
• Hovedprinsipp for Tromsø SVs politikk: 1 



Hovedprinsipp 2 

• Mennesker og miljø kommer først 3 

Øvrige prinsipper: 4 

• Folks behov skal ivaretas via demokratiske beslutninger. 5 
• Miljø og verdiskaping skal gå hånd i hånd. 6 
• Barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår. 7 
• Eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig 8 
• Funksjonshemmede skal ha gode levekår 9 
• Kommunen skal tilby et godt helsetilbud og god omsorg. 10 
• Tromsø skal være solidarisk med de som trenger vår støtte. 11 

Markedet klarer ikke å «rydde opp» på egen hånd. Dette ser vi spesielt i 12 
boligsektoren her i byen. Priser som løper løpsk og som gjør at det blir stadig 13 
vanskeligere å finne seg et sted å bo – enten vi vil leie eller eie. Vi ønsker oss 14 
fornuftige reguleringer av boligmarkedet slik at det blir mulig for alle å finne seg et 15 
sted å bo – til en pris å leve med.  16 

Vi ønsker en reell frihet til å påvirke innholdet i kommunens velferdstjenester, til 17 
beste for innbyggernes behov. Det er dette som gir god kvalitet på 18 
velferdstjenestene. Dette løses best gjennom at vi, Tromsøs befolkning, driver 19 
tjenestene selv med våre egne kommunalt ansatte. Det er dette som er en 20 
kommune. Befolkningen som går sammen om å løse utfordringene vi står overfor. 21 
Det er noe anna enn høyresida som tror frihet først og fremst er å velge tilbyder av 22 
velferdstjenester. 23 

  24 



Tromsø som miljøkommune 25 

Miljø handler om fordeling og solidaritet, både i et generasjonsperspektiv, mellom 26 
innbyggere i et lokalsamfunn, og mellom land.  27 

SV vil at Tromsø kommune skal bidra til den nødvendige overgangen til et 28 
klimanøytralt samfunn.  29 

Våre utslipp av klimagasser rammer alle, men ofte mennesker i andre land mer enn 30 
oss selv. Vi har en forpliktelse til å redusere vårt utslipp av klimagasser også med 31 
hensyn på vårt historiske utslipp. (Se også kapittel om samferdsel).  32 

Person- og varebiler er største utslippskilde av klimagasser i Tromsø. SVs strategi 33 
for å redusere bilbruken er å prioritere gående, syklende og kollektivreisende. I 34 
tillegg vil vi at flest mulig skal ha tilgang til nødvendige tjenester og tilbud nært der 35 
de bor.  36 

Skog binder CO2 og er tilnærmet en klimanøytral energikilde for framtiden. Tre er 37 
også et tilnærmet klimanøytralt byggemateriale. Skogplanting er ikke 38 
privatøkonomisk lønnsomt uten finansieringsordninger og andre stimuleringstiltak. 39 
Det må stimuleres til skogreising tilpasset de naturlige forutsetninger på stedet.  40 

Jordens befolkning øker ut over dens bæreevne for matvareproduksjon. Vi kan ikke 41 
basere oss på netto import av mat når milliarder sulter. Vi må derfor bevare våre 42 
framtidige muligheter for matvareproduksjon lokalt. Som resten av landsdelen, har 43 
Tromsø områder med gode muligheter for matvareproduksjon av høy kvalitet med 44 
lite bruk av plantevernmidler og antibiotika. Derfor er det viktig å opprettholde 45 
bosettingen utenfor sentrale deler av Tromsø. 46 

• Remiks Miljøpark skal fortsatt være et kommunalt foretak og skal spille en viktig 47 
rolle i kommunens miljøarbeid. Vi vil ha økt kildesortering også av avfall fra 48 
næringslivet. 49 

• Tromsø SV vil at kommunen skal engasjere seg sterkere mot miljøtruslene som økt 50 
tankbåttrafikk og oljeutvinning i nord, kjernekraftverk, atomlagring og 51 
nikkelforurensning representerer. 52 

• Tromsø SV ønsker fjernvarmeanlegg i sentrumsnære områder og nye boligfelt.  53 
•  54 

• Kommunen må sørge for å få maksimal uttelling fra belønningsordningen for 55 
kollektivtrafikken og ta i bruk veiprising som metode. 56 

• All ny arealplanlegging skal prioritere redusert transportbehov.  57 
• SV vil bidra til matvaresikkerhet ved å opprettholde et sterkt jordvern og stimulere 58 

til framtidig matproduksjon. 59 
• Som resten av landsdelen, har Tromsø områder med gode muligheter for 60 

matvareproduksjon av høy kvalitet med lite bruk av plantevernmidler og antibiotika. 61 

• Dissens: et flertall på 4 i komiteen ønsker ikke punktet om 
fjernvarmeanlegg. Et mindretall på 2 i komiteen ønsker 
dette punktet. 



Derfor er det viktig å opprettholde bosettingen utenfor sentrale deler av Tromsø. 62 
Dyrkbar mark skal vernes strengt selv om den for øyeblikket ikke er økonomisk 63 
drivbar med dagens matvarepriser. 64 

• Den som driver landbruk bør få anledning til å eie jorda. SV ønsker lokalt å motvirke 65 
salg av landbrukseiendom til andre formål eller til eiere som ikke bor på stedet. 66 

• Kunnskap om matproduksjon opprettholdes. Ved hjelp av tilbud som Inn-på-tunet 67 
og Nord-norsk landbruksforskning og læringstun på Holt.  68 

• Økning i fiskeoppdrett tillates først når den ikke lenger truer naturlige stammer av 69 
laks og sjø-ørret. 70 

• SV vil at Tromsø kommune skal jobbe aktivt mot petroleumsvirksomhet i LO-VE-SE. 71 
  72 



Boligpolitikk  73 

Boligpolitikk er den viktigste velferdspolitiske saken. Tromsø er en by i vekst og har 74 
derfor både på kort og lang sikt problemer med å dekke det voksende behovet for 75 
boliger. SV mener Tromsø skal være en kommune hvor alle skal kunne bo. Vi ser at 76 
markedet ikke klarer å løse denne oppgaven på egen hånd. Vi ønsker oss fornuftige 77 
reguleringer av boligmarkedet slik at det blir mulig for alle å finne seg et sted å bo – 78 
til en pris å leve med.  79 

Mangel på utleieboliger i Tromsø begrenser også tilgangen på arbeidskraft i alle 80 
deler av arbeidslivet. Samhandlingsreformen og den demografiske utviklingen med 81 
flere eldre og funksjonshemmede stiller også krav om flere tilgjengelige boliger.  82 

SV vil ha en mye raskere oppføring av boliger. I dag ser vi at ferdig regulerte tomter 83 
ikke blir utbygd raskt nok. Utbyggere venter til markedet gir en enda høyere pris. 84 
Boligbygging må også ses i sammenheng med infrastruktur. Der det etableres eller 85 
videreutvikles boligfelt må det også tilrettelegges for myke trafikanter fra første 86 
dag. Det skal etableres sykkel- og gangveier i tilknytning til alle boligområder.  87 

Kommunen må spille en aktiv rolle i sosial boligbygging. I dag kjøper kommunen et 88 
begrenset antall boliger til kommunal utleie i det vanlige markedet. Dette skaper ikke 89 
flere boliger totalt og er med på å drive opp prisene for andre kjøpere. SV vil at 90 
kommunen i stedet skal bidra til at det bygges flere og rimeligere boliger.  91 

Kommunen må bli en pådriver for utbygging av student- og elevboliger. Det er det 92 
enkelttiltaket som raskest kan bedre tilgangen på boliger for ungdom i Tromsø, 93 
uavhengig av foreldrenes økonomi eller store låneopptak for den enkelte ungdom. 94 
Det vil også frigjøre flere utleieboliger.  95 

For å oppnå dette vil SV:  96 

• Innføre krav til utbyggere at tomteområder som blir regulert til bolig skal være 97 
ferdig utbygd senest tre år etter ferdig regulering. Dette vil føre til at tomter ikke vil 98 
bli stående ubebygd i påvente av høyere markedspris.  99 

• At det skal være enkelt for privatpersoner å få nødvendige kommunale 100 
godkjenninger til å bygge sin egen bolig. 101 

• Stille krav om flere tilgjengelige boliger slik at de stadig flere eldre kan bo hjemme 102 
lengst mulig og at funksjonshemmede får egnet bolig.  103 

• SV vil ha samarbeid med bydelsråd og utviklingslag for å utvikle kommunen med nye 104 
boligområder med god levekvalitet.  105 

• Det kommunale eiendomsselskapet Arnestedet AS skal omdannes til et kommunalt 106 
foretak, hvor formålet endres til å drive med sosial boligbygging for både leie og 107 
salg. I tillegg skal kommunen samarbeide med Stiftelsen Kommunale Boliger om 108 
bygging av utleieboliger for ungdom og vanskeligstilte.  109 



Helse- og omsorgstjenester  110 

God helse hele livet krever en god start. Tromsø SV vil prioritere lavterskeltilbud som 111 
fremmer tidlige møter med helsevesenet, raskere henvisninger, riktig behandling og 112 
oppfølging.  113 

Antall eldre vil øke i årene fremover og mange vil oppleve nedsatt funksjonsevne. 114 
Behovet for helse – og omsorgstjenester i hjemmet, må imøtekommes med flere 115 
kommunalt ansatte helsearbeidere. Vi vil bygge flere sykehjemsplasser, for allerede 116 
i år er det anslått behov for rundt 50 nye plasser.   117 

Psykiske lidelser bidrar til tapte leveår, nedsatt livskvalitet, uførhet og fattigdom. 118 
Behandling av psykiske lidelser må derfor prioriteres mye høyere. Forebyggende 119 
tiltak og rask hjelp er sentralt for å redusere risikoen for at folk blir psykisk syke.  120 

Innsatsen mot rusavhengighet må intensiveres. Rusavhengighet må forebygges via 121 
en restriktiv rusmiddelpolitikk, gode oppvekstsvilkår, lavterskeltilbud og redusert 122 
ventetid. Tilbud om en egnet bolig er avgjørende for en vellykket rehabilitering, men 123 
dette mangler i stor grad i Tromsø kommune i dag.  124 

De ansatte vet best hvordan en gir god behandling og omsorg. Tillitsreformen er SVs 125 
alternativ til konkurranseutsetting og privatisering med tilhørende byråkratisering. 126 
Tromsø SV vil gå i spissen for et oppgjør med dagens markedstenkning og 127 
overdreven kontrollfokus i offentlig sektor.  128 

SV vil:  129 

• Styrke svangerskapsomsorgen med flere jordmødre. 130 
• Øke antall ansatte ved skolehelsetjenesten og helsestasjonene.Opprettholde et 131 

desentralisert lege – og skolehelsetilbud. 132 
• Bedre mulightene for at foreldre av funksjonshemmede barn/unge kan kombinere 133 

arbeidsliv og familieliv. Utvikle kommunale oppfølgingstilbud. 134 
• Tilrettelegge så flere kan bo hjemme lengst mulig via gode helse – og 135 

omsorgstjenester i og rundt hjemmet, flere tilgjengelige boliger og flere 136 
omsorgsboliger. 137 

• Etablere flere langtidsplasser ved kommunens eldre - og sykehjem, og flere 138 
demensplasser. 139 

• Styrke det kommunale arbeidet innenfor psykisk helse. Tromsø SV vil opprette et 140 
TVIBIT for voksne. Dette skal være et lavterskeltilbud med tverrfaglig kompetanse. 141 
Spesielt fokus på forebyggende psykisk helsearbeid.  142 

• Etablere et kommunalt døgntilbud for mennesker i akutt psykisk krise og få på plass 143 
et godt ettervern 144 

• Sikre driften ved Fontenehuset. 145 
• Satse på en tverrfaglig spesialisert rusbehandling som tilbyr koordinerte, helhetlige 146 

og individuelt tilpassede tjenester - uten unødvendige brudd i behandlingen. 147 



• Styrke frisklivsarbeidet.  148 
• At helsetjenester skal tilbys av det offentlige med et tilstrekkelig antall ansatte i 149 

flere heltidsstillinger, med gode arbeids – og lønnsvilkår, og mindre bruk av 150 
vikarbyråer. Dette gir kontinuitet og trygghet. 151 

• Tannhelsetjenester er endel av det grunnleggende helsetilbudet som er et 152 
kommunalt ansvar. Informasjonen for de som trenger stønad til livsopphold må 153 
også inkludere dette.  154 



Et Tromsø å vokse i 155 

Barn og unge skal ha en trygg, stimulerende og inkluderende oppvekst i sitt 156 
nærmiljø. Dette sikrer vi best gjennom et godt faglig tilbud i den offentlige 157 
barnehagen og grunnskolen. Lykkes vi med dette, lykkes vi også med sosial 158 
utjevning. Tromsø SV vil gi barn og unge en hverdag hvor de i skole og barnehage 159 
møter høyt utdannet personell, er fysisk aktive og får sunn mat. For å utvikle hele 160 
mennesker er det viktig at også praktiske og estetiske fag blir like verdsatt i 161 
undervisningen som de teoretiske. 162 

Alle barn og unge har rett til å ta del i den viktige leken og opplæringen som utvikler 163 
barn og unges intelligens, empati og styrke. Tromsø SV vil derfor jobbe for at barn og 164 
unge - uansett forutsetninger – inkluderes i alle fellesarenaer i skolen og SFO. 165 
Nærskolen er en viktig arena for nærmiljøet og Tromsø SV vil beholde 166 
skolestrukturen i kommunen. 167 

Det er viktig for Tromsø SV å sikre barns rettssikkerhet, barns rett til å bli hørt og å 168 
styrke tilsynet med det tilbudet barna får. 169 

Trygg oppvekst er viktig for barns utvikling. Derfor må skolene og barnehagene 170 
samarbeider tett med barnevernet og andre instanser ved behov. I Tromsø må vi 171 
derfor ha et kompetent og tilgjengelig barnevern for både barn, foreldre, og andre 172 
voksenpersoner i barnets nærhet.  173 

• Løpende opptak som sikrer plass når barnet er klar for barnehage 174 
• Barn bør få tilbud om barnehageplass i sitt nærmiljø, «kortreiste barn» 175 
• Tromsø SV vil øke lærertettheten og sikre retten til etter- og videreutdanning. 176 
• Gratis leksehjelp med pedagogisk utdannet personale 177 
• Kartlegge utearealene på alle grunnskoler for status for tilgjengelighet for alle barn. 178 

Her må aktuelle brukerorganisasjoner involveres. 179 
• Tromsø SV ønsker å trappe opp skolehelsetjenesten til en hel helsesøsterstilling pr. 180 

300 elever, tilsvarende 12 stillinger i Tromsø, og tilstrekkelig psykologtjeneste. 181 
• Vi vil jobbe for å få selvforsvar inn i ungdomsskolen. 182 
• SFO må integreres bedre med skoletilbudet og prisene reduseres kraftig. 183 
• Elever som har krav på assistent i skolehverdagen må sikres ekstra voksenressurser 184 

i SFO-tiden 185 
• Samisk språk og kultur skal være en naturlig del av skoletilbudet i kommunen. SV 186 

ønsker å beholde miljøet og kompetansen ved prestvannet skole  187 



TROMSØ I VERDEN 188 

SV vil ivareta et internasjonalt ansvar i Tromsø kommune. 189 

Beslutninger i Tromsø påvirker mennesker i andre land, og utenrikspolitiske forhold 190 
påvirker Tromsøs innbyggere. Kommunen skal ikke drive utenrikspolitikk på nasjonalt 191 
nivå, men har likevel et internasjonalt ansvar på en rekke områder:  192 

Tromsø skal opprettholde og utvikle folk til folk-samarbeid på områdene 193 
kulturutveksling, handel, forskning og utdanning. Dette er også en fredsskapende 194 
faktor.  195 

Tromsø er ikke best på alt. Samarbeid kan bidra til både kulturell nyskaping, 196 
økonomisk utvikling og økt mellommenneskelig forståelse.  197 

SV vil arbeide for internasjonal solidaritet. 198 

Vennskapsbyordningen kan gi gjensidig økt forståelse og kunnskap. For folkegrupper 199 
utsatt for krigsforbrytelser, overgrep og undertrykkelse, er det viktig å bli sett. 200 
Utveksling, kultursamarbeid og annen kontakt kan gi et glimt av medmenneskelighet 201 
i hverdagen, og forebygge desperate handlinger som ikke tjener deres 202 
grunnleggende interesser. 203 

• Tromsø bør opprettholde kontakten med sine 8 vennskapsbyer. 204 
• Det spesielt viktig at Tromsø kommune videreutvikler samarbeidet med 205 

vennskapsbyen Gaza. 206 
• Tromsø skal opprettholde sine lange tradisjoner for samarbeid med nordvestlige 207 

deler av Russland.   208 



Et variert næringsliv tufta på kunnskap og lokale 209 

forutsetninger 210 

For SV er det et viktig prinsipp at vi er bedre tjent med et næringsliv tufta på 211 
kvalitet, kompetanse, kunnskap og nytenking framfor et næringsliv som bare 212 
konkurrerer på pris. SV ønsker seg en næringsstruktur som er bærekraftig – både 213 
økonomisk men òg miljømessig. På lang sikt har vi ikke råd til et miljøfiendtlig 214 
næringsliv, så omstillingene må starte i dag siden vi ikke gjorde det i går.  215 

Det mangfoldige nærings- og arbeidslivet i Tromsø burde tilsi at vegen er kort 216 
mellom forskeren og fiskeren. For å legge til rette for at de ulike nærings- og 217 
arbeidslivsaktørene møtes og utvikler gode prosjekt og samarbeid er det avgjørende 218 
med en kommune som tar initiativ.  219 

Kultur og reiseliv er en viktig næring i Tromsø. Tromsø SV vil legge til rette for 220 
kulturbegivenheter gjennom kommunalt eie av kino, kulturhus mm. Tromsø er en 221 
festivalby, og Tromsø kommune skal være en aktiv støttespiller til seriøse 222 
kulturaktører.  223 

Det er viktig at kommunen stiller krav til ansettelsesforhold og arbeidsvilkår i de 224 
bedriftene som tar på seg oppdrag for kommunen. Dette gjelder både innen bygg- 225 
og anleggsvirksomhet, renhold, kantinedrift, og så videre. Ved å sette en øvre 226 
grense for antall underentreprenører hos oppdragstaker, kan man lettere kontrollere 227 
lønns-, ansettelses-, og arbeidsforhold.  228 

EØS-avtalen krever at offentlige virksomheter gjør innkjøp etter EØS-regler. Dette 229 
fører til et stort byråkrati både for bestillere og leverandører. Pris vil dessuten ofte 230 
gå på bekostning av kvalitet. Gode lokale leverandører taper derfor ofte i 231 
konkurransen. Tromsø kommune kan til en viss grad motvirke dette problemet ved å 232 
legge vekt på kvalitet i utforming av anbud.  233 

 234 

• SV vil opprette et næringsfond som satser på grønn innovasjon og næringsutvikling. 235 
• SV vil bygge opp og utvikle fora der særlig lokale næringslivsaktører kommer i 236 

kontakt med kunnskapsmiljøa i kommunen. 237 
• Vi vil arbeide for bredbåndsdekning i hele kommunen 238 
• Tromsø kommune skal legge vekt på kvalitet i utforming av anbud for å legge til 239 

rette for at lokale aktører kan bli valgt 240 
• Tromsø kommune skal stille krav til bedrifter som tar oppdrag for kommunen: 241 

o ansettelsesforhold og arbeidsvilkår 242 
o minimumsnivå av fast ansatte 243 
o øvre grense for antall underleverandører/-entreprenører 244 
o antall lærlinger 245 



• Tromsø SV vil pålegge Tromsø havn å drive i overensstemmelse med 246 
Havnearbeidskonvensjonen (ILO-konvensjon 137). 247 

• Tromsø SV går mot privatisering og salg av kommunale virksomheter 248 
• Tromsø SV vil ikke åpne for søndagsåpne butikker i Tromsø  249 

  250 



Demokrati og åpenhet 251 

Tromsø SV vil at folk flest skal ha mest mulig innflytelse på egen hverdag og på de 252 
politiske avgjørelsene som tas i kommunen. Lokaldemokratiets styrke er at det er 253 
kort avstand mellom de folkevalgte politikerne og innbyggerne i kommunen. 254 
Byrådsmodellen som ble innført etter forrige kommunevalg har økt denne 255 
avstanden. Byrådet har fått vide fullmakter, og beslutninger blir i større grad enn før 256 
fattet i lukka rom. Dermed blir det mindre rom for konstruktive motforestillinger, 257 
debatt og protest, både fra berørte innbyggere og fra opposisjonen. Det er også et 258 
problem at kontroversielle vedtak fattes uten at offentligheten får tilgang til hvilke 259 
politiske vurderinger som ligger bak.  260 

SV mener at byrådsmodellen er problematisk uavhengig av hva slags politisk flertall 261 
som sitter med makten i byrådet. Derfor vil vi ikke inngå i noe byrådssamarbeid, 262 
heller ikke om de rødgrønne partiene vinner flertall i kommunen ved neste valg. Vårt 263 
mål er å fjerne byrådsmodellen til fordel for en demokratisk og åpen Tromsø-modell. 264 
Denne bør bygge på den gamle formannskapsmodellen, med en administrativ leder 265 
som er ansatt på grunnlag av sine fagkunnskaper. Samtidig vil SV gi de folkevalgte 266 
politikerne en mer direkte hånd på rattet når det gjelder gjennomføringen av 267 
politiske vedtak. Dette kan skje både gjennom et styrket ordførerkontor og gjennom 268 
at komitélederne får mer makt.  269 

 270 
SV vil:  271 

• Erstatte byrådsmodellen med en demokratisk og åpen Tromsø-modell basert på 272 
formannskapsmodellen. 273 

• Bruke mindre penger på den politiske styringa av kommunen. Byrådsmodellen koster 274 
kommunens innbyggere 15 millioner ekstra i året. 275 

• Gi innbyggerne mer innsyn i og innflytelse på beslutningsprosessene i form av 276 
lengre høringsfrister, flere åpne folkemøter og bedre mulighet til påvirkning 277 
gjennom de folkevalgte. 278 

• Arbeide for konstruktive kompromisser og tverrpolitisk samarbeid i viktige saker 279 
som for eksempel E8. 280 

• Styrke bydelsrådene og bygdeutviklingslagenes stilling som viktige høringsinstanser 281 
for kommunen. 282 

• Gi ungdomsrådet forslagsrett i kommunestyret i saker som angår ungdom. 283 
• Gi ungdomsrådet, eldrerådet og brukerrådet for funksjonshemmede tilbud om 284 

kontorplass på rådhuset. 285 
• Styrke det interkommunale samarbeidet til beste for innbyggerne i saker der det er 286 

naturlig, for eksempel der hvor nærskole ligger i en annen kommune. 287 
• Arbeide for at kommunalt oppnevnte styrer og utvalg skal ha en bredest mulig 288 

sammensetning uavhengig av partibok. Styrehonorarer skal være på et nøkternt 289 
nivå i forhold til ansvar og arbeidsmengde. 290 



Et Tromsø å bevege seg i - samferdselspolitikk 291 

Tromsø er en stor kommune med til dels lange avstander. Det er et mål for 292 
samferdselspolitikken at alle innbyggere skal kunne komme seg dit de skal på en 293 
mest mulig effektiv og miljøvennlig måte. Politikken utarbeides for folk flest og 294 
næringslivet i byen, ved kysten og på landet. Innbyggerne i Tromsø, og da spesielt 295 
barna, fortjener rein luft og dager uten stress og transportlogistikk. Rein luft er et 296 
kommunalt ansvar.  297 

Samferdselsbehovene henger også sammen med boligstrukturen i kommunen. Vi må 298 
legge til rette for at folk kan bo, jobbe og handle i nærheten. Dette gjelder også for 299 
distriktene, og særlig barnehage og skoletilbudet er der viktig. Det må tenkes 300 
helhetlig når vi planlegger kommunens utvikling, og derfor må framtidsretta miljø- 301 
og klimavennlige løsninger velges.  302 

Hvis flere av oss går, sykler eller tar buss vil det bli bedre plass og raskere for de 303 
som av ulike grunner må kjøre bil. Det er viktig at gode transportløsninger for 304 
gående, syklende og kollektivreisende kommer på plass med en gang når nye 305 
boligfelt blir bygd ut, ikke etter at folk har flyttet inn. For kommunens innbyggere på 306 
Tromsøya og deler av fastlandet og Kvaløya må vi ha som mål at buss, sykkel og 307 
føttene er de foretrukne fremkomstmidler. Da må vi tilrettelegge for det. Og så må 308 
gående få gå, syklende sykle og bussene kjøre i fred for hverandre og for bilene. 309 
Troms SV vil ta utgangspunkt i Tromsø kommunes transportplan for 2008-2019.  310 

Problemene med transportforbindelsen mellom Tromsøya og Kvaløya krever 311 
strakstiltak. SV vil ha parkeringsplasser i forbindelse med sentrale bussholdeplasser 312 
og flere ekspressbussavganger. 313 

Tromsø er en kommune som innbyr til mange former for friluftsliv. For at vi skal 314 
kunne bruke mulighetene for alle må flere områder gjøres tilgjengelig. 315 
Utfartsparkering for skigåere vinterstid og for turgåere sommerstid. Ved 316 
friluftsanlegg slik som Charlottenlund, Langvannet etc må universell utforming 317 
legges til grunn.  318 

Tromsø SV vil prioritere tilrettelegging for gående, syklende og kollektivreisende i 319 
neste kommuneperiode.  320 

Tromsø SV vil:  321 

• Etablere bussterminal som letter overgang mellom regionale busser, bybusser og 322 
hurtigbåt 323 

• Reservere gangveier for gående og bygge egne sykkelveier eller sykkelfelt for 324 
syklister. 325 

• Verne etablerte snarveier mot gjenbygging og sikre disse med belysning 326 
• Etablere elsykkel som bysykkelutleie, med utleieplasser også utenfor sentrum 327 
• Sikre gående og syklende langs dagens innfartsårer, Ramfjorden og 328 

Malangshalvøya, med gang og sykkelvei og busslommer. 329 



• Ved utbygging av nye boligområder bør kollektivtilbud og tilrettelegging for syklende 330 
og gående være på plass før boliger tas i bruk. 331 

• Kommunen bør oppforde Troms Fylkestransport til å bedre busstilbudet i distrikts-332 
Tromsø. 333 

• Når bybussen skal legges ut på nytt anbud skal kommunen sammen med Troms 334 
fylkeskommune starte opp et nytt offentlig busselskap. 335 

• Kommunen bør kreve flere direkte bussavganger mellom UNN/UiT, sentrum og 336 
bydelene. 337 

• Infrastrukturen for bussreisen må være god. Det skal være god tilgjengelighet til 338 
bussholdeplassene og lett å komme seg av og på bussen for alle reisende. 339 

• Der hvor alternativene til bil ikke eksisterer må veiene prioriteres slik at transporten 340 
blir både sikker og effektiv. 341 

• Ny E8 gjennom Ramfjorden bør realiseres raskest mulig. 342 
• Etablere et bilfritt sentrum ved hjelp av tunnelsystemet. 343 
• Arbeide for at en større andel av godstrafikken flyttes over på båt og bane. 344 
• Gjennomføre nødvendige tiltak for at kommunen mottar en større belønning fra 345 

statlig kollektivtrafikksatsning. 346 
• Reservere parkering i sentrum på gateplan for funksjonshemmede og nødvendig 347 

næringstransport, og flere sykkelparkeringsplasser. 348 
• Nyetablering av parkeringsplasser må ikke ta plass fra gående, syklende, 349 

kollektivtransport og boliger. 350 
• Ved etablering av ny Kvaløyforbindelse skal Sandnessundbrua gjøres om til gang- 351 

sykkel og kollektivbru. 352 
• Innføre et nærbarnehageprinsipp for tildeling av barnehageplass slik at alle barn i 353 

Tromsø kommune er sikret barnehage i sitt bomiljø. 354 
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