Livsglede
Pensjonistpartiet skal arbeide for:
- at pensjons- og uførereformene endres slik at alle mottakere
av pensjon får den samme lønnsutvikling som yrkesaktive.
- å tilpasse skatte- og avgiftssystemene for trygdede og enslige
- å fjerne eiendomsskatten på privatbolig
- at eiendomsskatten beholdes på verker og bruk.
- aldersvennlige kommuner
- en sykehjemgaranti på lik linje med barnehagegarantien
- omsorgslønn for de som steller sine pårørende
- at det bygges nok boliger med et prisnivå som gjør at både
unge, mennesker med nedsatt funksjonsevne og
minstepensjonister har mulighet til å bo der
Framtid
Pensjonistpartiet skal arbeide for:
- at de som ikke behersker data fortsatt skal kunne motta
nødvendig informasjon på papir og utføre betalinger/ta ut
penger uten ekstra kostnader.
- å videreutvikle landbruket og skognæringen- herunder et
sterkt jordvern.
- rask utbygging av E 6 samt tog med dobbeltspor i langtunnel
fra Trondheim til Hommelvik.
- at alle beslutninger som fattes i et langsiktig og bærekraftig
perspektiv skal miljø og sosiale faktorer tillegges minst like
stor vekt som økonomi
-

rekrutteringskvoter på torsk til ungdommer som vil begynne med
fiske.
kommunen skal ha ansvar for tildeling og utlån av kvoter for å
hindre at kvotene blir videresolgt. Ubrukte kvoter skal leveres
tilbake til kommunen.

Det er nå 40 år siden drivgarnsfiske ble forbudt. For å styrke
kystfiskenæringen ønsker vi å åpne for drivgarnsfiske etter laks ute i
havet. Det samme gjelder for laksenot ved kysten som det snart er
slutt på.

-

å forske videre for å utnytte alt avfall og søppel som en
ressurs
utnytte tilgjengelig biogass for offentlige kjøretøy
forsere utbyggingen av el- og hydrogenstasjoner
å motarbeide sentralisering av offentlige arbeidsplasser i
fylket
å flytte offentlig arbeidsplasser ut fra Osloregionen
et sterkt og landsdekkende HV og sivilforsvar

Folkehelse
Pensjonistpartiet skal arbeide for:
- gratis barnehage og SFO, at kontantstøtten fjernes og
barnetrygden reguleres etter familiens inntekt.
- å opprettholde og videreutvikle et desentralisert
videregående skoletilbud
- å styrke høg- og fagskoleutdanningen
- å tilrettelegge for private barnehager, skoler og eldreomsorg
- å etablere dyrepoliti i hele landet
- et helsevesen med tilfredsstillende akuttfunksjoner i hele
fylket
- gratis tannhelse for pensjonister på lik linje med andre
helsetjenester

Liste til STORTINGVALGET
1. Per Walseth, Malvik
2. Elizabeth Moan, Trondheim
3. Janne Svorkås, Orkdal
4. Mona Foss, Rissa
5. Per Ervik, Hitra
6. Morten Kokaas, Trondheim
7. Hararld Fagervold, Rissa
8. Anne Grethe Thorstensen, Malvik
9. Arne Samskott, Orkdal
10. Synnøve Hansen, Hitra
11. Svein Otto Nilsen, Trondheim
12. Kirsti Hamre Nilsen, Malvik
13. Robert Barø, Malvik
14. Inga Heggvik, Hitra
15. Ivar Andersskog, Malvik
16. Terje Wold, Trondheim

VALGPROGRAM 2017 -2021
SØR -TRØNDELAG FYLKE

STEM PENSJONISTPARTIET – HVER STEMME ER VIKTIG FOR Å
UTVIKLE PARTIET OG Å STYRKE PENSJONISTENES RETTIGHETER.

Hjemmeside: www.pensjonistpartiet.no
Kontaktperson fylket: Per Walseth,
Per.walseth@live.no

Partiet for alle
Ung og gammel – hånd i hånd

