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Til sentralstyret, landsstyret og landsmøtet 
 
Etter gjentatte drøftinger av den interessepolitiske prosessen i alle ledd av 
Pensjonistforbundet, sist på Lederkonferansen nå i oktober, ønsker Pf Akershus at 
forbundet utreder og drøfter muligheten for å organisere og utvikle en 
 
TANKESMIE ELLER ET POLITISK RÅD 
 
Basert på erfaringene og kunnskapene til medlemmer og støttespillere – for å oppnå styrket 
gjennomslag i Stortinget, regjering og øvrig styringsverk. 
 
Utålmodigheten er stor for bedre og raskere avklaringer og gjennomslag for våre 
argumenter, og spesielt vil den strategiske vurderingen i et slikt forum komme til nytte når 
forhandlinger og utspill skal gjennomføres. 
 
Pf Akershus er dessuten av den oppfatning at en tankesmie/et eldrepolitisk råd på tvers av 
politiske partigrenser kan utvide engasjementet i hele organisasjonen. Utveksling av ideer, 
forslag og saker i alle deler av organisasjonen kan dessuten styrke bevisstheten om 
eldrepolitikk på bred front, både i samtid og framtid.  
 
Kanskje er det fordi den eldrepolitiske bevisstheten er for lavt prioritert på alle plan, at vi 
bruker så mye ressurser i øverste ledd uten å få gjennomslag for de store og alvorlige 
sakene, for eksempel minstepensjonistenes stadig svekkede kjøpekraft. Dessuten kan vi 
bevisstgjøres på at vi ikke bare kjemper en politisk kamp for de eldre i dag, men ikke minst 
for de som kommer etter oss. I tillegg kan vi påta oss et mentoransvar for alle 
uføretrygdede/funksjonshemmede, ta opp kampen om fortsatt etterlattepensjon, pluss 
unge voksne- og eldre sine behov for fri tannpleie. Norge har råd til det! 
 
Vår omsorgspolitiske bevisstgjøring kan sette Pensjonistforbundet i fremste rekke for 
kampen om sosiale og helsemessige verdier. Den rollen er vi langt på vei klare for å ta. Bare 
vi får hele bredden og økt medlemstall med oss på det! 
 
 
Med hilsen for styret  
Pensjonistforbundet Akershus 
 
Sigmund Kristoffersen,      John Granly,  
Leder Pf Akershus                Leder helseutvalget i Pf Akershus 
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