FYLKESTINGSVALGET 2019

VIKEN

Pensjonistpartiet i Viken
bygger sitt program på
rettsstatens prinsipper og
norsk kulturarv

Pensjonistpartiet i Viken
arbeider for at alle skal
kunne oppleve verdige liv i
hverdagen

Din stemme er viktig for at
partiet skal bli representert i
fylkestinget.

Stem Pensjonistpartiet i 2019!

Pensjonistpartiet i Viken
arbeider for at barn og
unge, voksne, eldre og
trygdede skal oppleve
trygge levekår og livsglede
i hverdagen

Pensjonistpartiet i Viken
vil kjempe for at Viken skal
bli et fylke med gode
tjenester så nært som
mulig der folk bor

Ragnar
Dahl

Knut Erik
Christophersen

Margit
Ramsrud

Pensjonistpartiet i Viken
vil
bygge
relasjoner
mellom politikere og innbyggere ved å opptre med
ansvar,
respekt
og
redelighet når det gjelder å
ta folks meninger på alvor.

Nettside: www.pensjonistpartiet/viken
Kontakt: ppviken@gmail.com

VIKEN

Hardangervidda

Drammen

Fetsund lenser / Glomma

Akershus/Østfold

Svinesund
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PENSJONISTPARTIET
Pensjonistpartiet bygger sitt politiske arbeid på norsk kulturarv,
rettsstatens prinsipper og på en styrking av folkestyret.
Pensjonistpartiet vil i særlig grad verne om interessene til de
gruppene i samfunnet som blir urettferdig behandlet og har
vanskelig for å nå fram med sine krav i systemene.
I kommende periode har Pensjonistpartiet i Viken prioritert
God velferd for barn, unge, voksne og eldre
Trygg omsorg for alle med nedsatt funksjonsevne
Trygghet og livsglede i hverdagen
Rettferdig fordeling
Offensiv handling mot klimaendringer og miljøforurensning
Arbeid for å gjenreise tilliten til politikk og redelige politikere

Det etterfølgende programmet for valgperioden gir en kort oversikt
over de innsatsområdene vi vil arbeide med.
Vi inviterer dere alle til å være med på å skape et nytt fylke der det
vil være et godt sted for alle å vokse opp i og der fylket og
kommunene viser ansvar og respekt for sine innbyggere.

Stem pensjonistpartiet

Nettadresse:
E-post:
Tlf.:

www.pensjonistpartiet.no/viken
ppviken@gmail.com
479 10 758
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INNSATSOMRÅDER PÅ FYLKES- OG KOMMUNEPLAN
2019 - 2023
I den kommende valgperioden prioriterer Pensjonistpartiet i VIKEN følgende
innsatsområder:

VELFERD
Pensjonistpartiet skal arbeide for at barn og
ungdom i VIKEN skal ha et trygt og godt
Pensjonistpartiet vil at
oppvekst- og læringsmiljø
Barnehage og skole skal tilføres tilstrekkelig
barn og ungdom i
med ressurser slik at de kan ivareta sin
Viken skal ha et trygt
oppgave på en god måte
og godt oppvekst- og
Elever med spesielle utfordringer skal få
tilrettelagt undervisning
læringsmiljø
Skolene skal gis mulighet til å stanse all form
for mobbing
Foreldrene skal sikres god kontakt med
skolene
Barn og ungdom i Viken skal sikres fritidsaktiviteter gjennom gode
støtteordninger
Barnevernstjenestene skal sikre at det ikke blir påført barn og ungdom vold
Det skal legges til rette for at flere kan fullføre et 13 års skoleløp
Voksne i Viken skal sikres gode levekår og et
godt, offentlig kulturtilbud
Pensjonistpartiet vil at
Bidra til å skape møteplasser der voksne kan
få dekket behovene for sosial kontakt og
voksne i Viken skal
trygghet mot vold
sikres gode levekår og
Øke støtten til aktivitetssentra
et godt offentlig
Fylket må bidra til at det bygges tilstrekkelig
med boliger med et prisnivå som gjør at både
kulturtilbud
unge, pensjonister og trygdede har mulighet
til å bo der
Leieprisen for omsorgsboliger må fastsettes
slik at den enkelte beboer kan leve et verdig liv
Arbeide for et Nav som møter arbeidsløse og trygdede på en verdig måte
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Eldre i Viken skal oppleve et fylke som sammen med kommunene gir
forutsetninger for en verdig alderdom.
Det skal planlegges bokollektiv for
oppegående eldre der de kan bosette seg før
Pensjonistpartiet vil at
de eventuelt får behov for sykehjemsplass.
Eldre som velger å bo hjemme, skal få
eldre i Viken skal oppnødvendig hjelp når de trenger det.
Hjelpemidler til bruk i hjemmesykepleie- og
leve et fylke som tar
hjemmehjelpstjenestene skal være gratis
deres livssituasjon på
Eldreombud skal innføres i kommunene slik at
eldre eller pårørende har en sikker og trygg
alvor
kontaktmulighet når det skjer overgrep.
Fylket skal bidra til at den kulturelle
spaserstokken blir vesentlig styrket

HELSE OG OMSORG
Basis helsetjenester skal ha nærhet til befolkningen.
Pensjonistpartiet vil arbeide for:
Helseforetaksmodellen avvikles og erstattes
av et helsevesen som ikke er basert på
Pensjonistpartiet vil
bedriftsøkonomiske prinsipper, men på en
arbeide for et
demokratisk forvaltningsmodell.
helsevesen som har
Et helsevesen med tilfredsstillende føde- og
akuttfunksjoner i hele fylket
god kapasitet og
At sykehuskapasiteten er tilfredsstillende i alle
nærhet til
deler av fylket.
Tannhelsetjeneste skal være en del av det
innbyggerne
forebyggende helsearbeid.
Eldre som får redusert tannstatus, hørsel og syn,
tilbys nødvendige hjelpemidler dekket av trygdesystemet
At det blir ansatt kreftkoordinator i full stilling enten i den enkelte kommune eller
i samarbeid mellom kommuner
At pasienter som blir skrevet ut fra sykehusene skal være sikret et kommunalt
tilbud slik at liv og helse ikke blir satt i fare.
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Øke kvaliteten på omsorgstjenestene.
Antall sykehjemsplasser i Viken må økes vesentlig slik at alle som har behov
for det, er sikret plass.
Alle sykehjem skal ha forsvarlig bemanning døgnet rundt
Ansatte i hjemmetjenestene må sikres verdige arbeidsforhold.
Rammene rundt måltidene i sykehjemmene er en viktig del av det sosiale
miljøet. Kokken må tilbake til sykehjemmene
Flere omsorgsboliger i «tun» med tilknyttede omsorgs- og velferdstjenester
Pensjonistpartiet i Viken går inn for at det gjøres forsøk med demenslandsbyer
Unge uføre skal ikke bo på sykehjem, men i egnet bolig.
Brukerombud ved alle sykehjems- og omsorgsinstitusjoner i fylket

SAMFERDSEL
Pensjonistpartiets samferdspolitiske mål er å sikre en god, trygg og
miljøvennlig infrastruktur på vei, jernbane, båt og fly som sikrer god flyt av
både personer og gods. Partiet vil i perioden arbeide for:
Fortgang i rehabiliteringen av stamveiene fra svenskegrensa til Sørlandet,
Vestlandet og Trøndelag.
Fylket skal bidra til et helhetlige løsninger som styrker næringsliv og sikrer gode
løsninger for private i hele fylket som er avhengige av persontransport
Fylket skal støtte utvikling av veinettet i vekstområder slik at det fremmer
mulighetene for gange, sykling og kollektiv transport.
Pensjonistpartiet i Viken vil arbeide for transportløsninger som bidrar til øket byog tettstedskvalitet
Rasfarlige og ulykkesbelastede veistrekninger skal prioriteres
Pensjonistpartiet i Viken vil støtte løsninger som tar sikte på å flytte transport av
gods over fra fly og vei til tog og båt.
Samordne og legge til rette for kraftig økning av kollektivtrafikken
Pensjonistpartiet i Viken vil arbeide aktivt for å avvikle bomringer og for at det
ikke opprettes nye bomstasjoner

Pensjonistpartiet vil arbeide for en samferdselspolitikk som tar hensyn
til at gods og personer skal komme fram på en miljøvennlig måte.
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PENSJON OG SKATT
Opptjent pensjon er fortjent pensjon.
Full pensjon uten årlige nedjusteringer.
Uføre og pensjonister sikres samme lønnsvekst
som de yrkesaktive
Underregulering av pensjonene må opphøre
straks
Eiendomsskatten skal fjernes
Sikre gode lønns- og livsvilkår for aleneboende.

Pensjonistpartiet mener
Opptjen pensjon
er
fortjent pensjon uten
avkorting

MILJØ OG KLIMA
Pensjonistpartiet i Viken har ren luft, ren jord
og rent vann som overordnet mål. Partiet vil
derfor arbeide aktivt for at

Pensjonistpartiet har
ren luft, ren jord og rent
vann som mål for vår
nasjonale og globale
miljøpolitikk

fylket skal verne om dyrket mark og bevare
kulturlandskapet
utslipp av miljøgifter straffes strengt
alle boområder skal skjermes mot støy og
forurensning for ikke å skape mistrivsel og
helseskader
det ved etablering av nye boområder skal opparbeides grøntarealer, sosiale
møteplasser, lekeplasser og løkker.
det blir satset på storstilt utbygging av ladestasjoner for el-biler
det bygges flere og større plasser for innfartsparkering til byene våre og at
innfartsparkeringsplassene skal være gratis for brukerne
kollektivtilbudet bygges ut vesentlig og prisene for transport settes på et nivå
som gjør det lønnsom å reise kollektivt.
prisene på frakt av gods med jernbane og båt er konkurransedyktige med
transport med bil
fylket bidrar til forskning slik at vi kan utnytte alt avfall og søppel som ressurs.
veibygging og oppgradering av gamle veier skal vurderes opp mot landskapsog naturvern
all energibruk i fylkeskommunale bygg skal være klimanøytral
Viken fylke prioriterer støtte til frivillige organisasjoner som arbeider for å bevare
natur og friluftsområder i fylket
havnene langs Oslofjorden gir mulighet for at båter skal kunne bruke strøm i
stedet for fossilt drivstoff ved landligge.
fylket jobber aktivt for å redusere utslipp av mikroplast i naturen
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GRØNN NÆRINGSUTVIKLING
Pensjonistpartiet vil arbeide for at miljøhensyn danner en forpliktende ramme
rundt bærekraftig næringsutvikling og tjenesteyting

Pensjonistpartiet i Viken vil at Viken fylkeskommune skal bidra til et grønt
skifte når det gjelder næringsutvikling i kommunene i fylket.
Fylkets ansvar som samfunnsutvikler skal tydeliggjøres gjennom å bidra til
en tydelig planstrategi for næringsutvikling i fylket
Styrking av mulighetene for innovasjon i alle deler av fylket slik at det skapes
varige arbeidsplasser i bygd og by
samarbeid mellom bedrifter innen fylket
internasjonalt samarbeid om kunnskap, innovasjon og eksport

INTERNASJONALT ANSVAR
Viken fylke skal bidra til at kommunene settes økonomisk i stand til
å ta imot en rimelig andel av FN´s kvoteflyktninger.
rask integrering av flyktninger i det norske samfunn.
å inkludere innvandrere og flyktninger i lokalsamfunnet

SAMARBEID OG KULTUR
Pensjonistpartiet i Viken vil arbeide aktivt for at de tre fylkene som nå er intergrert,
skal oppleves og fungere som ett fylke der alle drar i samme retning. Dette for å
sikre stabile og varige arbeidsplasser, gode og sikre veiforbindelser, gode
velferdsordninger og sikre vilkår for offentlige og frivillige organisasjoner innenfor
kultur og idrett.
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