Glem ditt gamle parti
– det har glemt deg!
– og se hva ditt gamle parti har
bestemt for pensjonistene:
• Fjernet skattefradraget for eldre (ca 19 000,-)
• Helsedelen i Folketrygden økt fra 3 % til 4,5 %
• Klassefradraget for ektefelle er fjernet
• Pensjonisten får hvert år 0,75 % lavere lønnsvekst enn andre
• Ektefeller får 15 % avkorting av sin pensjon,
fordi at de bor sammen
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DERSOM HVER TREDJE PENSJONIST
STEMMER PÅ PENSJONISTPARTIET,
VIL PARTIET FÅ INN 40 REPR.
PÅ STORTINGET!
PensjonistPartiet vil ha sitt hovedfokus på

PENSJONISTENE og de svake grupper i samfunnet.
Men PensjonistPartiet er et parti for ALLE!
Sentrale punkter:
• Helse, velferd og omsorg. (Vi overveier å
bytte ut ordet «omsorg» med «rettighet»)
• De kommunale tilbud til eldre og svakerestilte
• Lokalsykehusenes rolle og framtidige funksjon
• Pensjonsreformen og skattlegging av pensjoner
• Samhandlingsreformen
• TANNHELSE for eldre og svakerestilte (Gratis)
• Digitalisering av offentlige tjenester
• Arveavgiftskatt og eiendomsskatt MÅ BORT
• Trygghet i hverdagen (Lov og orden)
• PensjonistPartiet er positiv til ALTERNATIV MEDISIN!

GLEM DITT GAMLE PARTI
-

DET HAR GLEMT DEG!

SKOLE OG OPPVEKST
PensjonistPartiet mener at skole og utdanning er viktig.

Partiet vil styrke LÆRERUTDANNINGEN, men minst like viktig er
UTVELGELSEN AV HVEM SOM SKAL BLI LÆRERE.
Læreren må få tilbake sin autoritet i klasserommet.
• Grunnskolen må få sette fokus på
minimum antall elever i klassen
• Færre elever pr. lærer
• VIDEREGÅENDE SKOLE må fokusere på de
praktiske fagene, i tillegg til teoretiske retningene.
• HØYERE UTDANNING (Universitet og høgskole).
Studentene må få bedre boforhold og det må
bygges flere studentboliger.

GLEM DITT GAMLE PARTI
-

DET HAR GLEMT DEG!

NÆRINGSPOLITIKK
PensjonistPartiet er klar over at et moderne velferdsamfunn er

avhengig av et velfungerende næringsliv.

Her er det lett å glemme selve fundamentet:
PRIMÆRNÆRINGENE FISKE OG JORBRUK, disse må styrkes.
Vi må få en annen energipolitikk
ovenfor KRAFTKREVENDE INDUSTRI
HAVBRUKSNÆRINGEN blir stadig viktigere.
Den må være bærekraftig
Fortsatt satsing på OLJENÆRINGEN – men med sikkerhet i høysetet!
PensjonistPartiet støtter NORDOMRÅDE-SATSINGEN
Næringspolitikken vil innvirke på distriktene,
Vi er avhengig av å ha livskraftige bygder!
Dersom hver tredje pensjonist stemmer på Pensjonistpartiet,
vil partiet få inn ca 40 representanter på Tinget!

GLEM DITT GAMLE PARTI
-

DET HAR GLEMT DEG!

BOLIGPOLITIKK FOR UNGDOM
PensjonistPartiet fokuserer på de som har passert den første ungdom.

Men vi satser også på de unge.

Barnefamiliene står sentralt i PensjonistPartiet politikk.
Og her er BARNEVERNET sentralt. Her er det mye som må gjøres,
før vi får et velfungerende BARNEVERN.
• Økt startlån fra Husbanken
for å innfri bankens krav til
15 % egenandel
• Boligpolitikken for unge
må ha en sosial profil.
• Økt boligsparing for unge
(BSU), til 300 000,med 25 % skattefradrag
• To-prisordning for private, med lav sats for strøm
og nettleie på de første 20 000 kWh

GLEM DITT GAMLE PARTI
-

DET HAR GLEMT DEG!
Stem

SAMFERDSEL og KOMMUNIKASJON
En av kjernepunktene i PensjonistPartiet politikk.
For å ta hele landet i bruk, må vi bygge ut:
• Veier
• Jernbane
• Bredbånd
• PensjonistPartiet mener at bilistene allerede har betalt
sin del av vei-utbyggingen, gjennom bilavgifter.
• Veibygging- og vedlikehold skal foregå UTEN BOMPENGER
• Jernbanen skal bygges ut med dobbelspor,
ikke bare i de største byene.
• Mer gods over på jernbane
• Kollektiv-tilbudet må bygges ut.
Det må bli mye billigere å reise kollektivt

PensjonistPartiet SETTER STORT
FOKUS PÅ Å FÅ GRATIS FERGER I NORGE!
Dersom Stortinget ønsker gratis ferger i Norge, vil dette koste
den norske stat ca. 1,7 milliard pr år. Dette vil betale seg
igjen, ved økt trafikk, økt tilgjengelighet og det blir mye mer
attaraktivt å etablere seg i distriktene. Og vi må ikke glemme
at den største fergeoverfarten er i Oslofjorden!

GLEM DITT GAMLE PARTI
-

DET HAR GLEMT DEG!

TILTAK FOR PENSJONISTER og andre.
Førerkort:
ALLE skal ha like vilkår for å kjøre bil i Norge.
ALLE  i Norge  har samme plikt til aktsomhet i trafikken.
Om de er 80 år eller de er 20 år.
Det er sjåførerens plikt å innfri de krav som stilles for å kjøre bil.
Uansett alder.
Verdighet:
ALLE skal bli behandlet med VERDIGHET.
Ligger du på et sykehjem, har du en funksjonshemming,
har du en annen hudfarge, har du en annen religion,
stikker du deg ut i klasserommet.
Uansett:
Du skal bli behandlet med VERDIGHET.
Mobbing:
Ingen skal bli mobbet, ikke de eldre,
men heller ikke de unge.
PensjonistPartiet har en null-visjon
for mobbing.
Dersom en elev blir mobbet,
skal ikke mobbeofferet skifte skole.
Det skal eventuelt mobberen gjøre.

GLEM DITT GAMLE PARTI
-

DET HAR GLEMT DEG!

Fyll ut og postlegg. PensjonistPartiet betaler portoen

/

Tlf nr

Fornavn

/
Mobil tlf nr

/

Medlemskontingent
Medlemskontingenten varierer mellom kommunepartiene.
Betalingsinformasjon gis i velkomstbrev.
Rabatt for ektefelle og samboere.

 Jeg ønsker mer informasjon om PensjonistPartiet

 Jeg ønsker å bli medlem.

Kryss av:

E-mail

Adresse

Etternavn

Faks nr

fødselsdato og år

som sikkerhet for
HELSE – VELFERD – OMSORG –
Visjon: Trygghet og velferd for alle

Fyll ut og postlegg. PensjonistPartiet betaler portoen

GLEM DITT GAMLE PARTI
- DET HAR GLEMT DEG!
Dersom 1 av 3 pensjonister stemmer
på Pensjonistpartiet, vil vi få inn
ca. 40 representanter på Tinget!
Dersom ALLE pensjonistene
stemmer på Pensjonistpartiet,
har vi rent flertall!

PENSJONISTENE HAR MAKT
– MEN DE SKJØNNER DET IKKE!

Fyll ut og postlegg. PensjonistPartiet betaler portoen

PensjonistPartiet

Svarsending 1311
0090 Oslo

