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Sak 1 Den politiske situasjonen

Innleiing ved Andreas C. Halse

Ingen sakspapir

Sak 2 – Årsmelding frå styret og kommunestyregruppa

Innstilling til vedtak:
Årsmeldingane blir tatt til etteretning

FORTELJING FRÅ STYRET I TROMSØ SV 2013

Styret i Tromsø SV har hatt slik samansetning etter konstituering 07.02.13  (valt på årsmøtet 02.02.13):

Leiar Pål Julius Skogholt
Nestleiar Gunhild Johansen
Skrivar Ellen Herland
Kasserar Bjarne Rohde/Pål Julius Skogholt
Styremedlemmar Jens Revold
Kjerstine Solheim
Terje Håkstad
Ludvig Kristoffersen (SU) 

Varamedlemmar: Tone Bjørnsen
Jørund Jørgensen  

I tillegg var styret samde om følgjande:

1. mai komitéen Bjarne Rohde

Ansvar for Facebook, Twitter, hjemmeside m.m. (kommunikasjonsansvarleg.  Terje Håkstad

Oooooooooooo

2013 har vore eit utfordrande år for SV, både lokalt og nasjonalt. I kommunen kjempar vi mot ein 
kompakt høgremajoritet som gjer at det meste vi foreslår blir slag i lufta, men likevel viktig for å vinne 
opinionen. Også i år har det vore kampen for å stoppe privatisering og konkurranseutsetting som har stått 
i fokus. Ein del av dette er ein kamp for demokratiet. Vi ser at høgrepartia legg meir og meir makt og 
mynde ut i aksjeselskap, gjerne heileigde av kommunen. Det som skjer er likevel at eit aksjeselskap blir 
styrt på ein annan måte enn kommunale foretak eller kommunale etatar. Det vil vere aksjeloven, ikkje 
kommunelov og offentleglov som legg rammane for arbeidet i desse selskapa. Det opnar og opp for ei 
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seinare privatisering. 

Bustadpolitikk har vore eit anna viktig tema. Vi har hatt fleire framlegg både om å få i gang den 
allminnelege bustadbygginga og om kommunale utleigebustader. Også dette arbeidet vil måtte halde 
fram. 

Det har også i 2013 vore eit klårt mål for styret å være pro-aktiv når det gjeld å formidle Tromsø SV sine 
synspunkt til aktuelle saker og problemstillingar lokalt og sentralt.  Det har vært aktivitet på sosiale medie
som Facebook og Twitter, men også på heimesida og i lokalavisene.

Stortingsvalet 2013

2013 var eit valår og styremøte, medlemsmøte m.m. har vore prega av dette. Valresultatet var ein 
katastrofe for SV. Vi fekk fire prosent nasjonalt, og berga oss over sperregrensa med eit naudskrik.

SV i Troms fikk 6,4 % av røystene og vart beste SV-fylke i landet.  68% av desse røystene var i Tromsø 
og 45% var på sjølve Tromsøya. I Tromsø fekk vi 9,5% og 67 fleire røyster enn ved stortingsvalet i 2009, 
ein tilbakegang på 0,7 prosentpoeng. Tromsø var den tredje beste SV-kommunen i landet. Valdeltakinga i 
Tromsø var på 75%.  Av kretsane på Tromsøya, var Bjerkaker beste SV-krets.  .

Vidare er å seie om valkampen:

Det var enkelt å få folk til å stille opp.  Både unge og litt mer tilårskomne medlemmer. Vi gjennomførte to
roderunder. Den første runden vart noko amputert mellom anna fordi vi fekk materialet seint og 
rodegangen kom til å kollidere med fellesferien. 

Førstekandidat Torgeir Knag Fylkesnes gjorde ein flott jobb i media.  Var tydelig og direkte og fikk mykje
kredit for dette både frå sympatisørar og andre.  Og ikkje minst i Nordlys, som hadde ein flott leiar om 
dette like før valet. Gode annonsar i media, delvis betalt av partiet sentralt.

450.000 visninger på Facebook, og brukte 6400 kroner i annonsering på facebook..

2 gode arrangement:

Medlemsmøte/opent møte på Kafè X 13.08.13.  Ca. 50 personer møtte.  God stemning!  
Valkamppninga på Verdensteateret 16.08.13 – med Torgeir og Audun Lysbakken.

Valgkampsekretær Terje (Håkstad) gjorde ein glimrande jobb under heile valkampen og hadde et flott 
team rundt seg på partikontoret.

Slik styret vurderer det, var SV-valet 2013 i Tromsø og valkampen her eit eksempel for andre SV-lag i 
landet ved seinare val.  Vi har fått fine tilbakemeldingar og mange vil lære av oss.

Styremøter

Styret har hatt 12 styremøte i perioden 10.01. – 21.11.13..  Oppmøtet har vært litt varierande, men nok til
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at vi var vedtaksføre. Engasjementet stort.  Eitt av møta var heime hos Gunhild Johansen, eitt hos Pål 
Julius Skogholt og dei resterande på partikontoret.

Medlemsmøter/opne møte i 2013

20.05.13: Medlemsmøte.   Tema:  Valkampen
20.04.13: Fylkeslags-/medlemsmøte:  ”Ja til Nord-Noreg”.  Dei 3 øvste kandidatane i fylket + Audun 

Lysbakken.
27.04.13: Heikki var her.  Miniseminar:  Norsk fiskeri og akvakulturbistand.  Også møte med SU.  Sted:

 Globus Kafé.
13.08.13: Opent møte Kafé X.  Kristin H./Torgeir.  Ca. 50 personer møtte.  Godt møte flott møtested.

 God servering.
16.08.13: ”Kickoff” på Verdensteatret med Audun Lysbakken og Torgeir Knag fylkesnes i samband med 

besøk av SV-bussen.
10.10.13: Medlemsmøte.  Partikontoret.  18 frammøtte.  ”Oppsummering valet og vegen vidare”.  Torgeir:

 Den politiske situasjonen nasjonalt.  Gunhild:  Den politiske situasjonen lokalt.  2 uttaleler
samrøystes vedtatt i møtet.  1.  Kommuneøkonomien.  2. Erstatt dagens byrådsmodellmed 
en demokratisk Tromsø-modell.  Et konstruktivt, engasjerende og kjekt medlemsmøte!

02.12.13 Medlemsmøte Tema:  Kommunebudsjettet.  Samarbeid med andre parti i Tromsø.

Arbeidsplan 2013 for Tromsø SV
Arbeidsplanen for 2013 var omfattande, men er i stor grad oppfylt. Den var delt i tre hovudbolkar, 
valkamp, politisk arbeid og organisasjonsbygging. Store delar av det politiske arbeidet er omtalt i 
kommunestyregruppa si forteljing. I den organisatoriske bolken er det meste følgt opp. Vi har fått på plass
hyppigare epostar til medlemma med informasjon om kva som skjer i laget, og har invitert til fleire møter.
Det er to ting vi ikkje har vore gode nok på, og som må arbeidast meir med. 1. Å involvere medlemmane i
å utvikle politikk for kommunen og landet og 2. å ha gode debattarenaer spesielt for nasjonale spørsmål. 
Det blir viktig å få til i året som kjem.

Medlemstallet i Tromsø SV pr. 31.12.13 var:  189 (Pr. 31.12.12: 172) 

oooooooooo

Pål Julius Skogholt Gunhild Johansen Bjarne Rohde Jens Revold
 (sign.) (sign.) (sign.) 

Terje Håkstad Kjerstine Solheim Ludvig Kristoffersen (SU) 
(sign.) (sign.) (sign.)

Ellen Herland 
(sign.)
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I. Generelt
Kommunestyregruppa
har i 2013 bestått av Gunhild Johansen (gruppeleder) og Ingrid Marie Kielland. 
Pål Julius Skogholt og Terje Håkstad har vært varamedlemmer.

Gunhild Johansen er medlem av Forretningsutvalget og Byutviklingskomiteen (BUK). Ingrid Marie 
Kielland er medlem av Finans- og næringskomiteen (FNK). Terje Håkstad har møtt som vara i BUK og 
Pål Julius Skogholt i FNK.
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Etter at Jens Revold tok ut flytting til Bergen, er Bjarne Rohde valgt som nytt varamedlem for Tor 
Zachariassen til Kontrollutvalget.

For en total gjennomgang av alle saker, forslag og vedtak i kommunestyret og komiteene,  viser vi til 
kommunens hjemmesider under Politikk-Møteplan. I denne beretninga vil vi kun presentere SVs forslag 
og stemmegivning i de viktigste sakene.

Tromsøvarianten av parlamentarisme
Tromsø kommunestyre inngår aldri kompromisser. Det er ikke noe mål for de borgerlige partiene å søke å
forankre vedtakene bredt i kommunestyret. De har et bekvemt flertall og benytter det i alle 
sammenhenger. Opposisjonen blir nesten helt uten unntak nedstemt uansett hva vi foreslår. Når byrådet 
har levert sin innstilling, oppfattes den av byrådspartiene som om den er hugget i stein. Det er ikke lenger 
slik at politikk er det muliges kunst i Tromsø. Nå er det byrådets enevelde som gjelder.

Tromsø har sannsynligvis den mest udemokratiske styringsformen av alle kommuner i Norge. Alle 
administrative ressurser med unntak av en sekretær og en rådgiver for ordfører, er knyttet opp mot 
byrådet. Det er byrådet som har sekretariat for kommunestyret. Det innebærer at det er byrådet som 
legger premissene for møtene også i kommunestyret og dets organer. I Oslo og Bergen har 
kommunestyrene egen administrasjon med henholdsvis 35 og 22 ansatte. 

Komiteene har fått innstillingsrett, men så lenge byrådet er sekretariat for komiteene og holdningen til det
borgerlige flertallet er at det er byrådet som skal ha sitt igjennom uansett, har denne endringen minimal 
betydning. Komiteene har dessuten nesten ikke saker til behandling. Det er en katastrofe for demokratiet 
at så mye politikk nå blir avgjort på bakrommet uten behandling i folkevalgte organ.

Opposisjonspartiene (Ap, SV, 
Rødt, Sp og MDG) har levert privat forslag om en lignende modell for Tromsø som det Oslo og Bergen 
har. Forslaget har vært behandlet i Forretningsutvalget, som har oversendt det til byrådet for økonomisk 
vurdering. Vi mener det ikke vil koste kommunen noe om vi flytter administrative ressurser fra 
byrådssekretariatet over til et kommunestyrets sekretariat. Forslaget vil bli behandlet i kommunestyret i 
løpet av våren 2014.

Samling til venstre - felles budsjettforslag
De borgerlige partienes totale overkjøring av opposisjonen i alle sammenhenger, har ført til en løfterik 
samling av opposisjonen. For første gang i historien la Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Sp og Miljøpartiet de 
Grønne i desember fram et felles budsjettforslag. Diskusjonen i kommunestyret handlet nesten 
utelukkende om opposisjonens budsjettforslag og vi oppnådde dermed den effekten vi ønsket. Det ble en 
diskusjon om to vidt forskjellige retninger i politikken - der vårt forslag hadde en klar prioritering av 
skole, sosial boligpolitikk, frivillig sektor, rusomsorg, fattigdomsbekjempelse og miljø. Vi samlet oss om 
en solidarisk politikk som tar klart avstand fra New Public Management og den privatiseringspolitikken 
høyresida nå har gjort til sitt store prosjekt i Tromsø.

"Vi bryr oss"
Den viktigste grunnen til at vi kunne levere et felles budsjettforslag, er helt klart det tette samarbeidet vi 
har hatt gjennom hele året med fagbevegelsen. "Vi bryr oss"-gruppen består av de fire partiene (ikke 
MDG), Fagforbundet, Sykepleierforbundet, Utdanningsforbundet, Skolenes Landsforbund, 
Fellesorganisasjonen, Musikerne og LO. Målet for dette samarbeidet er å avdekke de negative 
virkningene av privatisering og andre former for New Public Management i kommunen. 

Vi er godt fornøyd med at byrådets planer om konkurranse i jordmortjenesten og AS-ifisering av 
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barnehagene ble skrinlagt. Vi vil jobbe ufortrødent med å bekjempe privatisering på alle andre områder 
som blir foreslått. Det er en utfordring for oss at byrådet benytter seg i stadig større grad av direkte avtaler
med private tilbydere og på den måten snikprivatiserer tjenester, spesielt innen helse og omsorg.

Tromsø kommunale Pensjonskasse og Arnestedet AS
Noe av det mest negative som skjedde i 2014 var at kommunestyret vedtok å opprette en egen kommunal 
pensjonskasse i Tromsø. Hele opposisjonen og fagbevegelsen gikk i mot at det skulle skje. Byrådet 
hevder at det er store økonomiske gevinster å hente ved å forvalte pensjonspengene selv på grunn av 
kjønns- og alderssammensetningen i arbeidsstokken. Vi fikk KLP til å komme til Tromsø og presentere 
sitt tilbud for kommunen. De knuste kommunens tall og påviste at det vil bli om lag 287 millioner kroner 
billigere å melde seg inn i KLP enn å drifte selv. 

Det gjorde null inntrykk på byrådspartiene. De kjørte saken igjennom med sitt sedvanlige flertall. For å få
nok penger til egenkapital, er tre eiendommer (Heracleum, Laureng og Slottet) til en verdi av ca. 200 
millioner kroner overført til pensjonskassen. Disse eiendommene skal nå driftes etter forretningsmessig 
konsept. Det gjenstår å se hvilke konsekvenser det vil få for leietakerne (Tromsø kommune og beboerne).

Arnestedet er en annen stor sak der byrådspartiene trumfer igjennom en politikk som vil få store negative 
konsekvenser for Tromsøs innbyggere. Hittil er kommunale eiendommer for 112 millioner kroner 
overført til dette selskapet som skal utvikles til et eiendomskonsern etter modell av Entra. Byrådet har 
vedtatt å overføre eiendommer av betydelig verdier til konsernet, som nå søker etter direktør med 
kremmerevne! Modellen innebærer at kommunen skal leie tilbake byggene som overføres til Arnestedet 
AS. Det finnes ingen dokumentasjon på at dette vil lønne seg for kommunen. 

Avtalen med Sametinget
Ordførerens stunt med å inngå avtale med Sametinget uten å informere alle partiene i byrådet, holdt på å 
velte byrådssamarbeidet på borgerlig side. I hvertfall tilsynelatende og i media. Noe spesielt godt politisk 
håndverk kan man vel ikke kalle prosessen som førte til avtalen, men ordføreren fikk i hvertfall markert at
han etter hvert har kommet til en erkjennelse av at Tromsø også er en kommune der samene er en del av 
vår felles historie. Dette var en sak der byrådet kunne blitt felt dersom opposisjonen hadde vært ute etter å
skape kaos sammen med Frp. Det var selvsagt utenkelig for oss å gjøre det på dette grunnlaget. Avtalen 
med Sametinget fikk full oppslutning fra SV og alle andre partier, med unntak av Frp.

Solidaritetsbyen Tromsø
Det har vært magre tider for solidaritetsbyen Tromsø i 2014. Det startet med at byråd Jonas Stein 
personlig inviterte den israelske ambassadøren til Tromsø, samtidig som Gaza kommune var på offisielt 
besøk etter invitasjon fra ordføreren (varaordføreren). Det ble selvsagt oppfattet som den provokasjonen 
det var.

Kommunen vedtok deretter å avslutte vennskapsbyprosjektet med Quetzaltenango i Guatemala, ett år før 
tiden. Dette til tross for at prosjektet er fullfinansiert av Norad. Til slutt vedtok byrådet at de ikke vil 
videreføre vennskapsbyprosjektet som Tvibit har i samarbeid med ungdommer i Gaza. Den første 
begrunnelsen var skandaløs. De hevdet at Tromsø ikke ville samarbeide med Hamas. Den endrete 
begrunnelsen lyder på at Tromsø ikke har økonomi til å videreføre bevilgningen på kr 250 000 årlig. Det 
er om mulig enda mer skandaløst i forhold til en vennskapsby der mesteparten av befolkningen lever 
under fattigdomsgrensen, lider av underernæring og ikke har de mest elementære behov dekket på grunn 
av den israelske okkupasjonen som aldri ser ut til å ta slutt.

Asylbarnas sak - og for oss gjelder det spesielt Yalda og de andre lengeværende barna i Tromsø - har vært 
en viktig politisk sak som i 2013 har vært ført inn mot sentrale politikere både i SV og resten av den 
rødgrønne regjeringen. Her har vi brukt vår posisjon som kommunestyrerepresentanter til å prøve å få 
gjennomslag for en av de aller viktigste menneskerettighetssakene i vår tid. Ordføreren og biskopen har 
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vært viktige støttespillere for støttegruppa og flere politikere på borgerlig side øver press mot sine 
kolleger i den nye regjeringa. Saken tar ikke slutt før de lengeværende asylbarna får bli i Norge. 

Leserinnlegg, aviser og sosiale media
Vi har hatt en rekke leserinnlegg om aktuelle saker som har vært oppe i kommunestyret. Gruppa som 
helhet - med Terje og Pål Julius i særdeleshet - har vært veldig aktive på sosiale medier. Vi er ikke 
førstevalget til avisene når det gjelder redaksjonelle saker der de ønsker synspunkter fra opposisjonen. 
Avisenes dekning av det politiske miljøet i Tromsø er en sak for seg. Dette er en av de store utfordringene
vi står overfor i valgkampen. Vi er nødt til å bryte knekke myten om at SV ikke lenger er et parti som har 
politikk folk trenger!

Hva er det viktigste vi har oppnådd i 2013?
- Vi har vært en tydelig stemme i opposisjon i kommunestyret
- Vi har fått gjennomslag for en av våre viktigste valgkampsaker - flerbrukshall på Storelva
- Privatisering av barnehagene og jordmortjenesten er slått tilbake
- Komiteene har fått tilbake innstillingsretten
- Vi har fått til et slagkraftig samarbeid med fagbevegelsen og de andre opposisjonspartiene

Vi takker!
Kommunestyregruppa er evig takknemlig for at vi har varaer som stiller opp når som helst og hvor som 
helst. Vi føler sterk støtte i styret for Tromsø SV. Vi føler også at vi har medlemmene i ryggen når dere 
kommer med gode råd og forslag. Vi vil også takke for et godt samarbeid med resten av opposisjonen i 
Tromsø kommune og med fagbevegelsen. Det gir håp om at vi skal gjenerobre Rådhuset ved neste 
korsvei!

Tromsø, 10. januar 2014.

Gunhild Johansen                    Ingrid Marie Kielland
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Sak 3 – Rekneskapen
Innstilling til vedtak:

Rekneskapen blir godkjent

Rekneskapen viser eit underforbruk på 60 261 kroner. Det kan diskuterast om ytterlegare bruk av pengar i
valkampen ville ført til eit betre resultat. Kommunestyregruppa har vore svært flinke til å betale beinskatt 
i 2013, det forklarer meir inntekt enn budsjettert. Det er eit kraftig overforbruk på valkampsekretær. 
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Inntekter Budsjett 2012 Budsjett 2013 Rekneskap 2013 Differanse

 Partistøtte   

 Kontingent*   -865

 Beinskatt   

 Renteinntekter   

 Sum, inntekter   

 Utgifter   Budsjett 2012 Budsjett 2013 Rekneskap 2013 Differanse

0 0

0

0

0 300 500 -875

 Div. utgifter   

 Sum, utgifter   

 Resultat    

Balanse per 31.12.13

Aktiva

Saldo 01012013 Saldo 01012014

4750.18.22902 Tromsø SV

4750.19.57263 Tromsø SV Tromsø SV - drift

4750.20.61018 Tromsø SV

Tromsø SV Obligasjonsfond

Sum

Fond - verdiutvikling

Verdi 01.01.13 1871016

Uttak i perioden -5000

Avkastning 143696

Verdi 31.12.13 2009712

614712

Regnskap 2012

40 000 42 743 40 000 43 517 -3 517

24 000 25 845 12 500 13 365

25 000 29 364 25 000 42 800 -17 800

10 000 5 231 5 000 3 047 1 953

99 000 103 183 82 500 102 729 -20 229

Regnskap 2012

Husleie 25 000 21 900 25 000 21 900 3 100

Arrangementer 30 000 8 056 30 000 6 347 23 653

Valgkamp 100 000 54 942 45 058

Frikjøp, 1. kandiat 50 000 50 000

Valgkampsekretær 12 347 30 000 54 661 -24 661

Avgifter/gebyrer 1 375

20 000 8 941 25 000 11 015 13 985

75 000 51 544 260 500 200 239 60 261

24 000 51 639 -178 000 -97 510 -80 490

Kontonummer  Kontoinnehaver  Kontonavn 

Tromsø SV-
fondskonto 40 566,45 65 115,05

100 491,74 105 035,23
Tromsø SV-
kapitalkonto 119 928,00 22 875,00

1 871 016,00 2 009 712,00

2 132 002,19 2 202 737,28

Avkastning sidan oppstart 02.08.05



Styret har meint at det var ei riktig investering

Ved ein feil frå kasserar er det nytta 5000 kroner frå fondskonto i staden for frå driftskonto. Desse 5000 er
ikkje ført tilbake. Det er derfor brukt 5000 kroner frå fondet i 2013.
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Sak 4- Arbeidsplan for 2014
Innstilling til vedtak:

Arbeidsplanen blir godkjent

Politikk
Tromsø SV skal utarbeide en «Ja til Tromsø»-kampanje i forlengelse av «Ja til Nord-Norge»-kampanjen

Tromsø SV skal:
• fortsette samarbeid med de andre opposisjonspartiene i kommunestyret, med sikte på å få et 

nytt politisk flertall etter kommunevalget 2015.
• samarbeide med fagbevegelse, miljøbevegelse, og solidaritetsorganisasjoner for å oppnå de 

overordna politiske målene vedtatt i program.

Organisasjon og skolering

Tromsø SV skal avholde 6 medlemsmøter/åpne møter for å skolere medlemmer og skape debatt i partiet
og lokalsamfunnet.

Tromsø SV skal utarbeide en lokal brosjyre/flygeblad som skal deles ut i løpet av 2014. Dette har som 
formål både å aktivisere medlemmer selv om det ikke er valgår, samtidig som det bidrar til å spre 
informasjon om partiet og politikken. Dette kan også gi verdifull trening i forkant av valgkampen i 2015.

Kommunevalg 2015.

Programarbeidet skal starte våren 2014, med sikte på å vedta program på årsmøtet i 2015. 
Programarbeidet skal være åpent og det skal prioriteres å hente inn innspill fra samarbeidende 
organisasjoner. For å gjennomføre en så åpen prosess som mulig, skal programutkast ligge åpent 
tilgjengelig på nett for medlemmer og andre.

Nominasjonsmøte avholdes før jul i 2014. 
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Sak 5 – Budsjett
Innstilling til vedtak:

Budsjett for 2014 blir vedtatt
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Inntekter Rekneskap 2013 Framlegg til budsjett 2014

Partistøtte

Kontingent*

Beinskatt

Renteinntekter

Sum, inntekter

Utgifter Rekneskap 2013 Framlegg budsjett 2014

0 0

0

0

300

Div. utgifter

Sum, utgifter

Resultat 

Regnskap 2012

42 743 43 517 43 000

25 845 13 365 12 500

29 364 42 800 40 000

5 231 3 047 3 000

103 183 102 729 98 500

Regnskap 2012

Husleie 21 900 21 900 25 000

Arrangementer 8 056 6 347 15 000

Valgkamp 54 942

Frikjøp, 1. kandiat 50 000

Valgkampsekretær 12 347 54 661

Avgifter/gebyrer 1 375 1 500

8 941 11 015 30 000

51 544 200 239 71 500

51 639 -97 510 27 000



Sak 6 – Innkomne framlegg til saker

Ingen saker er komne inn

Sak 7 – Framlegg til uttale frå årsmøtet

Sjå eiga hefte

Sak 8 – Innstilling frå valkomiteen

Ikkje klår per no
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