PP-Akershus
Ledernotat

20.10.18

Kort oppsummering av prosessen med PP-Viken
Notat til bloggen www.pp-akershus.info

PP-Akershus startet arbeidet med vurderinger av PP-Viken straks etter at endelig vedtak om
ny fylkesinndeling var vedtatt av Stortinget i juni 2017. I en rekke notater etter valget 2017 la
vi fram ledergruppas og fylkesstyrets syn på prosessene vi forventet ble satt i gang, og på
årsmøtet i februar ble det fattet endelig vedtak om vår deltakelse i det kommende arbeidet:

Leder PP-Akershus
Tlf. 479 10 758
E-post: leder@akershuspensjonistparti.no
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I korte trekk viser mailer, notater og vedtak fram til d.d. følgende:
1. PP-Akershus er mot den vedtatte sammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold, men
vi tar Stortingets vedtak til etterretning og vil arbeide for å få til et slagkraftig fylkesparti i
Viken
2. Styret fastsetter at Ledergruppa skal være kontaktorgan for PP-Akershus i samarbeidet om
PP-Viken.
3. Hovedstyret er ansvarlig for stiftingen av nytt fylkesparti i Viken og har overlatt ansvaret til
interimsstyret.
4. Interimsstyret har ikke fulgt opp vedtaket i Hovedstyret 12.01.18.
5. PP-Akershus har fulgt opp sine forpliktelser i arbeidsplanen vedtatt av årsmøtet.
6. Hovedstyret og/eller interimsstyret i PP-Viken har ikke kommet med utspill overfor PPAkershus (Ledergruppa) i forbindelse med prosessen.
7. 23.03.18 stiftes PP-Viken på et heller tvilsomt, formelt grunnlag. Stiftelsesmøtet velger også
interimsstyre med organisatorisk nestleder. I HS og PP-Akershus som leder.
8. PP-Akershus blir ikke kontaktet for videre oppfølgingsarbeid med organisering og utvikling.
9. På grunn av treghet i prosessen utarbeider PP-Akershus et notat med kravspesifisering for
videre samarbeid med PP-Viken. Det fattes også vedtak om at PP-Akershus vil prioritere
arbeid med å styrke slagkraften for kommunepartiene i nåværende Akershus fylke fram mot
valget 2019.
10. PP-Akershus henvender seg i mail til HS og ber om å få starte et pilotprosjekt i Viken pga.
at en her har tre fylker hvorav ett uten partilag samt at Viken vil få en befolkning på over
1,25 millioner innbyggere.
11. I mailer 23. og 24.09. med vedlegg «Valgnotat 2» ber jeg HS ta opp en sak om PP-Viken
Vedlegget poengterer kravene fra PP-Akershus både når det gjelder innsats og myndighet.
12. 28.09.18 vedtar Hovedstyret at PP-Viken skal organisere seg som resten av fylkespartiene
i Pensjonistpartiet. Våre innvendinger og anmodninger er dermed forkastet.

Konklusjon:
1. PP-Akershus har arbeidet intensivt for å få i gang organisering og oppgavefordeling mellom
HS, PP-Østfold og PP-Akershus etter at vi ble klar over at de tre fylkene skulle slås
sammen.
2. HS og/eller interimsstyret i PP-Viken eller PP-Østfold har ikke etterkommet noen av våre
ønsker/krav om deltakelse i prosessen
3. HS har ikke uttalt seg om prosessene men overlatt alt ansvar til interimsstyret.
4. Interimsstyret i PP-Viken har ikke ønsket/tatt initiativ til samarbeid med PP-Akershus om
opprettelsen av det nye fylkespartiet i Viken
5. Toppledelsen i HS har deltatt på to-tre stands i Buskerud. Utbyttet i form av nye medlemmer
har vært relativt magert!
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6. PP-Akershus har fått 20000 kr. til samarbeid med interimsstyret i PP-Viken.
7. 5000 kr. er overdratt til PP i Asker for arbeid i Røyken og Hurum.
8. 2500 kr. er dekking av utgifter til arbeid med et kortprogram til utdeling i vervekampanjer i
Buskerud samt sommerblogg for utdeling i Røyken, Hurum og Asker
9. Leder i PP-Akershus er invitert til møte i interimsstyret i PP-Viken 26.10.18 som observatør.
10. Leders råd til interne organer i PP-Akershus er at vi holder fast ved at vi vil eksistere som
en organisatorisk organisasjon fram til 01.01.2020 og bruker tiden til å hjelpe
kommunepartiene i nåværende Akershus slik at de kan stå sterkest mulig ved valget
2018.10.20
11. Leder vil utarbeide et internt notat vedr. pkt. 10.

Ole Kristian Fiksdal
Leder PP-Akershus
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