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Pensjonistforbundet,       Oslo 18.10.2017 

pf@pensjonistforbundet.no 

 

 

Krav til statsbudsjettet 2019 

 

Med bakgrunn i diskusjonen i samlingen 17.-18.10. på Gardermoen vil 

Telepensjonistene fremme følgende krav til statsbudsjettet for 2019. 

Kravene er satt opp i prioritert rekkefølge. 

 

1) Underregulering av løpende pensjoner må fjernes ved å innføre 

sikringsbestemmelse. 

Vi mener at over tid, slik vi har sett de siste årene, hvor løpende pensjoner 

underreguleres i forhold til prisutviklingen, vil pensjonistene bli hengende 

etter som gruppe, med betydelig svekket kjøpekraft. 

For å sikre pensjonistenes kjøpekraft så vil innføring av en 

sikringsbestemmelse som sier at pensjoner ikke skal reguleres under 

prisutviklingen, sikre en kjøpekraft omtrent på linje med yrkesaktive. 

 

2) Egenandel for tannhelse må med i statsbudsjettet. 

Forskning viser at det er sammenheng mellom tannkjøttsykdom og 

strupekreft, og nyere forskning viser at det er sammenheng mellom 

tannløshet og demens. God tannpleie omfatter også regelmessige besøk 

hos tannlege, noe pensjonister ofte velger bort pga dårlig råd. Vi mener 

derfor at tannhelse må omfattes av vanlige regler for helse, med kun en 

egenandel for tannlegebesøk/tannbehandling. For at en stor del av 

pensjonistene skal ha råd til en nødvendig tannpleie er det avgjørende at 

det innføres en ordning med støtte til tannbehandling.  

Dette kravet kan gjelde fra fylte 67 år. 
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3) Tilskudd til pensjonistorganisasjoner 

Dette tilskuddet må økes vesentlig, slik at de pensjonistorganisasjonene 

som fyller kravet til å få offentlig tilskudd får bedret sin økonomi. 

Kravene til å følge opp høringer, sette seg inn i grunnlaget for justeringer 

av løpende pensjoner øker. 

En bedring av pensjonistorganisasjonenes økonomi, vil bety et styrket 

demokrati. 

 

4) Lavere skatt for enslige pensjonister 

Statsbudsjettet for 2018 er nylig fremlagt. I dette budsjettet foreslås det at 

skatteklasse 2 fjernes. Hvordan Stortinget stiller seg til dette og hva 

resultatet blir, er fremdeles usikkert. 

Vi krever at enslige pensjonister skattes lavere enn dagens skattenivå. 

 

5) Samordningsregelen, hvor gifte / samboers grunnpensjon reduseres 

med 10% fjernes. 

Denne regelen er urimelig og bør fjernes. Regjeringen har fra tid til annen 

uttalt at deres mål er at dette samordningsfradraget skal fjernes. I 

statsbudsjettet for 2019 er tiden inne for å ta et skritt videre i denne saken. 

 

 

Med hilsen på vegne av Telepensjonistenes Landsforbund. 

 

Tore Andli 

Sign 

 

Forbundsleder 

 

 
 

 

 


