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Krav til statsbudsjettet for 2017 

Landslaget for offentlige pensjonister LOP viser til departementets brev av 28.10.2015 med 

invitasjon til å komme med krav til statsbudsjett for 2017, som er av betydning for 

pensjonistene. 

Først vil vi på generell basis uttrykke en viss bekymring for den trend som ser ut å befeste 

seg i den norske befolkning om at pensjonister er rike og bidrar lite i samfunnet. Denne 

tendensen og disse holdningene bekymrer LOP, også det at det ser ut til å befeste seg i deler 

av det norske samfunn i stadig økende grad. Det virker som om levekårene for eldre er satt 

under press fra mange hold. Trenden er i stor grad medieskapt, siden uttalelser om dette i 

medier både på nett og i trykt form, får stå uimotsagt. 

Mange eldre har det godt, men mange eldre lever på eksistensminimum. 

Mange eldre er spreke og aktive, men mange eldre sliter også med dårlig helse. 

Mange eldre deltar aktivt i verdiskapning i Norge, gjennom jobb og frivillig arbeid. Men 

mange eldre er helt avhengig av hjelp fra helsepersonell og frivillige organisasjoner. 

Det er derfor viktig at regjeringen husker dette når skatteskjerpelser, fradragskutt og annet 

rammer eldre. Det er risiko for at langt større grupper pensjonister vil få dårligere levekår 

med de konsekvensene det har. Skattelettelser på arbeid, betyr at de som ikke arbeider 

(pensjonister og trygdede) totalt sett kommer dårligst ut. Mange av de pensjonistene som i 

dag betaler skatt vil gjennom en skatteskjerpelse og/ eller reduksjon i fradrag sitte igjen med 

mindre enn en minstepensjonist. LOP mener at pensjonister og yrkesaktive må likebehandles 

både når det gjelder skattespørsmål og fradrag. 
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Underreguleringen 

Underreguleringen på 0,75 % har bidratt til en lavere realvekst for pensjonistene, og 

forskjellen mellom lønnstager og pensjonister øker. Trygdeoppgjøret for 2015 

resulterte i en negativ realvekst i pensjonen, når man underregulerer med 0,75%, dette 

finner LOP uhørt. Derfor vil LOP primært kreve i budsjettet for 2017 at 

underreguleringen fjernes. Vi krever at det vedtas en sikringsmekanisme, slik at 

pensjonistene ikke får en negativ realvekst i år med lave lønnsoppgjør. 

 

 Skattespørsmål 

 

Økningen av trygdeavgiften som har skjedd siden 2011 og en relativ   reduksjon av 

minstefradraget i forhold til yrkesaktive, samtidig som den reelle effekten av 

skattefradraget for pensjonister ikke er oppjustert, bidrar til en ytterligere forverring av 

pensjonistenes kår. Dette fører til økende ulikheter mellom lønnstagere og 

pensjonister. LOP krever derfor at trygdeavgiften settes ned, og at det er sammenheng 

mellom skattefradrag og trygdeavgift, samt at minstefradraget øker relativt i samme 

takt som for lønnstagere. LOP ber om at man også i 2017 viderefører ordningen med 

fradrag for høye sykdomsutgifter. 

Kvalitet i eldreomsorgen  

LOP krever en forsvarlig bemanning i helse- og omsorgssektoren slik at det skjer en 

kvalitetsøkning innenfor sektoren. Kvalitetsøkningen må gjerne skje med øremerkede 

midler til kommunene. 

Det er en generell oppfatning i samfunnet om at kvaliteten i sykehjemmene, 

omsorgsboligene og i de hjemmebaserte tjeneste er for dårlig. Det viser både 

undersøkelser og de mange historiene i mediene.  De viktigste faktorene for kvalitet    

i eldreomsorgen er kompetanseheving blant personalet og økt bemanning. Flere 

hender, større nærvær, gode og trygge relasjoner vil være en nødvendighet for at 

pleietrengende eldre kan bedre sin livskvalitet gjennom aktivisering og et bedre sosialt 



liv. LOPs tredje krav er derfor økte midler til eldreomsorgen slik at bemanningen/ 

nærværet blir godt nok. LOP håper at eldreomsorgen ikke skal være et prøveprosjekt, 

men at hele Norge blir omfattet av en statlig finansiering av eldreomsorgen.  

Det er store variasjoner på praktiseringen av egenbetaling ved innleggelse på 

institusjon i kommunene. LOP ønsker at det opprettes et utvalg som gjennomgår dette, 

og gir kommunene sentrale føringer på innkreving av egenbetaling. 

Ved at vi stadig får flere eldre med demens, er LOP opptatt av at man ikke glemmer de 

pårørende til denne pasientgruppen. Råd og veiledning, samt oppfølging bør man 

sørge for at det finnes ressurser til enten eldreomsorgen er kommunalt eller statlig 

finansiert. 

Tannhelsetjenesten  

Tenner er en del av kroppen og derfor mener LOP at tannhelse bør være en del av det 

offentlige helsetilbudet, og at det på sikt må innføres en egenandel på 

tannbehandlingsutgifter for eldre over 67 år på kr. 3000,- pr år, resten må dekkes av 

folketrygden. 

 

Aktivitetssenter  

 LOP er av den oppfatning at det bør utvikles en ordning med tilskudd til frivillige 

organisasjoner som etablerer aktivitetssenter for eldre. Slike aktivitetssentre bør 

oppfattes som forebyggende helsetiltak 
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