IDÉGRUNNLAG
Pensjonistpartiet bygger sitt politiske arbeid på
norsk kulturarv, på rettsstatens prinsipper
og på en styrking av folkestyret.

FORMÅL
Partiet har som formål å samle kvinner og menn om et politisk arbeid
der man spesielt verner om interessene til
eldre, til uføre og til de svakere grupper i samfunnet.
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Pensjonistpartiet i Akershus
Partiet prioriterer:

Rettferdighet i pensjonsreformen
Pensjonistene er de store taperne ved siste års lønnsoppgjør. Resultatet er
reallønnsnedgang. Årlig lønnsvekst reduseres bl. a. nå med et fradrag på 0,75%. Dette
medfører et tap over en pensjonsperiode på 13 år med et helt års pensjonsinntekt. Vi krever
derfor at pensjonene øker på lik linje med lønnsveksten.
Pensjonsreformen skal evalueres i 2017, og det er derfor viktig å peke på urettferdigheten i
reformen.
Følgende forhold vil i tillegg forverre pensjonistenes økonomiske forhold:
- Trygdeavgiften er økt for pensjonister fra 3 % til 5,1 %
- Minstefradraget for pensjonister er redusert fra kr. 95 000 til kr. 75 000.
Vi krever at pensjonister skal ha samme minstefradrag som de yrkesaktive.
- Grunnpensjonen er redusert for gifte/samboende med 10 %.
- Alderdomsfradraget som var på 19 000 kr for pensjonister er falt bort.
Grunnbeløpet må heves til 2,7 G (lik fattiggrense som i EU-landene).

Helse og omsorg
Helsepolitikken skal sørge for at offentlige helsetilbudet har nok kapasitet, faglig kvalitet og
variasjon til å forebygge eller behandle de skader og sykdomsutbrudd den enkelte utsettes
for. Det forebyggende arbeid, godt tilpasset behandlingstilbud og rehabilitering, må være
godt faglig samordnet.
- Fylkespartiets fremste oppgave er å arbeide for trygge levekår og en verdig og positiv
livssituasjon for eldre, enslige og uføretrygdede.
- Lokale sykehus må sikres eksistensgrunnlag som selvstendige enheter der dette er
hensiktsmessig etter befolkninsgrunnlag og behov med egen adm. og økonomisk
forsvarlig ledelse.
- Norsk helsepolitikk skal utforme lovverket slik at medisinsk behandling og praktiske
hjelpemidler ved syn, hørsel og tannhelsetjeneste, blir inkludert i trygdesystemet, på
samme måte som andre helsetilbud.
Velferdspolitikken inkluderer noe mer enn fysisk sikkerhet og økonomisk støtte til utdanning,
sykdom, fattigdom, pensjon, ulike trygder, permisjonsordninger, lånemuligheter, rett til arbeid
og god helse. Den inkluderer også sosial kontakt, personlig trygghet, mulighet for aktiviteter,
sysselsetting og fri organisasjons-deltakelse.
- Velferdspolitikkens mål er å sikre at befolkningen har trygge leve- og livsvilkår.
- Velferdspolitikk skal spesielt ivareta enkeltindividets integritet, rettigheter og verdighet
ved fordeling av samfunnsgodene.
Velferdspolitikken skal bidra til at skjevfordeling av samfunnsgoder fjernes.
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Miljø og klima
Klimakrisen er alvorlig og må løses. Pensjonistpartiet prioriterer satsing på forskning som
skal nå frem til nye og bærekraftige energikilder.
Pensjonistpartiets overordnede mål er ren luft, ren jord og rent vann!
Partiet ønsker å verne dyrket mark og bevare kulturlandskapet.

Samferdsel
-

Utbygging av stamveinettet er statens ansvar. Det må legges betydelig mer vekt på
rassikring på utsatte veistrekninger.
Koordinert samferdsel mellom kommuner og fylkene.
Ved utbygging må moderne internasjonale finansieringsmodeller benyttes
Kollektivtilbudet må utbygges vesentlig i sentrale byområder og offentlige
parkeringsplasser må gjøres tilgjengelig ved kollektivknutepunktene.

Politi og rettsvesen
-

Pensjonistpartiet mener at det er statens plikt til å sørge for et koordinert og effektivt politi
som også er synlig i lokalmiljøene og tilgjengelig når folk har behov for hjelp.
”Nærpolitiet” skal bidra sterkt i arbeidet med kriminalitetsforebyggende arbeid i
lokalmiljøene. Dette gjelder i særlig grad arbeid overfor barn og ungdom. I dette arbeidet
inngår også tilstedeværelse der barn og ungdom ferdes, samt samarbeid med lokale
nettverk.

Innvandrings- og flyktningepolitikk
-

-

Pensjonistpartiet erkjenner/prioriterer at Akershus skal motta en rimelig andel av
kvoteflyktningene.
Forholdene må legges til rette for at innvandrere med oppholds- og arbeids-tillatelse
raskt kan integreres i det norske samfunn via språkopplæring, opplæring om norsk lov,
norsk kultur og arbeid og inkluderes i skole, arbeidsliv og bomiljøer i kommunene
Styrke politiet for mer effektiv grensekontroll.
At det avsettes tilstrekkelige midler til det arbeidet som integreringen/inkluderingen
krever.
Arbeide for at det stilles krav til innvandrere/asylsøkere om å delta aktivt i samfunnets
plikter/krav.
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Skole og utdanning
-

Skole- og utdanningspolitikk må være i samsvar med kommunenes størrelse og utvikling.
Livslang læring/etterutdanning er nødvendig i moderne samfunn
Partiet er opptatt barns og unges oppvekstvilkår og bekymret for den sterke økning av
psykiske problemer blant unge mennesker.
Partiet krever full barnehagedekning og kvalifisert barnehagepersonell må prioriteres.
Partiet har nulltoleranse mot mobbing.
Oppvekst- og utdanningspolitikken skal oppfylle barn og unges rett i skole, lærlingeplass
i bedrift og til trygg oppvekst og gratis utdanning.
Partiet ser på private skoler/friskoler som et positivt supplement til det offentlige
utdanningstilbudet.

Pleie- og velferdspolitikk
-

-

Pleie- og omsorgspolitikk skal legge til rette for en tilpasset profesjonell behandling
utenfor hjemmet når behovet for mer omfattende hjelp er nødvendig og når pårørende
selv ikke kan ivareta den pleietrengendes behov.
Pensjonistpartiet ønsker at kommunenes Hjemmetjeneste oppgraderes for de eldre som
kan bo hjemme.
Dette betyr at hele kjeden av forebyggende tilbud, adekvat behandlingstilbud, habilitering
og oppfølging, må fungere optimalt også for uføre.
Vi krever at den økonomiske støtten til gravferd skal gjeninnføres.

Rus-politikk
-

Unge og gamle med rusproblemer skal ha krav på et godt behandlingstilbud.
Partiet vil styrke forebyggende arbeid i rusomsorgen, bl. a. ved kvalifisert helsepersonell
som i samfunnet forøvrig.
Partiet prioriterer – og vil styrke forsvarlige bo- og aktivitetstilbud i ettervernet.
Behandling av rusmisbrukere skal styres av fagpersonell, ikke av politikere.

www.pp-akershus.info
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