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Julebrev fra leder for Pensjonistpartiet i Akershus
2016
Vi har nå lagt bak oss et svært aktivt arbeidsår i PPA. Vi gikk inn i
2016 med et oransje farget og glødende hjerte med nye etiske
retningslinjer basert på partiets verdikonservative fundament, og
med føttene godt plantet på respekt - ansvar- redelighet har vi
rullet støtt og sikkert fram mot egne mål om en slagkraftig politikk
for de svakeste i samfunnet. Når vi nå nærmer oss utgangen av
året, er vi derfor rimelig godt fornøyd med det vi har fått til.
Ved siden av de etiske retningslinjene har vi for det første fullført et
omfattende skoleringsopplegg, MGM, som gjør oss i stand til
kontinuerlig å følge opp våre tillitsvalgte både i fylkesstyret og i de enkelte kommunene.
Mellom alle temaene som er behandlet, har vi lagt særlig vekt på «ledelse» på ulike nivåer
samt praktisk arbeid i styrene. Vi har ment at uten en styringsdyktig og synlig ledelse, så har
verken fylkesstyret eller andre nivåer innenfor partiet mulighet til å lykkes.
«Forenkling» er også et område hvor vi har arbeidet ganske strukturert og intenst. Først og
fremst forenkling av administrative oppgaver slik at det kan frigjøres mer tid til politisk arbeid.
Et arbeid som vi mente burde få enda større plass enn det hadde.
Årsmøtet 2016 vedtok at PPA skulle forberede seg godt til Landsmøtet samme år. Med iver
og glød tok vi fram de sakene vi mente var viktige for å bringe partiet opp og fram, og
forberedte oss grundig på hver enkelt sak. Her er det vel bare å si at vi ikke fikk det gjennomslaget vi hadde håpet på. I stedet fikk vi en kraftig nedtur som smakte bittert. Men i stedet
for å virke demotiverende, så ga den også inspirasjon til å arbeide videre.
Samarbeid og struktur har også vært et satsningsområde for fylkesstyret. Først og fremst
innenfor styret selv, men også mellom fylkesstyret og lokalpartiene i kommunene. Mantraet
i denne sammenhengen har vært at vi alle er ledere og medledere i organisasjonen og at
vi hver for oss får tildelt oppgaver som vi har sjans til å lykkes med. Dette har ført til et sterkt
sammensveiset fylkesstyre med tillit og tiltro til hverandre.
Samarbeid mellom fylkene har også vært prioritert. Generelt sett har vi ikke nådd særlig
langt, men som en start har det vokst fram et nært og tillitsfullt forhold mellom pensjonistpartiene i Hedmark og Akershus. Idéer og tanker har krysset fylkesgrensene og resultatene
vi har oppnådd, har blitt delt. Og ikke minst: Det har vært lov til å være uenig. Det har ført til
fruktbare diskusjoner som har bragt oss videre så vel i tanke som i gjerning.
Jeg takker alle for et en stor innsats i året som gikk.
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2017
Men nå ruller vi inn 2017 og fargene ha endret seg noe. På
toppen er vi fremdeles oransje og glødende, men i samarbeidet
med Hedmark har vi nå fått til en mer lilla og grønn profil som
indikerer varme, omsorg, livsglede og verdighet og respekt for
mennesker, miljø og natur. Vi har også føttene godt plantet inn i
det lyse blå verdikonservative som forteller at vi står stødig på de
positive verdiene som er nedarvet i det vi mener er norsk kultur.
Etter et par viktige møter den første uka av januar, vil det bli
utarbeidet mål og innsats planlegges for 2017. Selv om det er en
god del som henger i lufta fremdeles, så er vi i gang med å se på
hvilke oppgaver som må løses inn i det nye året
Valget 2017 blir primæroppgaven. Først og fremst skal vi få på plass et nytt prinsipp- og
handlingsprogram for partiet. Her har dere i lokalpartiene kommet med en rekke forslag på
det høringsdokumentet vi har sendt ut. Høringen vil bli bearbeidet, og sammen med
Hedmark pluss et medlem fra Hovedstyret, vil arbeidet med programmet bli intensivert i
begynnelsen av januar. Dernest skal det finjusteres i samarbeid med alle fylkene og på
grasrotplan så langt som mulig. Her er det allerede gjort et solid arbeid av programkomitéen.
I tillegg vil det bli gjort et omfattende arbeid med organisering av valgkampen. For det er
selvfølgelig valget 2017 som er den store begivenheten kommende år. Og målsettingen er
som gjennom hele 2016:
Representasjon på Stortinget ved valget 11. september 2017.
Fylkesstyret vil sende ut mer informasjon 8. januar.

Julen 2016
Pensjonistpartiet i Akershus har opplevd medgang og motgang, oppturer og
nedturer samt glede og fortvilelse, i året som gikk. Når vi nå går inn i
julehøytiden og etter hvert det nye året, er jeg optimistisk med tanke på det
som skal skje i 2017. Jeg vil derfor få lov til å uttrykke takknemlighet til alle
dere som har dratt lasset sammen for et sterkere og mer vitalt fylkesparti – og
ikke minst for den støtten jeg føler fylkesstyret har fått på de tunge dagene.
Julen er en tradisjonsrik og viktig høytid innenfor norsk kultur. Den kristne
kulturarven skal fram i lyset og budskapet skal markeres og aktes. Jeg ønsker
derfor medlemmer, tillitsvalgte og venner av PPA en fredfull og flott julehøytid.

God jul !
Gode julehilsener fra
Ole Kristian Fiksdal
Leder PPA
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