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Årsmøtet 2018
28. februar holdt PPAkershus
sitt
siste
ordinære årsmøte. I
løpet av året skal vi slå
oss sammen med Buskerud og Østfold
fylkespartier i storfylket Viken. Så snart
det nye fylkespartiet er etablert og
registrert i forskjellige offentlige registre,
vil vi i Akershus kalle sammen til et
ekstraordinært årsmøte der vi overlater
ansvaret for videre drift til det nye
fylkesstyret.

Før vi avslutter som eget fylke, vil styret
intensivere arbeidet med utvikling av
partiet i det som pr. i dag er Akershus,
både når det gjelder organisatorisk og
politisk utvikling. Dette var da også
hovedsakene på årsmøtet 2018, og
på de neste sidene vil vi informere
om hva fylkespartiet har prioritert
fram til 30.09.18.
Ole Kr. Fiksdal
Leder PP-Akershus
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Leders innledningsforedrag
Fra leders innledningsforedrag på årsmøtet i PP-Akershus.
Hele foredraget kan leses på vår blogg www.pp-akershus.info

Politikk og politisk arbeid har gått på det ene prestisjenederlaget etter
det andre det seneste halvåret, og etter hvert som journalistene
graver, kommer den ene avsløringen etter den andre fram i dagen.
Det mest deprimerende for meg har vært å se hvordan ansvarlige
ledere løper foran og prøver å unndra seg ansvar for det som har
skjedd, unndra seg ansvar for en makt- og klatrekultur der egoisme og
personlig tilfredsstillelse har vært fremtredende. Det hele kan samles under
overskriften «Maktovergrep».

Også i PP har det vært kulturer og
ukulturer vi godt kunne vært foruten,
kanskje på et litt annet plan enn de
øvrige partiene. Dette vil vi forsøke å
reparere ved å legge fram
retningslinjer for hvordan vi skal takle
konflikter som oppstår, hvordan vi skal
varsle om uønsket framferd og
hvordan slike varsler skal følges opp.
Jeg håper det kan bidra til et trygt og
tillitsfylt forhold mellom tillitsvalgte, og
mellom tillitsvalgte og medlemmer.

Ledelse blir imidlertid et nøkkelord i
denne sammenhengen: Uten en
ledelse som er synlig gjennom hele
organisasjonen og som evner å gløde
for partiets synspunkter, vil organisasjonen fort bli grå og maktesløs.
Satsning på ledelse vil
derfor bli prioritert det
kommende året.
Ole Kr. Fiksdal
leder PP-Akershus
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Sammensetning av Hovedstyret (HS)
Mellom hvert Landsmøte ledes partiet av et Hovedstyre med leder for
partiet i spissen. Styret velges av Landsmøtet etter at fylkene har
foreslått kandidater. Pr. i dag kan det virke tilfeldig hvem som kommer
inn i styret, noe PP-Akershus ønsker å få endret på.
PP-Akershus mener sammensetningen
av HS bl.a. bør gjenspeile hvor mange
medlemmer hvert fylke har. I tillegg
mener vi Hovedstyrets oppgaver bør
fastsettes i instruks slik at styret får
klarere mandat for aktiviteten og
tydeligere krav til hvilke oppgaver som
skal prioriteres. Pr. i dag mener vi at
usikkerheten
rundt
Hovedstyrets
mandat og hvilke arbeidsoppgaver som
skal utføres, har ført til at vi har kommet
for kort når det gjelder synlighet og
effektivitet.

Fylkesårsmøtet har nå vedtatt forslag til
endringer i vedtektene som skal rette
opp noe av de skjevhetene som
eksisterer. Vi har også foreslått at antall
medlemmer i HS reduseres fra 9 til 5 og
at de nye fylkene får tildelt kandidater til
styret i forhold til stemmetall ved valg og
i forhold til antall medlemmer.
Årsmøtets vedtak vil bli lagt fram som
sak for Landsmøtet 2018.
Ola Øygard / sekretær

Endring av vedtektene
Den organisatoriske aktiviteten i partiet styres etter
vedtektene. Her finner vi det meste av bestemmelser
som alle tillitsvalgte må rette seg etter
PP-Akershus har foretatt en gjennomgang av
gjeldende regelverk og instrukser og funnet flere
områder som kan forbedres for å få klarere
bestemmelser. Vi mener det kan bidra til økt aktivitet,
bedre synlighet og større aktivitet. Særlig gjelder
dette regelverket som gjelder for våre øverste
organer: Landsmøtet, Landsstyret og Hovedstyret.
Årsmøtet har enstemmig sluttet seg til
endringsforslagene, og styret vil derfor
fremme dem som saker ved kommende
landsmøte i mai.
Ole Kr. Fiksdal / leder PP-Akershus
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Viken fylke
8. juni 2017 vedtok Stortinget en ny fylkesstruktur som blant annet
innebærer at Østfold, Akershus og Buskerud skal slås sammen til et
nytt storfylke: Viken.
Pensjonistpartiet har helt fra starten av
vært uttrykte motstandere av både mål
og prosess. Dels har vi ikke sett de
praktiske fordelene ved de nye
monsterfylkene, dels ser vi et
demokratisk
problem
ved
at
styringssystemene blir fjernet fra folks
nærhet
og
hverdag.
Politikerne
overlates all makt og det hele blir et spill
om økt byråkratisk innflytelse. Målet blir
mer å redusere utgifter enn å sørge for
at borgerne har en god hverdag med
trygghet og livsglede.

interimsstyre overtar styringen med å
forberede organisasjon og politikk for
partiet i det nye storfylket. På årsmøtet
valgte vi derfor Petter Engebretsen fra
Eidsvoll og Knut Erik Christophersen fra
Asker
til
å
være
akershusrepresentantene i dette styret. De
kommer i tillegg til undertegnede som er
utnevnt
som
representant
fra
Hovedstyret. Hvem som kommer inn fra
Østfold, vil bli avgjort i løpet av kort tid.
Arbeidet med PP-Viken vil bli
utfordrende da PP-Buskerud pr. dags
dato ligger i dvale. Om vi i det hele tatt
skal ha håp om å bli representert i
fylkestinget, er det derfor nødvendig at
vi får kommunale partier i de største
kommunene/byene
i
fylket,
eksempelvis Drammen, Kongsberg og
Hønefoss. Innsatsen vil i stor grad bli
satt inn her, selv om vi også vil forsøke
å bli synlige også i de mindre
kommunene. Arbeidet er allerede i
gang, og i løpet av prosessen vil vi
komme tilbake med rapporter om
utviklingen.

Håpet om reversering av sammenslåingen er imidlertid borte. Den bitre
striden mellom Troms og Finnmark og
regjeringens reaksjon på den, viser
med all tydelighet at her har toget gått.
Så enten er vi med, eller så står vi
tilbake på stasjonen og furter. Vi må
bare akseptere at det er i Vikenlandskapet vi skal operere framover og
at vi må planlegge etter det.
Styret i PP-Akershus har foreslått at
pensjonistpartiene i Østfold, Akershus
og Buskerud skal fusjonere i et nytt
fylkesparti, PP-Viken, og at et
Leif Wikstad / organisatorisk nestleder
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Navneendring
På Landsmøtet 2017 ble det fattet vedtak om å nedsette en komité som skulle
utrede nytt navn på partiet. Årsaken var at det var vanskelig å få rekruttert nye
medlemmer samt få tillitsvalgte til ulike verv både lokalt, regionalt og sentralt.
PP-Akershus har hatt saken ute på høring i kommunepartiene, og det kom inn 3 svar
som alle ble lagt fram for årsmøtet til behandling.
Resultatet av avstemningen ble som angitt i rammen: Ingen forslag fikk flertall.
Resultatet er imidlertid sendt navnekomiteen til orientering.

Beholde navnet Pensjonistpartiet 4 stemmer
Skifte navn til «Seniorpartiet»
11 stemmer
Skifte navn til «Ny politikk»
4 stemmer

Konflikter og varslinger
Meningsforskjeller er en del av hverdagen og gir grunnlag for utvikling
og framgang. Når ulike syn ikke tolereres av en eller flere, oppstår
negative konfliktsituasjoner som lett kan resultere i frustrasjon,
mismot, apati og/eller destruktiv adferd.
Når disse negative situasjonene
oppstår, vil det gå ut over partiet. For
lederne vil det derfor være viktig å gripe
tak i dem før de får utviklet seg fra
positive menings-forskjeller til destruktiv
adferd. Eksempelvis adferd som bevisst
går ut på å skade partiet gjennom intern
fordømmelse eller offentlig utskjelling
gjennom media.

Årsmøtet vedtok også nye retningslinjer
for «varslinger». Med bakgrunn i de
oppslagene media hadde om nitriste
forhold i andre partier om «upassende
adferd» og den måten partiene
håndterte dem på, ble det også satt i
gang arbeid med å få til en veiledning
om varslinger.
Denne er nå utarbeidet og enstemmig
vedtatt av årsmøtet.

For å unngå slike episoder, har PPAkershus utarbeidet retningslinjer for
hvordan vi som tillitsvalgte kan
håndtere konfliktsituasjoner. Disse ble
vedtatt av årsmøtet.

Alf Chr. Aadahl
Kasserer
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Arbeidsplan og politisk program 2018
Foran stortingsvalget 2017 satte vi oss som mål at Pensjonistpartiet
skulle få én representant på Stortinget denne perioden. Resultatet for
PP-Akershus viste en liten framgang, men langt fra det målet vi hadde
satt oss.
Da vi fikk resultatet av valget og så at vi
ikke nådde opp til de målene vi hadde
satt oss, startet vi et evalueringsarbeid
for å finne ut hva som hadde gått galt,
hva som kunne vært gjort annerledes,
hva som må gjøres bedre og hvilke tiltak
som må settes i verk.

Til årsmøtet 2018 la fylkesstyret fram
forslag om nye hovedmål samt delmål
og tiltak for å nå disse, og et enstemmig
møte
vedtok
forslagene
som
arbeidsplan for PP-Akershus fram til vi
går inn i det nye fylkespartiet Viken.
Planen har 4 hovedpunkter.

Resultatet ble et prosjekt som ble kalt
«F2018»
(Fornyelse
2018),
og
hovedmålet ble at vi skulle inn i
fylkestinget i 2019 samt bli representert
i 50% av kommunestyrene i nåværende
Akershus fylke.

For det første skal vi spisse det politiske
budskapet vårt slik at vår politiske profil
og våre prioriteringer kommer klarere
fram. Ansvaret for dette er lagt til politisk
nestleder B. Christian Jenssen.
For det andre skal vi få flere
kommunepartier og flere medlemmer.
Ansvaret er lagt til leder Ole Kr. Fiksdal
og sekretær Ola Øygard.
For det tredje skal vi bli mer synlige i
mediene. Dette krever omfattende
arbeid, og årsmøtet har valgt en egen
kommunikasjonsansvarlig,
Frank
Jøsendal, til å ta seg av denne jobben.
For det fjerde skal vi som fylkesparti gå
hardt inn i arbeidet med å etablere det
nye fylkespartiet Viken. Ansvarlig for
dette arbeidet er lagt på organisatorisk
nestleder Leif Wikstad. Ledergruppa i
PP-Akershus skal bistå i arbeidet.
B. Christian Jenssen
Politisk nestleder
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Kommunikasjon
Kommunikasjon handler om å formidle et budskap til en eller flere
personer. For et parti er det viktig at vi kan dele våre politiske
meninger med andre slik at de får tiltro til det vi står for, og for oss
er det viktig å satse på to mottakergrupper.
Pensjonistpartiet har ikke vært gode på
kommunikasjon. Til tross for et godt
program har vi ikke maktet å vokse
hverken i antall medlemmer eller i
stemmetall. PP-Akershus har derfor tatt
fatt på oppgaven med å gjøre oss
synlige i det politiske landskapet ved å
prioritere kommunikasjon som et
hovedsatsningsområde. I løpet av
kommende halvår regner vi med å ha
på plass en kommunikasjonsplan som
alle organene i fylkespartiet kan følge.
Ikke bare skal den omfatte hvilke
medier vi skal operere i, men også hva
som skal kommuniseres og på hvilken
måte.

vi står for og det vi arbeider med. Dette
medlemsbladet er eksempel på nettopp
dette. Men også ved å vedlikeholde og
oppdatere andre medier vi er inne på,
kan vi vise at vi tar medlemmenes krav
om informasjon på alvor. Det være seg
Facebook, blogger, hjemmesider eller
andre sosiale medier. At vi samtidig kan
vise oss i avisene med meninger og
ytringer, er positivt og identitetsskapende.

For det første vil vi nå ut til
medlemmene våre med nyheter om det

Frank Jøsendal
kommunikasjonsansvarlig

For det andre ønsker vi selvsagt å
henvende oss til velgere som ikke er
våre medlemmer. Bare ved å henvende
oss til dem kan vi vokse.

Fylkespartiets blogg
Fylkespartiet har opprettet egen blogg på www.pp-akershus.info
På bloggen finner du også først og fremst nyheter om det som skjer i fylkespartiet,
men også kommentarer til nyheter fra norsk politikk.
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