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Svein Otto Nilsen
Leif Arvid Olsen
Willy Ulrik Jarle Wiksaas
Bjarne Kråkvik
Wilhelm Knut Meinhardt
Gunn Irene Svennes
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Trondheim
Leksvik
Namsskogan
Verdal
Levanger
Steinkjer

Bli medlem: ring 91 11 24 70 eller http://www.pensjonistpartiet.no

Retten til et verdig liv

Tannhelse / Psykiatri /Helse / Rus

Pensjonistpartiets fremste oppgave er å arbeide for gode levekår og en god og verdig
livssituasjon for barn og unge, funksjonshemmede, trygdede og eldre i Norge.
Pensjonistene får hvert år 0,75% lavere lønnsvekst enn andre og ektefeller og
samboende får avkortning av sin pensjon fordi at de bor sammen.
Pensjonene må styrkes slik at pensjonistene / trygdede ikke mister kjøpekraft.
Pensjonistpartiet vil at Staten skal ta økonomiske løft for å fjerne fattigdommen i
Norge.
Personer som av ulike grunner ikke kan motta elektronisk post skal få en mulighet
til å opprettholde sin gamle måte med papirpost også i kommende år.

Pensjonistpartiet vil arbeide for at tannhelsetjenesten skal inkluderes som en del av
vårt ordinære helsevesen ved at den kommer inn under de ordinære trygde- og refusjonsordningene. Tannleger må være en integrert del av vårt samhandlingssystem.
Refusjonsordninger for sykdomsrelaterte tannbehandlinger må bedres.

Uførereformen har ført til at de fleste uføre får høyere ligningsinntekt enn tidligere,
og dette slår negativt ut i beregningen av bostøtte og andre tilskuddsordninger.
Pensjonistpartiet krever at Uførereformen endres slik at ingen taper på uførereformen.
Pensjonistpartiet i Nord-Trøndelag ser det som svært viktig at personer med nedsatt
funksjonsevne og kronisk syke har rett til arbeid som alle andre.
Det er et faktum at de med funksjonshemming ønsker å være i arbeid, men tilbudet
er for liten i forhold til alle de som ønsker et slikt tilbud.

Barnevernet
Pensjonistpartiet mener det er fundamentalt viktig at barnevernet skal arbeide for
barnets beste. Barnevernet skal ikke ha mulighet til å foreta omsorgsovertakelse
basert på anonyme tips, mangelfulle bakgrunnsopplysninger og uten etter nær
kontakt med foreldrene.
Foreldrene må først få en mulighet, gjerne i samarbeid med barnevernet til å ta seg
av barna på en trygg og god måte.
Det bør også være en selvfølge at foreldrene / besteforeldrene
i mest mulig grad må få opprettholde kontakten med
barnet etter at det er plassert i fosterhjem, der ikke
særskilte forhold tilsier noe annet.
Ved en eventuell omsorgsovertakelse skal den
nærmeste familie først vurderes som fosterforeldre og tiltak skal være prøvd skikkelig
ovenfor foreldrene.

Pensjonistpartiet godtar ikke dagens lange ventelister for psykiatriske pasienter.
Mennesker med psykiske lidelser skal ha nødvendig behandling når de trenger det,
og i så lang tid det tar å bli friske nok til å klare seg selv i samfunnet.
Ved utskrivning fra behandlingssted krever Pensjonistpartiet at det organiseres tett
oppfølging med botilbud, rehabilitering, deltakelse i kontaktsentra og tilgang til
kontakttelefon.
Pensjonistpartiet er imot nedleggelse av lokale sykehus og vil arbeide for at de fortsatt skal ha en viktig funksjon i vårt samfunn.
Pensjonistpartiet går inn for at det må satses sterkere på forebyggende tiltak mot
rusmisbruk, og at gode, helhetlige behandlingstilbud utbygges og at ettervern
prioriteres. Vi ønsker er kraftig styrking av rusomsorgen, særlig rettet mot ungdom
i faresonen.

Bolig /Eiendomsskatt
Husbankens rammer bør økes med flere ressurser slik at større grupper kan få boliglån. Unge og førstegangsetablerende bør sikres startlån så langt dette er forsvarlig.
Pensjonistpartiet mener at eiendomsskatten er en ren dobbeltbeskatning som bør
fjernes. Eiendomsskatten er urettferdig og rammer usosialt og uavhengig av gjeldsbelastningen på boligen. Eiendomsskatten på privat bolig må fjernes.

Distriktspolitikk
Pensjonistpartiet legger stor vekt på å opprettholde en samfunnsøkonomisk og lønnsom landbruksnæring, og vil gå inn for en målrettet distriktspolitikk. Det er viktig
at mindre driftsenheter som vil satse på nisjeprodukter kan få rammebetingelser
som gjør dette mulig. Partiet vil på dette grunnlag støtte tiltak som bidrar til å sikre
fast bosetting i distriktene. Skolene i distriktet bør bevares så langt dette er mulig.
Distrikts skolen er meget viktig.
JA til sau og storfe. Husdyrhold og rovdyr kan vanskelig forenes.

Utdanning / Arbeid
Det er viktig at yrkesfaglig utdanning bør styrkes, og elever ved yrkesfaglige linjer må
få mulighet til mer praktisk opplæring der dette er nødvendig.
Pensjonistpartiet vil at lærlingordningen skal utvides og styrkes.
Stipendordningen og lånegrensene for personer under utdannelse må heves, slik at
alle gis lik mulighet til fulltidsstudier, uavhengig av foreldres økonomi.
Det bør legges opp til vesentlig flere rekruteringskvoter 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.
Pensjonistpartiet vil arbeide for at fiskeoppdrett og foredling opprettholdes og
videreutvikles. Norge bør i langt større grad enn i dag bli leverandør av bearbeidede
produkter, både på grunn av sysselsetting og økonomisk inntjening.

Samferdsel
Pensjonistpartiet kan ikke akseptere at bare en brøkdel av bilavgiftene benyttes til
utbedring og vedlikehold av veiene i Norge, og går sterkt mot dagens bompengepolitikk. Bygging og vedlikehold av landets infrastruktur er et nasjonalt anliggende.
Pensjonistpartiet går inn for styrking av kollektivtransporten ved bedre tilgjengelighet.
Det er viktig at priser, komfort og service må ligge på et nivå som kan gjøre det
attraktivt å velge kollektivtransport fremfor privatbil. Gratis ferge er et av Pensjonistpartiets mål.

Asyl og Innvandringspolitikk
Pensjonistpartiet ønsker en restriktiv innvandringspolitikk. Vi ser det som viktig at
flyktninger som kommer til landet og søker asyl skal få sin sak behandlet raskest
mulig.
Ved oppholdstillatelse skal det umiddelbart skaffes bolig og gis støtte til livsopphold,
opplæring og arbeid. Ved avslag på søknad om opphold, skal vedkommende straks
utvises.
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