
 
 
 
 
TRYGDEOPPGJØRET 2022 
 
 
Pensjonistforbundet viser til at en har brukt for lavt lønnvekstanslag i fjorårets trygdeoppgjør. 
 
Dagens regjering vil ikke kompensere fullt ut for dette og Pensjonistforbundet håper på at Stortinget 
ikke støtter forslaget fra regjeringen. 
 
Tall nå viser en gjennomsnittlig årslønnsvekst i 2021 på 3,5 prosent og det er 1,1 prosent høyere enn 
det en forutsatte ved pensjonsreguleringen i mai i fjor. 
 
Regjeringen vil halvere kompensasjonen for 2022 og da vil pensjonistene få om lag 1,4 milliard 
mindre i regulering i år. 
 
På årsbasis utgjør dette et tap på 2 milliarder og derfor oppfordrer vi Stortinget til å si nei til lavere 
kompensasjon ved årets trygdeoppgjør, og at de sørger for at feil som ble gjort i fjor rettes opp. 



 
 
 
 
 
 
Årsmøte den 23. februar 2022 i Pensjonistforbundet - Stavanger Lokalforening støtter 
Pensjonistforbundets landsstyre sine krav om strakstiltak mot de høye strømprisene. 
 
Videre gir vi vår fulle støtte til den økende motstand mot høye strømpriser over hele landet og 
ikke minst kravet om å ta tilbake politisk kontroll på strømmen. 
 
Produksjon og distribusjon av strøm i Norge eies i all hovedsak av folket gjennom statlig og 
kommunalt eide selskaper og dette burde gitt større muligheter til fastsetting av pris 
 
Det må nå straks utvikles mekanismer som stabiliserer produksjon og pris til forbrukere og 
industri. 
 
Vi har dessverre mistet den politiske kontrollen gjennom bevisste valg fra Stortinget, og nå 
krever pensjonistene og mange andre grupper og organisasjoner at vi nå tar tilbake den politiske 
kontrollen. 
 
Det må være priser som gjør at vanlige folk har råd til å betale den strømregningen som trengs i 
hverdagen. Helst må en kunne fastsette en maks pris. 
 
Det er ikke akseptabelt at mange eldre og folk med dårlig råd sitter og fryser fordi de er redde å 
ikke ha råd til å betale strømregningen. 
 
Når det gjelder arbeidslivet for øvrig er det også mange bedrifter som har fått fordoblet 
strømutgiftene. 
 
Det må sørges for at industrien og ikke minst den kraftkrevende industrien sikres rimelig strøm, 
slik at de også i årene fremover kan gi viktige bidrag til verdiskaping som vi alle skal leve av. 
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