POLITIETS PENSJONISTLAG ASKER OG BÆRUM
Til:
Karin Elisabeth Sjølinder – saksbehandler
By mail: post@baerum.kommune.no
Haslum, 19. januar 2021
AD PRISØKNING PÅ TRYGGHETSALARM.
Jeg sitter som leder av Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum. Pensjonistlaget er en politisk
nøytral organisasjon som ivaretar det sosiale tilbudet til våre pensjonister, samt oppfølgning
av deres eventuelle hverdagslige problemstillinger, herunder behov som eventuelt skulle
oppstå.
Jeg fikk i dag telefon fra ett av våre medlemmer med en relativt opprivende beskrivelse av
brev hun hadde mottatt fra Bærum kommune om prisstigning på trygghetsalarm. I korte trekk
fortalt hun at brevet inneholdt beskrivelse av en prisstigning på nevnte tjeneste fra kr. 417,pr. mnd til kr. 687,- pr. mnd. Dette tilsier en prisstigning på 65 %, og tilsvarer mer enn hele
minstepensjonistoppgjøret 2020. Jeg undersøkte nærmere på kommunens hjemmeside, og fant
der følgende:
«For å få trygghetstjenester må behovet være varig. Pr. 1. februar 2021 er
egenandelen for trygghetstjenester kr. 687,- pr. måned. Dersom husstandens skattbare
nettoinntekt før særfradrag er under 2,5 G er prisen kr 0,-.» (2,5 G = ca. kr. 254.000)
Vedkommende som ringte meg i dag opplyste at hun hadde en årlig skattbar inntekt på ca. kr.
270 000 – kr. 280 000.
Hun hadde forståelse for prisstigning, men en økning på 65 % virker for henne (og
undertegnede) helt urimelig, samt at det kanskje kunne vært «terskler» på økningen i forhold
til skattbar inntekt.
Nevnte trygghetsalarm er et tilbud til personer som gjennom en slik ordning fortsatt kan bo i
sitt eget hjem, og derigjennom være til en avlastning for kommunens stadig økende behov for
omsorgsboliger. For mitt medlems vedkommende er dette eneste måte hun, som hjemme
alene boende, kan føle nevnte trygghet. Men dersom denne tryggheten skal har en økning i
pris pr. år fra kroner 5004,- til kroner 8244,- (totalt kr. 3240 pr år), så er det en trygghet som
hun må vurdere opp mot kostnad og mottaker av lav pensjon. Hun forteller meg også følgende
i dagens telefonsamtale:
«En venninne av henne ringte helt opprørt i går. Hun ligger også så vidt over «minste
grensen» for å måtte betale for nevnte tjeneste. Da hun så prisøkningen bestemte hun
seg umiddelbart for at hun måtte si opp denne tjenesten da hun rett og slett ikke har
råd til den. Etter en søvnløs natt, og med mareritt om hva som kan skje, og med
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erfaring fra å måtte ha brukt nevnte tjeneste tidligere, så har hun enn så lenge
avventet med å avbestille.»
For meg som leder av et pensjonistlag med en rekke eldre mennesker, så stiller jeg spørsmålet
om hvordan det er mulig å innføre en så pass dramatisk prisforhøyelse, og særlig med tanke
på at dette er en tjeneste som i sum avlaster kommunens behov for omsorgstjenester ellers.
Jeg anmoder derfor om at kommunen snarest revurderer denne prisforhøyelse, samt at det
videre innføres «terskler» i forhold til dette, slik at det fremstår som en trinnvis økning utover
fritak under 2,5 G.
På vegne av pensjonistene i Politiets Pensjonistlag Asker og Bærum imøteses kommunens
svar.
Med vennlig hilsen
Tom E Søreide
Leder Politiets pensjonistlag Asker og Bærum
Gerhard Munthes vei 42
1344 HASLUM
Tlf. 969 17 504
Mail: tsoereid@online.no
Kopi:
Morten Svarvedrud – kommunalsjef pleie og omsorg
Morten.svarverud@baerum.kommune.no
Torbjørn Espelien – leder av hovedutvalget for bistand og omsorg
Torbjorn.espelien@baerum.kommune.no

