Valgprogram for Pensjonistpartiet Hedmark 2015 - 2019

Respekt og verdighet for alle
HELSE • VELFERD • OMSORG • VERDIGHET

Hedmark

Hele fylket skal fremstå som positiv, velholdt,
attraktiv, fremtidsrettet, omsorgsfull og målrettet!

PENSJONISTPARTIET
Pensjonistpartiet er et verdikonservativt parti som ble stiftet i 1985. Partiet
bygger sitt politiske arbeid på rettstatens prinsipper og norsk kulturarv.
Pensjonistpartiet har som formål å bevare og videreutvikle et samfunn som
er godt å leve i for alle.
Pensjonistpartiets fremste oppgave er å arbeide for trygge levevilkår,
et bærekraftig miljø og en verdig og positiv livssituasjon for alle.
Vi vil arbeide for alle aldersgrupper, barn og unge, enslige, eldre og syke,
og spesielt for alle som har store utfordringer i livet.
Partileder i dag er Einar Lonstad fra Oslo. Politisk nestleder Reidun Hagerud
kommer fra Hedmark.
Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 stilte partiet liste i 13 fylker.
Partiet ble representert i tre fylkesting.
Pensjonistpartiet Hedmark har siden partiet ble opprettet vært det største
og kanskje viktigste fylkesparti. Ved valget i 2011 fikk partiet sine første
varaordførere i Kongsvinger og på Hitra.
Partiet er i stadig vekst og stiller i 2015 til valg i 14 fylker.

Pensjonistpartiet Hedmark har som målsetting for årets
valg å få tre representanter inn i fylkestinget.

Respekt og verdighet!

PARTIET FOR DE BESTE VERDIER
Pensjonistpartiet Hedmark har som fremste oppgave å arbeide for trygge
levevilkår og en verdig og positiv livssituasjon for alle aldersgrupper.
Vi krever at alle pensjonister og uføre skal ha samme lønnsutvikling som
yrkesaktive. Samordning for ektefeller og samboere fjernes og pensjonsinnskudd
til folketrygden skal opphøre ved oppnådd pensjonsalder.
Honnørrabatt for pensjonister og uføre skal beholdes.
Eiendomsskatten fjernes over tid. Avgiftssystemene må tilpasses eldre,
enslige og trygdede.
Vi bygger vårt politiske arbeid på rettstatens prinsipper og norsk kulturarv.
Vi vil stimulere til frivillig arbeid både for unge og eldre.
Pensjonistpartiet vil stimulere til kommunalt/regionalt samarbeid
og frivillig sammenslåing av kommuner.
Pensjonistpartiet vil sammen med andre bidra til å legge forholdene til rette
for dataopplæring for eldre.
Pensjonistpartiet vil være en pådriver for bosetting i distriktene, aktive bygder,
sterkt jordvern og høy selvforsyningsgrad.
Pensjonistpartiet vil arbeide for en mer miljømessig offentlig og kollektiv transport.
Pensjonistpartiet kan vise til listekandidater med bred og variert bakgrunn,
allsidig livserfaring og med god forankring i lokalsamfunnet.

Stem PP dersom du ønsker
å utjevne forskjeller i leve- og livsvilkår!

PP ER ET PARTI FOR ALLE ALDERSGRUPPER
ET PARTI FOR FOLKEHELSE OG OMSORG

ET PARTI FOR SKOLE OG OPPVEKST

• Sykehjems- og heldøgnsomsorgs plasser
må dimensjoneres for fremtidens behov
• Opprette brukerutvalg i alle kommuner
for å sikre at lov om helsetjenester blir
ivaretatt
• Realisere planen for et nytt hovedsykehus
• Beholde og videreutvikle de lokale
sykehusene for å opprettholde en sikker
akuttberedskap i hele fylket (Tynset,
Kongsvinger, Elverum og Hamar)
• Et godt rehabiliteringstilbud i alle
regioner
• Trygghet i hverdagen, gratis trygghetsalarm er et viktig tiltak
• Etablere helsestasjon for eldre/Friskliv
senior i alle kommuner for aktiviteter,
informasjon og forebygging
• Gratis mammografi/prostataundersøkelse for alle uten aldersgrense
• Ansette aktivitør ved alle omsorgsenheter og sykehjem
• Tannhelsen må bli inkludert som en
del av det ordinære helsevesen
• Demenssenter/demenslandsbyer i alle
regioner
• Flere heltidsstillinger i omsorgsarbeidet

• Høgskoler og fagskoler i alle regioner
i Hedmark
• Styrke den desentraliserte lærer- og
sykepleieutdanningen i innhold
og kapasitet
• Oppgradering av Skarnes og Solør VGS
• Sommerskole i alle regioner
og kommuner
• Vurdere skolesamarbeid over
kommunegrenser
• Styrke og forbedre rådgivningstjenesten
ved alle skoler (helsesøster, miljøarbeider og psykolog)
• Gode tiltak mot mobbing
• Styrke og forbedre lærlingordningen
med flere lærlingplasser i offentlig
og privat sektor

Investering i ungdommens
framtid styrker samhold
og livsvilkår

Veilede eldre til mestring og aktiv egenomsorg er et
viktig element i vår helse- og omsorgspolitikk!

NÆRINGSUTVIKLING ER VIKTIG FOR PP
ET PARTI FOR NÆRINGSUTVIKLING
• Fjerne formueskatt for små og
mellomstore bedrifter
• Differensiere eiendomsskatten mellom
bygninger og produksjonsmidler for
bedrifter
• Arbeide for en ny og framtidsrettet
treindustri i Hedmark
• JA til sau og storfe. Husdyrhold og
rovdyr kan vanskelig forenes
• Gode rammebetingelser for å sikre
et levedyktig landbruk i hele fylket
• Avlaste Alnabru ved å bygge ny
godsterminal i Glåmdalsregionen
• Arbeide for å opprette en selvgående
laksestamme i Glomma
• Styrke grunnlaget for kulturbasert
næring i Hedmark
• Tilrettelegge for en bedre turistnæring
• Åpne for regulert bruk av snøscooter
• Utnytte Glomma i reiselivet og som
næringsarena

ET PARTI FOR TRYGG OG FREMTIDSRETTET SAMFERDSEL
• Arbeide for elektrifisering av Solør og
Rørosbanen. Solørbanen åpnes for
persontrafikk
• Sikre alle jernbaneoverganger i hele
fylket
• Fortsette utbedringen av RV 3
i Østerdalen
• Prioritere utbyggingen av den
ulykkesbelastede strekningen fra
Motrøkrysset til Trøndelagsgrensa
• Arbeide for å bygge to krysningsspor
på Kongsvingerbanen
• Arbeide for å realisere InterCity
firkanten. (Karlstad er det nye hjørnet)
• Øke tilskudd til bygging av gangog sykkelstier
• Utrede ulike jernbanetraseer som best
tar vare på strandsonen langs Mjøsa
for å frigjøre areal til friområder, dyrket
mark og til boliger
• Arbeide for å oppgradere, utbedre
og ferdigstille riks- og fylkesveiene

Stem PP dersom du ønsker fremtidsrettet
nærings- og samferdselspolitikk!

MILJØ OG KULTUR HENGER SAMMEN
ET PARTI FOR MILJØ
• Arbeide for ei ”kloakkfri” Glomma
• Holde Mjøsa ren til drikkevann og
rekreasjon
• Sammenhengende ”grønt belte” langs
Mjøsa fra Tangenvika til Lillehammer
• Opprette flere offentlige tømmeplasser
for kloakk
• Arbeide for rensing av Folldal gruver
• Fjerne ulvesonen og åpne for lisensjakt på ulv
• Miljøvennlige biler i offentlig sektor
• Ladestasjoner i alle tettsteder
• Egne miljøpakker i alle kommuner
• Arbeide for at det opprettes et eget
”dyrepoliti”

ET PARTI FOR KULTUR
• Styrke grunnlaget for kulturbasert
næring i Hedmark
• Ferdigstille Pilgrimsleden i
Glomdalsregionen
• Arbeide for regionale planer
for kulturarrangement
• Styrke Morodalsfestivalen for
utviklingshemmede som regionalt
”flaggskip”

• Arbeide for regionale planer for
idrettsanlegg
• Opprette regionale friluftsråd
• Tilrettelegge for idrett og fysisk
aktivitet for alle aldersgrupper
• Styrke svømmeundervisningen i skolen
• Utvikle kultur/idrett- og turistsamarbeidet mot Dalarne og Värmland
• Opprette Nordisk turistkontor på
Morokulien

ET PARTI FOR SAMARBEID
OVER GRENSER
• Regionalt samarbeid
• Tettere samarbeid med Akershus
og Sør-Trøndelag
• Felles brannstasjon Tynset og Røros
• Tettere samarbeid over grensen
til Sverige
• Etablere møteplasser mellom næringsdrivende på begge sider av grensen
• Videreutvikle flere beredskapsplaner
med Sverige

Fysisk aktivitet for alle aldersgrupper
er vesentlig for en god folkehelse!

Hedmark
Partiet ble opprett i 1993. Ruth Stenvold
fra Elverum var partiets første leder.
Partiet har lokallag i Tynset, Åmot, Våler,
Åsnes, Grue, Kongsvinger, Eidskog,
Sør-Odal, Stange, Hamar og Ringsaker.
Partiet er representert i fylkestinget og i
ni kommuner med til sammen 18 representanter. Ved høstens valg stiller vi lister
til fylkestinget og i åtte kommuner.
I fylkeskommunen er partiet representert
i styringsgruppa for Interreg, Østlandssamarbeidet samferdsel, Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark, Hedmark fylkes eldreråd, Hedmark Fylkes trafikksikkerhetsutvalg og i representantskapet til Sparebanken Hedmark.
På kommunalt plan deltar partiet i flere råd
og utvalg.
I dag har partiet mer enn 700 medlemmer.
Det er et mål å passere 1000 medlemmer
i år.
Partiet er betydelig og viktig. Det er en
positiv og kreativ aktør i utviklingen av
hele Hedmark.
Pensjonistpartiet ønsker i enda større
grad å påvirke utviklingen av Hedmark.
Målsettingen for valget til fylkestinget i år
er derfor å øke representasjonen til tre.

Fylkestinget i Hedmark er organisert med
fylkesordfører og tre saksforberedende
komiteer.
- Komité for økonomi, anskaffelser,
eiendomsforvaltning, regionalt samarbeid, folkehelse og tannhelse
- Komité samferdsel, næring, miljø og
overordnet planlegging
- Komité videregående skole, kompetanse
og forskning, kultur og idrett og internasjonalt samarbeid
Fagkomiteer avgir innstillinger i sakene
overfor fylkestinget i plenum.
Beslutninger som fattes i fylkestinget
påvirker i stor grad utviklingen i fylket.
Fylkestinget er en svært viktig høringsinstans i all planlegging innen samferdsel
på nasjonalt plan. Fylkestinget bevilger
penger til videregående skoler, vedlikehold
av veier, kulturarrangement, folkehelse i
tillegg til mye mer.
For Pensjonistpartiet er det vesentlig at vi
blir representert i alle tre komiteer slik at vi
i enda større grad er med på å påvirke
utviklingen i Hedmark.
Pensjonistpartiet Hedmark stiller til valg
med et gjennomarbeidet program og med
kandidater som har bred yrkesmessig og
politisk erfaring.

Vi er til for deg, stem PP inn på fylkestinget!

1

Helge
Thomassen
Kongsvinger

2

Tom Synstad
Ringsaker

3

Nils Øian
Tynset

4

Borgny
Nygaard
Hamar

5

Rune Sørlie
Åsnes

6

Erika Ann
Eriksen
Ringsaker

7

Jan Michael
Oreld
Hamar

8

Reidun Hagerud
Kongsvinger

9

Ann Kristin
Øien
Tynset

10

Eimund Jens Skåret

Trysil

22

John Reidar Holen

Kongsvinger

11

Johanne Lillevik

Hamar

23

Berit Hordnes

Kongsvinger

12

Liv Engom

Kongsvinger

24

Svein Olav Tanberg

Åsnes

13

Monica Bruun Stensbøl

Kongsvinger

25

Kjell Haugen

Tynset

14

Tara Kristine Bale

Sør-Odal

26

Asbjørn Sletvold

Ringsaker

15

Leif Magne Seterseter

Kongsvinger

27

Bente-Lill Børrud Hansen

Kongsvinger

16

Bjørn Sveheim

Stange

28

Rolf Skofsrud

Ringsaker

17

Astrid Snare

Kongsvinger

29

Odd Eirik Resell

Tynset

Jan Ove Andersen

Ringsaker

30

Ragnar Rognhaug

Sør-Odal

Eirik Nils Ross

Kongsvinger

31

Finn Løberg

Ringsaker

Vidar Westgård

Tynset

32

Leif Kristian Nordstad

Stange

John Christian Wold

Våler i Solør

33

Solvår Nordahl Hagen

Hamar

18
19
20
21

Hele Pensjonistpartiets prinsipp og
handlingsprogram finnes på nettsiden:
www.pensjonistpartiet.no

Hedmark trenger Pensjonistpartiet!

www.kurergraﬁsk.no

LISTE TIL FYLKESTINGVALGET
HEDMARK PENSJONISTPARTI 2015

