behov 
for avansert diagnostikk og behandling, som må 
skje raskt for å unngå irreversible skader eller 
dødshjelp tjenester, og at planen skal være en del 
av sam arbeidet med helseforetak. 

NOU 2015:11 Med åpne kort 

Høring – Forebygging og oppfølgning av alvorlige 
hendelser i helse- og omsorgstjenestene 

Det er alminnelig kjent at uønskede hendelser (også 
omtalt som avvikshendelser) inntreffer i helse- og 
omsorgstjenesten. En del av disse hendelsene kan 
også karakteriseres som alvorlige.  En vesentlig 
årsak til dette er at tjenestene utøves av feilbarlige 
mennesker eller fagmiljø preget av systemsvikt. 
Forekomsten av uønskede hendelser blir av mange 
oppfattet som et mål for kvaliteten i tjenesten, men 
interessen for registrering og rapportering av slike 
hendelser varierer mellom de enkelte ansvarlige i 
sykehus og kommuner. 

Tjenester med en aktiv kultur for registrering 
og rapportering av avvik kan derfor feilaktig bli 
beskyldt for kvali-tetssvikt, til forskjell fra miljøer 
hvor avvik knapt registreres eller rapporteres. I 
mange tilfeller kan behandlingen og oppfølgingen 
av en uønsket hendelse være mer avgjørende for 
pasienters og pårørendes opplevelse av kvalitet fra 
tjenesteyterne, enn selve avvikshendelsen. Det er 
viktig å poengtere at «uønskede hendelser» ikke 
utelukkende gjelder hendelser som har medført 
skade, men også hendelser som kunne ha medført 
skade, etter som mange slike avvik har det samme 
læringspotensialet og gir grunnlag for forebyggende 
tiltak. 

Pensjonistforbundet anser det som nødvendig å 
gjennomføre tiltak på nasjonalt nivå i den hensikt å 
forbedre praksis for registrering, analyse og opp-
følging av uønskede hendelser i helse- og omsorg-
stjenestene og vil berømme departementet for 
arbeidet med NOU 2015:11. 

Regjeringen ønsker å etablere en undersøkelses-
kommisjon for uønskede hendelser. Utvalget har 
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vurdert hensiktsmessigheten ved en slik kommisjon 
og er delt i synet på dette. Pensjonistforbundet er 
enig med utvalgets flertall som har kommet fram til 
at opprettelsen av en undersøkelseskommisjon ikke 
er hensiktsmessig.

Pensjonistforbundet mener at det er virksomhet-
ene selv som har ansvar for å gjennomgå alvorlige 
hendelser og en egen undersøkelseskommisjon vil 
bare være med på å forsterke et syn på at virksom-
hetene ikke er i stand til dette. Ressursene må heller 
gå til å styrke virksomhetenes kompetanse i å fore-
bygge og følge opp uønskede handlinger generelt, og 
alvorlige hendelser spesielt, gjennom bedre og mer 
målrettet lederopplæring. 

Pensjonistforbundet mener at tilsynsmyndig-
hetenes (fylkesmennene og Helsetilsynet) rolle i 
dette arbeidet må tydeliggjøres og styrkes, og at 
tilsynsmyndighetene og virksomhetene i fellesskap 
kan løse oppgavene med en bedre oppfølging av 
uønskede hendelser.

Forskrift om styringssystem i 
helse- og omsorgstjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet fremmer for-
slag om forskrift som erstatter dagens forskrift om 
intern kontroll i helse- og omsorgstjenesten. Den 
skal gå tydeligere frem slik at internkontroll skal 
være en integrert og naturlig del av virksomhetens 
styringssystem. Formålet med forskriften er å bidra 
til faglig forsvarlig helse- og omsorgstjenester, 

kvalitets forbedring og pasient- og brukersikkerhet, 
og at helse- og omsorgslovgivningen etterleves.

Pensjonistforbundet vil presisere at den som har 
det overordnede ansvaret for virksomheten har 
ansvar for at det etableres og gjennomføres syste-
matisk styring av virksomhetens aktiviteter i tråd 
med forskriften. 

Det må være et krav om at virksomhetene har 
ansvar for nødvendig opplæring av ledelse og med-
arbeidere i de tiltak som er nødvendig for å innføre 
og ta i bruk de nye rutiner, regler, retningslinjer og 
prosedyrer som inngår i styringssystemet. Dette bør 
inntas i den nye forskriften. Pensjonistforbundet 
støtter at sertifiseringen blir utført av en selvstendig 
og uavhengig underliggende enhet under Helse-
direktoratet.

Høring – veileder om pårørende i 
helse- og omsorgstjenesten

Veilederen er et tiltak innenfor «Programmet for 
en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk» som 
Helsedirektoratet forvalter på oppdrag fra Helse- 
og omsorgsdepartementet.

Pårørendeveilederen handler om involvering av 
støtte til pårørende i helse- og omsorgs tjenesten. 
Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uav-
hengig av pasienten eller brukerens diagnose, og 
inkluderer eldre, voksne, barn og ungdom som 
pårørende.

Pensjonistforbundet støtter tiltak som gir økt 
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støtte og veiledning til de pårørende.  Derfor er det 
er viktig at det i veilederen blir understreket at det 
er en del av oppgavene til helsepersonell å for-
holde seg til de pårørende i ganske bred forstand. 
Vei lederen gir gode faglige og konkrete forslag 
til på rørende arbeid. Styrket pårørendestøtte vil 
sikre bedre samhandling med helse- og omsorgs-
tjenestene.

For at veilederen skal få praktisk nytte og være 
en støtte til pårørende, er det avgjørende at det 
settes av riktig kompetanse og nok tid til dette 
arbeidet i en travel hverdag. Generelt tror vi at 
samarbeidet med pårørende og helsetjenesten kan 
bli bedre. Pårørende må ses på som en ressurs for 
pasientene. 

Høring i kommunalkomiteen  
vedrørende statsbudsjettet

I investeringsordningen for heldøgns omsorgs-
plasser foreslår Regjeringen å endre dagens 
investerings tilskudd, slik at det fra 2019 ute-
lukkende gis investeringstilskudd til prosjekter som 
gir netto tilvekst av heldøgns omsorgsplasser. 

Pensjonistforbundet støtter formålet med å øke 
nettotilvekst av heldøgns plasser i sykehjem. Men 
vi er bekymret for at de gamle og uhensikts messige 
institusjonsplassene ikke skal bli fornyet eller 
renovert som følge av endringer i investerings-
tilskuddet fra 2019. Vi oppfatter forslaget til ny 
investeringsordning som et tiltak primært for å øke 

spesielt antall heldøgns omsorgsplasser til eldre. 
Pensjonistforbundet foreslår følgende: Vi 

ønsker at kommunene skal stimuleres til å bygge 
flere syke hjemsplasser. For å få til dette bør in-
vesteringstilskuddet øke og kommunene bør få 
øremerkede midler til drift av sykehjem og om-
sorgsboliger med heldøgns tjenester.

Det er inngått et samarbeid med SSB og KS om 
flere heldøgns plasser i sykehjem og omsorgs-
boliger. De har fått i oppdrag å utarbeide nye fram-
skrivninger av investeringsbehov og gjennomføre 
undersøkelser av kommunenes planer framover. 
Pensjonistforbundet vil anbefale at investeringstil-
skuddet til heldøgns plasser i sykehjem og om-
sorgsboliger ikke endres før denne kartleggingen er 
ferdig.

Vi etterlyser en definisjon på hva som ligger i hel-
døgns tjenester, vi viser til KS FoU Agenda Kaupang 
Heldøgns omsorg – kommunenes dekningsgrad. 

Vi understreker at sykehjem er en helseinstitu-
sjon, mens omsorgsbolig med heldøgns tjenester er 
en bolig med ulike regelverk og egenbetalinger. Det 
er derfor ikke likegyldig for pasientene/brukerne 
hvor de får tildelt plass når de har behov for heldøgn 
helse- og omsorgstjenester.

Økt kapasitet av heldøgns omsorgsplasser i både 
sykehjem og omsorgsboliger, i tillegg til fornying/ 
renovering av gamle omsorgsplasser, er viktig for å 
ivareta kvaliteten på helse- og omsorgstjenestene til 
eldre.
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Kurset er utviklet i samarbeid med Vitensenteret 
i Drammen ved Janne Dugstad. Prosjektleder er 
Tone Bye. Kursholdere har vært Gro R. Moen, Hans 
Ekornholmen og Tone Bye. Kursene har tre mål; 

• Å forebygge ensomhet og øke den  
sosiale kontakten blant eldre. 

• Utvikle dagens møteplasser for eldre  
til å bli Morgendagens aktivitetssenter. 

• Økt kunnskap om og bruk av velferds-
teknologi

Pensjonistforbundet sentralt har stått for opplærin-
gen sammen med lokale organisasjoner og allerede 
etablert nettverk. Vi har spredd kursene som en 
vifte ved å lære opp eldre med kompetanse på feltet 
til å bli dyktige og kompetente velferds teknologiske 
ambassadører. I tillegg har vi engasjerte organisa-
sjonenes fylkesledere, fylkessekretærer og lokal-
lagsledere, eldrerådsrepresentanter og bruker-
representanter på eldresentrene i dette arbeidet.  
Vi har knyttet kursene opp mot en videreutvikling 
av eldresentrene til Morgendagens aktivitetssenter 
www.pensjonistforbundet.no/mas. 

Vi har holdt ca. 70 kurs og foredrag med et 
gjennom snitt på 60 kursdeltagere pr kurs og fore-
drag. I tillegg har vi lært opp 130 velferdsteknologi-
ambassadører fra alle landets fylker. Velferds-
tekonologiambassadørene skal også sørge for at 
informasjon om velferdsteknologi når ut til de eldre 
i sine kommuner. Kursene forebygger ensomhet og 
bidrar til økt deltakelse, frivillighet og engasjement 
lokalt. 

Gjennomført 2016

A: Prosjektplan, handlingsplan, prosjektbeskrivelse, 
mandat, milepælsplan, prosjektstart med prosjekt-
organisering.  

B: Opprettet kontakt med forskningsmiljøer, an-
dre miljøer hvor innovasjon og digitalisering står 
sentralt. Opprettet kontakt med Janne Dugstad i 
Arena Helseinnovasjon Vitensenteret i Drammen 
for kursutvikling og samarbeid.  

C: Utarbeidelse av det visuelle i kurset -  
fire ulike kurs er utviklet. 

D: Utarbeidelse av informasjonsbrosjyre. 
Informasjon sbrosjyren ligger på nett, er lagt  
ut på Facebook, og sendt ut pr mail. 

E: Markedsføre kurset.  

F: Gjennomført pilot.  

G: Markedsføring, brukertesting og 
 utarbeide «følgeforskning».  

H: Vi har holdt ca. 70 kurs med et gjennomsnitt på 
60 deltagere. Vi har lært opp 130 frivillige velferds-
teknologiambassadører.  

I: Delrapportering og planlegging av 2017. Mål for 
2017; Det holdes 50 kurs våren. Vi vil lære opp ca. 
400 frivillige velferdsteknologiambassadører.

Morgendagens aktivitetssenter –  
ditt kurs og kompetansesenter 
I løpet av sensommeren/høsten 2016 har satte Pensjonistforbundet i gang et nasjonalt  
prosjekt for kursing av hjemmeboende eldre over 64 år i velferdsteknologi.
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eget hus. Her passer Lars Holter kafeen.
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Framtidens eldrebolig 
Teknologihuset er et samarbeid mellom Risør kommune, Sørlandet Helsepark og  
Pensjonistforbundet. I august ble huset åpnet med over 100 gjester tilstede. Huset  
skal brukes til å teste ut og evaluere velferdsteknologi.

Teknologihuset er et samarbeid mellom Risør 
kommune, Sørlandet Helsepark og Pensjonist-
forbundet. I august ble huset åpnet med over 100 
gjester tilstede. Huset skal brukes til å teste ut og 
evaluere velferdsteknologi.

Det er et mål at flere kan bo lenger i eget hjem. 
Velferdsteknologi er et av virkemidlene for å oppnå 
dette. Men det må være løsninger som eldre selv 
synes er nyttige og enkle å bruke. Pensjonistfor-
bundet ønsker å ha en hånd på rattet i utviklingen 
og testingen av ny teknologi. Teknologihuset er 
derfor et smarthus fylt av det siste innen velferds-
teknologi, men der reelle brukere kan være med å 

teste og evaluere ulike løsninger.
- Dette er en stor dag for oss i Pensjonistfor-

bundet. En viktig satsing for oss. Vi trenger å være i 
fører setet. Det er forskjell på å bli overvåket og våket 
over. Derfor er denne satsingen viktig for oss, sa for-
bundsleder Jan Davidsen under åpningen av huset.

Brukerne er personer som mottar helse- og 
omsorgstjenester fra Risør kommune. Huset ligger 
rett utenfor Risør og er tilknyttet Sørlandet helse-
park. Huset blir også benyttet i forbindelse med 
Pensjonistforbundets kurs i velferdsteknologi, 
samt som demonstrasjonshus for tilreisende som 
ønsker å lære mer om velferdsteknologi.

Teknologihuset i Sørlandet helsepark 
 i Risør sto ferdig i 2016.
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Takk for innsatsen i 2016
På vegne av sentralstyret vil jeg gjerne rette en takk til alle 
medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Pensjonistforbundet 
for den innsatsen dere har gjort for forbundet i 2016. 

Vi har ambisiøse mål, og når vi jobber sammen, blir målene innen 
rekkevidde. Fortsatt er forhandlingsrett vår viktigste kampsak. Vi er 
opptatt av minstepensjonister, eldreråd og enerom på sykehjem. Men 
Pensjonistforbundet er også sosialt fellesskap, gode samtaler og nær-
het. Det skal vi fortsette å være. Vi er et forbund for alle pensjonister. 

Jan Davidsen
Forbundsleder



Nye lokalforeninger i 2015:

Medlemmer via lokalforeninger
Direktemedlemmer
Medlemmer via Fagforbundet
Industri Energi (fra 1.7.16)
Postens Pensjonistforbund
Statens Vegvesen
Yrkestrafikkforbundets Pensjonistforening (YTF)
Mesta Pensjonistforening
Norsk Fysioterapiforbund (NFF seniorforum)
APF (Norges Bank)
Kystverket Pensjonistforening
Abonnement
Totalt antall medlemmer pr. 31.12.2016   

Medlemsservice og medlemsregistrering

Pensjonistforbundets medlemsservice skal, i sam-
arbeid med lokal- og fylkesforeningene, til enhver 
tid sørge for at vårt medlemsregister er korrekt. 

I Pensjonistforbundet kan man være 
medlem på følgende måter:

I en lokalforening

Pensjonistforbundet er bygget opp rundt lokale 
foreninger som er tilsluttet forbundet sentralt. 
Noen av lokalforeningene har utspring fra fag-
foreninger og noen er geografiske foreninger. Alle 
foreninger er tilknyttet en fylkesforening. Som 
medlem kan du være direkte knyttet til Pensjonist-
forbundet, du kan være medlem av et fylkes- og 

lokallag eller du kan være kollektivt medlem  
gjennom et fagforbund.

Direktemedlem

Enkeltpersoner, uansett alder, kan melde seg inn 
som direktemedlem i Pensjonistforbundet. Ved inn-
melding vil alle nye direktemedlemmer motta giro 
med medlemskort og annen informasjon.

Kollektive medlemmer

Kollektive medlemmer har betalt den sentrale 
delen av kontingenten, via den kollektivt tilmeldte 
organisasjonen. Dersom et kollektivt tilmeldt 
medlem ønsker å melde seg inn i en lokalforening, 
skal vedkommende betale den lokale- og fylkesvise 
kontingenten. 

Hønefoss Pensjonistforening
Arendal og Omegn Pensjonistforening
Sandnessjøen Pensjonistforening

Av medlemmene i Pensjonistforbundet er 
56 prosent kvinner og 44 prosent er menn.

54 202
39 866
105 677
12 483
6 201
2 413
1 271
249
189
146 
104
839
223 640

Pensjonistforbundet i tall
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Torggata 15
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Postadresse
Postboks 6714, St. Olavs plass
0130 Oslo 

Tlf: 22 34 87 70
E-post: pf@pensjonistforbundet.no
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