Handlingsprogram Pensjonistpartiet 2013 - 2017

Respekt og verdighet til alle
HELSE • VELFERD • OMSORG

VÅRE KJERNEVERDIER
Pensjonistpartiets fremste oppgave er å arbeide for trygge levevilkår
og en verdig og positiv livssituasjon for eldre, trygdede, barn og unge.
Vi krever at alle pensjonister og uføre skal ha samme
lønnsutvikling som yrkesaktive. Samordningen for ektefeller
og samboere fjernes og pensjonsinnskudd til folketrygden
skal opphøre ved oppnådd pensjonsalder.
Honnørrabatt for pensjonister og uføre skal beholdes.
Eiendomsskatt og arveavgift for livsarvinger fjernes,
og avgiftssystemene må tilpasses eldre og enslige.
Vi bygger vårt politiske arbeid på rettsstatens prinsipper
og norsk kulturarv.
Vi vil stimulere til frivillig arbeid både for unge og eldre.
Vi har som målsetting å legge ned fylkeskommunen.
Vi vil stimulere til kommunalt samarbeid og frivillig sammenslåing
av kommuner der det ligger til rette for det.
Pensjonistpartiet kan vise til listekandidater med bred og variert
yrkesmessig bakgrunn, allsidig livserfaring og med god
forankring i Hedmark.

Hedmark Pensjonistparti skal fremstå som positiv,
attraktiv, fremtidsrettet, omsorgsfullt og målrettet!

Design og produksjon: Kurér Grafisk AS

LEVE- OG LIVSVILKÅR
• Utjevne forskjeller i leve- og livsvilkår for alle
• Sikre lik lønnsutvikling for pensjonister, uføretrygdede
og lønnsmottakere
• Enslige forsørgere må sikres en økonomi
som gir barn og unge trygghet

FOLKESTYRE
• Arbeide for å opprette et Pensjonistdepartement
• Nedlegge fylkeskommunen og opprette sterke regioner
som overtar fylkeskommunens oppgaver
• Nye kommunale oppgaver skal ﬁnansieres
over statsbudsjettet

ØKONOMI OG FORVALTNING
• Minstepensjonen økes til 3 ganger grunnbeløpet
• Nei til avkortning av grunnpensjonen for gifte
og samboende pensjonister
• Pensjonsregulering på linje med lønnsmottakere
• Fjerne eiendomsskatt og arveavgift

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

HELSE- OG OMSORGSPOLITIKK
•
•
•
•
•
•
•

Lokalsykehusene må styrkes gjennom spesialisering
Lovfestet juridisk rett til sykehjemsplass når du trenger det
Fremskynde bygging av hovedsykehus ved foten av Mjøsbrua
Forsterket innsats i forebyggende omsorg
Innføring av egenandelssystem for tannhelse
Styrke og utvide det psykiske helsevernet
Økonomisk ansvar for pleie og omsorg for eldre
og unge brukere må bli et statlig ansvar
• JA til privat omsorg som kan konkurrere i kvalitet
og drift med det oﬀentlig tilbud
OPPVEKSTPOLITIKK
• Sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge
• Full barnehagedekning, lave egenandeler
og økt søskenmoderasjon
• Støtte ideelle frivillige organisasjoner
• JA til private skoler og barnehager som et supplement
til det kommunale skole- og barnehagetilbud

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

UTDANNINGSPOLITIKK
• Selvstendige høgskoler og fagskoler i alle regioner i Hedmark
• Styrke den desentraliserte lærerutdanningen
i innhold og kapasitet
• Arbeide for å etablere fengsels- og tollskole i Hedmark
• Mer idrett, fysisk aktivitet og ﬂere timer med
kunst og håndverk inn i skolene
• Styrke og forbedre lærlingeordningen
• Samfunnets behov må styre all utdanning

NÆRINGSPOLITIKK
•
•
•
•
•
•

Fjerne formueskatt for små og mellomstore bedrifter
Ja til søndagsåpne butikker
Arbeide for en ny og framtidsrettet treindustri i Hedmark
Ja til sau. Husdyrhold og rovdyr kan vanskelig forenes
Gode rammebetingelser for å sikre et levedyktig landbruk
Avlaste Alnabru ved å bygge ny godsterminal i Glåmdalsregionen

Vi er til for deg - stem PP inn på Stortinget!

SAMFERDSELSPOLITIKK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arbeide for elektriﬁsering av Røros og Solørbanen
Sikre alle jernbaneoverganger i fylket
Arbeide for å bygge to nye krysningsspor på Kongsvingerbanen
Full Intercity utbygging (Halden-Lillehammer-Skien) innen 2020
Arbeide for ny jernbanelinje fra Årnes til Gardermoen
Ferdigstille stasjonsområdene i Hamar og Kongsvinger
Snarlig utbygging av RV 25 mellom Hamar og Elverum
Firefelts E6 til Biri påbegynnes i 2014
E16, Nybakk – Kongsvinger ferdigstilles innen 2019
Arbeide for å oppgradere RV2 mellom Elverum og Kongsvinger
Øke tilskudd til bygging av sykkelstier

KRIMINALPOLITIKK
• Styrke rammevilkårene for politiet
for å forebygge vold og kriminalitet
• Mer synlig politi i nærmiljøet
• Politiet skal ha lik uniformering
• Tigging skal være ulovlig
• Styrke tollvesenet for sterkere grensekontroll

Stem PP dersom du ønsker en
fremtidsrettet samferdselspolitikk!

KUNST, KULTUR- OG IDRETTSPOLITIKK
•
•
•
•

Økt statstilskudd til lokale og regionale kulturarenaer
Alle kommuner pålegges å utvikle planer for lokale kulturarenaer
Tilrettelegge for idrett og fysisk aktivitet for alle aldersgrupper
Svømmeundervisning i skolen skal være obligatorisk

MILJØPOLITIKK
• Sterkere vern om matjord
• JA til oljeboring i Nord-Norge, forutsatt
entydig positiv konsekvens- og miljøutredning
• Arbeide for å etablere en selvgående
og levedyktig laksestamme i Glomma
• Arbeide for oppstart av rensing av Folldal gruver
• Fjerne ulvesonen, åpne for lisensjakt på ulv

INNVANDRINGS- ASYL- OG FLYKTNINGEPOLITIKK
• Norge bør ta i mot kvoteﬂyktninger fra FN
og integrere disse så snart som mulig
• Opplæring i norsk språk og norsk kultur
skal starte ved ankomst til Norge

Fysisk aktivitet for alle aldersgrupper
er vesentlig for Pensjonistpartiet!
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Helge
Thomassen
Kongsvinger

Leif Peder
Østmo
Ringsaker

Borgny
Nygaard
Hamar

Jan Ove
Andersen
Ringsaker

Cecilie
Berisha
Haeseler
Stange

Erika Ann
Eriksen
Ringsaker

Johanne
Lillevik
Hamar
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Brit Hege
Monsen
Vestlie
Hamar

Steinar
Ziem
Sør-Odal
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Øistein
Utstumo
Sør-Odal

John Reidar
Holen
Kongsvinger
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Jan Michael
Oreld
Hamar

Magne
Gunvald
Grønje
Åmot
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Send ovenstående til:
Hedmark Pensjonistparti
v/ org. nestleder Erling M. Johansen
Frenningv. 110, 2344 Ilseng
Mob.: 90 69 56 27 • Epost: jvjohans@online.no • Bankgiro: 1822.40.03249

