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Vi BRYR OSS!

Vi BRYR OSS!

Folkeavstemninger:

Det kommunale hjelpeapparatet skal rustes
opp slik at alle barn, voksne og eldre kan
sikres en trygg og meningsfylt hverdag.

Pensjonistpartiet krever utvidet rett til
folkeavstemninger
med bindende virkning

«VERDIGE LEVEKÅR FOR ALLE»

©

Hjertesukk fra oss over 60 ©
Frank Jøsendal / kommunikasjonsansvarlig
Folk over 60 år med livserfaring og kunnskap er lite representert i det politiske arbeidet
i fylkene og i kommunene over det ganske land. Gjennomsnittsalderen på Stortinget
er litt over 40 år, og mange er uten både arbeidserfaring og livserfaring. Et samfunn
eller en organisasjon som skal fungere bra, trenger kunnskap og innspill fra alle
aldersgrupper.

Til dette arbeidet trenger Pensjonistpartiet flere
engasjerte medlemmer i alle aldersgrupper.
Ved å engasjere deg i vårt politiske arbeid, kan
du bidra med å gi partiet politisk tyngde i våre
kommuner og fylker.

pensjonister en verdig alderdom. Vi trenger
ikke lete utenfor Norden for å finne gode
løsninger som inkluderer bruk av Kunstig
Intelligens (AI) som enkelt kan overføres til
norske forhold. Helsesektoren utgjør 80
prosent av markedet for IKT-løsninger.

Pensjonistpartiet som organisasjon har
naturlig nok sterke meninger om hvordan
Vår livserfaring sier oss at vi trenger ikke å
eldreomsorg bør fungere
finne opp hjulet flere
Det
brukes
nå
340
milliarder
og hva pensjonsreformen
ganger eller betale mer
bør omfatte, men vi
enn nødvendig. Husk
årlig på helsesektoren
ønsker også å skape
også at pensjonistene
gode oppvekstvilkår for barn og unge og sørge
har stått på barrikadene med gratis
for gode tilbud om utdanning for yrkeslivet.
frivillighetsarbeid for eldre og uføre. I 2016
Videre er partiet opptatt av omsorg for
bidro pensjonistene med gratisarbeid for 25
funksjonshemmede og eldre enslige; vi er
milliarder kroner til samfunnet uten at det
opptatt av god integrering av de nye
fremkommer i noe regnskap.
landsmenn som bosetter seg i våre kommuner.
Pensjonistpartiet har i lang tid påpekt
Vi er med andre ord opptatt av å bygge et
skjevhetene i den såkalte pensjonsreformen.
bærekraftig og kreativt samfunn for hele Norge.
Det er patetisk at vi nå – 12 år etter at
pensjonsforslaget ble manøvrert gjennom i
Stortinget - må minne høyrøstede stemmer fra
venstresiden om at Pensjonistpartiet har hatt
rett i alle de årene vi har snakket om usosial
beregningsmetode av vår fortjente pensjon
som har gitt uventede og usosiale utslag de
siste 4 årene. Statsminister Stoltenberg fikk
gjennomført dette «bærekraftige» forslaget i
2006. Det er vi som politisk parti som kan
endre på dette!

Det norske samfunn bruker i dag ca. 340
milliarder kroner på helsesektoren, noe som
tilsvarer kr. 65 000 kroner pr innbygger. Det
utgjør mer enn 10 prosent av det samlede
brutto nasjonalprodukt her i landet. 80 prosent
av dette går til offentlig sektor og 20 prosent til
privat helsevesen. Denne fordelingen skal
gjelde også i fremtiden, mener rikspolitikerne.
Pensjonistpartiet har sterke meninger om
hvordan man best kan bruke deler av disse
pengene til eldreomsorg og gi 1 million
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Ensomhet hos eldre ©
Kjell Sandanger / leder i PP-Asker
Mange eldre i vårt samfunn er ensomme, og ensomheten rammer i
større grad i et moderne samfunn med hektisk tempo.
Dette gjelder generelt over det ganske land - også i det nye Asker.

Den norske studien om livsløp, aldring og
generasjon, viser at det i årene som kommer vil
bli større utbredelse av ensomhet, først og
fremst fordi det blir flere eldre, men altså også
fordi lever i et stadig mer hektisk livstempo.

Det gjelder å tenke nytt og klokt uten at det får
store økonomiske konsekvenser. En kommune
som Tysvær er et godt eksempel på dette:
Eldre som blir flyttet inn på institusjon skal ha
mulighet til å delta i samfunnslivet og
kulturlivet. En praktisk løsning er den
Ensomhet må tas på største alvor. Det er en
Pensjonistpartiet har skissert som moderne
trussel mot spesielt eldres livskvalitet. En
boligform for eldre, nemlig at sykehjem og
meningsfylt tilværelse kan sammenfattes i
omsorgsbolig har samme inngang som
noen få ord som ernæring, sosialt samvær og
kulturhuset. Der det er bibliotek, kino,
aktiviteter. Alt dette henger sammen for at vi
konsertsal,
skal oppnå en god Ensomhet hos eldre er en trussel mot deres
kafeteria,
livskvalitet på våre
idrettshall
og
livskvalitet og en meningsfylt tilværelse.
eldre dager. Dette
badeanlegg. I et
gjelder om en bor
slikt bosamfunn kan eldre beboere delta i ulike
på institusjon eller i egne hjem.
aktiviteter uten å måtte ta på ytterplagg.
Pensjonistpartiet har en politisk målsetning om
å vekke kommunenes ansvar for at eldre skal
Men det offentlige skal ikke ta over all jobben
få oppnå en god livskvalitet for eldre.
alene. Det som er sikkert er at hverken det
Vi mener at Eldrerådet i kommunene må utrede
offentlige eller det private markedet klarer å
problemstillingene og legge saken fram for de
løse alle oppgaver hver for seg. Et fornuftig
enkelte kommunestyrene.
samarbeid med frivillige organisasjoner kan
bidra med gode aktiviteter og er samtidig med
Eldrestatsråden har gitt uttrykk for at dette vil
på å bryte isolasjonen. På denne måten kan en
bli en prioritert sak i hennes arbeidsmappe.
skape en god sosial aktivitet og bygge broer
Hjemmesykepleien må komme sterkt inn med
mellom generasjoner.
sin uvurderlige kunnskap om den sosiale
Det viser seg igjen at Pensjonistpartiet bryr
situasjonen til de eldre som de har kontakt
seg!
med, og kan dermed skape gode rutiner for
tilbakemelding til det politiske miljøet.

Vi bryr oss
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Pensjonsreformen - fortsatt kilde til fortvilelse! ©
Politisk nestleder i Akershus Pensjonistparti, B. Christian Jenssen.
Det er ingen tvil om at Folketrygden og tjenestepensjonsordningene er viktige, og
skal være viktige for økonomien og livet i alderdommen, men situasjonen i dag gir
det motsatte resultat for de ﬂeste, dessverre.
i 2011 trådte pensjonsreformen i kraft og ga
pensjonistene
en
vesentlig
dårligere
pensjonsordning enn man kunne forvente etter
et langt yrkesliv hvor alle avgifter til en trygg
alderdom var betalt! Hva skjedde? Jo,
reformen krevde at pensjonene skulle justeres
først med lønnsvekst og deretter fratrekkes
0,75%. Med hvilken begrunnelse? spurte
Pensjonistpartiet.
Stortinget hevdet da at man måtte få et
økonomisk og sosialt bærekraftig pensjonssystem og sa følgende:

spart til sin trygge alderdom og med dette nye
hadde altså myndighetene konﬁskert de
oppsparte midlene, for nå å la de yrkesaktive
ha både evne og vilje til å ﬁnansiere det nye
pensjonssystemet. Dette er grovt og ikke
ansvarlig i vårt demokratiske samfunn.
Med høyere prisvekst enn årlig lønnsjustering i
utbetalt alderspensjon har dette medført ﬁre år
med
redusert
kjøpekraft
for
alderspensjonistene.
La oss se hva forskjellen har blitt for en kvinne
som ble pensjonist i 2010 (det siste året med
full G-regulering) La oss si at hun startet med
en pensjon på 200 000 kroner. Frem t.o.m.
2017 har hun etter det nye systemet fått
redusert sin pensjon med 49 206 kroner, i
tillegg har alle priser gått betydelig opp. Altså
enda mindre mulighet for å leve livet som hun
opprinnelig hadde planlagt og fortjent

«Et økonomisk og sosialt bærekraftig
pensjonssystem
innebærer
at
pensjons-systemet over tid ikke
medfører
for
stor
økonomisk
belastning for de yrkesaktive. Det er
viktig at de yrkesaktive har både evne
og
vilje
til
å
ﬁnansiere
pensjonssystemet. Et økonomisk og
sosialt bærekraftig pensjonssystem
er den beste garanti for å sikre
pensjonene
for
framtidens
pensjonister.»

Dette mener Pensjonistpartiet er et så
betydelig overgrep at det ikke kan
aksepteres. Pensjonistorganisasjonene har
samlet valgt ikke å ville undertegne protokollen
for årets trygdeoppgjør, nå må det da virkelig
være på tide for de samme organisasjonene å
gå sammen for i klar tale å si at «nok er nå nok»

Pensjonistpartiet spurte da videre: «Men hva
med dem som allerede var pensjonister og de
som ble det i 2011?» De hadde jo allerede

«Dette mener Pensjonistpartiet er et så
betydelig overgrep at det ikke kan aksepteres
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