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Nyhetsbrev 08/17 fra Pensjonistpartiet i Akershus
Landsmøtet 2017 – Hovedstyret (HS)
Landsmøtet vedtok omfattende endringer i HS. Etter kampvotering valgte møtet ny leder for
partiet, Ottar Gjermundnes fra Aust-Agder. Han fikk med seg Knut Arne Tveiten fra eget
fylke som sekretær. For oss var det kjempegledelig at både Leif Wikstad og Christian
Jenssen ble valgt inn som henholdsvis organisatorisk nestleder og 1. vararepresentant. Vi
har dermed to stemmer tilstede på hvert HS-møte. Styret har nå følgende sammensetning:

Bakerst fra venstre: Leif Wikstad org. nestleder (Akershus), Knut Arne Tveiten sekretær (Aust-Agder), Ottar
Gjermundnes leder (Aust-Agder), Dagfinn Wiik styremedlem (Møre og Romsdal), B. Christian Jenssen 1.
varamedlem (Akershus), Arne Hoem 2. varamedlem (Møre og Romsdal)
Fremst fra venstre: Liv Remman kasserer (Rogaland), Ruth Hoel styremedlem (Sør-Trøndelag), Nina Bie 3.
varamedlem, Tone Coucheron politisk nestleder (Hedmark).
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Landsmøtet 2017 – Etiske retningslinjer
Landsmøtet har enstemmig vedtatt forslaget fra Pensjonistpartiet i Akershus om etiske
retningslinjer. Det regelverket PPA har praktisert i ett år, er nå gjeldende for hele partiet. I
spørsmålene om etikk, rett eller galt, har hver eneste tillitsvalgt en forpliktelse på
ANSVAR – RESPEKT - REDELIGHET
De etiske retningslinjene er lagt ut på fylkespartiets hjemmeside www.pp-akershus.info

Landsmøtet 2017 – Prinsipp- og handlingsprogrammet
Det har vært en tøff kamp mellom landsmøtene i 2016 og 2017 for
å få fram et godt program for de fire neste årene. LM har imidlertid
vedtatt det framlagte programmet som vi Akershus har arbeidet
grundig med i nevnte periode. I morgen, 24.05.17, vil leder
Gjermundnes og leder i PPA Fiksdal, møtes for å starte
redigeringen av forslaget i henhold til endringsforslag som kom inn
på LM. Fra vår side leverte vi inn tilleggsforslag om å forsterke
programpunktet vedrørende forsvar og sikkerhet samt et helt nytt
programpunkt om funksjonshemmede og uføre.
Straks programmet er redigert ferdig vil, fylkespartiet starte
arbeidet med markedsføring/ synliggjøring av de punktene som er
særlig viktige for PPA. Hjemmeside, Facebook-side og aviser vil bli brukt i prosessen. I
tillegg vil vi fortsette arbeidet med faktaarkene våre slik at lokalpartiene kan få
hovedpunktene i vår politikk i konsentrert form. Vi har også grunn til å tro at de delene av
programmet som omfatter handlingene/kampsakene de neste 4 årene, vil bli trykket opp.

Landsmøtet 2017 – Resolusjoner
LM vedtok et stort antall resolusjoner, deriblant en fra Akershus vedr. evalueringen av den
pensjonsjonreformen som ble satt i verk i 2011. Vi mener at det ikke henger på greip med
en reform som underregulerer pensjonene år for år slik at vi i løpet av en 13-årsperiode
mister omtrent ett års inntekt.
Resolusjonen m/begrunnelse, er lagt ut på vår hjemmeside www.pp-akershus.info

Landsmøtet 2017 – Navneendring
Forslag fra Møre og Romsdal om å sette ned en komité for å endre navn på partiet, ble
vedtatt. Komitéen skal være ferdig med arbeidet innen neste landsmøte.
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Landsmøtet 2017 – Generelt
Delvis takket være to meget dyktige dirigenter, Liv Engom fra
Hedmark og Harald Fagervold Sør-Trøndelag, foregikk
Landsmøtet unna på en svært konstruktiv, effektiv og saklig
måte. Med god stemning og optimisme kom vi fram til en rekke
gode vedtak som gir oss heftige arbeidsoppdrag framover,
men som også gir håp om at vi nå har nådd et punkt hvor vi
for alvor begynner å bevege oss oppover på omtrent alle felt.
Tonen ble slått an av leder Per Walseth i hans innledningsforedrag til Landsmøtet og i den
politiske debatten som fulgte.

Landsmøtet 2017 – Hovedpunkter i leders innledningsforedrag
Nedenfor har vi satt inn innledningen på leders tale. Kopi av hele talen er lagt ut på vår hjemmeside
www.pp-akershus.info

Kjære landsmøte, kjære delegater.
Vi er allerede inne i en periode hvor det viktigste for enkelte politikere fra
etablerte partier er å snakke om motstanderne, ja hva fikk vi ikke høre fra AP,s
landsmøte, hvor Støre hakket løs på dagens regjering og ikke minst Høyre. Skal
vi i PP også føre en slik valgkamp framover mot valget i september?
Jeg håper jeg har alle med meg nå jeg sier – NEI!
Vi i PP skal snakke om hva vi står for, fremheve våre saker som er viktige for
framtidens NORGE. Mange av oss i PP har levd så lenge at vi vet hva som trengs
for at landet vårt fortsatt skal være verdens lykkeligste land, men vi må ikke
glemme alle de som lever under EU,s fattigdomsgrense, alle de som bli utsatt for
vold, alle barn som blir utsatt for overgrep, foreldre som ikke kommer i jobb,
elever som flipper ut av videregående, alle de som er avhengig av ulovlige stoffer
som narkotika, alle de barna som lever i immigrant-familier som ikke lærer norsk
før de kommer på skolen som 6-åringer. Alt dette bør være viktigere for oss enn
debatten om konsekvensutredning utenfor Lofoten.
PP skal snakke om alle disse tingene som er viktige for det enkelte menneske,
den enkelte familie, og ikke minst hvordan vi kan gjøre samholdet og utviklingen
bedre. Da er IKKE FORMELEN å angripe hverandres politiske ståsteder, men
heller lytte til, forstå, og kanskje ta inn over oss hva andre politiske partier mener
om saker som vi brenner for.
Hvorfor har stortinget vedtatt en pensjonsreform som slå ut så uheldig for mange
pensjonister i Norge. Alle blir trukket 0.75 % i forhold til generell lønnsøkning,
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dette betyr at i år med økende prisøkning vil dette slå enda verre ut. Spesielt
rammes en stor del av de som er omfattet av uførereformen. Her er det fortsatt
en overgangsordning, men når denne faller bort vil mange uføre få reduserte
utbetalinger. ‘

Valgkampen
Fylkesprogrammet er nå ferdig og fordelt. Dette blir vår hovedbrosjyre sammen med
innstikkene fra hver av de tre regionene. Avtales med Ola.
Prinsipp- og handlingsprogrammet ferdigstilles denne uka og sendes deretter til trykking.
Lokalpartiene får et begrenset opplag, først og fremst for internt bruk for tillitsvalgte, men
det kan også deles ut til spesielt interesserte velgere.
Handlingsprogrammet er en sammenfatning av arbeidspunktene i prinsipp- og
handlingsprogrammet. Her har vi allerede bestilt 2500 eksemplarer til fordeling lokalt.
Faktaarkene er konkretiseringer av de enkelte programpunktene vi i Akershus brenner for.
Etter at programmet nå er vedtatt, vil faktarkene bli produsert fortløpende av ledergruppen
og sendt ut til lokalpartiene. Dere kan da kopiere og bruke dem i forbidelse med stands i
slutten av måneden. De kan også brukes som grunnlag for artikler på hjemmesider,
facebook og i aviser. Forutsatt ferdig før sommeren skyter fart i juli.
Avisinnlegg er en av de faktorene som bidsrar til synlighet. Jeg etterlyser derfor de av dere
som har skrivekløe og evne til å melde dere som skribenter for aktuelle saker. Alle artiklene
vil bli satt inn på hjemmesiden www.pp-akershus.info og kan omarbeides for bruk lokalt.
Stands er viktig når det gjelder markedsføringen av vår politikk. Ikke bare for å dele ut
brosjyrer, men også for å komme i kontakt med og snakke med folk. Her har vi en del
materiell som kan brukes til å piffe opp standene med.
Materiell. PPA har kjøpt inn fem telt som vi låner ut til lokalpartiene når de trenger det. Her
har vi også kjøpt inn bannere med partiets logo som kan brukes i front av teltene. Dersom
enkelte lokalpartier ønsker plakater i A3-format med enklebudskap, kan disse bestilles hos
leder på leder@akershuspensjonistparti.no eller på tlf. 479 10 758.
Rollup med eget og sentralt design som kan brukes lokalt når det arrangeres stands. Ta
kontakt med Ole Kr. eller Leif på e-post eller pr. telefon.
Klebe-/klistremerker med partiets logo er fordelt i et mindre antall til hvert av lokalpartene.
Her er det bestilt mer fra partiet sentralt. Blir fordelt senere.
Annet. Ledergruppen (valgkampkomitéen) vil fortløpende vurdere annet materiell / andre
tiltak.
Deltakelse. Gi beskjed til ledergruppen om dere ønsker at noen av kandidatene eller
medlemmer av fylkesstyret kan bistå med deltakelse på møter eller arrangementer lokalt
Ole Kr. Fiksdal
leder PPA
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