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Nyhetsbrev 3/16 fra leder i Pensjonistpartiet i Akershus
Landsstyremøte 22.10.16
Lørdag skal Landsstyret møtes for første gang etter Landsmøtet og Hovedstyret har satt opp
blant annet disse sakene :
Rapporter fra fylkespartiene / Prinsipp- og handlingsprogram (PHP) / Ny logo / Ansvarlig for
flyktningepolitikk / Ansvarlig for miljø- og klimapolitikken / Observatørstatus for APP i HS. Styret
har også tatt med sak om endring i vedtekter og instrukser for Hovedstyret pluss sak om
arbeidsplan for Hovedstyret.
Den største saken er uten tvil PHP. Her er jeg særdeles spent på hva politisk nestleder i partiet,
Kvernlien, kommer til å legge fram. Dette vil jo være viktig for oss når vi går i gang med å lage
fylkesprogram foran stortingsvalget.
Etter at APP på det nærmeste ble frosset ut av det gode selskap på Landsmøtet, skal det også
bli spennende å se om de andre fylkespartiene fortsatt vil holde oss utenfor styrende organer.
Protokoll fra møtet vil bli sendt lokalpartiene så snart den foreligger.

Samarbeid i HAPP 22.10.16
Samtidig med møtet i Landsstyret, vil Hedmark og Akershus ha samarbeidsmøte der hovedtemaet blir Valget 2017. I denne omgangen blir det programarbeidet, verving av nye
medlemmer samt praktisk organisering som er satt opp på sakslisten.

Høring på Prinsipp- og handlingsprogrammet
Etter at vi har fått innspillene pra politisk nestleder Kvernlien, vil vi gå ut med en
ny hørings-runde på PHP. Her har vi satt frist til 15. november for lokalpartiene til
å komme med uttalelser. Hvert enkelt lokalparti vil få tildelt hver sitt spesialområde
som de skal uttale seg om. Det vil imidlertid stå fritt opp til hvert enkelt parti om de
også vil uttale seg også om andre politiske områder. Jeg regner med at det vil bli
sendt ut et høringsdokument allerede kommende mandag
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Statusrapportering pr. 11.10.16

Alle lokalpartiene har rapportert. Selv om det er stor variasjon mellom de ulike
lokalpartiene både når det gjelder aktivitet er jeg fornøyd med at vi ser ut til å være
kommet et godt skritt videre i løpet av kalenderåret. Blant annet er det storveis at vi så
langt i år har økt medlemstallet med 25. (Tenk om vi kunne greie 25 til før nyttår?)
Nye lokalpartier

Jeg har manet til en viss tilbakeholdenhet i spørsmålet om flere
lokalpartier i Akershus. Årsaken var at jeg ville vente og se hva
som kom ut av kommunereformen. Så langt vi vet pr. i dag, skal
Asker, Røyken og Hurum bli en ny storkommune. Det samme vil
skje med Ski og Oppegård.
Når det gjelder Hurum og Røyken så er det pr. i dag satt i gang et
iherdig arbeid av Asker for å opprette nye lokalparti der. Selv om
det er i et annet fylke uten lokalt eller regionalt partilag, har
Asker gått løs på oppgaven med krum hals og gjør et storstilt
arbeid for å få PP synlig og virksom også i disse kommunene.
Selv om de endelige vedtakene på sentralt hold ikke er fattet, ser dette ut til å bli
resultatet for vårt fylkes vedkommende. Hvis ikke fylkesmannens forslag blir vedtatt da.
Da kan endringene bli langt mer omfattende. Blant annet er det noe sært at Nittedal og
Nesodden kan bli slått sammen med Oslo. Fylkespartiet er imidlertid i gang med å
forberede opprettelsen av lokalpartier i Lørenskog og Oppegård slik at vi kan stå klar når
Sanner & co fastsetter endelig resultat.
Besøk i lokalpartiene

Leder og organisatorisk nestleder ønsker å komme på besøk i lokalpartiene og treffe
styrene til en prat om det som foregår i partiet sentralt og om situasjonen lokalt. For oss
er det spesielt viktig å få snakket om medlemsverving og om det kommende valget.
Jeg ber styrene fastsette et møte før jul hvor vi kan komme og
samtidig si fra om det er spesielle tema dere ønsker å ta opp.
God helg til dere alle sammen
Ole Kr. Fiksdal / leder
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