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Nyhetsbrev 12/17 fra Pensjonistpartiet i Akershus
For tillitsvalgte
«Faktaark» (FA)
På ledergruppemøtet og styremøtet 15.06.17 diskuterte vi bruken av «Faktaark», dvs.
de arkene som er utarbeidet i tillegg til programmene våre. Diskusjonene viste at det
hersker en del usikkerhet omkring bruken av dette materiellet, og i oppsummeringen
fra møtet ble det vedtatt at leder både skal gi en orientering om arkene og om bruken
av dem.

Hvorfor faktaark
Faktaarkene er en sammenfatning av enkelte
punkter i programmet som vi ønsker å
fokusere på, men som det kan være vanskelig
å svare konkret og utfyllende på i ulike
sammenhenger. Styret så derfor for det første
faktaarkene som et hjelpemiddel for
tillitsvalgte og medlemmer som skulle ut i
valgkampen og møte velgerne med gode
argumenter for vårt syn.
Faktaarkene fikk etter hvert også betydning
som utdelingsmateriell til velgerne. Dermed får
vi muligheten til variasjon slik at velgerne ikke
blir lei av det «samme stoffet» hele tiden.
Erfaring
På stand i Nannestad tok vi i bruk fem
forskjellige faktaark samtidig med at vi også
delte ut fylkesprogrammet. Dette viste seg å

bli i overkant mye og bidro ikke til at vi fikk en
klar profil på hva vi skulle snakke om. Vi
merket oss også at de øvrige partiene var
måteholdne med å dele ut trykksaker. De
fleste hadde én eller to brosjyrer/ark til
utdeling. Vi så også enkelte partier som ikke
hadde trykt materiell med seg, men som
baserte seg på store plakater og samtaler med
folk som «stakk innom».
Hvilke faktaark har vi?
Etter at saken var drøftet i styret og i
ledergruppa, ble det vedtatt at ledergruppa
skulle
lage
faktaark
innenfor
de
programområdene vi mente var viktigst å
fokusere på. Etter hvert skulle vi også vurdere
nye faktaark dersom debattene i valgkampen
fikk fokus på spesielle saker/saksområder vi
ikke hadde tatt med. I første omgang er vi
ferdige med følgende faktaark:

FA 02

Demokrati:
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FA 04a

Eldre:

Trygdeoppgjøret

FA 05a

Omsorg:

Rusmisbruk er mer enn narkotika

FA 08a

Miljø:

Oljeboring og sårbare områder
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Nye faktaark?
Ingen av oss vet eksakt hva som vil bli
fokusert under valgkampen. De to største
partiene ser imidlertid ut til å gå for skole,
helse, miljø, skatt og demokrati. Vi ser
også at de minste partiene hopper på
dagsaktuelle saker eller konsentrerer seg
om ett eller to tema.
Ved årets valg har vi gjennom fylkesprogrammet valgt / prioritert hele ni

programområder. For å bidra til at det blir
litt lettere å møte velgerne har vi altså så
langt laget de fire faktaarkene som er
nevnt foran. Diskusjonen på møtene i
ledergruppa og styret 15.06.17, viste at det
er behov for nye ark om Helsepolitikk og
om Pensjoner. Dette arbeidet er nå i gang.
Dersom lokalpartiene mener at de har
behov for ark med andre tema, melder
de behovet til ledergruppa.

Bruken av faktaarkene

Faktaarkene er et supplement til
programmene og skal i utgangspunktet
brukes samtidig i alle kommunene slik at vi
framstår som et enhetlig parti over hele
fylket. Det betyr at ledergruppa mener at vi
skal variere bruken av materiellet fra uke
til uke etter følgende plan:
Alle uker:
innstikk

Fylkesprogrammet / lokalt

Uke 25:

FA 02 / FA 4a

Uke 26:

FA 02 / FA 4A

I juli regner ledergruppa med at det er
nødvendig med ferie for de aller fleste,
men allerede i uke 31 regner må vi være i
full sving igjen. I slutten av juli vil det derfor
komme et nytt info/nyhetsbrev med
oversikt over nye faktaark samt hvilke ark
som skal brukes når.

Ferieaktiviteter
«Synlighet» må være vårt mantra under
valgkampen. Dersom dere i lokalpartiene
vet om eller får vite om arrangementer i juli
der vi bør/må vise oss, så må dere sende
beskjed til leder på e-post slik at jeg eller
andre i styret/kandidatlisten kan delta. Det
samme gjelder om dere kommer over
nyheter/artikler med mer som dere vil at vi
i PPA må/bør kommentere eller ta tak i.

NB! Dette betyr også at jeg ber om at
de enkelte av dere sender en tilbakePensjonistpartiet i Akershus
Tlf.: 479 10 758
leder@akershuspensjonistparti.no

melding om når dere har ferie og eller
er totalt utilgjengelige for oppdrag.
Neste nyhetsbrev sendes ut mandag
19.06.17 og omhandler bruk av
«Nyhetsbrevet» samt oversikt over
bestillinger av materiell.

Mvh Ole Kr. Fiksdal
Leder PPA
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