NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE !!!
KONTRAKT MED SENIORENE
FOR
2011 - 2015

Årets "Trygdeoppgjør" er gjennomført, les s.2
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Årets "Trygdeoppgjør" er gjennomført !
Inger-Marie Ytterhorn, nestleder i Fremskrittspartiets seniororganisasjon (FpS), påpeker
hvordan stortingsflertallet har gjennomført trygdeoppgjøret.
Da stortingsflertallet, alle bortsett fra Fremskrittspartiet, vedtok pensjonsreformen
vedtok de samtidig at den årlige reguleringen av grunnbeløpet, løpende pensjoner og
pensjoner under opptjening ikke lenger skulle være en sak Stortinget skulle avgjøre.
Stortinget skal fra nå av bare bevilge pengene ! Fra 2011 er det regjeringen som
bestemmer nivået på de nevnte faktorene. Så lenge regjeringspartiene har flertall i
Stortinget går nok dette etter oppskriften, fordi regjeringen vil kunne gå ut fra at deres
representanter i Stortinget bevilger det regjeringen ber dem om. Den dagen vi får en
mindretallsregjering, som ikke nødvendigvis får sine forslag vedtatt av Stortinget, kan
dette føre til underlige resultater; Regjeringen bestemmer hvor mye pensjonene skal
øke, men Stortinget nekter å bevilge pengene !
Frem til i år har regelverket vært utformet slik at løpende pensjoner skal reguleres i takt
med lønnsutviklingen for arbeidstakere. I loven om ny alderspensjon i folketrygden som
Strtingsflertallet, alle bortsett fra FrP, har vedtatt er det slått fast at løpende pensjoner
skal underreguleres hvert eneste år i forhold til utviklingen for lønnsmottakere.
Pensjonistene vil altså tape kjøpekraft i økende fart sammenlignet med yrkesaktive. I
loven heter det at løpende pensjoner årlig skal reguleres 0,75 % lavere enn
gjennomsnittlig lønnsutvikling. På grunn av andre faktorer ved beregningen er det reelle
tallet ikke 0,75 %, men 0,78 %.
I år har regjeringen lagt til grunn en lønnsvekst på 4,73 %. Grunnbeløpet øker
tilsvarende fra kr 75.641,- til kr 79.216,- fra 1. mai i år. Uførepensjonister, og andre som
fremdeles får sine ytelser fra folketrygden regulert gjennom grunnbeløpet, får sine
ytelser regulert i takt med lønnsutviklingen. Alderspensjonister derimot får en økning på
3,94 % ! En uførepensjonist og alderspensjonist, som hadde samme beregningsgrunnlag
dvs lønn, og har samme pensjonsytelse får ikke samme økning i sin "lønn" i år eller i
fremtiden. Heretter lønner det seg å være uførepensjonist.
Når vi samtidig vet at stortingsflertallet - fremdeles minus FrP - har innført høyere
trygdeavgift for alle pensjonister og høyere skatt for mange pensjonister,
levealdersjustering og underregulering kan man spørre seg om opptjente rettigheter,
løfter, langsiktighet og muligheter til å planlegge sin alderdom ikke betyr noe som helst
for de rød/grønne partiene ?
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MED NANNESTAD FRP I POSISJON
SKAL FØLGENDE PROSJEKTER STARTES OPP,
UMIDDELBART ETTER VALGET
Prosjekt

Beskrivelse

STOPPE SALG AV
KULTURHUSET I HOLTER
(Løken skole)

Vi var første politiske parti som gikk ut og sa at vi
ikke ønsket salg av Holter kulturhus. Vi la frem
forslag til vedtak i kommunestyret i mai 2011 om
fortsatt drift. Sammen med styret skal vi finne en
løsning for driften.
Straks etter valget skal det etableres brukerombud
for eldre, syke, hjemmeboende eldre,
funksjonshemmede og trygdede.
Eldre som trenger omsorg skal bli møtt med
respekt, omsorg, sosial integrasjon og nødvendig
kompetanse.

JA TIL BRUKEROMBUD

ELDREOMSORGEN - ØKT
KVALITET, AKTIVITET
OG VALGFRIHET

NY DRIFTSMODELL,
LOTTE- MODELLEN PÅ
SYKEHJEMMET

OMSORGSBOLIGER
OMSORG +

Når sykdom rammer, og man kommer på
institusjon, mister man ofte friheten til å velge.
I Norge i dag dør 40 prosent av befolkningen på
sykehjem, og antallet er økende.
De som mottar omsorg skal kunne ha et mest
mulig normalt liv, med normal døgnrytme,
mulighet til å komme ut, hjelp til personlig
hygiene, noen å snakke med og de som ønsker det,
skal få enerom.
Vi vet at måten pasientene blir behandlet på,
avgjør deres livskvalitet.
Vi vil tilby eldre som bor på helseinstitusjon
enerom.
Ny driftsmodell på sykehjemmet som setter
livskvalitet i høysetet og tilfredsstiller brukernes
daglige ønsker og behov for aktiviteter.
Samarbeide med eldrerådet angående etablering av
Omsorg +.
Omsorgsboliger som inneholder eldresenter,
matservering, hjemmehjelpsbase og
døgnkontinuerlig bemanning.
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TRIVSELSPROSJEKT
BARN / UNGDOM / ELDRE

Vi skal benytte investeringstilskuddet hvor statens
tilskuddsandel er blitt styrket og øker fra 20 til 30
prosent for en omsorgsplass (666.600 kroner) og
fra 30 til 40 prosent for en sykehjemsplass (til
888.800 kroner). Fylkesmannen skal ikke lenger
behandle søknadene, og det settes ikke lenger en
ramme for hvert fylke. Ordningen er blitt mer
fleksibel og åpner for at kommunene kan
samarbeide med frivillige organisasjoner,
boligbyggerlag eller private aktører om utbygging.
Nannestad FrP ønsker å starte et forsøksprosjekt
hvor pensjonister/eldre som ønsker det, bidrar med
frivillig innsats på våre barne- og ungdomsskoler.
Skolene våre skal, som i livsgledeprosjektet, bidra
med å øke livsgleden for både barn, pleietrengende
og eldre i vår kommune.
Andre kommuner som har iverksatt slike
prosjekter, har høstet svært positive frukter ved
slikt samarbeid.
De eldre bidrar med sitt nærvær og sin livserfaring
til barna, og barna gir mye glede i retur.

PALLIATIV CARE
(OMSORG VED LIVETS
SLUTT)

Tilbud til alle kronisk eller alvorlig syke pasienter.
Uansett diagnose og alder har våre innbyggere
behov for lindring. Opplæring er svært viktig for å
få dette til å fungere best mulig. Starte kartlegging
på om et eventuelt inter-kommunalt samarbeid kan
være av interesse.

ØKE BEVILGNINGER TIL
FRIVILLIG ARBEIDE

De frivillige er en av samfunnets bærebjelker.
Veldig mange frivillige organisasjoner har som
mandat å tilby helsearbeid, omsorg og pleie og de
ønsker å samarbeide med kommunene.
Gjennomgang av hvilke løpende oppgaver de
frivillige kan gjennomføre for Nannestad
kommune.
Kartlegge det reelle behovet for økonomiske
bevilgninger, gjerne fra sak til sak hvor de
frivillige kan bidra.

STØTTE ETABLERING AV
LYSLØYPER

Bevilge tilstekkelige midler for etablering av
lysløyper. Etablere prosjekt i samarbeid med
frivillige, politikere og kommunen. Få fortgang i
planene.
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TILRETTELEGGING AV
FRILUFTSLIV OG
NATUROPPLEVELSER
FOR ALLE
VARMESTUE PÅ
NORDÅSEN SKISTADION

LAVERE KOMMUNALE
AVGIFTER OG GEBYRER

ØKT VEDLIKEHOLD AV
KOMMUNALE VEIER

Tilsvarende prosjekt er gjennomført i Austevoll
kommune (FrP-styrt).
Offentlig-privat samarbeid skal tilrettelegge
naturstier for helårs bruk for alle kategorier
naturentusiaster
Alle våre budsjettforslag de siste fire årene har hatt
med bevilgninger til varmestue – skulle vært
startet opp.
Prosjektet settes i gang i samarbeid med
idrettsrådet
Kartlegging og kostnadsgjennomgang av alle
kommunale avgifter og gebyrer.
Avgift på avløp ligger i dag på 6.324 for
Nannestads innbyggere, mens Ullensaker betaler
2.505.
Husstandene i Nannestad har blitt avkrevd et for
høyt avløpsgebyr årlig de siste årene, uten at dette
blir tilbakebetalt til abonnentene.
Avgiftene varierer enormt fra kommune til
kommune på Øvre Romerike. De kommunale
avgiftene skal ikke overstige kommunens
nødvendige kostnader for tjenesten. Gebyrene skal
følge selvkostprinsippet, og det er kommunene
selv som fastsetter gebyret på bakgrunn av et
overslag over antatte direkte og indirekte
kostnader knyttet til drifts-, vedlikeholds og
kapitalkostnader.
Forvaltningsrevisjonsprosjektet – selvkost – vann
– Univann, konkluderer med at selskapets
tilpasning til selvkostprinsippet ikke fullt ut er i
henhold til selvkostprinsippet. Univann har
belastet Ullensaker kommune og Nannestad
Vannverk AS med totalt 6,165 millioner kroner for
mye i finanskostnader.
Vi har et stort etterslep på reparasjoner og
asfaltering av våre kommunale veier.
Det skal etableres et eget budsjett for disse
oppgavene.
Det skal utarbeides hovedplan for våre 65
kilometer med kommunale veier som skal
ferdigstilles før budsjettet og økonomiplan vedtas i
desember 2011.
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TVERRVEI: ÅSVEGEN TIL
GARDERMOEN

Avtale om finansiering skal på plass snarest.
Avklaringer må på bordet.
Fremdriftsplaner og informasjon må publiseres for
innbyggerne.

NEI TIL MOTTAK AV NYE
FLYKTNINGER

Nannestad kommune er i en økonomisk situasjon
som ikke tillater inntak av flere flyktninger på
nåværende tidspunkt. Integreringsarbeidet av de
allerede innflyttede flyktningene skal settes på
dagsorden. Kvalitetssikring og evaluering av dette
arbeidet skal verifiseres.
Innkjøp av flere kommunale boliger må foretas før
nye flyktninger taes imot.
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Eldreomsorg
Vi bør alle stille oss spørsmålet:
Er vårt sykehjem et sted vi kunne tenke oss å
la våre pårørende tilbringe sin siste tid på
jorden?
De som mottar omsorg skal kunne ha et mest
mulig normalt liv, med normal døgnrytme,
mulighet til å komme ut, hjelp til personlig
hygiene, noen å snakke med og de som
ønsker det skal få enerom.
Vi har ikke tenkt å vente på at regjeringen
skal holde sine løfter om å lovfeste strengere
krav til kvalitet i hele helsesektoren.
Så mange ganger tidligere har vi sett at
lovnadene bare har bestått av flotte ord og
svært lite konkrete aktiviteter.
Nannestad FrP skal sørge for at kvaliteten og
valgfriheten i eldreomsorgen i Nannestad
blir prioritert NÅ.
Eldremilliarden
Nannestad kommune fikk 1,98 mill av den
”siste” eldremilliarden. Den klarte det
sosialistiske flertallet i Nannestad å
administrere bort.
Vi fremmet vedtak som skulle bidra til økt
tilbud om aktiviteter for de eldre NÅ.
Men dette ønsket ikke flertallet.
Igjen er det de eldre pleietrengende som ble
taperne.

Nannestad FrP sier:













Ja til etablering av eldresenter.
Ja til å utnytte de eldres ressurser bedre.
Ja til å gi eldrerådet større betydning når
kommunale beslutninger, skal tas.
Ja til lave egenandeler.
Ja til at alle som har behov for bolig
med heldøgns omsorg skal sikres en
plass på alders-/sykehjem eller i
omsorgsbolig.
Ja til økt grunnbemanning av lege-og
fysioterapidekning ved kommunens pleie
og omsorgssentre.
Ja til flere avlastningsplasser til
disposisjon for omsorgspersoner.
Ja til at kommunen skal ha tilstrekkelig
antall med korttidsplasser til avlastning
for de som påtar seg omsorgoppgaver.
Ja til aktivitetstilbud for de eldre.
Ja til varmtvannsgymnastikk for de eldre.
Ja til omsorgslønn.

En moderne eldreomsorg, som alle ønsker
seg, består ikke av sykehjemsplass, eller ikke
sykehjemsplass. Av hjemmehjelp, eller ikke
hjemmehjelp. Det består av en kjede ulike
tilbud, der den enkelte eldres eget opplevde
behov, herunder grad av sykdom, må være
det viktigste.
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Prosjektet livsglede

Ufrivillig deltid

Vi er svært positive til prosjektet livsglede
for eldre, hvor elever ved Nannestad
videregående på linje for helse- og sosialfag,
bistår Nannestad sykehjem og
hjemmestjenesten i arbeidet med å gi eldre et
tilbud i hverdagen.

Vi vet at mange ansatte i helsesektoren
ønsker å øke stillingsprosenten sin.
De ansatte innen helse- og
omsorgstjenestene i kommunen skal
kartlegges. Det skal gjennomføres tiltak som
skal gi effekt i form av færre små stillinger.
Et virkemiddel for å redusere uønsket deltid
ligger i endringer i turnusordninger.

Nannestad FrP ønsker også å starte et
forsøksprosjekt hvor pensjonister/eldre som
ønsker det, bidrar med frivillig innsats på
våre barneskoler. Skolene våre skal som i
livsgledeprosjektet, bidra med å øke
livsgleden for de eldre i vår kommune.
Andre kommuner som har iverksatt slike
prosjekter har høstet svært positive frukter
ved slikt samarbeid.
De eldre bidrar med sitt nærvær og sin
livserfaring til barna, og barna gir mye glede
i retur.

Helsereiser
I tillegg ønsker vi at Nannestad kommune
skal legge til rette for felles helsereiser,
minimum en gang per år, for bygdas
innbyggere.

Omsorg +
Sammen med eldrerådet skal vi etablere
omsorgsboliger som inneholder eldresenter,
matservering, hjemmehjelpsbase og
døgnkontinuerlig bemanning
Vi skal benytte investeringstilskuddet hvor
statens tilskuddsandel er blitt styrket og øker
fra 20 til 30 prosent for en omsorgsplass
(666.600 kroner) og fra 30 til 40 prosent for
en sykehjemsplass (til 888.800 kroner).
Fylkesmannen skal ikke lenger behandle
søknadene, og det settes ikke lenger en
ramme for hvert fylke. Ordningen er blitt
mer fleksibel og åpner for at kommunene
kan samarbeide med frivillige
organisasjoner, boligbyggerlag eller private
aktører om utbygging.

Vi vil innføre Lotte
driftsmodell på Nannestad
sykehjem
Lotte sykehjem i Danmark er verdenskjent.
De er et stort forbilde for oss i Nannestad
FrP. De driver sykehjemmet høyst
utradisjonelt. Beboerne på hjemmet lever
livene sine mest mulig på samme måten som
de gjorde da de bodde hjemme. De eldre
bestemmer selv når de vil legge seg. De har
sin egen plass i fellesstua, og bleiene og
smekkene er for lengst kastet i søpla.

Lotte-modellen
Brukerne, pårørende og ansatte trives bedre.
Beboerne på sykehjemmet skal i mye større
grad kunne påvirke og velge ulike aktiviteter
og rutiner hverdagen skal bestå av.
Det skal skapes et hjem der beboerne trives.
På pleiehjemmet Lotte lever beboerne fire
ganger lengre enn gamle på andre sykehjem i
Danmark.
Trivselen til de ansatte øker og sykefraværet
blant de ansatte, hvor innføring av Lottemodellen er gjennomført, er blitt betraktelig
redusert.
For oss vil en bedre eldrepolitikk innebære
nok plasser i sykehjem og omsorgsboliger,
riktig type plasser, nok ansatte i eldreomsorgen, kvalitet i tjenestene, større
mangfold, bedre kulturtilbud og sterkere
samarbeid mellom kommune og de
pårørende.
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Beskatning av innbyggerne
“En krone spart er en krone tjent.”

Nannestad FrP er sterk motstander av at
kommunen skal kreve inn eiendomsskatt.
Utgifter knyttet til å bo i egen bolig i
Nannestad er høye og vi mener at
eiendomsskatt, er en urimelig
dobbeltbeskatning.

Kommunene skal tilby tjenester til selvkost,
og kan ikke pålegge innbyggerne å betale
mer enn hva den enkelte tjenesten koster. Det
er enorme forskjeller i prisene på akkurat
samme tjeneste.

Forbrukerrådet, har sjekket prisen på seks
forskjellige tjenester i 150 kommuner.
Undersøkelsen avdekket store prisforskjeller
for samme tjeneste. Kvalitet på tjenesten har
Vedtak om eiendomskatt
ingen ting med størrelsen på prisen å gjøre.
Vi fremmet forslag i desember 2010 om at de Skal man oppnå et lavt prisnivå, må dette
politiske partiene skulle forplikte seg til ikke være en prioritert politikk.
å innføre eiendomskatt i den neste 4-års
Nøktern drift og fokus på lave betalingssatser
perioden.
blir avgjørende.
Kun Høyre og FrP stemte for et slikt vedtak.
Dette kan bety at faren for innføring av
Selvkostprinsippet skal gjelde for alle
eiendomskatt er høy med et fortsatt
kommunale tjenester. Dvs. at avgifter og
sosialistisk styrt Nannestad.
gebyrer ikke skal koste mer enn hva det
koster å kjøpe eller produsere
De kommunale utgiftene, som denne skatten tjenesten.
opprinnelig var tenkt å dekke, blir i dag
Alle postene i regnskapene skal gjennomgås
belastet i form av kommunale vann-, avløps- med følges nøye opp. Ingen midler skal
og renovasjonsgebyrer.
benyttes om ikke det er høyst nødvendig.
Vi bryr oss om innbyggerne, og vil at de skal
betale lavest mulig pris for alle kommunale
tjenester. Det er vår oppgave å drive
tjenestene med god kvalitet til lavest mulig
pris.
Nannestad FrP vil foreta kartlegging og
kostnadsgjennomgang av alle kommunale
avgifter og gebyrer og kvalitetssikre disse.
Forvaltningsrevisjonsprosjektet – selvkost –
vann – Univann, konkluderer med at
selskapets tilpasning til selvkostprinsippet
ikke fullt ut er i henhold til selvkostprinsippet.
Univann har belastet Ullensaker kommune
og Nannestad Vannverk AS med totalt 6,165
millioner kroner for mye i finanskostnader.

Nannestad FrP sier:






Nei til innføring av eiendomsskatt.
Nei til avgifts- og gebyrøkninger på
kommunale tjenester.
Nei til kommunal drift på områder hvor
private selskaper, gjennom fri
konkurranse, vil sørge for god kvalitet og
bedre økonomi.
Ja til effektivisering og
konkurranseutsetting der dette gir
gevinster både økonomisk og
kvalitetsmessig.
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