
  

ARNA ROTARY KLUBB - MÅNEDSBREV MAI 2018 

KLUBBMØTE   07.05.18 

3 min:  

Ingen 3-minutter denne gang. 

 
Dagens tema: Pensjonistforbundet og eldrepolitikk ved Jan Davidsen. 

Som mangeårig leder av Kommuneforbundet og Fagforbundet, har Jan Davidsen lang erfaring med 

organisasjonsarbeid. Han ble leder for Pensjonistforbundet i 2015, og har som mål og ambisjon å 

utvikle forbundet. Han mener det er viktig å få større faglig bredde og fokus i arbeidet. 

Økt levealder fører til at folk er pensjonister lengre, samtidig som reell påvirkning eller makt i 
samfunnet i stor grad er borte. Det store flertallet av pensjonister er uorganiserte, og Jan Davidsen 
ser nyrekruttering og vekst i medlemstallet som en viktig forutsetning for å bli en organisasjon som 
blir tatt mer på alvor av myndigheter og politikere. Pensjonistforbundet må i større grad 
representere pensjonister som gruppe, og da trengs volum. Mange svarer at «jeg er ikke så gammel 
enda» på spørsmål om å melde seg inn. Det gjenspeiler forestillingene mange har til forbundet, et 
sted hvor man møtes for å ha det sosialt. Lavt medlemstall kan også henge sammen med at mange 
mener at «vi har det greit», og har et fungerende folkestyre. Samtidig er det ca 70.000 
minstepensjonister i Norge med en årslønn på ca 180.000 kroner. Planer og ambisjoner som skal 
legges frem på landsmøtet i juni har nettopp medlemsutvikling og faglig utvikling som prioritet. «Ny 
økonomi» i pensjonistforbundet blir også en stor sak på landsmøtet. 

Samfunnet er ikke innrettet for pensjonister mener Jan Davidsen og forbundet. Forklaringen ligger i 
at de som bestemmer og tar avgjørelser i liten grad ser og forstår en stor folkegruppe i samfunnet. 
Eksempelvis er snittalderen på sittende storting den laveste noen gang. 

Folketrygden er en viktig kampsak for Pensjonistforbundet. I pensjonsreformen i 2011 ble 0,75 
prosentregelen innført. Alderspensjonen blir regulert årlig med den gjennomsnittlige lønnsveksten i 
samfunnet, og pensjonen blir deretter redusert med 0,75%. Over tid er det forventet at dette skal gi 
en regulering som tilsvarer et gjennomsnitt av lønns- og prisstigningen. Mens det årlige 
lønnsoppgjøret forholder seg til avtalte rammer mellom parter, er reguleringen av folketrygden 
påvirket av forhold som kan føre til økt tap av kjøpekraft. Prognoser for 2018 viser underregulering 
av folketrygden inneværende år. Derfor ønsker Pensjonistforbundet vekk 0,75 prosentregelen, og få 
tilbake forhandlingsretten som falt bort i 2011, og i likhet med andre parter få resultatet avgjort av 
stortinget ved uenighet. Pensjonistforbundet ønsker også samarbeid med yrkesorganisasjonene. 

Andre forhold forbundet jobber med er digitalisering av samfunnet. Når all kommunikasjon er digital 
og brev i postkassen forsvinner, er det mange som sliter. Og når det ikke bare er informasjonen ut 
som er digitalisert, men når det også forventes svar og tilbakemelding fra brukere via digitale kanaler 
kan det fort bli alvorlig. Pensjonistforbundet ønsker midler for å kunne kurse og støtte eldre personer 
som trenger hjelp. 

Alle kommuner er lovpålagt å ha eldreråd. Eldrerådet skal behandle og uttale seg om alle forhold 
som berører levekårene til eldre innbyggere. Det er dessverre ikke alle kommuner som har eldreråd 



  

slik loven krever. Pensjonistforbundet etterlyser også aktivitetssentre for «unge» aktive pensjonister. 
Eldresentrene er mest tilpasset de eldste pensjonistene, og har vanligvis ikke aktiviteter som 
appellerer til yngre aktive pensjonister. 

Forbundet engasjerer seg også i tannhelsen til eldre. Det er et faktum at det står dårlig til med 
tannhelsen til mange eldre. Prisen på tjenestene er en viktig del av problemet, og målet er et årlig tak 
på egenandeler som i primærhelsetjenesten. Spesialkompetanse innen geriatri ut i 
primærhelsetjenesten, og kampen mot dobbeltrom på sykehjem var andre punkt Jan Davidsen trakk 
frem. 

Annen info 
Ingen annen informasjon. 
 
Referent: Odd 

KLUBBMØTE   14.05.18 

3 min:  

Alfred om status for Sansehagen. 

 

Dagens tema: Utvikling i Bergensregionen ved næringspolitisk sjef Atle Kvamme, 

Bergen Næringsråd. 

Næringsrådet er dels lim og dels smurning i omfattende utviklingsarbeidet i regionen, der det mellom 
anna er sterk vekst innen grønn energi, digitalisering og «Internet of things». 
 
Annen info 
Ingen annen informasjon. 
 

Referent:  Aksel 

KLUBBMØTE   28.05.18 

3 min:  

Ingen 3-minutter. 

 

Dagens tema: Prosjekt Håpet i Brasil 

Tine H-E Andreassen Lopes fra Prosjekt Håpet i Brasil orienterte om hvordan det har gått med den 

støtte Arna Rotaryklubb har gitt til utrustning av et nytt kjøkken på dagsenteret for fattige barn. 

Kjøkkenet, og særlig kakebakingen som foregår der, er blitt et meget populært tiltak blant barna. 
Dette har gått langt bedre enn jeg våget å tro på forhånd, sa Tine. 

Kakene som barna lager blir solgt på det lokale markedet og barna er veldig stolte når de for første 
gang i livet opplever at noen vil betale for noe som de har laget. 



  

Kjøkkenet har store positive ringvirkninger i lokalmiljøet, blant annet ved at mødrene blir trukket 
med. Ingenting annet av det vi driver med har hatt så god ringvirkning som dette kjøkkenet, sa Tine. 

Hun blir nå i Norge i et år for å finne støttespillere som kan være med å sikre økonomien i prosjektet. 
Hun håper på fortsatt samarbeid med Rotary i Arna og i Brasil. Tine håper at hun kan få faste givere 
til prosjektet. Det er også stort behov for frivillige som kan drive engelskundervisning på senteret og 
til å drive idrettsaktiviteter. 

Annen info 
Ingen annen informasjon i møtet. 

Referent:  Audun 

 


