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Landslaget for offentlige pensjonister 

 

         Oslo 28.11.14 

Arbeid- og sosialdepartementet 

Drøftinger om statsbudsjettet 2016 vedrørende pensjonister. 

Landslaget for offentlige pensjonister (LOP) viser til departementets brev av 13. 

november 2014 med invitasjon til å komme med krav til statsbudsjettet for 2016 av 

betydning for pensjonistene. 

Her følger LOPs krav: 

Pensjon – underregulering, trygdeavgift og avkortning: 

1. LOP har gjentatte ganger fremmet krav om at underreguleringen på 0,75 % 

prosent fjernes. For LOP er det uakseptabelt at pensjonister skal ha en lavere 

reallønnsutvikling enn ellers i offentlig virksomhet. I nedenstående tabell 

vises det økonomiske tapet for den enkelte pensjonist som følge av 

underreguleringen. 
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2. LOP har merket seg at fjerningen av avkortning i pensjonen for gifte og 

samboende ikke går så fort som regjeringen tidligere har lovet. LOP krever 

derfor fortgang i fjerning av avkortningen, slik at pensjonister kan få lik 

behandling uavhengig om de er enslige eller gifte/samboende. 

 

 

 

Helse – og omsorgs krav: 

3. Kommunesektoren har en presset økonomi, og det tenderer til å gå utover 

tilbudet til de eldre. Vi har blitt kjent med at sykehjemmene i mange 

kommuner over tid har svært lav bemanning på natt, men også på dagtid er 

belastingen på helsepersonalet tungt. I tillegg ser LOP med bekymring på at 

de hjemmebaserte tjenestene har en underbemanning når det gjelder 

medisinsk kvalifisert personell. 

LOP vil derfor at regjeringen stiller høyere krav til pleiefaktoren ved 

sykehjemmene i kommunene, og at regjeringen således sørger for at 

kommunene får den nødvendige økningen i sine budsjetter, både til sykehjem 

og til hjemmebaserte tjenester. LOP mener det er nødvendig å øremerke disse 

midlene. 

 

4. Tannhelse er en måte å forbygge og øke livskvaliteten for eldre. Tannhelse bør 

bli en del av det offentlige helsetilbudet, og derfor mener LOP at det på sikt 

bør det innføres en egenandel for tannbehandlingsutgifter til eldre over 67 år 

på 3000,- kr, resten må dekkes av folketrygden. 

 

5. LOP mener at det bør utvikles en ordning med tilskudd til frivillige 

organisasjoner som etablerer aktivitetssentre for eldre. Slike aktivitetssentre 

bør oppfattes som forebyggende helsetiltak.     
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6.  LOP ser med bekymring på alle sakene som kommer frem i media om uverdig 

og respektløs behandling av eldre, der også feilmedisinering og omsorgssvikt 

er en del av bildet.  

LOP mener det er på høy tid at også de eldre og/eller deres pårørende nå får 

et sted å henvende seg hvor deres sak blir ivaretatt. LOP ønsker derfor å forslå 

at regjeringen vurderer å opprette et nasjonalt eldre-ombud som kan ivareta 

og tale eldres sak. 

 

 

 

Isak Rosenvold ( sign)     Karin S Woldseth( sign) 

Styreleder      Daglig leder 
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