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Fylkesprogram for Troms RV 
1995-1999 

1 Forsvar fylkeskommunen mot AP og Høyre! Ned-
skjæringskåte politikere i Stortinget utarmer offentlig sek
tor, med lojal oppfølging fra partifrender i fylkestinget. 
Store oppgaver og altfor lite penger lammer fylkeskom
munens utvikling. Privatisering og ventelister øker. For
svar fylkeskommunen mot AP og Høyres utarmingslinje! 

2 Forsvar velferdsstaten! Det er ille nok å være sjuk el
ler hjelpetrengende, om en ikke attpåtil skal betale ekstra 
skatt for det. Vekk med alle egenandeler på fylkets helse
og sosialtjenester! La folk få velferd, de har alt betalt for 
den! 

3 _ Forsvar velferdsstaten! Staten er søkkrik, men fylket 
blir fattigere! Troms fylke har ansvaret for mye av velferds
staten lokalt: Sykehus, videregående skoler, samferdsel og 
kultur, men det mangler hundrevis av millioner for å løse 
oppgavene. Bruk Norges enorme finansformue til utvik
ling, ikke avvikling av velferdsstaten! 

4 Forsvar velferdsstaten! Når det er valg, jamrer de po-
litiske gråtekonene i AP, H, FrP, KrF osv om «helsekøene», 
og lover evig omsorg for gamle og syke. 13.617 innbyggere 
i Troms står nå pd venteliste for behandling på somatisk el
ler psykiatrisk sykehus, men bare 20% har «garanti»! 
«Ventelistegarantien» er en bløff som innfører apartheid i 
helsevesnet. Ansett nok fagpersonell! Gi sjukehusene i 
Troms nok penger til å behandle alle! 

5 Forsvar velferdsstaten! Når gråtekonene snakker om 
«pasienter» mener de somatisk sjuke. Psykiatrien, geria
trien, barnevernet, rehabilitering og rusmiddelomsorgen 
går for lut & kaldt vann. Varmestua for alkoholskadde i 
Tromsø har bare en ansatt, Harstad har foreløpig ingen! 
Fylket mangler ca 90 millioner kroner for å iverksette ved
tatte planer for barnevern, psykisk helsevern, geriatri og 
rehabilitering! Iverksett vedtakene og planene! Bygg in
stitusjon for ungdom med store psykiske problemer! 
Bygg de regionale psykiatriske sentrene og ny kortids
avdeling på Åsgård straks! 

6 Forsvar velferdsstaten! God akuttberedskap er god 
distriktspolitikk. Gjennomfør ambulanseplanen for 
Troms! 

7 Forsvar velferdsstaten! 
nom egenandeler og nedle 
neste til alle! Stans nedlE 
triktene! 

8 Forsvar velferdsstaten! 
mang ei nedskjæring. Makq: 
ting bøyer av når presset bli 
tikerne - organiser aksjoner 
der, sett makt bak krava! 
arming av velferdsstaten -
kampen også fra «innsida» 

9 Forsvar fylkets sjølrdde1 
ger fylket til å sende alle kjøf 
over 1,6 millioner kroner ut p. 
Dette hindrer lokal nærin 
oppbygging. Ledigheta er sl 
sene i fylket! Saboter EØS-· 

10 Forsvar landbruket! V; 
har gitt katastrofal avlingss-
trenger 6-8 millioner foren, 
Dette vil koste 18-24 million 
må ut med en egenandel på : 
med egenandeler på dårlig · 
avlingssvikten i landbruke 

11 Forsvar primærnæring" 
Troms er et unikt fylke med 
hold for sau og geit, og lever, 
Troms kan levere sjukdoms1 
Utviklingspotensialet er gn 
landbruket i Troms! Styrk · 
skolen og Forsøksgården! S 

12 Forsvar maten! Det vi: 
i Troms er ikke turisme, mer 
av mat, ikke olje. Sjølbergings 
verden sulter. Lavforedlet, ~ 
fylket, og vi må kjøpe dyre ir 
berginga i Troms! Kamp mc 
av distriktene! Produser me. 

13 Forsvar kystflåten i TI 
grenseloven i 1993 var rein 
landa torsk hittil i år har væ~ 
ker i torskens oppvekstomr _ 
duksjon og rå profittjakt i E. 
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m for Troms RV 
15-1999 

nen mot AP og Høyre! Ned
ortinget utarmer offentlig sek-
a partifrender i fylkestinget. 

:e penger lammer fylkeskom
.ring og ventelister øker. ·For
\P og Høyres utarmingslinje! 

, Det er ille nok å være sjuk el
.kke attpåtil skal betale ekstra 
.genandeler på fylkets helse-
. velferd, de har alt betalt for 

. Staten er søkkrik, men fylket 
ansvaret for mye av velferds

·egående skoler, samferdsel og 
1drevis av millioner for å løse 

·orme finansformue til utvik
erdsstaten! 

' Når det er valg, jamrer de po
rP, KrF osv om «helsekøene», 
nle og syke. 13.617 innbyggere 

or behandling på somatisk el
.en bare 20% har «garanti»! 
,løff som innfører apartheid i 

_personell! Gi sjukehusene i 
·1ndle alle! 

, Når gråtekonene snakker om 
1tisk sjuke. Psykiatrien, geria
ering og rusmiddelomsorgen 
armestua for alkoholskadde i 
Harstad har foreløpig ingen! 

1er kroner for å iverksette ved
,sykisk helsevern, geriatri og 
takene og planene! Bygg in-
store psykiske problemer! 

.iske sentrene og ny kortids-

! God akuttberedskap er god 
før ambulanseplanen for 

7 Forsvar velferdsstaten! Stadig mer privatiseres gjen
nom egenandeler og nedlegginger! Gratis tannhelsetje
neste til alle! Stans nedlegginga av tannklinikker i dis
triktene! 

8 Forsvar velferdsstaten! Folkelige aksjoner har hindra 
mang ei nedskjæring. Maktpolitikere i fylkesting og stor
ting bøyer av når presset blir sterkt nok. Stol ikke på poli
tikerne - organiser aksjoner lokalt! Ta saka i egne hen
der, sett makt bak krava! Kjemp fra «utsida» mot ut
arming av velferdsstaten - RV lover å ta opp og støtte 
kampen også fra «innsida»! 

9 Forsvar fylkets sjølrdderett ! EØS-medlemskapet tvin
ger fylket til å sende alle kjøp av varer og tjenester som er 
over 1,6 millioner kroner ut på anbud til alle 17 EØS-landa. 
Dette hindrer lokal næringsutvikling og kompetanse
oppbygging. Ledigheta er stor nok - forsvar arbeidsplas
sene i fylket! Saboter EØS-avtalens anbudsregler! 

10 Forsvar landbruket! Vinteren og «sommeren» 1995 
har gitt katastrofal avlingssvikt i jordbruket. Landbruket 
trenger 6- 8 millioner forenheter for å berge buskapen! 
Dette vil koste 18-24 millioner kroner - og gardbrukerne 
må ut med en egenandel på 38% - dvs 7-9 millioner. Bort 
med egenandeler på dårlig vær! Full kompensasjon for 
avlingssvikten i landbruket! 

11 Forsvar primærnæringene: Sauer er fortsatt dlreite dyr! 
Troms er et unikt fylke med enestående produksjonsfor
hold for sau og geit, og leverer verdens beste lammekjøtt! 
Troms kan levere sjukdomsfri settepotet til hele Europa! 
Utviklingspotensialet er grenseløst! Øk kompetansen i 
landbruket i Troms! Styrk Landbruksskolen, Gartner
skolen og Forsøksgården! Styrk økologisk landbruk! 

12 Forsvar maten! Det virkelige utviklingspotensialet 
i Troms er ikke turisme, men primærnæringene. Vi lever 
av mat, ikke olje. Sjølbergingsgraden i Troms synker, mens 
verden sulter. Lavforedlet, verdifullt råstoff sendes ut av 
fylket, og vi må kjøpe dyre importerte matvarer. Øk sjøl
berginga i Troms! Kamp mot sentralisering og rasering 
av distriktene! Produser mer mat! 

13 Forsvar kystfldten i Troms! «Speilvendinga» av sjø
grenseloven i 1993 var rein EØS-tilpasning. 3 av 10 tonn 
landa torsk hittil i år har vært fra russiske trålere som fis
ker i torskens oppvekstområder. Sentralisering, storpro
duksjon og rå profittjakt i storselskapene utarmer kyst-
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flåten og truer hele næringa. Gjenopprett sjøgrenseloven 
og innfør landingsforbud for utenlandske fartøy i Norge! 
Prioriter kystfiskeflåten! 

14 Forsvar fiskeressursene! Staten (ved SNO) har betin
gelsesløst bevilga 50 millioner kroner til verdens største 
«fisker», milliardæren Røkke, mens Troms fylke mangler 
midler til strukturutvikling. Fiskeriministeren sveik kys
ten, og bruker tida til EU-tilpasning: Sentralisering, effek
tivisering, større frihet for kapitalen, bort med begren
sende lover og tilrettelegging for utenlandsk havflåte. 
Norge ut av EØS! Stopp tilpassinga til EU. Vi har ikke 
en fisk å gi! 

15 Forsvar kvinnearbeidsplassene! Fiskeriene skaffer 
enorme mengder verdifullt råstoff som kan viderefored
les i distriktene. Skap kvinnearbeidsplasser! Øk videre
foredlinga av fisken der den landes! 

16 Forsvar distriktene! Bare fylkessentrene Tromsø, 
Bodø og Alta vokser, bl.a fordi offentlig virksomhet leg
ges dit. Politikerne må styre utviklinga til fordel for dis
triktene. Legg Politihøgskolen til Harstad! Stopp flyt~ 
tinga av Veterinærlaboratoriet til Tromsø! 

17 Forsvar kollektivtrafikken! Kollektivtrafikk er sam
funnsnyttig og miljøvennlig, særlig i vårt digre fylke! Uten 
subsidier stopper kollektivtrafikken! Opp med subsidi
ene, ned med prisene! Hyppigere ferger, flere fast
landsforbindelser! 

18 Forsvar miljøet og kollektivtrafikken! Det tok femti år 
før søringan aksepterte at vi var verdige et universitet i 
Nord-Norge. Nå prioriteres feite motorveier og ny mega
flyplass for Oslo og omegn. Tida er overmoden: Bygg 
Nord-Norgebanen nå! 

19 Forsvar lufta! Bygg nytt renseanlegg før produksjo
nen økes på smelteverket i Finnfjordbotn! Ingen økte ut
slipp fra industrien i Troms! 

20 Forsvar havet og fisken! Nei til all oljeleting og olje
boring utafor kysten av Troms! 

21 Forsvar de vegfarende! -l/3 av fylkesvegene i Troms 
mangler fast dekke. Mange fylkesveger er ekstremt ras
farlige. Fast dekke på alle fylkesveger! Rassikring av alle 
utsatte vegstrekninger! 

22 Forsvar fylkeskommuner. 
ger fylket til å effektivisere, rr 
fentlig transport og medisinkj 
vinsten» på nesten 8 million 
den er oppnådd! Stopp Re 
fylkesmidler! 

23 Forsvar retten til utdam 
mot Reform 94, fikk rett. Tee_ 
skolen bare øker. Ungdom ov« 
Lærlingeplasser mangler i ma. 
som vil gå på skole, uanset 
skolebøker til alle i videreg · 

24 Forsvar lærlingeordning, 
tjenester til fylkeskommunal 
geplasser! Dette kravet ble for 
i EØS. Norge ut av EØS! 

25 Forsvar samisk språk og 
ren blir asfaltert av storsam 
Senter i Kåfjord! Samisk so 
ende skoler i Troms! Utvid 
virkeområde! 

26 Forsvar reindrifta i Trom 
ken/Blåtind! 

27 Forsvar kulturen! Et all 
dige produksjonsforhold. Fy! 
trenger nytt bygg! Stol ikke 
ket må spytte i kassa så nytt · 
tusenskiftet! 

28 Forsvar kulturen! Un 
masse allsidig og spennende 
rockefabrikker og offentlig, 
unge kulturarbeidere! 

29 Forsvar fortida! Troms • 
bevilgningene til vern av ga_ 

30 Forsvar retten til arbeid! I 
gaver. Innføring av 6-timers a 
vil føre til at dobbeltarbeider 
til å gå opp», samtidig som a1 
tig. Opprett minst 1.000 nye 
keskommunen. 6-timers 
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22 Forsvar fylkeskommunens «gevinst»! Regjeringa tvin
ger fylket til å effektivisere, med samordna anbud på of
fentlig transport og medisinkjøp. Frekt nok inndrar de «ge
vinsten» på nesten 8 millioner kroner i 1996, og det før 
den er oppnådd! Stopp Regjeringas ran av innsparte 
fylkesmidler! 

23 Forsvar retten til utdanning! Vi som advarte sterkt 
mot Reform 94, fikk rett. Teoripresset i den videregående 
skolen bare øker. Ungdom over 19 år får ikke studieplasser. 
Lærlingeplasser mangler i mange fag. Skoleplasser til alle 
som vil gå på skole, uansett alder og hjemsted! Gratis 
skolebøker til alle i videregående skole! 

24 Forsvar lærlingeordninga! Alle som leverer varer og 
tjenester til fylkeskommunal virksomhet skal ha lærlin
geplasser! Dette kravet ble forbudt etter at Norge ble med 
i EØS. Norge ut av EØS! 

25 Forsvar samisk sprdk og kultur! Den samiske kultu
ren blir asfaltert av storsamfunnet. Bygg Aja Samiske 
Senter i Kåfjord! Samisk som valgfag på alle videregå
ende skoler i Troms! Utvid den samiske språklovens 
virkeområde! 

26 Forsvar reindrifta i Troms! Nei til skytefeltet Mau
ken/Blåtind! 

27 Forsvar kulturen! Et allsidig kulturliv krever allsi
dige produksjonsforhold. Fylkets og landsdelens teater 
trenger nytt bygg! Stol ikke på Tromsø kommune - fyl
ket må spytte i kassa så nytt teaterbygg blir reist før år
tusenskiftet! 

28 Forsvar kulturen! Ungdommen i Troms skaper 
masse allsidig og spennende kultur. Skaff øvingslokaler, 
rockefabrikker og offentlige produksjonslokaler for 
unge kulturarbeidere! 

29 Forsvar fortida! Troms har rike fortidsminner. Øk 
bevilgningene til vern av gamle bygninger og fartøy! 

30 Forsvar retten til arbeid! Fylket har masse uløste opp
gaver. Innføring av 6-timers arbeidsdag er en reform som 
vil føre til at dobbeltarbeidende kvinner «får hverdagen 
til å gå opp», samtidig som arbeidsløsheta reduseres kraf
tig. Opprett minst 1.000 nye faste arbeidsplasser i fyl
keskommunen. 6-timers dag med full lønnskom-

pensasjon i Troms fylke n' 
sektor! 

31 Forsvar folk pd jluktr 
pel: Troms fylke som anti 
flyktninger og asylsøkere 

32 Forsvar Norge, ikke • 
svare Norge. Nei til all bru] 
i Natos og Vestunionens i 

33 Forsvar oss mot mine-
er djevelske våpen, uanset; 
miner fra Forsvaret - Trom 

34 Forsvar fylkesøkonomi, 
kampsaker krever økte till 
til Troms. Staten er søkkri 
skapt i Oslogryta, som rna 
kere (antall millionærer er d 
skjellene mellom rike og fatt 
Pengene fins! Statens nett 
meste er skapt av arbeidere 
trien, vil øke med 11 milli 
milliarder ved utgangen av 
keskommune kutte budsjett 
4 millioner kommende fire ,· 
og det blir meningsløst å I: . 
ressurser på ytterligere utre_ 
liseres. Gro & Aps politikk 
ferdsstaten! Forsvar fylkes · 
tiets nedskjæringer! Kamp 
kets tilbud til befolkninga i 

35 Forsvar folkets nei! Vi 
gutter for stat og kapital, sa 
og kryper for Brussel. Vi tren 
kvinner for folks raseri, og · 
EU- og EØS-tilpasning i Tre 
Stem RV! 

Troms Rød 
postboks 1171 
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_ «gevinst»! Regjeringa tvin
ed samordna anbud på of
o. Frekt nok inndrar de «ge
r kroner i 1996, og det før 
eringas ran av innsparte 

ting! Vi som advarte sterkt 
presset i den videregående 
· 19 år får ikke studieplasser. 
·-:-e fag. Skoleplasser til alle 
alder og hjemsted! Gratis 
nde skole! 

1! Alle som leverer varer og 
·irksomhet skal ha lærlin
Lidt etter at Norge ble med 

· ultur! Den samiske kultu-
1nnet. Bygg Aja Samiske 
1 valgfag på alle videregå-

en samiske språklovens 

, ! Nei til skytefeltet Mau-

:idig kulturliv krever allsi
' ·ets og landsdelens teater 

Tromsø kommune - fyl
a.terbygg blir reist før år-

lommen i Troms skaper 
1ltur. Skaff øvingslokaler, 
produksjonslokaler for 

ar rike fortidsminner. Øk 
le bygninger og fartøy! 

,lket har masse uløste opp
'-eidsdag er en reform som 
'e kvinner «får hverdagen 
!idsløsheta reduseres kraf
aste arbeidsplasser i fyl
g med full lønnskom-

pensasjon i Troms fylke nå! Øk sysselsettinga i offentlig 
sektor! 

31 Forsvar folk på flukt! Følg Tromsø kommunes eksem
pel: Troms fylke som antirasistisk sone! Øk mottaket av 
flyktninger og asylsøkere i Troms! 

32 Forsvar Norge, ikke Nato! Norske soldater skal for
svare Norge. Nei til all bruk av soldater fra Brigade Nord 
i Natos og Vestunionens imperialistiske aggresjon! 

33 Forsvar oss mot mine-epidemien! Antipersonellminer 
er djevelske våpen, uansett teknologisk nivå. Fjern alle 
miner fra Forsvaret - Troms fylke som minefri sone! 

34 Forsvar fylkesøkonomien - øk rammene! Mange av våre 
kampsaker krever økte tilbakeføringer av verdiskapinga 
til Troms. Staten er søkkrik, men disse verdiene er ikke 
skapt i Oslogryta, som mange tror. Mens de rike blir ri
kere (antall millionærer er doblet i Norge siden 88), er for
skjellene mellom rike og fattige i Norge på verdenstoppen! 
Pengene fins! Statens netto finansformue, som for det 
meste er skapt av arbeidere i primærnæringene og indus
trien, vil øke med 11 milliarder i 1995 til ufattelige 266 
milliarder ved utgangen av året! Likevel skal Troms fyl
keskommune kutte budsjettene i helsesektoren med minst 
4 millioner kommende fire år. Vedtatte planer legges på is 
og det blir meningsløst å bruke verdifulle menneskelige 
ressurser på ytterligere utredning og planer som ikke rea
liseres. Gro & Aps politikk er den største trusel mot vel
ferdsstaten! Forsvar fylkeskommunen mot Arbeiderpar
tiets nedskjæringer! Kamp mot alle reduksjoner i fyl
kets tilbud til befolkninga i Troms! 

35 Forsvar folkets nei! Vi trenger ikke svikefulle løpe
gutter for stat og kapital, som jatter med nedskjæringene 
og kryper for Brussel. Vi trenger uredde talsmenn og tals
kvinner for folks raseri, og kompromissløs kamp mot all 
EU- og EØS-tilpasning i Troms. Stem inn en opprører! 
Stem RV! 

Troms Rød Valgallianse 
postboks 1171, 9001 Tromsø 
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