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Ingen vilje til å rette opp feil...?
Det nærmer seg jul og nyttår. Dette året kommer til å gå 

over i historien som et annerledes år for oss alle. I stedet 
for å søke fellesskap, har vi måtte tenke hvordan i størst  
mulig grad unngå nærkontakt og større ansamlinger av 
mennesker. Det strider mot de flestes natur.

Når regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett 
er jeg alltid spent på hvilke prioriteringer de gjør, fordi 

det staker ut den politiske kursen på kort og lang sikt blant annet basert på  
erfaringstall fra tidligere år. På grunn av pandemien var jeg kanskje mer 
spent i høst enn på mange år. Selvsagt er det noen lyspunkter, men jeg er 
enig med blant andre Pensjonistforbundet i at det ikke er mange lyspunkter 
for de eldre i Regjeringens forslag. Og hva med pensjonspolitikken i forsla-
get? Absolutt ingenting. Dette til tross for at dagens reguleringsregime har 
ført til at pensjonistene har tapt kjøpekraft i fem av de siste seks årene. Og 
neste års trygdeoppgjør (lønnsoppgjør) vil ende på to prosent under pris-
vekst – dette ifølge regjeringens egne prognoser, hvilket er betydelig mer 
enn tidligere år. 

Likevel er det ingen signaler fra regjeringen i det fremlagte forslaget om 
endringer i reguleringsregimet. Det er litt for enkelt å «skylde» på hvem 

som hadde regjeringsmakt når reformen ble vedtatt og iverksatt, men det 
er riktig at dagens pensjonsreform ble vedtatt av Stoltenberg-regjeringen og 
trådte i kraft 1.1.2011. Reformen ble vedtatt med bred politisk oppslutning. 
Det virker nå som om det ikke er vilje til å rette opp i det som er åpen-
bare feil i reformen, og det vitner om manglende forståelse for at pensjons- 
politikken handler om den enkeltes lommebok på lik linje med lønnspolitik-
ken i arbeidslivet.

Som vi kan lese på PPFs hjemmeside vil heller ikke en samlet opposisjon ta 
bort underreguleringen, eller sørge for at vi får forhandlingsretten tilbake.  

De er derimot enige om at trygdeoppgjøret skal sluttbehandles i Stortinget, 
noe som er et steg i riktig retning.

Partiene er, i disse tider, i sluttfasen med programarbeidet for kommende 
Stortingsperiode. Det betyr «siste» mulighet til å få våre krav om bortfall 

av underreguleringen og sikre pensjonistene forhandlingsrett inn i de ulike 
politiske partiers program.  Og vi har masse engasjerte folkevalgte/politikere 
som kan utgjøre en forskjell i dette arbeidet. STÅ PÅ!

Den siste tiden har dessverre antallet koronasmittede igjen økt betydelig, 
og i enkelte deler av landet er situasjonen omtrent som i mars/april. 

For mange betyr dette ufrivillig mer tid alene - og det gjelder i første rekke 
de enslige eldre. Dette fordrer litt ekstra oppmerksomhet av oss andre. Jeg 
oppfordrer dere til å ta en telefon til gode venner og kolleger som dere vet 
ikke har et fellesskap rundt seg i disse tider. Jeg er helt sikker på at det vil bli 
oppfattet som en gave til stor glede for mange.

Hold sammen, hold av hverandre, men fortsett å holde avstand - og ha en 
riktig god og avslappende Jul.

  Bjørn Egeli/forbundsleder
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Vil hindre underreguleringen

FrP, SV og Pensjonistforbundet er enige om forslag 

(10.11.20) som vil sette stopper for at pensjonistene 

får redusert kjøpekraft og heve minste pensjons-

nivå. Samtidig inviterer vi partiene på Stortinget 

med på et bredt forlik.

Alderspensjonistene har gjennom flere år tapt 

kjøpekraft som følge av pensjonsreformen. Ut fra 

anslaget vil neste år bli det verste økonomiske 

året siden pensjonsreformen ble innført.

SV, FrP og Pensjonistforbundet kommer derfor 

med et konstruktivt forslag for å bryte den fast-

låste situasjonen på Stortinget i denne saken. 

Partiene og Pensjonistforbundet er enige 

om flere forslag som vil hindre underregule-

ringen, sikre pensjonistene en forhandlings-

rett og plass i teknisk beregningsutvalg, og 

heve inntekten til minstepensjonistene til 

EUs fattigdomsgrense. 

Politiets Pensjonistforbund følger 

utviklingen nøye. Hele forslaget - som skal 

opp i Stortinget til behandling - finnes på 

PPFs hjemmesider.




