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Årsmelding kommunestyregruppa 2017 

Innledning 
Årsmeldinga tar for seg noen saker knyttet til SVs viktigste politiske saksområder gjennom året. 

Gruppas arbeid 
Kommunestyregruppa til Tromsø SV består av Ingrid M Kielland (gruppeleder og 

formannskapsmedlem), Gunhild Johansen (leder Helse- og velferdskomiteen), Pål Julius Skogholt 

(gruppenestleder og nestleder Byutviklingskomiteen) og Benjamin Arvola Notkevich (medlem 

Oppvekst- og utdanningskomiteen). Varamedlemmer er Terje Håkstad, Åsne Høgetveit, Reidun 

Heggen, Ida Løken Killie, Tonje Braaten, Ina Kongsvik og Bi Haavind. Våren 2017 var Ingrid M Kielland 

sykemeldt. Pål Julius Skogholt fungerte da som gruppeleder i hennes fravær. 

Innspill og dialog med styret og medlemmene har stor betydning for oss og er til stor hjelp. 

Kommunestyregruppa hadde for 2017 en ambisjon om å organisere ressursgrupper knyttet til de 

enkelte komiteene. Dette har vi av ulike årsaker ikke fått gjennomført. Det har blitt opprettet en side 

for interndebatt på Facebook der alle medlemmer i Tromsø SV skal ha tilgang. Mange har bidratt 

med å løfte frem saker og komme med innspill og debatt på denne.  

Miljø 
Også i år har arbeidet med Tenk Tromsø, som legger grunnlaget for forhandlinger med staten om en 

Byvekstavtale, vært sentralt. I februar samlet alle partier med unntak av FrP seg om et 

«bompengeforlik» der vi ble enige om bompengesatser og generelle prinsipper for 

bompengefinansiering av en rekke viktige tiltak for trafikksikkerhet, gange- og sykkel, kollektiv og vei. 

I november trakk Høyre og KrF seg fra dette forliket på grunnlag av en omkamp om ny 

Kvaløyforbindelse (de to partiene ønsker forbindelse over Håkøya og ønsker ikke å være med på et 

forlik som inkluderer bru fra Selnes til Langnes). Selv om det er beklagelig at forliket dermed ble 

smalere mener SV at det er viktig at vi ender opp med en avtale som gir nok rom for å prioritere 

gange, sykkel og kollektivtrafikk. En Kvaløyforbindelse over Håkøya vil være svært ressurskrevende 

og virke bilfremmende fremfor å bidra til målet om byfortetting og nullvekst i personbiltransporten. 

SV sa allerede i valgkampen 2015 at vi vil ta i bruk rushtidsavgift eller tidsdifferensierte bompenger i 

Tromsø for å få bedre infrastruktur, renere luft og reduserte klimagassutslipp.  

Arealplanlegging er fortsatt et hett tema innenfor miljøfeltet. I 2017 har vi omsider vedtatt ny 

kommunearealplan etter at den forrige planen som ble vedtatt i 2015 ble opphevet som følge av 

klage fra SV. Arealplanen som nå er vedtatt opprettholder Holtmarka som LNF-område (avsatt til 

landbruk, natur og friområde) og bevarer i all hovedsak de gamle grensene for Tromsømarka slik at 

bl.a. Sandneseiendommen som ble gjort om til boligformål i behandlinga fra 2015 forblir friområde.  
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I fjorårets årsmelding skrev vi at vi så frem til å behandle ny klima- og miljøplan i 2017. Denne venter 

vi fortsatt på, men har blitt lovet at den er rett rundt hjørnet. Vi får tro at den som venter på noe 

godt ikke venter forgjeves, og forventer at planen vil være full av reelle og gode tiltak når den 

kommer. 

Arbeidsliv og privatisering 
I tråd med SVs valgkampløfter og Kystens Hus-erklæringa fra SV, Ap og Rødt har Samarbeidspartiene i 

år varslet at vi vil avvikle ordningen med privat hjemmetjeneste som ble innført av det borgerlige 

byrådet i forrige periode. Det betyr at vi ikke kommer til å fornye inneværende kontrakter for private 

tilbydere av hjemmetjenester når disse går ut i 2019. SV vil at alle pengene som kommunen bruker 

på helse- og omsorgstjenester skal gå til innbyggerne, og ikke tas ut som profitt for private selskaper. 

Vi mener at det er både billigere og bedre at kommunen selv tar ansvar for de tjenestene vi skal 

levere. Dette var også grunnen til at Samarbeidspartiene sa opp kontrakten som det borgerlige 

byrådet hadde inngått med ISS om renhold rett før vi tok over makten i 2015. Erfaringene viser at 

dette var en riktig og viktig avgjørelse, både av hensyn til de ansatte som ville ha mistet 

pensjonsrettigheter om de måtte gå over til ISS, og av hensyn til kommunen. Den kommunale 

enheten Fagrent har siden 2015 spart syv millioner på driften og redusert sykefraværet med over 4 

%. Dette ble feiret før jul med lunsj for alle de ansatte i kantina på Rådhuset.   

Helse og omsorg 
Helse og omsorg er en stor og viktig del av Tromsø kommunes samlede budsjett. Sammenlignet med 

andre kommuner bruker vi mye penger per bruker. Det er ikke nødvendigvis noe galt i seg selv, men 

det er en utfordring at vi fortsatt bruker mer penger enn budsjettert. Slik har det vært i mange år. 

Omstilling tar tid, og vi har tro på de tiltakene som er vedtatt for å få kontroll med merforbruket. 

Samarbeidspartiene har bygd nytt Helsehus, som nå har startet opp driften. Vi innfører også et eget 

bemanningskontor for å redusere vikarutgiftene, og vi har et heltidsprosjekt for å sikre at flere jobber 

i større stillinger i stedet for små stillingsbrøker. Det er bra både for de ansatte og for de som skal 

motta tjenester. Det er også en utfordring at vi ikke har nok institusjonsplasser i Tromsø, og at sterkt 

pleietrengende brukere derfor mottar omfattende hjelp i hjemmet. Vår komitéleder for Helse og 

velferd Gunhild Johansen jobber tett sammen med kommuneadministrasjonen med å realisere 

tiltakene og gjennomføre en tillitsreform innenfor helse og omsorg.   

Skole og barnehage 
Satsing på barn og unge er viktig for SV og for våre samarbeidspartnere. I 2017 har vi videreført 

opptrappinga mot 40 nye lærerstillinger, samtidig som vi opprettholder støtten til alternative 

læringsarenaer som Vitensenteret og Holt Læringstun. I budsjettforslaget fra administrasjonen for 

2018 var det lagt opp til å redusere barnehagetilbudet i distriktene, ved at barnehager med mindre 

enn 10 barn var foreslått nedlagt. SV er fornøyde med at Samarbeidspartiene i vårt vedtatte budsjett 
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for 2018 har opprettholdt distriktsbarnehagene. Vi har også redusert et foreslått kutt i 

vikarbudsjettene til barnehagene.  

Flyktningpolitikk 
Som følge av regjeringas restriktive asylpolitikk mottar Tromsø kommune færre flyktninger for 

bosetting enn tidligere. Etter forslag fra Samarbeidspartiene har kommunestyret vedtatt en uttalelse 

om at kommunen er klar til å bosette flere flyktninger enn det vi gjør i dag.   

Kommunestyret har i 2017 vedtatt å opprette et kommunalt integreringsutvalg, bestående av seks 

representanter fra ulike innvandrergrupper og tre kommunestyrerepresentar.  Utvalget skal 

oppnevnes i kommunestyret i 2018, og SV ligger an til å bli svært godt representert ettersom en av 

de innstilte innvandrerrepresentantene er vårt styremedlem Abdalla Ali Mohammed, og en av 

kommunestyrerepresentantene er Gunhild Johansen.  

SV-ere i styrer, råd og utvalg (ikke utfyllende liste) 
 

Ingrid M Kielland: Styremedlem Stiftelsen Holt Læringstunet, medlem i Troms Kraft 

bedriftsforsamling, medlem i Politirådet, nestleder Stiftelsen Kommunale Boliger 

Gunhild Johansen: Nestleder Ullsfjordforbindelsen AS, styremedlem Tromsø Parkering AS, nestleder 

Fontenehuset, vara Forliksrådet. 

Pål Julius Skogholt: Styremedlem Remiks, styremedlem Tromsø ASVO, KS Troms. 

Benjamin Arvola Notkevich,: Leder likestillingsutvalget, styremedlem Aurora Kino, medlem i 

Kommunalt råd for Mennesker med nedsatt funksjonsevne, Representantskap Kommunal Revisjon 

Nord 

Ellen Øseth: Styremedlem Tromsø kommunes pensjonskasse 

Jørund Jørgensen: Medlem Skattetakstnemda 

Tonje Braaten: Medlem Overskattetakstnemda 

Mai Britt Ellingsen: Medlem Havnestyret. 

Terje Håkstad: Medlem Eldrerådet, vara til styret i MSM, vara til styret Perspektivet Museum 

Johanne Lunde: Styremedlem SMISO 

Abdalla Ali Mohammed: Medlem brukerrådet for Flyktningetjenesten 
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Vedlegg: Interpellasjoner og private forslag fremmet av SVs 

kommunestyregruppe i 2017 
 

• Mai: Interpellasjon om frislipp av vannscooter fra Pål Julius Skogholt SV  
 

Hva saken gjelder:  

Regjeringa har lagt opp til fullt frislepp av vatnscooter i Noreg frå 1. juni i år. Vatnscooter er 

potensielt problematisk av fleire grunnar. Det forstyrrer fugleliv, lyden påverkar anna bruk av hav og 

fjære. Stor fart gjer at ein kan sjå for seg konflikt mellom for eksempel kajakk og scooter. Innafor 

hamne og farvannsloven har kommunane nokre moglegheiter til å begrense bruken av vatnscooter. 

 

Forslagsstillers forslag til vedtak:  

Kommunestyret ber kommunen i samarbeid med Tromsø Hamn starte eit arbeid for å få på plass eit 

regelverk som vil minimalisere konflikt mellom vatnscooter og fugleliv og anna bruk av hav og fjære.  

 

• August: Interpellasjon Tromsø kommunestyre fra Gunhild  Johansen (SV), Jens Ingvald Ol-
sen (R) og Jarle Heitmann (Ap)  
HVA KAN TROMSØ KOMMUNE GJØRE FOR Å STØTTE BEFOLKNINGEN I GAZA?  

 

De uholdbare forholdene for befolkningen i Gaza har eskalert gjennom sommeren. Alle grenser er 

stengte. Ingen steder er trygge.  Det er prekær mangel på mat og helsehjelp. Jevnlig utsettes de for 

bombing fra land, sjø og luft.   

Gaza er Tromsøs vennskapsby. Hva kan vi gjøre for å hjelpe?  

 

På Gazastripen bor det 2 millioner mennesker. Nesten halvparten av disse er barn under 15 år.  I 

2012 kom FN med en rapport der de varslet om at det ville være vanskelig å leve i Gaza i år 2020 om 

ikke situasjonen ble endret.  I sommer kom en ny rapport. Der konkluderer FN med at situasjonen er 

verre enn de forutså i den forrige rapporten.  Elektrisitet er tilgjengelig kun få timer i døgnet. Uten 

elektrisitet kan ikke kloakken renses. Den går ufiltrert rett ut i Middelhavet. Rent vann er 

mangelvare.  Risiko for infeksjonssykdommer øker. Det er mindre tilgang på nødvendige matvarer og 

flere og flere er avhengig av nødhjelp.  

Blokaden hindrer inntak av nødvendig medisinsk utstyr og medikamenter. Legene i Gaza får ikke lov å 

behandle kreftpasienter med cellegift. Israelske myndigheter argumenterer med at komponenter i 
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noen av medisinene kan brukes i våpen. Stråleterapi er forbudt. Barn og voksne dør fordi de ikke får 

reise ut av Gaza til livsviktig medisinsk behandling. Alt dette er godt dokumenter i ulike rapporter fra 

FN og Verdens helseorganisasjon som sammen med ulike internasjonale hjelpeorganisasjoner 

uttrykker stor bekymring for situasjonen.    

Barn som vokser opp i Gaza har aldri opplevd å ha strøm hele døgnet. De har aldri fått besøke 

slektninger i andre deler av Palestina eller Israel. De har opplevd flere kriger og opplever en konstant 

utrygghet gjennom angrep og overvåkning. De lever med voksne som over lang tid har vært utsatt for 

store belastninger.  

Folk i Gaza jobber så hardt de kan for å klare seg, men situasjonen blir mer og mer umulig. Også 

Proteseverkstedet i Gaza, som i flere år har kunnet holde virksomheten i gang blant annet på grunn 

av solidaritet fra Tromsø, er truet med nedleggelse.   

Situasjonen i Gaza må igjen få internasjonal oppmerksomhet. Israel skal nå bygge en ny, seks meter 

høy mur rundt hele Gaza. Den skal gå 40 meter ned i bakken for å hindre tuneller og også bygges ut i 

sjøen. Mens folk sulter skal det brukes 1 milliard dollar på å mure mennesker inne i et totalt 

rømningssikkert fengsel.   

Kan vi virkelig se på at det skjer uten å gjøre noe?  

Forslag til vedtak:  

1.  Tromsø kommune tar kontakt med Gaza kommune for å uttrykke støtte og solidaritet med 

befolkningen i vår vennskapsby.  

2.  Tromsø kommune tar kontakt med norske myndigheter angående situasjonen i Gaza og 

oppfordrer til økt press for opphevelse av blokaden og videre politisk løsning.  

3.  Tromsø kommune tar kontakt med EuroGaza og Ordførernettverket for fred for felles press i 

aktuelle fora for oppheving av blokaden og en politisk løsning.  

4.  Tromsø kommune bevilger 100 000,- som støtte til proteseverkstedet i Gaza.   

  

• Desember: Interpellasjon til kommunestyret fra Ingrid M Kielland (SV) 
Reklame som er støtende eller diskriminerende mot grupper eller enkeltindivider 

I august 2017 vedtok formannskapet i sak 266/17 å videreføre en løsning med reklamefinansierte 

bymøbler og leskur i Tromsø etter 31.05.201.  Formannskapet vedtok samtidig retningslinjer for 

reklamefinansierte bymøbler med følgende tillegg: «Det åpnes ikke for reklame som er støtende eller 

diskriminerende mot grupper eller enkeltindivider, eller reklame som formidler et urealistisk bilde av 

modellen(e)s utseende og bidrar til økt kroppspress. Som et minimum bør reklame hvor 

kroppsfasong er retusjert merkes.» Retningslinjene retter seg mot en fremtidig avtale og er således 

ikke gjeldende for dagens reklamefinansierte bymøbler. Det er likevel etter min mening relevant å 
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diskutere om reklamer som settes opp på Tromsø kommunes eiendommer per i dag er i tråd med 

retningslinjene, og hvis ikke, vurdere hvordan vi skal forholde oss til dette. 

Flere innbyggere har den siste tiden reagert på en reklame for Mastercard som blant annet har vært 

profilert på et opplyst reklameskilt utenfor Tromsø bibliotek. Reklamen viser to afrikanske barn med 

plastkopper fremfor seg, med teksten «Bruk ditt Mastercard for deres fremtid». Bakgrunnen er så 

vidt jeg har forstått et veldedighetsprosjekt der Mastercard gir et bidrag basert på hvor mye som 

matvarer som handles inn med bruk av Mastercard. Problemet med reklamen er billedbruken der 

barn med afrikansk utseende symbolsk likestilles med nød og behov for hjelp utenfra. Dette er på 

ingen måte et unikt eller enkeltstående eksempel på slik billedbruk, snarere tvert imot. Tilsvarende 

bilder finnes det mange eksempler på, både i media og i andre bistandskampanjer. Mastercard-

reklamen er sånn sett kun ett eksempel, men den er likevel problematisk både som enkelt-tilfelle og 

som del av et større bilde der afrikansk utseende barn fremstilles på en måte som er 

stigmatiserende. Bildet formidler en «ovenfra-og-ned» -holdning til en gruppe eller rase som 

oppleves som støtende og belastende for mange personer. Rent konkret vil det for Tromsøbarn som 

selv har en afrikansk utseende være krevende å utvikle et positivt selvbilde når den overveldende 

vekten av rollemodeller de kan identifisere seg med i offentligheten er avbildet som 

hjelpetrengende. At dette bildet formidles på steder som oppfattes som Tromsø kommunes arena 

gjør også at det kan oppleves som at kommunen underbygger denne fremstillingen av barn med 

afrikansk utseende. Denne måten å presentere en folkegruppe på er etter min mening ikke i samspill 

med Tromsøs vedtatte antirasistiske holdning. Det er heller ikke heldig for den demokratiske 

oppfattelsen av offentlige rom.  

Jeg har to spørsmål i forbindelse med denne saken: 

1. Hvordan vurderer ordføreren og administrasjonssjefen denne reklamen i lys av Tromsø kommunes 

fremtidige retningslinjer for reklamefinansierte bymøbler?  

2. Er det aktuelt å gå i dialog med dagens drifter av reklamefinansierte bymøbler for å formidle 

kommunens ønske om at reklame som er støtende, diskriminerende eller bidrar til kroppspress kan 

unngås ut avtaleperioden? 

 

• Desember: Privat forslag fra kommunestyrerepresentantene  Jarle  Heitmann  (Ap), Jens  
Ingvald  Olsen  (Rødt) og Ingrid  Marie Kielland  (SV) . Forslag til endringer i «Flaggregle-
ment for Tromsø kommune» 

 

Vi fremmer herved privat forslag til behandling i kommunestyret i Tromsø, 

jfr. reglementet for saksbehandling i folkevalgte organer punkt 4.7. 

Tromsø kommunes flaggreglement ble vedtatt i kommunestyresak 119 / 09. 

I de siste årene har det blitt økt fokus på kjønns - og seksualitetsmangfold. 
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Handlingsplanen for kjønns - og seksualitetsmangfold i Tromsø kommune er nå utarbeidet og på 

offentlig høring, fordi kommunestyret ønsker å øke kunnskapen og respekten for kjønnsmangfold og 

skape større trygghet for seksuelle minoriteter. Visjonen som utrykkes er – «Alle som bor i Tromsø 

skal åpent og fritt kunne leve sine liv basert på likeverd og gjensidig respekt, uavhengig av kjønn, 

seksualitet, hvem man forelsker seg i, hvem man velger å leve sammen med og hvordan man velger å 

utrykke sin identitet». Tromsø kommune har også i økonomiplanen for 2018 – 2021 vedtatt en sterk 

og konkret satsning på tiltak som skal føre oss frem mot visjonen. 

Regnbueflagget (The Rainbowflag) er over 30 år, og har blitt et verdenskjent og sterkt symbol for 

rettighetene og frigjøringskampen for LHBT – personer (homofile, lesbiske, bifile og transpersoner). 

Hver farge symboliserer ulike ting: Rødt er for livet, oransje er for helbredelse, gult er for sollys, grønt 

er for natur, blått er for harmoni og lilla er for sjel. 

Både i 2015 og 2016 ble regnbueflagget heist foran rådhuset under hele «Tromsø Arctic Pride», som 

arrangeres av FRI T roms. I 2017 blir dette feiret i perioden 6. – 12. november 2017. Da feires 

mangfoldet på 69 grader nord. Alle farger, kjønn og filer er da velkommen til å feire at man alle er 

unike og like mye verdt - og at vi alle har rett til å være så like eller forskjellige vi selv ønsker. Vi håper 

at også i 2017 blir regnbueflagget å vaie fremfor rådhuset i hele perioden. 

Slik praksisen har vært de siste årene, er ikke flaggreglementet til Tromsø kommune blitt nødvendig 

oppdatert for dagens praksis. Vi ønsker derfor å gjøre presiseringer i flaggreglementet, slik at det 

klart fremkommer at regnbueflagget skal heise s fremfor rådhuset på kommunale flaggstenger, i 

perioden når «Tromsø Arctic Pride» blir arrangert. Det vil være en god symbolikk, siden 

kommunestyret i flere saker har vektlagt så sterkt at Tromsø skal være et varmt og livskraftig 

samfunn. 

Generelt bør det også i fremtiden være en mulighet for at arrangementer og organisasjoner som har 

særlige grunner til å søke flagging, kan ha en åpning for å få dette innvilget etter nærmere vurdering. 

Derfor foreslår vi også at ordføreren skal kunne godkjenne tilfeller som ikke eksplisitt er angitt i 

flaggreglementet 

 

Forlag til vedtak i kommunestyret i Tromsø: 

1. - Følgende tilføyelser gjøres i flaggreglementet for Tromsø kommune: 

3.2. Noter til flaggdager, beskrivelse av rekkefølge og størrelse på flagg, 

Tillegg til flaggreglementet: 

Ny note: Regnbueflagget under Tromsø Arctic Pride – alle dager, bevegelig. 

5. Flagging og frister for søknad om flagging 

Som siste setning: 
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«Ordføreren kan godkjenne søknader fra organisasjoner på flagging under arrangementer og dager, 

selv om disse ikke er eksplisitt angitt i flaggreglementet» 

2. - Administrasjonen utarbeider nærmere detaljene i noten som skal gjelde for regnbueflagget og 

legger det frem for formannskapet for endelig vedtak. 

 

 

 
 


