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 KRAV TIL STATSBUDSJETTET FOR 2017 – Forsvarets seniorforbund 
 

1. Generelt 
 Forsvarets seniorforbund (FSF) arbeider for at alderspensjonistene skal være omfattet av 
forutsigbare pensjonsordninger som sikrer pensjonistenes økonomiske og sosiale kår, ved at 
pensjonistene skal være sikret minst den relative andelen av velferdsutviklingen 
(reallønnsveksten). 
 FSF har som mål: 

 Bevare verdien i pensjoner, opparbeidet gjennom arbeid 

 Helse- og omsorgstilbud for eldregenerasjonen som gir verdighet livet ut 

 Kulturelle – sosiale - og velferdsmessige aktiviteter som engasjerer og bidrar til at 
pensjonistene har en meningsfylt livsfase, gjennom egenutviklede og tilrettelagte tiltak. 
 

2. Arbeidslinjen  
FSF støtter arbeidslinjen ved at arbeidstakere over 62 år motiveres for fortsatt arbeidsinnsats og  
at arbeidsgiverne vil ansette og beholde disse arbeidstakerne. Vi ser en tendens til at 
arbeidstakere står lengre i jobb, det er oppmuntrende, men det må fortsatt stimuleres til at 
arbeidstakere står i arbeid lengre enn laveste pensjonsalder, både for å utnytte denne verdifulle 
kompetansen og for å øke egen pensjon. 
  For å motivere til at arbeidstakere står lengre i arbeid fremmer FSF følgende krav: 

 Lik rett til sykepenger for alle yrkesaktive over 67 år 

 Redusert arbeidergiveravgift for arbeidstakere over 67 år 
 

3. Pensjon 
  FSF krever at alle pensjonister sikres minst sin relative andel av velferdsutviklingen og fremfører 
  følgende momenter:  

Som grunnlag for lovbestemmelsen i reguleringsmodellen ligger en forutsetning med en 

reallønnsvekst på 1,5 prosent, «gjennomsnittsberegningsmodellen» gir derfor et fratrekk 

på 0,75 prosent. Lavere reallønnsvekst innebærer at forutsetningen ikke lenger er til 

stede. FSF vil hevde at ved å korrigere for negativ realvekst så endres ikke prinsippet i 
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lovbestemmelsen. Innenfor gjeldende bestemmelser for regulering av de løpende 

alderspensjoner er det ikke mulig med en slik korrigering ifm trygdeoppgjøret, derfor må 

det, etter FSFs vurdering, foretas en korrigeringen gjennom budsjettet.  

FSF setter frem følgende krav: 

 I budsjettet for 2017 legges inn en økonomisk korrigering for reguleringsfaktoren på 

0,75%, slik at realveksten for løpende alderspensjoner minimum tilsvarer forventet 

prisvekst i 2017.  

4. Demokratisk underskudd 
Organisasjonsprosenten i rene pensjonistorganisasjoner er langt lavere enn i våre naboland 
Sverige og Danmark. Eldre har lav representasjon i styrende organer fordi de eldre ofte taper i 
nominasjonsprosessene mot yngre kandidater. Dette er uheldig, derfor er det viktig at 
regjeringen styrker de arenaene hvor de eldre skal ha innflytelse. Det må imidlertid fremheves at 
den nye modellen med pensjonistorganisasjonenes deltakelse i drøftinger er en styrke for 
demokratiet.  
FSF fremsetter følgende krav: 

 De kommunale- og fylkeskommunale eldreråd må prioriteres og det må avsettes midler 

til mer opplæring av disse. 

5. Skatt og avgifter 
Trygdeavgiften, er hjemlet i folketrygdloven. I budsjettsammenheng blir den vurdert som 
en generell skatt/avgift opp mot forskjellige grupper. 
  
I regjeringens forslag til statsbudsjett 2016 økes minstefradrag øvre grense for 
lønnsinntekt med 2,8 %, mens minstefradrag på pensjonsinntekt økes med 1,9 %. FSF er 
uenig i denne type fordelingsprofil. 

 
   FSF fremsetter følgende krav: 

 Trygdeavgiften skal ikke behandles som en generell skatt/avgift, men etter intensjonen 
i folketrygdlovens innretning, dvs.   

o Trygdeavgiften deles i en helsedel og en pensjonsdel (jmf todelingen ved frivillig 
avgift). Pensjonsdelen påvirkes ikke av pensjonsinntekt og det skal derfor ikke 
beregnes avgift her. Endring i helsedelen skal endres med samme prosentpoeng 
for arbeidsinntekt og pensjonsinntekt. 

 Trygdeavgiften tilbakeføres med 1,7 prosentpoeng for pensjonsinntekt, (denne ble 
innført selektivt for pensjonsinntekt 1.1 2011)  

 Tiltak som omfatter både pensjonister og yrkesaktive gis samme prosentvise regulering. 
 

6. Helse og omsorg 
Det er forventet en økning i antall eldre og som følge av det flere demente, videre er det en 
skremmende økning blant den yngre del av befolkningen med demens tidlig i livet. Tidlig hjelp og 
avlastning er til stor hjelp for de nærmeste. Derfor er det vesentlig at det legges til rette for 
institusjoner med kompetent personale i kommuner. Denne type institusjoner vil i en vanskelig 
tid hjelpe den enkelte og nærmeste familie betydelig. 
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 Antall personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester øker. Uverdige 
institusjonsopphold har blitt avdekket, sykehjemsplasser bygges ned. Behovet for hjemmebasert 
omsorg og bistand øker. Tilgangen på kommunale omsorgsboliger er lavere enn ønsket. For å 
tilrettelegge vanlige hjem for å kunne bo hjemme lengst mulig, vil det i mange tilfelle være 
behov for tilrettelegging/tilpassing av boligen. Dette er tiltak med hensyn på funksjonalitet og 
tekniske innretninger slik at hjemmet blir et reelt tilrettelagt botilbud tilpasset livssituasjonen. 
Det må i stor grad etterstrebes å gi den eldre generasjonen et verdig og selvstendig liv. 
 
Det har fremkommet synspunkter som indikerer store variasjoner i grunnlaget for egenbetaling 
ved opphold i kommunale institusjoner. Det synes derfor å foreligge en situasjon hvor det er 
nødvendig å gi en samlet oversikt over status i kommunene.  
FSF fremsetter følgende krav: 
 

  Husbankens øremerkede tilskuddsordning styrkes slik at kommunene kan gi et økt 
dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens. Det øremerkede 
tilskuddet til denne ordningen bør økes til om lag 40%. 
 

 Det innføres statlig tilskudd for tilpasning av vanlige boliger hvor det er omsorgs- og 
bistandstrengende eldre beboere. Dette etter modell av f.eks ENØK. Ordningen kan 
kanaliseres gjennom Husbankens tilskuddsordning. 

 

 Det avsettes midler til og oppnevnes et utvalg for å vurdere kommunenes praktisering 
av rammevilkårene for egenbetaling ved opphold i institusjon og hjemmebaserte 
tjenester og bistand.  

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Forsvarets seniorforbund 
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