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Oppfølging av Pensjonistforbundets fire krav (Del B) i 
trygdeoppgjøret 2021 og krav om midler til å bekjempe ensomhet 

Stortinget vedtok i februar 2021, i forbindelse med behandlingen av det såkalte 
pensjonsforliket, et forslag fra AP om at organisasjonene i forbindelse med 
trygdeoppgjøret også kunne fremme krav om «andre spørsmål med betydning for 
pensjonistene». Det resulterte i vedtak 618: 

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag til regelfesting om at organisasjonene i 
forbindelse med de årlige trygdeoppgjørene, kan forhandle om andre spørsmål med 
betydning for pensjonistene.» 
 
I forbindelse med trygdeoppgjøret i mai 2021 fremmet derfor Pensjonistforbundet – i 
tillegg til sine krav innen pensjon (del A) – fire krav (Del B). Disse kravene ble en del 
av Stortingets behandling av Meld. St. 33 (2020–2021) i juni 2021, og ledet til fire 
vedtak (jf. Innst. 665 S (2020-2021): Vedtak 1281 – 1284.  
 
Disse vedtakene er besvart av regjeringen i forslaget til statsbudsjett for 2022: Vedtak 
1281 og 1284 i Prop. 1 S (2021–2022) fra Helse- og omsorgsdepartementet, og vedtak 
1282 og 1283 i Prop. 1 S (2021–2022) fra Arbeids og sosialdepartementet. 
 

Pensjonistforbundets krav 1/Vedtak 1281 

Pensjonistforbundet krevde at «Pensjonistforbundet, i samarbeid med KS og Rådet for 
et aldersvennlig Norge, får et nasjonalt ansvar for opplæring av eldrerådene. 
Funksjonshemmedes paraplyorganisasjoner får et ansvar for utvikling og drift av 
opplæring av organisasjonenes representanter i rådene for personer med 
funksjonsnedsettelse.». Til sammen ba Pensjonistforbundet og SAFO om 10 millioner 
kroner til å arrangere kurs over hele landet. 

Vedtak nr. 1281 lød: «Stortinget ber regjeringen legge til rette for en styrket opplæring 
av eldrerådene gjennom at det søkes å få til et samarbeid mellom Pensjonistforbundet, 
KS og Rådet for et aldersvennlig Norge.» 
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Solberg-regjeringens forslag 

Regjeringen kommer våre krav og Stortingsvedtaket kun delvis i møte. Helse- og 
sosialdepartementet skriver på side 71 i sin prop.:  

«Helse- og omsorgsdepartementet tar sikte på, i samarbeid med Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet, å gi Helsedirektoratet ved Senteret for et aldersvennlig 
Norge i oppdrag å tilby de kommunale og fylkeskommunale eldrerådene og andre 
kommunale folkevalgte og administrative medarbeidere opplæring i eldrerådenes 
oppgaver og i medvirkningsarbeid for å fremme mer aldersvennlige lokalsamfunn. 
Oppgaven skal løses i samarbeid med Rådet for et aldersvennlig Norge, herunder med 
Pensjonistforbundet og KS, og også involvere andre organisasjoner som representerer 
eldre innbyggere. Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte». 

Det er ikke avsatt midler til Pensjonistforbundet eller SAFO. Ansvaret er i hovedsak gitt 
til Senteret for et aldersvennlig Norge, som styrkes med 2,2 millioner kroner, hvorav «å 
styrke opplæring av de kommunale og fylkeskommunale eldrerådene» er en av flere 
begrunnelser for denne økningen (side 38 i HOD prop 1). 

Krav til Støre-regjeringen 

Pensjonistforbundet ønsker større midler for hele eldrerådssatsningen, egne midler for 
å delta i samarbeidet, et større ansvar for satsningen og en tidfesting av når 
opplæringen skal finne sted. Tilsvarende ber SAFO om midler til å lære opp råd for 
personer med funksjonsnedsettelse. Vi ber om at ny regjering tar hensyn til dette i sin 
tilleggsproposisjon høsten 2021. Pensjonistforbundet og SAFO krever 10 millioner 
kroner til opplæring av eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse. 

Pensjonistforbundets krav 2/Vedtak 1282 

Den kulturelle spaserstokken er i dag en del av rammetilskuddet til fylkeskommunene. 
Den er ikke synligjort i statsbudsjettet eller prioritert på annen måte, men er på om lag 
35 millioner kroner i året og justeres kun i forhold til ev. budsjettvekst. 
Pensjonistforbundet vil at ordningen flyttes til Kulturdepartementet, styrkes vesentlig (til 
om lag 70 millioner kroner) og blir en øremerket og synlig bevilgning. Det vil gi økt 
oppmerksomhet om ordningen, samt økt kontroll over hvor mye som bevilges og 
hvordan midlene blir benyttet. Pensjonistforbundet tilbød seg å forvalte den halvparten 
som gjaldt eldre utenfor institusjon. 

Vedtak 1282 lød: «Stortinget ber regjeringen ved forhandlinger om trygdeoppgjøret for 
2022 gjøre vurderinger av om midlene til Den kulturelle spaserstokken bør økes og 
eller øremerkes i fremtidige budsjetter.» 
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Solberg-regjeringens forslag 

Regjeringen ønsker verken å øke eller øremerke ordningen, ei heller å endre 
innretningen (at den også skal gjelde eldre utenfor institusjon). Arbeids- og 
sosialdepartementet skriver på side 82 i sin prop: 

«Regjeringens vurdering er at den kulturelle spaserstokken bør videreføres som en 
frivilling ordning for fylkeskommunene og vil derfor ikke øremerke midler til dette 
formålet.» 
 
Krav til Støre-regjeringen 

Pensjonistforbundet opprettholder sitt krav og ber om at regjeringen tar hensyn til dette 
i sin tilleggsproposisjon. 
 
Pensjonistforbundets krav 3/Vedtak 1283 

I 2017 opprettet Pensjonistforbundet og NAV en hjelpetelefon til eldre knyttet til 
økonomiske forhold som gjeld, arv, og økonomisk veiledning. Tjenesten ble en 
suksess og var basert som et spleiselag mellom Pf og NAV. NAV trakk seg ut etter 
endt prosjektår og Pensjonistforbundet fikk senere en avtale med Lindorff om et 
økonomisk samarbeid for å opprettholde tjenesten. Denne avtalen gikk ut i 2020, slik 
at Pensjonistforbundet finansierer tjenesten i sin helhet. Telefonen betjenes av godt 
skolerte personer fra økonomi- og finansmiljøer. Etterspørselen er økende, bl.a. fordi 
antall inkassosaker blant gruppen 60+ er sterkt økende. Gjeldsassistanse er et foretak 
som driver gjeldsarbeid for å assistere personer slik at de kan få løst sine 
gjeldsproblemer og derved ta tilbake kontrollen over egen økonomi. 

Pensjonistforbundet ba om «en støtte fra staten på kr 3 millioner pr år i et spleiselag 
med Pensjonistforbundet til Økonomitelefonen og Gjeldsassistanse.» 

Vedtak 1283 lyder: «Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 
2022 eller senest ved forhandlinger om trygdeoppgjøret for 2022 vurdere om det bør 
innføres en årlig støtte på 3 mill. kroner til Økonomitelefonen og Gjeldsassistanse som 
Pensjonistforbundet og Nav opprettet i 2017, men som nå videreføres av 
Pensjonistforbundet.». 
 
Solberg-regjeringens forslag 

Regjeringen vil ikke være med på å spleise på Økonomitelefonen. Den hevder det 
finnes andre statlige og private tjenester som dekker behovet. Arbeids- og 
sosialdepartementet skriver på side 82 i sin prop. bla.: 
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«På bakgrunn av samtlige av de nevnte ordningene er åpne for alle, antar vi at det ikke 
er behov for en særskilt statsstøttet tjeneste overfor pensjonister i tillegg. vil også være 
organisatorisk uhensiktsmessig at staten skal finansiere parallelle og overlappende 
tjenester av denne typen. Regjeringen vurderer derfor at det ikke bør innføres en årlig 
støtte til Pensjonistforbundet til dette formål.». 
 
Krav til Støre-regjeringen 

Pensjonistforbundet er sterkt uenige i Solberg-regjeringens vurdering. Behovet er 
økende og vi har ikke ressurser til å drifte Økonomitelefonen alene. Uten støtte må vi 
legge tjenesten ned. Vi ber derfor påtroppende regjering om å ta hensyn til dette i sin 
tilleggsproposisjon. 
 
Pensjonistforbundets krav 4/Vedtak 1284 

TryggEst har vist seg som en effektiv og god metode for å avdekke vold i nære 
relasjoner. Bufdir har tatt brukermedvirkning på alvor. Når TryggEst nå er klart for 
nasjonal utrulling, vil det ha stor betydning for risikoutsatte voksnes trygghet i 
hverdagen, og som verktøy for kommunene i forebyggings- og avdekkingsøyemed. Vi 
oppfordrer derfor påtroppende regjering til å opprettholde eller øke denne 
bevilgningen. 

Pensjonistforbundet krevde at «en årlig sum på rundt 20 millioner i 4 til 5 år vil bidra til 
at et større antall kommuner tilslutter seg modellen og kan bli selvgående TryggEst-
kommuner.».  

Vedtak nr. 1284 lød: «Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med 
forslag til hvordan man kan styrke vernet av sårbare eldre i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2022.» 
 
Solberg-regjeringens forslag 

Regjeringen har kommet kravet og vedtaket kun delvis i møte, men hevder selv at det 
er utkvittert (side 71 i Hods prop): «Vedtaket anses som utkvittert gjennom forslag om 
å styrke TryggEst over Kulturdepartementets budsjett.».  

Solberg-regjeringen foreslår imidlertid kun «3 millionar kroner til utvikling av TryggEst» 
i Kulturdepartementets budsjett for 2022 (s. 160 i Kulturdep. Prop 1).  

Krav til Støre-regjeringen 

Pensjonistforbundet krever at denne satsningen styrkes med ytterligere 17 millioner 
kroner, til saman 20 millioner i 2022. 
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Midler til å bekjempe ensomhet blant eldre 

Ensomhet blant eldre har vært en stor utfordring lenge før pandemien. Men med 
pandemien fikk utfordringen større oppmerksomhet og det ble utvist større vilje til å 
bekjempe ensomheten. Både i 2020 og 2021 ble det bevilget midler til ulike 
ekstraordinære tiltak for å redusere de negative konsekvensene av 
smittevernstiltakene for eldre og andre sårbare grupper, bl.a.: 

• 55 mill. kroner til økt aktivitet og deltakelse for eldre (kap. 761, post 71), i 
forbindelse med Prop. 1 S (2020–2021), jf. Innst. 11 S (2020–2021). 

• 75 mill. kroner til videreføring av stimuleringsprogrammet for helsefrivilligheten 
(kap. 761, post 21), i forbindelse med Prop. 1 S Tillegg 1 (2020–2021), jf. Innst. 
11 S (2020–2021). 

Solberg-regjeringens forslag 

Regjeringen legger nå opp til å fjerne alle ekstraordinære midler knyttet til pandemien. 
Den velger tilsynelatende å betrakte ensomhet blant eldre som en akutt effekt av 
pandemien, og ikke som en utfordring som var der før og vil være der etter pandemien. 

Krav til Støre-regjeringen 

Det er behov for å erkjenne at ensomhet for eldre er en folkehelseutfordring. Tiltakene 
som ble iverksatt i forbindelse med pandemien har vært treffsikre og hatt god effekt. 
De bør derfor videreføres som faste poster i Helse- og omsorgsdepartementets 
budsjett. Pensjonistforbundet krever at ny regjering setter av 100 millioner kroner til å 
bekjempe ensomhet blant eldre i statsbudsjettet for 2022. 
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