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Pensjonistforbundets innspill til  

Familie- og kulturkomiteen i behandlingen av 

Statsbudsjettet for 2022 

Pensjonistforbundets uttalelse er på vegne av Pensjonistforbundet og SAKO-
organisasjonene (Postens Pensjonistforbundet, Fagforbundet pensjonistutvalg, 
Telepensjonistenes Landsforbund, jernbanepensjonistenes Forbund, Politiets 
Pensjonistforbundet, Statens Vegvesens pensjonistforbund og LO-pensjonistutvalg). 

 

Merverdighetskompensasjon for frivillige organisasjoner 

Vi viser til Kap 315 Frivillighetsmål, post 70, Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige 

organisasjoner, side 43 i Kud Prop 1 (2021-2022).  

Frivillig sektor bidrar med store verdier til samfunnet. Den sysselsetter om lag 100 000 

lønnede årsverk, men i tillegg utgjøres sektoren også av 150 000 ulønnede årsverk. 

Merverdiavgiftskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner er ikke 

fullfinansiert. Alle organisasjoner som er berettiget får kompensasjon, men ettersom 

det søkes det om mer penger enn det Stortinget har avsatt, så får alle kun om lag 80 

prosent av det de søker om. Tildelingsrammen har ikke holdt tritt med utviklingen i 

kostnadene til organisasjonene og økningen i antall søkere. Pensjonistforbundet 

krever derfor at merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner 

fullfinansieres og rettighetsfestes. 

 
Den kulturelle spaserstokken (KMD, kap 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner) 
 
Den kulturelle spaserstokken er en del av rammetilskuddet til fylkeskommunene. Den 
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. I tillegg ønsker vi at innretningen på ordningen endres 
slik at den også omfatter eldre utenfor institusjon. Vi tilbyr oss å forvalte den halvparten 
som gjelder eldre utenfor institusjon.  
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I forbindelse med behandlingen av St. Meld. 33 (2020-2021) i juni 2021, vedtok 
Stortinget: 
 
«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.» (Vedtak 1282). 
 
Regjeringens oppfølging av vedtaket fremgår av statsbudsjettet for 2022 (i ASD Prop 
1, side 82): 
 
«Regjeringens vurdering er at den kulturelle spaserstokken bør videreføres som en 
frivilling ordning for fylkeskommunene og vil derfor ikke øremerke midler til dette 
formålet.»  
 
Regjeringens vurdering er kun en avvisning uten argumentasjon. Det er ikke en 
vurdering som tar innover seg brukernes stigende behov eller at nåværende innretning 
medfører underforbruk. Pensjonistforbundet har allerede bedt Støre-regjeringen om å 
øke og øremerke bevilgningen til Den kulturelle spaserstokken i sin tilleggsproposisjon. 
Vi oppfordrer Stortinget til å følge dette opp. 

 

 

TryggEst 

Vi viser til Kap 3.5.1 Post 70 Likestilling mellom kjønn, (TryggEst) 

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. 

Pensjonistforbundet oppfordrer derfor regjeringen til å opprettholde og øke denne 

bevilgningen. 

I fbm trygdeoppgjøret 2021 da Pensjonistforbundet overleverte krav om «andre 

spørsmål med betydning for pensjonistene» krevde Pensjonistforbundet 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.» 
 

 



  

 

Postadresse: Besøksadresse:    
Pb. 6714 St. Olavs pl. 
0130 Oslo 

Torggata 15 pf@pensjonistforbundet.no 
www.pensjonistforbundet.no 

Telefon: 22 34 87 70 
Faks: 22 34 87 83 

Bankgiro: 9001.05.50202 
Org.nr.: 970 323 910 

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).  

Pensjonistforbundet krever at denne satsningen styrkes med ytterligere 17 millioner 

kroner, til saman 20 millioner i 2022. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

For Pensjonistforbundet 

 

  

Jan Davidsen 

Forbundsleder 

Harald Olimb Norman 

Generalsekretær    

 


