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Kort NYTT

Pensionärerna måste ha rätt till ett likvärdigt liv
Det är bra och viktigt att de 
minsta pensionerna höjs, 
 såsom man nu har åstad
kommit, men en stor orätt
visa är att pensionärerna 
över lag måste betala betyd
ligt högre skatt än en lönta
gare på en inkomst av sam
ma storlek. Kostnader och 
priser och avgifter stiger 
hela tiden. Någon förändring 
på det här missförhållandet 
har ännu inte fåtts till stånd.

w Pensionärerna måste ha rätt 
till ett likvärdigt liv, framhål-

ler Marianne Isaksson-Heim-
berg, som är ordförande för 
Ekenäs Pensionstagare.

Det är nu andra året som 
Isaksson-Heimberg i egen-
skap av ordförande leder 
Ekenäs Pensionstagare. Inn-
an sin pensionering jobbade 
hon länge som ersättnings-
handläggare vid Folkpen-
sionsanstaltens byrå i Eke-
näs.

– Jag har arbetat med 
 bostadsbidrag, vårdbidrag 
och pensioner, berättar hon.

Med andra ord var hon väl 
rustad för sitt nya uppdrag 
att leda pensionstagarna i 
Ekenäs, med allt vad det 
innebär av att sätta sig in i 
sociala frågor gällande de 
äldres ställning i samhället.

Ekenäs Pensionstagare har 
ungefär hundra medlemmar.

– Tyvärr har vi haft en li-
ten minskning av medlems-
antalet de senaste åren. Or-
saken ligger i att många gått 
bort den naturliga vägen, 
medan det inte kommit till-
räckligt många nya i stället. 
Dessutom finns det sådana 
som helt enkelt glömmer 
bort att betala sin medlems-
avgift, säger Isaksson-Heim-
berg.

Ekenäs Pensionstagare är 
en aktiv förening med träffar 
av olika slag varannan vecka 
från september till maj.

– Vi har många olika for-
mer av verksamhet. Fören-

ingen inbjuder ofta föredrags-
hållare. Vi har ett gott sam-
arbete med Ekenäs invalid-
förening och Karis Pensions-
tagare. Våra möten och sam-
mankomster brukar vara re-
lativt välbesökta.

Hon påminner också om 
att man under våren 2020 in-
lett en medlemsvärvnings-
kampanj, som leds av fören-
ingens viceordförande Rau-
no Kousa.

Marianne Isaksson-Heim-
berg är i stor utsträckning en 
föreningsmänniska, som är 
med också i flera andra för-
eningar. En av dem är hemor-
tens Skogby ungdomsfören-

ing, som sysslar med verk-
samhet för alla åldrar och 
med hembygdsarbete, som 
hon är mycket intresserad av.  
Det gäller både närhistoria 
och sådant som ligger längre 
tillbaka i tiden. 

Marianne är också aktiv i 
Ekenäs socialdemokratiska 
förening. Bland de mest ange-
lägna frågorna för Ekenäs 
 socialdemokrater, tycker hon 
att det skulle vara att profile-
ra sig kommunalpolitisk både 
gällande lokala och andra frå-
gor. Äldreomsorgen inte att 
förglömma.

På basen av sin omfattan-
de erfarenhet av förenings- 

Marianne Isaksson-Heimberg på en av Ekenäs Pensionstagares sommar-
utflykter. Foto: Henrik Helenius.

G R AT I S  L Ä K A R B E S Ö K  O C H  E N H E T L I G A  AV G I F T S TA K

Det har skett flera, till och 
med chockerande stora, 
höjningar av sjukvårds-

avgifterna under det senaste 
decenniet. Kundavgifterna ökade 
med 27,5 % 2016 och 9,4 % 
2015. Nu är det dags att korri-
gera misstagen säger PCF i ett 
uttalande.

En reform av lagen om kund  - 
avgifter är just nu aktuell. Vi vet 
att höga avgifter hindrar många 
från att söka behandling. År 2018 
hamnade nästan 390 000 kund -  
avgifter för offentliga social- och 
hälsovårdstjänster till utmätning, 
ungefär en femtedel mer än året 
innan. Dessutom måste många 
förlita sig på försörjningsstöd för 
att klara av kundavgifterna och 
läkemedelsräkningarna.

KLART SENARE 
PENSIONSÖVERGÅNGAR

Enligt statistik från Pensions-
skyddscentralen gick finlända-
re i arbetspension i fjol i gen-
omsnitt vid 61,5 års ålder, 
drygt två månader senare än 
år 2018. Antalet nya ålders-
pensionstagare var 44 500 
personer, nära 10 procent 
 färre än år 2018.

I fjol nådde de som fötts  
år 1956 den nedre gränsen för 
ålderspension. Deras lägsta 
pensionsålder är tre månader 
högre än den föregående ål-
dersklassens, 63 år och 6 må-
nader.

I och med pensionsrefor-
men höjdes den nedre grän-
sen för ålderspension, vilket 
lett till att den genomsnittliga 
pensioneringsåldern stigit och 
antalet nya ålderspensionärer 
minskat.

År 2019 var de som gick i 
pension 61,5 år gamla i ge-
nomsnitt. Jämfört med året 
innan var ökningen två tion-
delar. Det innebär i praktiken 
drygt två månader. Samtidigt 
har också tiden i arbetslivet 
blivit längre.

Den genomsnittliga pen-
sioneringsåldern har stigit 
med 2,7 år från början av år-
tusendet. Målet är att den ge-
nomsnittliga åldern för att gå i 
ålderspension senast år 2025 
är 62,4 år. För att uppnå målet 
borde pensioneringsåldern 
stiga en dryg tiondedel varje år.

Pensionsskyddscentralen

FFC FÖRESLÅR FLERA NYA 
ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBÄTTRA 
SYSSELSÄTTNINGEN

FFC vill göra det lättare för 
 lågutbildade och lågavlönade 
arbetslösa att utbilda sig och 
få jobb. Därför föreslår fack-
centralen flera sätt att förnya 
utbildningsutbudet, arbets-
löshetsskyddet och modeller-
na för arbetsdelning.

FFC vill till exempel att för-
höjningsdelen som betalas ut 
när arbetslösa deltar i utbild-
ning eller annan sysselsätt-
ningsfrämjande service ska 
vara lika stor för alla, 250 euro 
i månaden. Det skulle sporra 
speciellt lågavlönade arbets-
lösa att utbilda sig, jämfört 
med dagens förhöjningsdel 
som står i relation till inkoms-
terna.

Och eftersom villkoren för 
alterneringsledigheten har 
försvagats behövs en ny mo-
dell för arbetsdelning. FFC 
 föreslår att personer som ar-
betar heltid ska få rätt att gå 
ner till deltid i 6–12 måna-
der. Arbetsgivaren ska sam-
tidigt deltidsanställa en 
arbets lös och båda arbets-
tagarna ska få lön för deltid-
sarbetet, plus jämkad arbets-
löshetsdagpenning.

Löntagaren, Nyhetsbrevet

och organisationsliv har Ma-
rianne Isaksson-Heimberg ett 
recept på hur man försöker 
aktivera föreningar.

– Det är viktigt att man i 
föreningssammanhang kan 
umgås och ha trevligt till-
sammans. Det gäller att leva i 
människors vardag och enga-
gera dem där.

Isaksson-Heimberg är i 
stort sett nöjd med den poli-
tik som Finlands socialdemo-
kratiska parti bedriver – nu 
på regeringsnivå. Men glöm 
inte oss pensionärer, lyder 
hennes uppmaning till parti-
ets beslutfattare. Mycket är 
ännu ogjort.

Det nordiska samarbetet 
upplever hon som mycket 
angeläget. Vänortskontakter-
na borde ovillkorligen åter-
upplivas. Det gäller både det 
svenska språket och de goda 
kontakter som lätt kunde 
knytas inom de flesta sekto-
rer, t.ex. turism, skolor,  kul-
tur och företagsverksamhet.

Till Isaksson-Heimbergs 
mångomfattande fält hör ock-
så medlemskapet i både kyr-
korådet och kyrkofullmäktige 
i Ekenäsnejdens svenska för-
samling.

– Kyrkans framtid och för-
samlingsarbetet intresserar 
mig. 

Läsning, skrivande, histo-
ria och resor är sådant som 
hör till Marianne Isaksson-
Heimbergs fritidsintressen. 
Kära resmål är förutom de 
nordiska länderna Berlin och 
Aten.

– Beträffande skrivandet 
kan jag nämna att jag just 
hållit på och skrivit en histo-
rik över Österby FBK:s senas-
te trettio år. Föreningen skall 
fylla hundra år och en histo-
rik över de 70 första åren har 
skrivits tidigare. Min uppgift 
har varit att fylla på med det 
som hänt sedan dess.

 
Henrik Helenius

En längre version av artikeln 
har publicerats i Arbetarbladet

Enligt en studie utförd av 
Institutet för Hälsa och Välfärd 
(THL 5.2.2020) i samarbete med, 
Kela, Statistikcentralen och Åbo 
universitet ser hälsoutgifterna 
olika ut beroende på inkomster-
na. I genomsnitt spenderar 
finländare 50 euro i månaden på 
hälsovård, eller cirka fyra procent 
av deras inkomst. 

Den tiondedel av inkomst-
tagarna med lägst inkomst har 
procentuellt de högsta hälso-
vårdsutgifterna, i genomsnitt 6% 
av inkomsterna, jämfört med den 
högsta tiondedelen av inkomst-
tagarna som använder endast 
2% av sina inkomster på 
utgifterna för hälsovård.

Hushållens hälsovårdsut-
gifter bidrar till fattigdom på två 

sätt. I genomsnitt har de som är 
sjuka lägre inkomster och de har 
samtidigt ett större behov av 
vård, vilket genererar extra 
kostnader. Hälsovårdsutgifterna, 
bidrar särskilt till ökad fattigdom 
bland över 85-åriga och funk-
tionshindrade.

PCF:s styrelse diskuterade 
detta vid sitt möte i februari, och 
kräver att följande frågor beaktas 
vid utarbetandet av en ny lag.

Förutom de planerade 
primärvårdsbesöken måste 
läkarbesök också vara gratis. 
Olika klientavgifter borde slås 
ihop till en avgift, idag samman-
lagt 1560 euro/år, PCF:s krav är 
att avgiften motsvarar högst 
garantipensionens nivå 860 
euro/år.

Avgiftstakssystemet måste 
utvecklas så att mottagaren 
automatiskt kan använda sig av 
förmånen då den träder i kraft. 
Kundens betalningshistorik bör 
ses över en tolvmånadersperiod 
hellre än ett kalenderår. Dessut-
om måste kommunerna över - 
vaka periodiseringen av avgifter-
na och informera kunden om att 
maximibeloppet är nått. I dag 
har kunden ansvaret själv för att 
övervaka detta.

Kundavgifterna ska vara 
rimliga om kundens livssituation 
kräver det. Kunderna måste 
informeras aktivt om möjlig-
heten rätt till minskning eller 
återbetalning av avgifter.

PCF:s styrelse 13.2.2020


