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JERNBANEPENSJONISTENE FORENING - HAMAR 

 
        Lillehammer, 20.12.2018 

 
 
  Til 
 Eldreråd i kommunen/ fylkeskommunen 
 
 
INNSPILL TIL ELDRERÅD 
 
Jernbanepensjonistenes Forening – Hamar organiserer 
jernbanepensjonister på jernbanestrekninger tilhørende tidligere Hamar 
distrikt. Det vil si på strekningen Eidsvoll- Dombåsbanen, Hamar- 
Tynsetbanen og Raumabanen. I tillegg pensjonister fra Nettbuss på de 
samme strekningene. Det innebærer en spredt medlemsmasse. 
 
Dette er en henvendelse i den hensikt å bedre kontakten mellom 
eldrerådene og vår forening der hvor vi har medlemmer.  
 
Nedenfor vil det fremgå saker som medlemmer i vår forening er opptatt 
av, og som vi gjerne vil formidle til eldrerådene som innspill. 
 
 
Sak 1, nye kommunale og regionale strukturer. 
Fra 2020 vil eldrerådene bli hjemlet i kommuneloven. En ny forskrift er 
ventet. 
 
Som en konsekvens av kommune- og regionsreformen (i de tilfeller hvor 
det er foregått kommune- og fylkessammenslåinger) skal eldrerådene 
reorganiseres i nye politiske og administrasjonsområder, og det blir 
dermed større geografiske området som skal betjenes/ inkluderes - der 
hvor slik sammenslåinger er blitt, eller blir en realitet. 
 
Under dagens organisering, er det slik at de kommunale eldrerådene og 
eldrerådet i fylke har et møte i året for å diskutere saker av felles 
interesse. 
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Pensjonistforeninger kan være organisert enten på kommunalt nivå, 
regionalt nivå (over flere fylker), eller fylkesvis. 
 
 
Momenter som kan være viktige å arbeide videre med: 

- Styrke samarbeide mellom eldrerådene og pensjonistforbundene 
generelt 

- Når forslag til ny forskrift for eldrerådene kommer, vil den trolig bli 
sendt på høring først. Aktuelle problemstillinger å diskutere mellom 
eldrerådene og pensjonistforeningene - kan være geografisk 
representasjon, antall personer i eldrerådene og virkeområde og 
mandat. Her kan det være at eldrerådene og pensjonistforeningene 
ha felles interesser. Kanskje også muligheter for felles uttalelse? 

- Kommunikasjon – bredere og bedre påvirkningsmuligheter mellom 
eldrerådene og pensjonistforeningene 

- Opprettelsen av ordning med nasjonalt eldre-, pasient- og 
brukerombud. Informasjonskampanje knyttet til dette bør bli en 
viktig sak i eldrerådene 

 
 
Sak 2, kommune- og fylkestingsvalget 2015 (fremtidige valg) 
En generell trend er at eldre/ pensjonister nedprioriteres på valglister i 
mange partier. Enten i form av underrepresentasjon, eller at de kommer 
langt nede på listene (usikre plasser). Dette kan representere et 
demokratisk problem, for det er ofte slik at ingen taler de eldre sin sak – 
andre enn de eldre selv. 
  
Momenter som kan være viktige å arbeide videre med: 

- Arbeide for å få et aktivt eldreråd som et sterkt talerør 
- Synliggjøre viktige saker for de trygdede (eldre) og syke i 

valgkampen 
- Å sørge for at demenstilbud er i samsvar med behovene 
- Økt fattigdom blant eldre må bekjempes 
- Kommunenes alderssammensetning vil variere fra kommune til 

kommune. Det gir ulike utfordringer i ulike kommuner. Eksempelvis 
i Lillehammer er 19,5% av befolkningen 65 år eller eldre, mens 
andre kommuner er nede i 10-12%. 

- Å sørge for at intensjonene i kvalitetsreformen «Leve hele livet» blir 
en del av planverktøyet i kommunene - i den hensikt å etablere et 
mer aldersvennlig samfunn/ kommuner. Her vil det være viktig å 
prioritere ulike tiltak. 

 
Etter kommune- og fylkestingsvalget skal etableres nye eldreråd 

- Viktig å arbeide for kandidater som evner selvstendig og kan å 
fronte «eldresaker» uavhengig eksempelvis partihensyn og/ eller 
andre hensyn. 
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Sak 3, kvalitetsreformen «Leve hele livet» 
Målene som er satt i reformen «Leve hele livet» må ha som ambisjon at 
så vel brukere som pårørende, samt ansatte er fornøyde. Brukere skal 
gjennom forebygging, rehabilitering, teknologi og sosiale nettverk klarer 
seg selv i stedet for å bli passive mottakere av hjelp og pleie. 
 
Problemet er at Solberg II-regjeringen ikke har avsatt økonomiske midler 
til å gjennomføre reformen utover de 48 millionene som ble foreslått i 
statsbudsjettet for 2019. 
 
Fordi tjeneste ofte ikke henger sammen i kjede, ofte på grunn for lav 
grunnbemanning i institusjoner eller for dårlig koordinering, svikter mange 
steder de grunnleggende behovene for mat (uttørring/ underernæring), 
hjelpetrengende for toalettbesøk må ofte vente unødvendig lenge, 
helsehjelp inkl. tannhelse), aktivitet og fellesskap (forbygge ensomhet og 
depresjoner) mv hos eldre og uføre. 
 
I kommunene virker det til å være gjennomgående at flest mulig har et 
aktivt liv, og klarer seg best mulig på egenhånd. Hvilket også er opphavet 
til satsingen «Leve hele livet». 
 
Hovedvirkemidlene er; 

- Helsefremmende og forebyggende tiltak (opplysningsarbeid, og 
tilrettelegging av aktiviteter tilpasset ulike behov). 
 

- Velferdsteknologi (dette vil trolig skape både et opplæringsbehov 
både hos brukere, pårørende og ansatte i bruken av 
velferdsteknologi) 

 
- Hverdagsrehabilitering (handler både om bedring etter 

funksjonssvikt, og leve best mulig med funksjonssvikt, og at det er 
ressurser tilrettelegging med gode tilbud) 
 

- Hverdagsmestring (dette handler også om opplysningskampanjer 
om ombygging/ tilrettelegging i egen bolig før man opplever 
funksjonssvikt). Og det vil være behov for økonomiske 
støtteordninger (mange fattige eldre) 

Momenter som kan være viktige å arbeide videre med: 
- Dette handler om at man bør ha en plan på hva som er viktig og 

hva som er mindre viktig å gripe fatt i først. 
 
 
Sak 4, dataopplæring 
Man regner med at rundt 400 000 eldre som ikke er på digitale 
plattformer. Trolig er det også en del mørketall (mange får hjelp av 
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pårørende på egen ID). Her kan også de med lese-, skrive- og 
regnevansker være en påvirkningsfaktor. 
 
Solberg II-regjeringen har bare avsatt 2 millioner kroner til formålet 
dataopplæring for eldre i forslag til statsbudsjett for 2019. 
 
Det å lære dataprogrammer, brukerveiledninger osv (nye ting), kan være 
problematisk for mange eldre. Korttidshukommelsen trer for mange 
sterkere inn jo eldre man blir.  
Svikter velferdssamfunnet  
 
Frem til de siste årene har velferdssamfunnet blitt tuftet på «å ivareta det 
svakeste ledd». Det nye NAV endrer dette. Nå går NAV gradvis over til å 
bli en arena for de mest ressurssterke både på kravrettigheter (og tilgang 
på billig arbeidskraft gjennom «arbeid for trygd»), og i form av krav om 
bruk av dataverktøy for å komme til NAVs tjenester. Det vil si en form for 
utfrysing av de som befinner seg som «svakeste ledd». 
 
Landet har fått flere fattige eldre. Å skaffe seg dataverktøy, 
mobiltelefoner, abonnement, mottaker/sendeutstyr mv, gjør at fattige 
generelt har problemer med å henge med i å skaffe seg nødvendig utstyr 
slik politikere krever i dag. 
 
Så fort som dataprogrammer, dataverktøy mv utvikler seg / forbedres, vil 
det trolig være ganske vanskelig selv for mange av dagens datakyndige til 
lære seg fremtidige digitale verktøy??? Den generelle 
Korttidshukommelsen endrer seg neppe? 
 
Momenter som kan være viktige å arbeide videre med: 

- Hvordan sikre dataopplæring til alle? 
- Hvordan skape arenaer hvor eldre kommuniserer og aktivt benytter 

digitale hjelpemidler – og gjenhusker prosedyrer for bruk av data fra 
gang til gang? 

- Bør alle eldre få nettbrett, eller spesielt rabaterte av det offentlige? 
Herunder nettilgang? Når flere samfunnsinstitusjoner krever slik 
bruk, bør ikke samfunnet ha et ansvar for at alle for tilrettelagt for 
slikt bruk? 

- NAV må blir bedre tilgjengelig for publikum. 
 
En konklusjon er at overgang fra personlig fremmøte og alminnelig 
postgang er i kommet i altfor langt – og blitt erstattet av digitale verktøy. 
Ikke alle klarer å henge med. Utviklingen går for raskt – det er 
bekymringsfullt at rundt 400 000 personer ikke er med på utviklingen.  
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Sak 5, rutetabeller 
Det er de færreste trafikkselskapene som trykker opp rutetabeller. De 
erstattes med nettbaserte løsninger (nettsiden og app). 
Telefonkatalogene har sluttet å komme i papirversjon. Ikke alle mestrer 
digitale løsninger for nummeropplysning, i den hensikt å skaffe seg 
informasjon om rutetilbud. 
 
Problemet for mange eldre, er også at telefonnummer til ruteopplysninger 
endres fra tid til annen (gjennom omorganiseringer), og nye nummer er 
vanskelig å huske for mange eldre. I tillegg til – som nevnt – at mange 
eldre ikke er på digitale plattformer. 
 
Ovennevnte skaper som nevnt problemer for mange. Og løsningen blir at 
de ofte kontakter andre kjente for å få hjelp.  
 
Momenter som kan være viktige å arbeide videre med: 

- At rutetabeller trykkes opp i papirversjon? 
- De som ønsker telefonkatalogen på papirversjon, bør få det? 
- Informasjonstjenester på kollektivtransport får et nummer 
- Er kollektivtransporten god nok til dekke nødvendige behov? 

 
 
Sak 6, banktjenester 
En sak som mer er en rikspolitisk sak, men den representerer en del 
utfordringer for mange eldre; 
 
Banktjenester er blitt kraftig endret. Det har politisk kunnet skje fordi 
bank- og valutareguleringene er blitt kraftig deregulert. Det skaper en del 
utfordringer, og spesielt for dem som ikke er på digitale plattformer. 
 
Et medlem i pensjonistforeningen, som ikke er på digitale berettet om to 
regninger på 30 kroner i bompengeavgift hadde kommet, ved siden fire 
andre regninger. Det vil si 6 regninger. Banken tok 75 kroner pr 
transaksjon, det vil si 450 kroner i gebyrer for å få betalt 6 regninger – 
med egne penger (på bankkonto). Det svir ganske hardt om det ville vært 
en minstepensjonist (lav sats) som skulle bli belastet med et slikt gebyr, 
og som har 153 514 kroner pr år/ 12 792 kroner pr måned utbetalt. 
 
Tar man ut penger på minibank, er det flere steder at det trekkes gebyr 
også for slike uttak. 
 
Poenget er at gebyrregimet grenser til det kriminelle - generelt, og står 
ikke i forhold til inntektsnivået til de med lavest inntekt. 
 
Staten må ha et overordnet ansvar for å tilrettelegge for gode bank- og 
betalingstjenester. 
 



 
6 

Det at kunder selv må utføre jobbene som bankene tidligere utførte og 
hadde betalte ansatte for å utføre, må i tillegg skaffe seg elektronisk 
utstyr (PC, nettbrett eller avanserte mobiltelefon), og kostbar 
internettilgang for å kunne disponere egne midler. Det er vel drøyt.  
Pr definisjon er en slik praksis en ganske drøy subsidiering av bankene? 
Dette har kostnader som er ganske uoverkommelig for de med lav 
inntekt. 
 
I Norge pågår det, i motsetning til landene i EU, et intenst arbeid for et 
kontantløst samfunn. Det til tross for at Norges bank i disse tider har 
trykket opp helt nye sedler. 
 
Banktjenester, låser, bank- og kredittkort, login-koder til alt fra aviser, til 
internett, sosiale medier – gjør det komplisert å huske de forskjellige for 
mange eldre. Små skrift er også problematisk de som får svekket syn, 
vanskelig å huske mange ulike koder (korttidshukommelse). 
 
Momenter som kan være viktige å arbeide videre med: 

- Det overordnende prinsippet må være at folk tilgang på inntektene 
sine uten gebyrer og krav til anskaffelse av elektroniske verktøy og 
tilhørende abonnement for å kunne bruke dem 

- Sikre fortsatt kontanter, og tilgjengelighet til å få tatt ut kontanter. 
Sentraliseringene er gått altfor langt. 

- Det offentlige må ta tilbake styring over ulike typer gebyrer og 
størrelsen på disse. Gebyr-økninger i banker og kredittselskaper står 
ikke i forhold til inntektsutviklingen for de med svak økonomi. 

- Innkreving av offentlige skatter, avgifter og gebyrer må gjøres 
gebyrfrie for innbyggerne. Private skal ikke kunne profittere på 
denne type tjenester - som politisk blir pålagt den enkelte å betale 
inn. 

 
 
Sak 8, bompengegebyrer  
En sak som mer er en rikspolitisk sak, men den representerer en del 
utfordringer for mange eldre; 
 
På den ene siden 2014 har trygdede gått betydelig ned i kjøpekraft. På 
den andre siden har bompengegebyrer økt betraktelig. Det er beregnet at 
en reise fra Otta til Sandvika – tur/ retur – vil koste 702 kroner i 
bompengeavgifter (jf Fjellinjens bompengekalkulator). 
 
Det er økte fremkommelighetskostnader som ikke står seg i forhold til 
trygdedes negative kjøpekraftsutvikling. Og det rammer de med lave 
inntekter hardt økonomisk. 
 
Dette må ses i sammenheng med at eksempelvis el-biler er fritatt for så 
vel avgifter som bompengeavgifter. 
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Bompenger er også en belastning for mange pårørende i forbindelse med 
besøk til omsorgsboliger, helsehus, sykehus. 
 
Momenter som kan være viktige å arbeide videre med: 

- Med så svak økonomisk utvikling som pensjonister/ trygdede har – 
og stadig flere bompengestasjoner, bør nevnte grupper tilkomme 
moderasjon (halv pris) ved passering av bomstasjoner. I tillegg bør 
nevnte kunne tilkomme gratis passering ved bomstasjoner utenfor 
hovedveiene. 

….. 
 
Jernbanepensjonistenes Forening – Hamar håper at flere av innspillene 
kan være av interesse å forfølge i tilskrevne eldreråd. 
 
Ønskes ytterligere informasjon, er dere velkomne til å ta kontakt. 
 
 
 
 
 

For Jernbanepensjonistenes Forening – Hamar 
 
 

Jørund Hassel 
Leder 

 
 


