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Kjære partimedlemmer
Pensjonistpartiet har som mål å bli
representert på Stortinget ved høstens
Stortingsvalg, og Akershus er ett av tre fylker
der vi vurderer dette som mulig.
Pensjonistpartiet i Akershus har gjennom hele
det siste året jobbet med dette for øyet, og
med iherdig innsats fra de tillitsvalgte, ser vi nå
at det løsner i mange av kommuner. Daglig får
vi innmeldinger av nye medlemmer, og stadig
opplever vi at flere interesserte er på jakt etter
hva vi mener om dette og hint. Det gjelder så
vel spesielle og dagsaktuelle saker, men også
saker av prinsipiell karakter. Da er det godt å
kunne vise til et omfattende program der vi har
bestemt partiets politikk for de kommende fire
årene.
Rettferdig fordeling
Og hva er det ved vårt program som er
annerledes og gjør det mer tiltrekkende enn

andre partiers program? Jo, for det første har
vi et program som er klart og utvetydig er
tuftet på en rettferdig fordelingspolitikk. En
politikk som skal løfte de svakeste gruppene i
samfunnet fram til et liv med verdige levekår.
Grupper som i det daglige opplever at
samfunnet behandler dem urettferdig.
Grupper som opplever at det er nesten håpløst
å nå fram i kampen mot systemene. Vi har også
satt navn på noen av dem vi mener trenger en
hjelpende hånd:
•
•
•
•
•

Barn og unge som blir utsatt for vold og
overgrep i hjem og på skole,
voksne som sliter med å få seg jobb og
møter et Nav uten evne til å hjelpe,
aleneboende,
eldre omsorgstrengende i hjem og
institusjon,
pensjonister

Vi både krever og arbeider for at alle de gruppene vi har nevnt ovenfor skal kunne oppleve livsglede
og håp om en verdig framtid med god helse.
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Pensjonistpartiet i Akershus
Pensjonister og pensjoner
Pensjonistpartiet arbeider for at mennesker i
alle livsfaser, uansett alder, skal ha et verdig og
meningsfylt liv. Én av livsfasene vil være
pensjonisttilværelsen. Her finner vi ikke bare
de eldre alderspensjonistene, men også
uførepensjonister i alle aldre. Det være seg
uførhet pga. fysiske og/eller psykiske
helseskader, eller andre årsaker. Felles for alle
disse er at de er avhengig av en pensjon som
skal dekke behovet for livsoppholdelse som
også kan gi livsglede. En pensjon som stadig blir
satt under press. Pensjonistpartiet har derfor i
denne valgkampen prioritert å sette fokus på
urettferdige bestemmelser som reduserer
muligheten for pensjonsavhengige til å leve et
verdig liv.
En av kjernepunktene har vært at når den
fastsatte lønnsveksten for andre blir fastsatt,
så skal pensjonistene få et fratrekk på 0,75%.
Men ser vi på andre, negative trekk for

pensjon, kan vi fastslå at vi også har fått store
skatteskjerpelser:
•
•
•
•

•

Reduksjon av maksimalt minstefradrag
fra kr. 95.000 til kr. 75.000
Bortfall av alderdomsfradraget på kr.
19.000
Økt trygdeavgift fra 3% til 5,1 %
(Yrkesaktive betaler 3,4%)
Bortfall av særfradrag for store
sykdomsutgifter som var på minimum
kr. 9.180
Eiendomsskatten innføres i stadig flere
kommuner og rammer pensjonistene
sterkt.

Vi i Pensjonistpartiet synes ikke dette er
rettferdig og vil kjempe med nebb og klør mot
at dette får festet seg i framtiden. Vi tror ikke
lengere på de fleste andre partiene som valg
etter valg har lovet rettferdighet og verdighet.
De holder ikke det de lover.

Helse
Helsepolitikken skal sørge for at det offentlige helsetilbudet har nok kapasitet, faglig kvalitet og
muligheter til å behandle skader og sykdomsutbrudd den enkelte utsettes for. Den skal også sørge
for at helsetilbudet er effektivt og tjener den enkelte pasient/klient ut fra det behovet hun/han har.
•

•

•

•

Privat og offentlig helsetjeneste må sees
under ett. Det offentlige skal betale
regningen uavhengig om hjelpen blir gitt
eller private, eller at behandlingen gis i
utlandet.
Det utarbeides en nasjonal helsestandard
slik at alle, uansett bosted, får likeverdig
behandling.
Det skal legges vekt på korte avstander fra
bosted til akuttilbud, og lokale sykehus
skal bevares.

•
•
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Det skal være psykologisk helsetjeneste i
alle kommuner
Det skal arbeides for psykiatrisk
ambulanse i alle kommuner.
Det skal innarbeides adekvate rutiner i
sykehjem og hjemmesykepleien som kan
bidra til livsglede, framtid og god
folkehelse.

Pensjonistpartiet i Akershus
Uføre og funksjonshemmede
Det er i dag ca 330 000 personer som mottar uføretrygd. Antall unge uføretrygdede mellom 20 og
30 år er økende. Pensjonistpartiet setter som krav at uføretrygdede og grupper med spesielle
utfordringer som personer med nedsatt funksjonsevne, skal få nødvendig hjelp og støtte for at de
skal kunne opprettholde en forsvarlig helsemessig og økonomisk livsstandard.
•

•

•

•

•

Det må settes inn konkrete hjelpe og
støttetiltak for å redusere en økende grad
av unge som blir uføretrygdet. Dette
arbeidet må gis høyeste prioritet.
Personer som er uføretrygdet må sikres
forebyggende helse- og fysioterapi slik at
de som kan får mulighet til å ta seg lønnet
arbeid ved siden av uføretrygden. Aktivitet,
arbeid og sosialisering bidrar til en øket
livskvalitet. Vil opprettholde
Pensjonistpartiet vil arbeide for at
livssituasjonen for mennesker med nedsatt
funksjonsevne må bedres betydelig.
Pensjonistpartiet vil kjempe for sosiale
endringer for disse gruppene gjennom
samarbeid
med
gruppenes
egne
interesseorganisasjoner.
Det skal utarbeides individuell plan når det
er behov for det

•

•

•

Pensjonistpartiet vil ha tilrettelagt arbeid
for personer med nedsatt funksjonsevne.
Totalinntekten må være så høy at den gir
den enkelte opplevelse av å være
selvforsørget.
Pensjonistpartiet
vil
at
psykisk
utviklingshemmede så langt som mulig skal
gis like muligheter til å fungere i samfunnet
som andre borgere. Det skal tilrettelegges
slik at de har mulighet til å velge sin egen
boform.
Pensjonistpartiet vil arbeide for å bedre
inntektsnivået for uføre, herunder også
unge uføre. På kort sikt gjennom skattelette
og endring av regler for personbeskatning,
på lang sikt endre reglene fastsatt for uføre
pr 1.januar 2015.
Pensjonistpartiet
vil
opprettholde
hjelpemiddelsentralen med de funksjoner
den har i dag.

Miljø og klima
Vi er selv hovedansvarlig for å opprettholde et balansert og friskt miljø gjennom energibruk,
produksjon, forbruk, forurensning, tilsettingsstoffer og avfallshåndtering. Det er også vårt ansvar å
ta vare på miljøet slik at våre barn, barnebarn og deres etterkommere kan leve i trygghet og benytte
naturens rikdom som kilde til forebyggelse av sykdom, rekreasjon og styrking av folkehelsen.
•
•
•
•

•

Vern av dyrket mark og bevaring av
kulturlandskapet
Forebygge overforbruk og forurensning
Ivareta en balansert naturforvaltning som
verner både planter, dyr og mennesker.
Ta initiativ til konkrete og forpliktende
handlingsplaner i kommunene for å skape
et trygt miljø
Satse på en rask overgang fra fossilt
brensel som energikilde til fornybare kilder

•
•
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fra solenergi, vannkraft, vindkraft, og
bølgekraft, samt bioenergi.
Arbeide mot utvinning av olje i sårbare
områder og i arktiske strøk
Verne ”grønne lunger” og friluftsområder i
byer og tettsteder og gjøre dem
tilgjengelighet for alle samt sette av
tilstrekkelig areal til lekeplass for barn i
boligområder.

Pensjonistpartiet i Akershus

Våre verdier og politiske kjernesaker
Pensjonistpartiet bygger det politiske arbeid på rettstatens prinsipper og
norsk kulturarv.
Pensjonistpartiet har som fremste oppgave å arbeide for trygge levekår og
en verdig og positiv livssituasjon for alle.
Pensjonistpartiet vil legge til rette for en trygg og utviklende barne- og
ungdomstid
Pensjonistpartiet skal arbeide for tilpasset teoretisk og/eller praktisk
opplæring for elever og lærlinger i skole og bedrift
Pensjonistpartiet krever en rettferdig pensjonsreform og at alle pensjonister
og uføre skal ha samme lønnsutvikling som yrkesaktive
Pensjonistpartiet vil at eiendomsskatten fjernes, og at avgifts-systemene
tilpasses eldre og aleneboende
Pensjonistpartiet skal være pådriver for bosetting i distriktene, aktive bygder,
sterkt jordvern og høy selvforsyningsgrad.
Pensjonistpartiet vil opprettholde en målrettet distriktspolitikk.
Pensjonistpartiet er imot sentralisering av offentlige etater.
Pensjonistpartiet skal arbeide for en sosial og rettferdig boligpolitikk.
Pensjonistpartiet vil arbeide for at oljeavhengige arbeidsplasser på lang sikt
og i størst mulig utstrekning blir erstattet med grønn industri og virksomhet

Vi har 80 dager igjen før dommen skal felles av velgerne ved valgurnene. Det er dager da vi som
medlemmer og vi som tillitsvalgte må gløde for parti og saker; om vi skal nå målet vårt. Jeg
ønsker derfor alle en trivelig og spennende valgkamp og

God sommer!
Ole Kr. Fiksdal
Leder PPA
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