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Kjære dere.
Godt nytt år!

På mange måter er vi på vei inn i et skjebneår
for PP-Akershus. Etter to år med iherdig
arbeid for å reparere grunnmuren i partiet
samt sette opp reisverket, er vi nå klare for å
legge på ytterkledningen og fylle huset med
inventar og aktivitet. Men vi har fortsatt
utfordringer i vente.
Fra nyttår mellom 2019 og 2020 vil fylkene Akershus, Østfold og Buskerud bli slått sammen
til ett nytt storfylke; Viken. Jeg tror ikke det vil bli noen lett oppgave å takle denne
nykonstruksjonen av et fylke med bortimot 25% av innbyggertallet i hele Norge. Det som
imidlertid er mest utfordrende for oss, er ikke størrelsen, men at vi ved fylkestingsvalget i
2019 skal stille med én felles liste for alle tre fylkene. Og når vi vet at det pr. d.d. er gjort få
eller ingen anstrengelser for å opprette et fylkeslag i Buskerud, ja da ser jeg for meg at vi
kan få ganske mye å henge fingrene i fremover. Dette vil bli satt i fokus på møtene i
ledergruppa og i fylkesstyret i den nærmeste fremtiden, og jeg er sikker på at vi skal finne
løsninger som kan bidra til at vi står fram som et fullverdig alternativ når valgkampen starter.
Ellers satser styret i PP-Akershus på tre områder som kan virkeliggjøre drømmen om vekst
og framgang:
• Flere medlemmer
• Klare program-satsninger
• Synlighet
Og for å ta medlemsveksten først. Vi kan ikke komme vekk fra at mange av oss begynner å
bli noe tilårskommende og ikke har den innsatskapasiteten som er nødvendig i noen
sammenhenger. Og etter som tiden går, kan det vel også være at noen av oss ikke helt
greier å henge med i moderniseringen av samfunnet. Medlemsverving blir derfor et helt
sentralt punkt i satsningen neste år. Og ikke bare det, men vi må også prøve å nå fram til
de som er yngre enn oss selv. Allerede fra dags dato og framover i tid blir dette en av
hovedsakene våre!
Så er det viktig at vi i vår iver etter å få nye medlemmer ikke glemmer å ta vare på de
medlemmene vi allerede har. Sørge for at de føler seg velkomne i partiet og at de ser det
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meningsfylt å være medlem. Selvskrevede tiltak i så måte er å dra dem med i det daglige
arbeidet og informere om det vi står for og arbeider med. Fylkespartiet kan og må nok gjøre
sitt på dette området, men det er først og fremst i kommunepartiene at den største delen av
arbeidet må gjøres.
Det andre punktet som er dratt fram, er «klare program-satsninger». Partiets landsmøte
vedtok i fjor et mer omfattende program enn vi noen gang har hatt, men på mange måter
har vi glemt å spisse de programpostene som vi mener er aller viktigst for oss. Dette har
styret allerede vedtatt at vi vil gjøre noe med, og rett inn på nyåret vil dette arbeidet bli startet
opp. Så er det opp til årsmøtet 2018 å bestemme om vi har valgt oss inn på riktig spor.
Som et tredje punkt har styret valgt å satse på «synlighet». Kortversjonen av dette er at vi
skal nå fram til velgerne med våre standpunkter i de sakene vi nå velger å satse alt på. Her
har vi for det første satsningen gjennom digitale medier og avisene, men også på arbeidet
vi utfører innenfor de kommunale styrer, råd og utvalg vi er med i. Her må vi med klar
stemme si fra om hva vi står for. Og så skal vi ikke glemme å si fra når andre partier går mot
oss og vedtar løsninger som diskriminerer våre medlemmer og er imot våre programformuleringer.
I året som har gått har jeg hatt mange positive opplevelser så vel i arbeidet for fylkespartiet
som i samarbeidet med kommunepartiene. Det betyr ikke at alt er bare fryd og gammen,
men at det i stort omfang finnes både vilje og lyst til innsats for partiet. Da må vi vel tåle at
det enkelte steder har gått litt trått og at det kreves ekstra innsats framover.
Tross utfordringer, ser jeg fram mot 2018. Ikke minst fordi det finnes mange lojale og
tillitsskapende medledere og medarbeidere i partiet. Takk til dere for fortjenestefull innsats!

Takk til dere alle for innsatsen i året som gikk!
Lykke til med årsmøtene i januar!
Lykke til med arbeidet for partiet i året som kommer!

Gode nyttårshilsener fra
Ole Kristian Fiksdal
Leder PP-Akershus
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