LILLESTRØM
POLITISK PROGRAM

trenger din stemme for å komme inn i kommunestyret i
Lillestrøm kommune fra 01.01.20
Stem Pensjonistpartiet i 2019

LILLESTRØM

PENSJONISTPARTIETS INNSATSOMRÅDER
Foran valget i september 2019 har Pensjonistpartiet sentralt en rekke
innsatsområder på lokalt og fylkeskommunalt plan:
Dette vil vi jobbe med i Lillestrøm 2019-2023.
1. Velferd:

For barn og unge. Styrke samarbeidet mellom hjem
og skole. Flere ungdomshus
må etableres. Barnehageplass fra 1 års alder.
For voksne. Skal gis mulighet til forutsigbart fast
arbeid. Omskolering og etterutdanning.
For seniorer og eldre. Hjemmetjenesten må få økt
antall fast ansatte.
Kommunen må investere i helseteknologi (AI) for økt
effektivitet og sikkerhet.
2. Helse og omsorg:
Sikker og god ernæring til
forbedret helse. Styrket kapasitet og kvalitet på
omsorgstjenestene. Gratis tannpleie for eldre må inn
under ordinære helsetjenester som er forebyggende
til vedvarende god helse.

3. Miljø og klima:

Miljømål i kommunens plan for renere luft, jord og
vann. Verne om dyrket mark og naturlandskap.
Vi støtter klimaplaner i alle kommuner.
Organisere sosiale bolig fellesskap for utsatte
grupper som lavtlønnede og minste p

4. Pensjon og økonomi:

(Pensjonsreformen av 2011) har undergravet årlig
verdi av pensjon.
Opptjent pensjon er berettiget pensjon.
Pensjonistens årliginntekt reguleres til kjøpekraft
på linje med SSBs konsumpris KPI. NAV skal
analysere Eldrebølgens ressurser for
samfunnsmessig tjenester
I offentlig og private prosjekter

5. Internasjonalt ansvar:

Norge må delta i betydelige internasjonale
organisasjoner som FN for å gi flyktninger best hjelp
til selvhjelp. Vår innsats og ressurser skal
disponeres til det beste resultat for giver og
mottaker. Motta en rimelig andel av FN´s
kvoteflyktninger. Utstede midlertidige ID og
arbeidstillatelse for tilpasning og god integrering i
vårt samfunn.
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Dette vil vi jobbe spesielt med I
Lillestrøm Pensjonistparti 2019-2023
VELFERD FOR BARN
• Barn i Lillestrøm: Alle barn skal sikres samme muligheter for å kunne delta
i barn og unges direkte kostnadsbetingede aktiviteter i skole og fritid.
Barnehage og skole skal tilføres tilstrekkelige ressurser slik at de kan ivareta
sin oppgaver på en ansvarsfull måte. Skolene skal ha anerkjente
metodeopplæring for tidlig reaksjon på mobbing.
• Elever med spesielle utfordringer skal få kvalifisert støtte i undervisningen
• Foreldrene skal sikres god kontakt med skolene
• Barnevernstjenestene skal fortsette sitt systematiske arbeid for å unngå
vold mot barn og ungdom. Alle barn i Lillestrøm skal sikres fritidsaktiviteter
gjennom gode støtteordninger.
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VELFERD FOR VOKSNE
• Støtte mulighetene for å opprette møteplasser hvor voksne kan få dekket
behovene for sosial kontakt og trygghet mot vold
• Støtte helse og velferdssentralen i nye Lillestrøm kommune.
• Leieprisen for trygdeboliger 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
ensartet
• Kommunen må legge til rette for at flere arbeidsplasser blir etablert i
kommunen.

VELFERD FOR ELDRE VOKSNE I LILLESTRØM KOMMUNE
• Antallet eldre øker og Pensjonistpartiet i Lillestrøm vil arbeide aktivt for at
de kan få brukt sin kompetanse til beste for samfunnet
• Eldre i Lillestrøm skal oppleve en kommune som gir trygge forventninger til
en verdig alderdom. Det må planlegges sosial boligbygging til bokollektiv for
oppegående eldre der de kan bosette seg før de får behov for
sykehjemsplass.
• Eldre syke som velger å bo hjemme, skal få nødvendig tilpassning når de
trenger det.
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• Lillestrøm kommunes kulturtilbud for pensjonister og ungdom skal utbygges
for å motvirke ensomhet og isolasjon
• Hjelpemidler til bruk i hjemmesykepleie- og hjemmehjelps-tjenestene skal
være gratis.
• Eldreombud i kommunen skal gi eldre eller pårørende sikker og trygg
kontaktmulighet når det skjer overgrep.

HELSE OG OMSORG
• Unge uføre skal ikke bo på sykehjem, men i tilpasset bolig.
• Sykehjemkapasiteten i Lillestrøm må økes slik at pasienter som blir
skrevet ut fra sykehusene får tilbud som ikke setter liv og helse i fare.
• Bemanningen i hjemmesykepleie og hjemmehjelpstjeneste må tilpasses
aktuelt behov. Ansatte i hjemmetjenestene må sikres verdige
arbeidsforhold.
• Pensjonistpartiet vil arbeide for at eldre som får gratis tannpleie, hørsel og
syn. Og tilbys nødvendige hjelpemidler dekket av trygdesystemet
• Lillestrøm skal prioritere ansettelse av kreftkoordinator i full stilling
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PENSJON OG ØKONOMI
• Pensjonistpartiet i Lillestrøm skal samarbeide med fylkespartiet for å
opprette fast statlig norm for å opprettholde kjøpekraft og lønn for
pensjonister og uføre.
• Pensjonistens kjøpekraft skal reguleres årlig etter Statens Statistiske
beregninger årlige KPI til konsumentenes prisindeks.
• Underregulering av pensjonene skal opphøre.
Lillestrøm vil Pensjonistpartiet vil lokalt prioritere arbeid for:
• Eiendomsskatten skal fjernes.
• Ved etablering av nye boområder skal det opparbeides grøntarealer og
sosiale møteplasser for beboerne.
• God infrastruktur for folk i boområdene for sikker ferdsel. Med tilstrekkelig
mange parkeringsplasser for leietagere og besøkende.
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MILJØ OG KLIMA
• Utslipp av miljøgifter må straffes strengt.
• Lillestrøm skal ha ren luft, ren jord og rent vann som overordnet mål
• Alle boområder skal skjermes mot støy og forurensning for ikke å skape
mistrivsel og helseskader
• Kommunepartiet vil verne om dyrket mark og bevare kulturlandskapet
• kommune skal satse på storstilt utbygging av ladestasjoner for el-biler
• Det skal bygges flere og større plasser for innfartsparkering
• Innfartsparkeringsplassene skal være gratis for brukerne.
• Arbeid med sikring mot flom og ras intensiveres i alle deler av kommunen

INTERNASJONALT ANSVAR
•
•
•
•

Lillestrøm skal ta imot sin andel av kvoteflyktninger etter FNs krav.
Flyktningene skal etter språkkurs gis snarlig midlertidig arbeidstillatelse.
Lillestrøm kommune skal bidra aktivt til rask integrering i kommunen.
Kommunen skal stimulere nærmiljøene til inkludering av flyktninger og
innvandrere
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Bli medlem i Pensjonistpartiet i Lillestrøm.
Ja, jeg ønsker å bli medlem i Pensjonistpartiet med bankgiro.
kryss av
* Må fylles ut
* Etternavn:

………………………………………

* Fornavn:

………………………………………

* Adresse

………………………………………

* Postnr. og -sted

………………………………………

* Kommune

……………………………………….

* E-post

……………………………………….

* Tlf./mobil

……………………………………….

Fødselsår (frivillig)

…....................................................

Alle opplysninger blir behandlet i samsvar med gjeldende personvernregler.

Underskrift:

…………………………………….

Du kan også melde deg inn via vårt elektroniske innmeldingsskjema på
www.pp-akershus.info

Kaj Willumsen
Postadresse: PP-Lillestrøm, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.
Mailadresse: kajwil@online.no
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