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Vi bryr oss!

Styret i Pensjonistpartiet i Akershus
ønsker medlemmer og medledere i
Pensjonistpartiet i Akershus

Godt nytt år
©

Akershus går inn i sitt siste år som eget fylke. Fra 01.01.20 blir fylkene
Østfold, Akershus og Buskerud slått sammen til storfylket Viken.
Sammenslåingen har imidlertid allerede begynt å virke ved at
fylkesvalget 2019 skal gjelde som valg til fylkestinget i nye Viken.
Partiene har derfor vært nødt til å danne nye fylkesenheter som kan stå
for alle formaliteter i forbindelse med valget av fylkesting i 2019.
Pensjonistpartiet i Viken ble stiftet i mars 2018
for å tilpasse partiorganisasjonen til de nye
reglene. Dessverre har ikke interimsstyret
kommet i havn med de oppgavene de skulle
utføre, og pr. d.d. står vi fremdeles igjen
med en rekke ubesvarte spørsmål som
skal avklares utover våren 2019. Det
eneste vi vet med sikkerhet er at
Pensjonistpartiet i Akershus opphører
som egen partienhet senest den 01.01.20. Da
er det «exit og ut» for godt!

får på plass en permanent organisasjonsenhet
for Pensjonistpartiet i Viken og at arbeidet med
fylkestingsvalget utføres av dette styret.
Styret for Pensjonistpartiet i Akershus
vil i samme periode konsentrere all
virksomhet
om
å
hjelpe
de
kommunepartiene som pr. i dag er
registrert i Akershus. I forslaget til
budsjett som skal vedtas av årsmøtet i februar,
har vi da også målrettet bruken av tilgjengelige
midler mot kommunevalgkampen.

Pensjonistpartiet i Akershus har vurdert
situasjonen vi står i og fylkesstyret har fattet
klare vedtak som peker mot at vi vil fortsette å
egen partiorganisasjon fram til valgene i 2019.
I denne perioden forventer vi at interimsstyret

Godt nytt år og
Lykke til med valgkampen 2019.
Ole Kristian Fiksdal
Leder Pensjonistpartiet i Akershus

Bildet til høyre gjengir forsiden av første nr. av VmA i 2017. I tiden etter
den første utgivelsen har vi gitt ut 6 nummer, og grovt sett kan vi vel si at
bladet har vært en suksess. Vi har greid målsettingen om å få til en
publikasjon som skulle vise viktige sider ved arbeidet i Pensjonistpartiet i
Akershus.
I og med at arbeidet nå vil skje innenfor rammen av et nytt fylke, må vi
innse at bladet kanskje har utspilt sin rolle. Spørsmålet om nedleggelse
vil bli tatt opp på ledergruppemøte i januar.
Jeg takker alle som har bidratt med artikler, organisatorisk stoff og bilder.

Av Ole Kristian Fiksdal
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2018 har vært et år med mye turbulens innenfor de politiske miljøene. Intriger og
maktkamp har preget nyhetene, og på flere områder har vi fått innblikk i et uverdig
spill der ledende politikere har brukt mer tid på å fremme egen fortreffelighet enn å
bidra til verdige levekår for alle.
Hverken Giskesaken, Borten Moe-saken eller
Listhaugsaken(e) kan ha gledet de involverte. Heller
ikke «garasjesaken» eller riksrevisjonens stadige
påpekninger av ineffektivitet, får en tro. La meg også
ta med de folkevalgtes bevilgninger til egne partiers
virksomhet. Når de store i tillegg velger å skjule
bruken av pengene bak en mur av taushet og
hemmelighold, nærmer vi oss vel det som kan kalles
politisk korrupsjon. Ikke bra!

før valget i 2017 vil de spise kameler så det
skummer rundt dem. For å gjemme noe av svikene
mot egne programmer, er jeg redd for at det vil
myldre av «vil arbeide for» i den nye erklæringen.
Dette reiser selvfølgelig et spørsmål om vi kan
«stole på». Stole på partiene når de går til valg på
fagre og luftige løfter. Hva når koalisjoner skal
inngås og maktposisjoner fordeles? Hva betyr et
løfte eller to da? Begrepet politikerforakt synes å få
en ny blomstringstid.

Og kanskje står det verste igjen når
regjeringspartiene nå skal forhandle med Krf om en
ny regjeringsplattform. Her skal lederne for de
borgerlige partiene møtes for å forhandle bort saker
og synspunkter de brenner for. I strid med løftene

Men aller mest: Kan vi stole på ledere som stiller seg
selv i front og til disposisjon for uredelig
markedsføring av løftebrudd og velgersvik?

Også i Pensjonistpartiet har vi hatt uroligheter.
Sammenliknet med orkanene i de største partiene,
er det likevel som flau bris å regne. Likevel er det
tungt å være ledende tillitsvalgt når vanskene ruller
fram. Og kanskje aller verst når unnlatelsessyndromet slår til for fullt: Når de som har fått tillit
unnlater å gjøre det de har forpliktet seg til. Når
«ansvar» er en klisje i stedet for en realitet.

parti før vi går inn i valgkampen. Først og fremst
for å kunne forebygge fremtidige episoder, men
også for å rydde opp i gammel uenighet som ligger
og ulmer. Kanskje er det på tide at også vi ser litt
på oss selv. Spesielt vi som er ledere. Er vi til å
stole på. Tar vi ansvar, har vi respekt for
hverandre og for velgerne, er vi redelige i
utførelsen av våre politiske verv?

Pensjonistpartiet i Akershus har krevet at
Landsstyret møtes for å vurdere forholdene i eget

Pensjonistpartiet i Akershus håper Hovedstyret vil
ta stilling til saken raskt innpå nyåret!

VI BRYR OSS!
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Styret i Pensjonistpartiet i Akershus innkaller med dette til siste ordinære
årsmøte i Pensjonistpartiet i Akershus

torsdag den 28. februar 2019 kl. 10:00
i Skedsmo Rådhus i Lillestrøm
Saker som ønskes behandlet på fylkets årsmøte bør også være behandlet på
kommunepartienes årsmøte. Frist for innsending: 14.februar.
Innkalling med saksliste og sakspapirer sendes ut 14 dager før møtet.
Delegater:
Fylkesstyrets 9 faste medlemmer
Lederne fra alle partiene + årsmøtevalgte delegater:
Asker: 2 / Bærum: 3 / Eidsvoll: 2 / Frogn: 2 / Lillestrøm: 2 / Nannestad: 2 /
Nittedal: 2 / Nordre Follo: 2 / Rælingen 2 / Ullensaker: 2

Tidligere i år har styret sendt ut tre valgnotater med opplysninger, tips og råd foran valgene 2019.
Tidlig januar vil vi samle alle vesentlige opplysninger i et lite hefte som deles ut til tillitsvalgte i
Akershus. Heftet vil bli behandlet av ledergruppa på første møte i januar før det sendes ut.

På bloggen vår www.pp-akershus.info har vi startet opp en nettbutikk for de vanligste effektene som
skal og kan brukes under valget. På ledergruppemøtet 11. januar 2019 vil vi ta stilling til om dette
er et tiltak vi vil satse videre på. Fram til møtet vil imidlertid butikken være aktiv slik at de som ønsker
det, kan bestille effekter/materiell slik som nå.

VERDIGE LEVEKÅR FOR ALLE

VI BRYR OSS!
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