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Kommunesammenslåinger
Helse - omsorg - velferd
«Leve hele livet»
Varslinger

På grensa mellom Frogn og Ås / Foto: OKF

Kjære medlemmer
Landsmøtet er partiets høytidsdager.
Erfaringer deles og veien videre stakes
ut med håp om bedre og mektigere
dager. Selv om vi ikke fikk de aller
kraftigste signalene fra landsmøtet, er
det likevel klart at vi vil rette
hovedinnsatsen mot de svakeste
gruppene i samfunnet, og i særlig grad
den eldre delen av befolkningen

Østfold og Buskerud. Prognosene tilsier
at vi skal kjempe hardt dersom vi skal
kunne erobre mandater i det nye
fylkestinget. Her kan det se ut som om
de store partiene har en fordel allerede
før vi har startet, men gjennom hardt
arbeid, særlig i Akershus, skal vi gjøre
alt for å komme inn i fylkestinget i nye
Viken fylke.

I Akershus er vi nå i gang med
valgkampen 2019. Tiden er kommet for
å bestemme hvilke programpunkter vi
skal markedsføre med størst intensitet,
hvilke tiltak vi må sette i verk for å
tilstrekkelig oppslutning til å kunne bli
representert
i
fylkesting
og
kommunestyrer..

Dermed

vil

jeg få ønske alle
medlemmene og alle
dere tillitsvalgte lykke
til
med
den
valgkampanjen vi står
foran.

God sommer!
Ole Kr. Fiksdal
Leder i PP-Akershus

Et moment som vil slå kraftig ut i valget,
er sammenslåingene av Akershus,
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Hvor går Pensjonistpartiet
Politisk nestleder og programansvarlig i Akershus PP, B. Christian Jenssen.
Det er grunn til å gå seg selv etter i sømmene når man må konstatere at vi i
årene 2009, 2013 og 2017 konstant har ligget på 0,4% av stemmene i
stortingsvalgene.
Grunn til bekymring med andre ord, men hva skyldes det?
Vi konstaterte at partiets program ikke
hadde
vært
tiltrekkende
nok.
Stemmeberettigete følte rett og slett ikke
tilhørighet til de tanker og forslag som var
nedfelt i de gamle programmer. Stikkordet
ble «mangel på nytenking», men hva skal til
for å tenke nytt?

organisasjonen til å makte de kravene man
må forvente at stemmeberettigete vil stille
til det eneste partiet som arbeider for
rettferdighet i behandlingen av de eldre.
«Verdige levekår for alle»!
Forslagene til vedtektsendringer ble
fremmet i årets landsmøte. Men uten
særlige gode begrunnelser ble de aller ﬂeste
nedstemt. Så hva nå? Vel, det kan se ut som
om det er vanskelig å samle PensjonistNorge, men PP-Akershus vil i tiden frem til
nye PP-Viken er etablert, videreutvikle oss
så godt vi kan likevel. Særlig på
programsiden.

Akershus tok på seg oppgaven med å
utarbeide
et
nytt
prinsippog
handlingsprogram for perioden 2017 - 2021,
siktende rett og slett mot forbedring av de
behov som alle eldre ville få disse årene.
Programmet ble enstemmig godkjent av
partiets hovedstyre og av landsmøtet i 2017
og høstet god omtale fra de aller fleste.

Akkurat nå er vi derfor i ferd med å spisse
programmet og vil arbeide for følgende
hovedpunkter som vi mener skal gagne
partiet i kampen om velgerne:

Hva så? Jo, som resultat av dette utarbeidet
Akershus PP også forslag til nye og
forbedrede vedtekter som skulle klargjøre

Det er ute forslag om at de spissete hovedpunktene i vårt program skal være:
• Rettferdighet i Pensjonsreformen - samarbeid med andre interessegrupper med
samme syn på behandlingen av de eldres kår.
• Velferdspolitikken - heri inkludert pleie og velferd.
• Miljø, klima og samferdsel.
• Rus - styrking av det forebyggende arbeid i rusomsorgen samt styrking av bo- og
aktivitetstilbud i ettervernet.
Avgjørelsen forventes tatt på styremøte i fylkespartiet 15. juni
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PROGRAMMET - HELSE OG OMSORG
(Utdrag fra Prinsipp- og handlingsprogrammet)

Helsepolitisk mål
• Norsk helsepolitikk skal gjennom systematisk
folkehelsearbeid,
medvirke
aktivt
til
forebyggelse av skader, sykdom og andre
helseplager.
• Norsk helsepolitikk skal bygge ut og
Pensjonistpartiet
organisere et helhetlig behandlings-,
arbeider for at privat
rehabiliterings- og habiliteringstilbud
og offentlig
som sikrer befolkningen et kompetent
hjelpeapparat hvor nærhet, faglig kvalitet
helsevesen skal sees
og effektivitet er viktige kriterier. Det skal
under ett
legges særlig vekt på korte avstander fra
bosted til akuttilbud, og lokale sykehus må
bevares.
• Norsk helsepolitikk skal utforme lovverket slik at medisinsk behandling og
praktiske hjelpemidler ved syn, hørsel og tannhelsetjeneste, blir inkludert i
trygdesystemet, på samme måte som andre helsetilbud.
• Privat og offentlig helsevesen må sees under ett. Det offentlige skal betale
regningen uavhengig av om den enkelte får hjelp fra det offentlige, private eller
at behandling gis i utlandet. Behandlinger skal være godkjent av offentlige
helsemyndigheter.
• Partiet mener at det i dag er for få spesialister innen geriatri og vil jobbe for at
det ansettes flere leger og helsepersonell innen dette spesialfeltet.

Visste du at

Arbeidsprogram
Pensjonistpartiet vil
• at staten skal ha ansvar for helsepolitikken og at alle borgerne har nødvendig
og likeverdig tilgang til helsetjenester
• at det skal være nasjonal standard innen all helsetjeneste, slik at den enkelte,
uansett behandlingssted, får forsvarlig tjenestekvalitet
• arbeide for at sykehustjenestens organisasjon, administrasjon og eierforhold blir
evaluert.
• arbeide for rasjonalisering av administrative systemer med sikte på reduksjon av
adm. stillinger.
• bygge ut den faglige kapasiteten ved de enkelte enheter slik at ventelistene kan
reduseres ytterligere.
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• styrke samhandlingen mellom fagområdene og tjenestenivåene, inklusive
folkehelsearbeidet.
• Forsere arbeidet med bygging av institusjonsplasser for mennesker med alvorlige
psykiske sykdommer, slik at lengre behandlingstilbud i institusjon kan bli et reelt
og nødvendig tiltak for den enkeltes helse.
• Psykologisk helsetjeneste kreves i alle fylker og kommuner
• Psykiatrisk ambulanse i alle kommuner
• Å styrke rehabilitering / oppfølging for å øke den
enkeltes
mestringsevne
og
redusere
reinnleggelse i institusjon.
• Å arbeide for økt vekt på klinisk undersøkelse/
Pensjonistpartiet
klientkontakt og bidra til kritisk fokus på det
arbeider for
økende medikament- og rusmiddelforbruket i
samfunnet.
VERDIGE LEVEKÅR
• Unge og gamle med rusproblemer skal ha krav
FOR ALLE
på et godt behandlingstilbud
• Pensjonistpartiet vil styrke forebyggende arbeid i
rusomsorgen, blant annet ved økt helsepersonell i
skolen
• Behandling av rusmisbrukere skal styres av fagpersonell og ikke av politikere
• Pensjonistpartiet vil arbeide imot at gratis heroin blir en del av behandlingstilbudet
• Tvangsinnleggelse av mennesker som går på sterke narkotiske stoffer kan
benyttes der dette er nødvendig, uavhengig av alder. Enhver tvangsinnleggelse
skal etterfølges av et godt ettervern med siktemål å tilbakeføre rusmisbrukeren til
samfunnet. Partiet vil prioritere å styrke forsvarlige bo- og aktivitetstilbud i
ettervernet
• Bidra til å styrke samarbeidet mellom norsk skolemedisin og europeisk medisinsk
nyvinning for å imøtekomme pasientenes behov.
• Fri tannpleie og munnhelse må ha sin naturlige plass i helsepolitikken for
pensjonister og uføre. Rutiner og opplæringssystemer utarbeides og
implementeres. Gerodontologi må få sin rettmessige plass i undervisningen av
helsefag.
• Implementering av adekvate rutiner i sykehjem og hjemmesykepleien som kan
bidra til livsglede, framtid og god folkehelse
• Medisinering på sykehus og i institusjoner skal foretas av fagpersonell
• At det skal innføres ernæringskontakt i alle kommuner som spesielt kan bistå eldre
i hjemmet
• Vi vil arbeide for at sykehjem og institusjoner tilpasser måltidene etter normal
døgnrytme.

Visste du at
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PROGRAMMET - VELFERDSPOLITIKKEN
(Utdrag fra prinsipp- og handlingsprogrammet)

Pleie- og omsorgspolitiske mål.
• Pleie- og omsorgspolitikkens mål er å bygge opp en
faglig forsvarlig tiltakskjede rundt det enkelte
mennesket som har hjelpebehov, slik at det
oppleves trygt å være i eget hjem med lettere
sykdom og/eller funksjonshemming.
• Pleie- og omsorgspolitikk skal legge til rette for
tilpasset profesjonell behandling utenfor
hjemmet når behovet for mer omfattende hjelp
melder seg og når pårørende selv ikke makter
å ivareta behovet til den hjelpetrengende.
• Pleieog
omsorgspolitikk
skal
ta
utgangspunkt
i
den
hjelpetrengende
individuelle behov og ivareta den enkeltes
integritet, verdighet og trygghet. Hjemmetjenesten må
oppgraderes til 2 pleiere i team i stedet for 1

Visste du at
Pensjonistpartiet
arbeider for at

Pårørende får full
kompensasjon for
pleiearbeid

Arbeidsprogram
• Å arbeide for klare definisjoner av tiltakskjedens innhold, avgrensninger og
økonomiske grunnlag.
• Å støtte tiltak (for eksempel innenfor tannhygiene, kosthold, aktivitet, sosial
kontakt) som kan forebygge skade, sykdom, isolasjon og ensomhet.
• Å arbeide for økt sykehjemsutbygging med døgnkontinuerlig sykepleie- og
legetjeneste for mennesker med alvorlig sykdom (for eksempel senil demens).
• Å sikre systematisk intern kontroll av individuelle planer og faglig kvalitet i pleie
og omsorg.
• Å arbeide for at mennesker med spesielle behov innvilges gratis trygghetsalarm
og sikkerhetstiltak i bolig.
• Å arbeide for at ny teknologi ikke blir tatt i bruk som alternativ til fagpersonell og
menneskelig kontakt
• Å stille krav om økt bemanning av fagpersonell til behandling av alvorlig syke
mennesker.
• Å øke bevilgningene til gratis avlastning og nødvendig korttids-opphold ved
institusjon.
• Pårørende må sikres forsvarlig avlastning i sitt pleiearbeid og
kompensasjon tilsvarende pleiemedarbeider.
6

ORGANISASJONSNYTT

Aurskog-Høland

PP skal etablere seg i nye kommuner
PENSJONISTPARTIET er i dag etablert
i 10 av fylkets 22 kommuner. Etter at
sammenslåingene mellom Ski og
Oppegård samt Skedsmo, Fet og Sørum
er gjennomført, vil nåværende Akershus
gå inn i koalisasjonen VIKEN med 19
kommuner.

Det betyr ikke at vi har «gitt opp» de
øvrige
kommunene,
men
av
kapasitetshensyn er vi nødt til å
prioritere.
Skulle du imidlertid kjenne til personer
eller miljøer i kommuner uten PP-lag,
ber vi om at du ringer/sender en melding
til oss i PP-Akershus på 47910758 /
post@akershuspensjonistparti.no slik at
vi tar/kan ta kontakt.

PP-Akershus er ikke fornøyd med en
dekningsgrad på rundt 50%. Vi kommer
derfor til å jobbe hardt for å få
kommunepartier i Ås, Nesodden og
Lørenskog de nærmeste månedene. I
tillegg vil vi prioritere å støtte arbeidet
med etableringen i nye Asker og i
Lillestrøm.

For dere som ønsker å melde dere inn
allerede nå, er det nok å sende melding
om dette på samme e-postadresse, eller
du kan bruke innmeldingsskjemaet på
nest siste side.

Husk å få med Navn, adresse, telefon og e-postadresse.
Deretter tar vi kontakt og ordner resten sammen med deg.
Ole Kr. Fiksdal
Leder PP-Akershus
47910758 / leder@akershuspensjonistparti.no
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ORGANISASJONSNYTT
#METOO OG PP-Akershus
De politiske partiene fikk sist høst en
rekke saker om trakassering og
upassende oppførsel å stri med. Særlig
ille gikk det ut over Ap, Høyre og SP.
Og enda verre: Alle sakene relaterte
seg til personer med maktposisjoner i
partiene.

Visste du at
Pensjonistpartiet
arbeider for
ANSVAR-RESPEKT-REDELIGHET

som bærende verdier
i alt politisk arbeid

Sakene i de forskjellige partiene ga PPAkershus en
«dytt» til å se på egne forhold og eget regelverk i forhold til våre verdier. Det har da
gitt som resultat at vi har utformet et helt nytt sett av veiledninger for varslinger og
konflikthåndtering.
Det viktigste ved de nye veiledningene er for det første at vi har fått klare definisjoner
på hva varslinger er:

For det andre gir veiledningen klart uttrykk for at det skal
være trygt å varsle om kritikkverdige forhold; ja at det er en
både ønskelig og nødvendig å få luket ut personer som
bruker egen maktposisjon til egen tilfredsstillelse.
Og endelig: Veiledningen gir klare bestemmelser for
hvordan saksbehandlingen i varslingssaker bør og skal
foregå.
Heftet blir nå en del av fylkespartiets skoleringsmateriell for tillitsvalgte
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ORGANISASJONSNYTT
LANDSMØTET 2018
På landsmøtet (LM) tas det opp saker som vil være avgjørende for aktiviteten i
partiet den kommende perioden. På årets LM var det knyttet særlig spenning til
leders innledningstale, forslagene til nytt partinavn samt radikale endringer i
vedtektene.
Fungerende leder Tone Coucheron
berørte flere temaer i sitt foredrag, og i
stikkords form kom hun inn på
oppsummering av arbeidet foregående
år, #metoo-kampanjen, Acer, psykisk
helsevern, folk som faller ut av
arbeidslivet, eldrereformen «Leve hele
livet», pensjonspolitikken, «Livsglede

for eldre og syke», partiets «usynlighet»
og lokalpartienes forpliktelser. Dette
siste kom også tydelig fram i et senere
vedtak om «medlemspleie»:
«Alle må bidra, og også tenke litt
nytt når det gjelder forhold til
sammenslåing av fylker og
kommuner.»

Det var også knyttet stor spenning til
forslag om å endre partinavnet. En
arbeids-gruppe la fram et begrunnet
forslag om navneendring, noe et flertall på LM gikk inn for med stemmetallene 44-33.
I og med at det ble krevd 2/3 flertall, ble forslaget avvist.

organisering av partiet i de nye storfylkene.
Dessverre fikk ikke PP-Akershus
landsmøtets godkjenning på de
viktigste punktene som lå i forslagene.
Vi er derfor spente på hvordan HS vil
takle dette problemområdet.

Vedtektsendringer.
PP-Akershus la fram forslag til
omfattende vedtektsendringer som
skulle bidra til større synlighet,
demokratisk representasjon i ledende
organer og effektivitet i Hovedstyret og
fylkeslagene. Vi lag også fram forslag til
endringer
vedr.
instrukser
der
hovedhensikten var å få til en god

Protokollen fra LM er sendt til alle
kommunepartiene og kan rekvireres
derfra.
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ORGANISASJONSNYTT

Aurskog Høland

«Kapell-Sander» urgård i Ski. Foto Ola Øygard

En ny kommune tar form

NORDRE FOLLO
Fra 01.01.2020 blir Ski og Oppegård slått sammen til en kommune.
Arbeidet med å slå sammen kommunene startet både administrativt og politisk
høsten 2016. Det er inngått en avtale som er godkjent av nåværende
kommunestyrer, og som legger føringer for prosessen med sammenslåing,
hvor navnet NORDRE FOLLO ble valgt.
For å styre prosessen, valgte man å
tilsette Gro Herheim fra Svelvik som
administrasjonssjef. Hun har vært en
aktiv pådriver for å få alt klart til
01.01.2020.
Fellesnemnda, som består av 10
personer, 5 fra hver kommune, har vært
aktive og har fremmet gode løsninger så
langt.

kollektivtrafikk, sykkel og gange skal
prioriteres i sentrale strøk.
For Ski sentrum legges det opp til at det
blir mest mulig bilfritt, og at fremtidig
boliger
får
færrest
mulig
parkeringsplasser
for
bil.
Evt.
parkeringsbehov skal dekkes i P-hus
over- og under bakken
Med ny og moderne Ski stasjon og ny
Follobane (ferdig i desember 2021?) må
vi regne med at mange får behov for
parkering i nærområdene. Det må
prioriteres å utarbeide en strategi for
sykkel- og bilparkering nær Ski stasjon og
innfartsparkering
rundt
sentrale
tettsteder, for å oppfylle intensjonene og
mest mulig bilfritt sentrum.
De bør ligge i gangavstand fra Ski og
Kolbotn sentrum, eventuelt med
med matebusser som kan transportere
reisende til togstasjonene.

Det er utarbeidet kunnskapsgrunnlag for
områdene – skole – barnehage – helse –
omsorgstjenestene – barnevern – kultur –
fritid – frivillighet – plan – bygg – GEO
data – miljø – kulturminner – eiendom –
teknisk – vann og avløp – renovasjon –
landbruk - stab – næring – NAV.
For tiden pågår det et hektisk arbeid med
å lage ny kommuneplan for Nordre Follo.
Den består av en samfunnsdel og en
arealdel. Det er rikspolitiske føringer for at

Det er vedtatt at kommuneadministrasjonen skal etableres i Ski.
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PENSJONISTPARTIET I NORDRE FOLLO
Pensjonistpartiet i Ski ble stiftet i 1992 og har vært representert i
kommunestyret, råd og utvalg fram til nå.
På årsmøtet 2018 ble vedtatt at Pensjonistpartiet i Ski skal endre navn til
Pensjonistpartiet i Nordre Follo (PP-N.F.)
Etter skolestart høsten 2018 starter PP-N.F. en vervekampanje for å få flere
og yngre medlemmer i Ski og Oppegård.
Partiet har som overordnet målsetning og øke representasjonen fra en til
to medlemmer av det nye kommunestyret.
Det nye kommunestyret vil bestå av 47 representanter.
I Ski er det nå 41 representanter og i Oppegård 31. Til sammen 72.
Med en reduksjon til 47 representanter må vi regne med at det blir en hard
kamp mellom partiene om å få sine folk inn i det nye kommunestyret.
PP-N.F. vil også arbeide for å få etablert kommuneparti i Ås.
Styret i PP- Nordre Follo 2018-2019:

Ola Øygard
Leder

Karl M. Johnsen
Styremedlem

Jan-Erik Evensen
Nestleder

Alf Chr. Aadahl
Kasserer

Gunnar B.
Vegsgaard
Styremedlem

Atle T. Sorlie
Styremedlem

Erik K. Olsen
Sekretær

Thorbjørn
Pedersen
Styremedlem

Ved kommunevalget i 2019 bør du stemme
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Aud G. Kristiansen
Styremedlem

ORGANISASJONSNYTT
En ny kommune tar form

Foto Jutta V. Jøsendal

ASKER
Akershus er uten tvil et mektig fylke, både befolkningsmessig og
næringslivmessig og politisk med sine 22 kommuner.
Samtidig ønsker Solberg-regjeringen å redusere antall
kommuner i Akershus til bare 19 kommuner. I og med
denne kommunereformen står Asker kommune og
Pensjonistpartiet nå foran en krevende jobb fram til
januar 2020.
Som det fremgår av kartet skal Asker kommune med
60 000
innbyggere
og
47
representanter
i
kommunestyret slå seg sammen med Røyken kommune
med 22 000 innbyggere og 27 representanter i sitt
kommunestyre og Hurum kommune med 10 000
innbyggere og 29 representanter.
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En ting er sikkert:
Det er allerede vedtatt at Kommunestyresalen i Asker rådhus skal utvides fra 48 til 55
stoler for representantene fra alle 3 kommunene fra januar 2020. Dermed kan vi oppleve
en riktig så hektisk «stolkamp» fra alle våre politiske partier under kommune og
fylkestingsvalget i 2019, fordi det danner grunnlaget for den nye politiske fordelingen i
kommunestyret.
103 nåværende representanter reduseres til 55 i nye Asker, eller sagt med andre ord:
Mer enn 90 000 innbyggere skal nå bli representert av 55 politikere.
Hver «stol» skal representere flere velgere enn tidligere i vår nye storkommune, og det
kan bli en tøff kamp for Pensjonistpartiet, som må mer enn doble sitt forrige stemmetall
ved valget i 2019 for å beholde vår nåværende representant. Det ulykksalige er at
Pensjonistpartiet i dag ikke har lokallagsrepresentanter i Røyken og Hurum fordi begge
kommunene hittil har hørt administrativt under Buskerud fylke.
En formidabel oppgave:
Dermed er jobben for Pensjonistpartiet i Asker blitt en formidabel oppgave: Vi må snarest
finne fram til de samfunns-engasjerte og politisk interesserte personene i Røyken og
Hurum som gjerne vil bli medlemmer i partiet vårt og endog ønsker å representere våre
synspunkter i det nye kommunestyret fra januar 2020. Jobben er allerede i gang, men vi
skulle gjerne hatt flere aktive medlemmer til å hjelpe oss i dette arbeidet med en fullverdig
nominasjonsliste.
Her er noe å tenke på til neste valg:
Det er viktig å minne om at det i fremtiden vil bli mange flere pensjonister i nye Asker, og
disse vil kreve stadig bedre tjenestetilbud fra kommunen. Dersom kommunen ikke klarer
å innfri disse kravene er det viktig å ha en sterk politisk røst som taler pensjonistenes
sak. Husk at pensjonistene er i høyeste grad med på å holde hjulene i gang i samfunnet
vårt: I 2016 utførte pensjonistene frivillig arbeid for 25 milliarder kroner på landsbasis
(uten at det kommer frem i noe offentlig regnskap).
Er det da for mye å håpe på at vi kan få litt mer omsorg, omtanke og velvilje fra samfunnet
i årene etter avsluttet arbeidsliv?
Pensjonistpartiet i Asker ønsker alle sine medlemmer en riktig god sommer!
Kjell Sandanger
Leder i PP-Asker
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MENINGER
Hva betyr trygdeoppgjøret 2018 for oss pensjonister?
B. Christian Jenssen / politisk nestleder PP-Akershus

Urettferdighet i høysetet, regjeringen diskriminerer fortsatt de som ikke lenger
er yrkesaktive, og pensjonistorganisasjonene nekter å skrive under på
trygdeoppgjøret! Hva snakker vi om? Jo, rett og slett at trygdeoppgjøret handler
om inntekten til mer enn 868000 alderspensjonister, 317 000 uføre samt ﬂere
andre grupper. Med andre ord en betydelig del av den norske befolkning.
Anniken Haugli, vår arbeids- og sosialminister mener at «årets trygdeoppgjør vil bidra til
å sikre pensjonistene en god utvikling i inntekten framover», men hva ble det faktiske
forhold? På årsbasis øker pensjonen med 1,92% og med anslaget for prisvekst på 2,1%
vil årets trygdeoppgjør gi oss mindre kjøpekraft. Og det for fjerde år på rad!
La oss se på de faktiske forhold: Det følgende viser anslått realvekst i
alderspensjonistenes kjøpekraft.
Mens vi i perioden 2011-2014 hadde positiv utvikling, så fikk vi i 2015: -0,4%, 2016: 0,60%, 2017: -0,4%, 2018: -0,2%; og så antatt: 2019: 0,4%!
Med andre ord - ﬁre år med negativ kjøpekraft.
Kilden til foranstående er Arbeids- og sosialdepartementet, anslaget for 2019 var
riktignok laget før de endelige tallene var klare, men viser likevel en sørgelig antatt
utvikling og målsetting.
Dette betyr dessverre at en pensjon på 350 000 kroner i 2014 har tapt kjøpekraft
tilsvarende 34 000 kroner til og med 2018. Hadde den fulgt prisveksten ville vi fått 34000
kroner mer i pensjon før skatt i løpet av perioden 2015 - 2018. Fratrekket på 0,75%
opprettholdes altså, og kjøpekraften går ned.
Hvor ble det av politikernes løfte om at pensjonistene skal reguleres på samme måte
som de yrkesaktive?
Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet, sa under et intervju i TV for noen dager siden
at «vi må nå få gjennomslag gjennom breie allianser».
Vi er enige i at vi nå må slutte å sutre i hver vår leir og heller slå oss sammen og
samarbeide. Med 868 000 alderspensjonister og 317 000 uføre i ryggen vil vi få
budskapet vårt tydeligere fram i felles innsats mot regjeringen! Men da må også
Pensjonistforbundet ta seg selv litt i nakken og bidra til dette samarbeidet. Pr. i dag
opplever vi vel at de oftest er seg selv godt nok.
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MENINGER
STORTINGSMELDING 15 (2017-18) LEVE HELE LIVET
Vurdering av leder Ole Kr. Fiksdal

Regjeringen la 04.05.18 fram det de kaller «En kvalitetsreform for eldre» under
tittelen «Leve hele livet». Eldreminister Åse Michaelsen fik oppdraget med å
legge den fram i forbindelse med «Helsekonferansen 2018».
Pensjonistpartiet har i alle år stått for
verdig omsorg for alle; og spesielt for
eldre. Det skal derfor ikke herske den
minste tvil om at vi gleder oss stort over
at regjeringen omsider har fått opp
øynene for at trengs en innsats for å gi

de mange som trenger det, livskvalitet og
glede i hverdagen. Men hva slags reform
er dette?
Her kan vi da starte med å sitere fra
stortingsmeldingen:

Vi ser at storsamfunn og lokalsamfunn er ikke lagt nok til rette for eldre. Det gjør
alderdommen tung og utrygg for mange. Vi ser at det ofte svikter med de grunnleggende
tingene.
Med mat og måltider. Med aktivitet og fellesskap. Med helsehjelp. Med sammenheng i
tjenestene.
Reformen "Leve hele livet" handler om alt dette.
Vi kaller den regjeringens reform.
Men det stemmer egentlig ikke.
For løsningene vi løfter fram i reformen, kommer ikke fra regjeringen. Den kommer
fra kommunene.
Derfor er "Leve hele livet" i bunn og grunn kommunenes reform.

Når det gjelder mål og målgrupper, tar vi med følgende fra selve meldingen:
Reformen Leve hele livet skal bidra til:
−
−
−

Flere gode leveår der eldre beholder god helse lenger, opplever at de har god
livskvalitet, og at de i større grad mestrer eget liv, samtidig som de får den
helsehjelpen de trenger når de har behov for den
Pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste
Ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får brukt sin kompetanse
og gjort en faglig god jobb

Målgruppen er eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor i institusjon. Dette
er en målgruppe med ulike forutsetninger og store variasjoner i behov og ønsker.

Hverken den innledende skrytetalen og i målsettingen, er det lite å sette negative tegn
15

ved så langt. Heller ikke de mange analysene, utredningene og gode eksemplene fra
ulike kommuner rundt om i landet, er det mye å sette fingeren på. Og her er det rett
og slett en god del materiale som er vel verdt å få med seg for så vel byråkrater som
kommunepolitikere. Det er når vi kommer til virkemidlene vi blir en smule avventende
med entusiasmen. Og igjen et sitat fra ministerens presentasjonstale:

Det innrammede sitatet viser at
gjennomføringen av reformen står og
faller på om kommunene velger å gå inn
i den med iver og vilje, eller om de vil
stritte imot og la «humla suse». Det vil
også være vesentlig
at
pårørende
fortsatt skal tråkke
til, helt til de blir så
nedslitte at de ikke
orker mer. Her ser
vi litt av konturene fra tidligere store
reformer som «Nav-reformen» og
«Samhandlingsreformen». Veien blir til
mens du går.

Og avslutningsvis: Vi ser med jevne
mellomrom
i
meldingen
ordet
«bærekraft». For meg innebærer dette
at en ikke bare har de eldres ve og vel
som utgangspunkt. Også spørsmålet
om å spare så
mye penger som
mulig,
er
et
overordnet mål og
prinsipp.
Hvordan skal så
reformen gjennomføres i praksis. Her
har regjeringen konstruert følgende
skisse:

VERDIGE LEVEKÅR FOR ALLE
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Gjennomføringen går altså over en fireårsperiode pluss ett år med evaluering og
forbedring. I meldingen er prosessen er beskrevet slik:
Regjeringen legger opp til en prosess hvor kommunestyrene behandler og vedtar hvordan
reformens løsninger kan innføres. Når dette er gjort, og kommunene har beskrevet hvordan
de vil utforme løsningene, starter arbeidet med å gjennomføre reformen. Kommuner som
omstiller seg i tråd med reformen vil prioriteres innenfor relevante eksisterende og eventuelle
nye øremerkede ordninger. Reformperioden vil starte 1. januar 2019 og vare i fem år med
ulike faser for planlegging, gjennomføring og evaluering.

Stortingsmeldingen vil bli en viktig brikke
i valgkampen for regjeringspartiene. Her
har de «bevist» at de tar de eldres
situasjon på alvor og ønsker å
gjøre noe med uverdige
levekår for mange av dem.
Men uansett om det er for å
gjøre seg lekre i valgkampen
eller
ikke;
meldingen
inneholder en mengde forslag
til gode tiltak som kan gjøre
livet lettere og mer meningsfylt
for de eldre og som kan bidra til
å utjevne forskjeller mellom de
ulike kommunene i landet. Spørsmålet
blir, som sagt tidligere, i hvilken grad
kommunene selv går inn i reformen med
iver og entusiasme. For oss i

Pensjonistpartiet blir det et spørsmål om
å være meldingens vaktbikkje og følge
opp at kommunene tar tak i saken og
gjør sin del av jobben. Og dette
arbeidet må skje ved at de
enkelte
lokalpartiene
engasjerer seg.
PP-Akershus vil følge opp ved
å komme med innspill etter
hvert som arbeidet går
framover. Det vi erfarer under
veis vil bli viderefør til
lokalpartiene både gjennom
VmA, infoblad til styrene lokalt og
gjennom behandlinger i styret. Vi ønsker
derfor alle lokalpartiene lykke til i
arbeidet med meldingen lokalt.
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NYTT FRA PP-VIKEN
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Innsatsområde Buskerud
Interimsstyret har Buskerud som satsningsområde kommende måneder. Her er
det tatt med noen bilder fra Buskerud (Foto Ole Kr. Fiksdal)

Elvebyen Drammen.

Geilo sentrum.

Hyttefylket Buskerud

Kiting på Hardangervidda
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SAMFERDSEL
I neste nummer av bladet vil vi rette søkelyset mot samferdsel og miljø i fylket.
Vi oppfordrer derfor alle kommunepartiene om å komme med innspill på lokale
saker som er aktuelle i den enkelte kommune.
I tillegg vil vi vurdere programmene for samferdsel og miljø.
Som en smakebit på temaer som engasjerer både lokalt og i fylkesstyret, tar vi
med en artikkel som er publisert på hjemmesiden til PP-Eidsvoll.

Fordel trafikken mellom flyplassene i Østlandsområdet
Mars 2018: Magnar Trondsgård. PP-Eidsvoll

Staten bør bruke noe av Oljefond-milliardene som «står på bok”, – før det er for
sent – og innløste de private aktørene på Rygge og Torp.
Staten har nødvendige lovhjemler, og
kan via oppkjøp, skaffe seg nødvendig
eiendomsrett og styring over disse 3
flyplassene, slik at Gardermoen, Rygge
og Torp framstår som en økonomisk
driftsenhet for samfunnet.

Det bør snarest foretas en total
konsekvens-analyse etter samfunnsøkonomiske beregninger, der tidsforbruk
og alle transportkostnader vedrørende
til- /fra flyplassene er vurdert.
Det bor ca. 1,5 millioner mennesker syd
av Oslo som naturlig sokner til hhv.
Rygge
og
Torp.
(Folkemengde
oppskrevet fra 2013-tabell til 2018) Det
er helt meningsløst at folk sør for Oslo
skal tvinges gjennom flaskehalsen Oslo,
når de likevel skal reise sørover.

Driftsoverskudd kan overføres til andre
flyplasser i Norge slik som i dag.
En slik løsning ville gi store
samfunnsøkonomiske
og
miljømessige fordeler, og bidrar til å
overflødig gjøre en 3. rullebane på
Gardermoen.

Gardemoen
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Miljøforurensning, herunder støy i flyplassnære områder
Flytransport utgjør i dag en stor andel
av CO2-utslippene, men om det hører
du lite av fra sentrale politikere og fra
businessbransjen. Mange
samfunnstopper flyr veldig ofte.

forurensning synes det å være politisk
enighet om både globalt og nasjonalt.
Den tredje rullebane på Gardermoen
er en etter vår mening en unødvendig
sløsing med samfunnets penger. Lille
Norge trenger ikke å sole seg med den
største og fineste flyplassen i verden.
Har Stortinget og Regjeringen styring
på Avinor, eller har de fritt spillerom?

Forskere har registret og beregnet at
en person på en tur til f.eks. Thailand
forbruker ca. 20% av sin normale
«CO2-kvote» i det året. Reduksjon av
Konklusjon:

Staten bør bruke noe av Oljefond-milliardene som «står på bok”, – før det er
for sent – og innløste de private aktørene på Rygge og Torp.

En ny kommune tar form

LILLESTRØM
Fet, Skedsmo og Sørum kommuner slår 01.01.2020 seg sammen til én kommune:

Lillestrøm
Les mer om den nye kommunen i vårt neste nummer som kommer ut 01.09.18
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HOVEDSTYRET

Hovedstyret 2018

Hovedstyret (HS) er partiets øverste administrative organ mellom landsmøtene. HS
har som sine fremste oppgaver å sette landsmøtets vedtak i verk, oppgaver etter
vedtektene samt stifte partier i de fylkene som enda ikke er organisert i PP.
På landsmøtet i mai fikk Hovedstyret følgende sammensetning:
Leder
Pol. nestleder
Orga. nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
1.vara
2.vara
3.vara

Tone Coucheron
Ingebjørg Godskesen
Leif Wikstad
Knut Arne Tveiten
Liv Remman
Dagfinn Wiik
Kirsti Hamre Nilsen
Nina Bie
Aud Edvinsson
Arne Hoem

post@pensjonistpartiet.no
iagodskesen@gmail.com
le_wikstad@yahoo.no
post@pensjonistpartiet.no
liv-judi@frisurf.no
dw@dwiik.com
kirstihamrenilsen@gmail.com
vapp2017@yahoo.com
aud.edvinson@hotmail.no
arnehoem@gmail.com

Hedmark
Aust-Agder
Akershus
Aust-Agder
Rogaland
Møre og Romsdal
Trøndelag
Vest-Agder
Rogaland
Møre og Romsdal

Styret har holdt konstituerende møte i midten av juni og jobbet med arbeidsplan for
det kommende året. Den skal presenteres for Landsstyret på første møte (til høsten).
Vi ønsker HS lykke til med arbeidet i perioden som kommer
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Pensjonistpartiets program omfatter de områdene i politisk arbeid, men vi legger ikke
skjul på at vår prioritering er å ta særlig omsorg for de svakeste gruppene i samfunnet,
de gruppene som har vanskeligst for å få stemmen sin hørt.
Som medlem av Pensjonistpartiet bidrar du til å gjøre oss større og dermed bedre i
stand til å hevde våre krav med styrke.

Bli medlem i Pensjonistpartiet
----------------------------------------------Ja, jeg ønsker å bli medlem i Pensjonistpartiet:
Navn:

_____________________________

Adresse:

_____________________________

Fødselsår: ____________
Postnr.:

____________

Poststed:

____________

Telefon: ____________
E-post:

____________

Sendes til
Tlf.
Eller til

post@akershuspensjonistparti.no
47910758
Leder Ole Kr. Fiksdal
Mattias Skytters vei 175
1482 Nittedal
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Leder
Ledergruppa

leder@akershuspensjonistparti.no
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