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1. Egenandeler er ei privatisering av velferdsstaten. Det er ille nok å bli sjuk eller 
hjelpetrengende, om en ikke også skal betale ekstra skatt for det. Stopp privatiseringa. 
Vekk med alle egenandeler på helse- og sosialtjenester. 

2. Sjukeheimsavdelinger som rommessig og stillingsmessig er beregna til relativt 
sjølvhjulpne eldre, er i dag fullt besatt med aldersdemente med store behov for pleie 
og sosial kontakt. Det må nå gjøres store bygningsmessige endringer sjølv på de nyeste 
institusjonene. Kraftig styrking av eldreomsorgen. Dobling av bemanninga på 
sjukeheimene. 

3. Innføring av 6-timers arbeidsdag er en reform som vil føre til bedre forhold for sjuke 
og eldre. Det vil føre til at dobbeltarbeidende kvinner «får hverdagen til å gå opp», og 
vil gi en kraftig reduksjon av arbeidsløsheta. 6-timersdag med full lønns
kompensasjon - prøveprosjekt i Tromsø NÅ. 

4. Statens flyktningepolitikk er en skam. I dag er den norske grensa nær hermetisk 
stengt, selv for folk på flukt. I Tromsø har vi erfart fordelene med et flerkulturelt 
samfunn. Åpne grenser, opphev innvandringsstoppen. Ønsk alle flyktninger og 
asylsøkere velkommen: Åpen by. 

5. Alkoholen flyter fritt i byen. Kommunestyret vedtar en skjenkepolitikk, men våger 
ikke å opprettholde den et sekund. Det går knapt an å høre levende musikk uten 
akkompagnement av ølglass. Konkurransen er beinhard, og virkemidlene stadig råere 
for å dra ungdom inn i «rusens gleder». Gjenopprett og senk skjenketaket. Minst to 
skjenkefrie dager i uka. Inndra skjenkebevillinga til utesteder som arrangerer 
puppeshow eller toppløs servering. 

6. Hjelpetilbudet til tunge rusmisbrukere er skandaløst dårlig, både når det gjelder 
avrusning, behandling og sosiale tilbud. Varmestua er bemanna med en person. 
Utvida åpningstid og bemanning ved Varmestua. Boliger og behandlingstilbud til 
rusmisbrukerne. 

7. Rekk opp handa den som frivillig vil gå inn og prøve å holde styr på 30 sjuåringer 
(eller trettenåringer) som er tilfeldig rista sammen - enn si lære dem noe. Hold handa 
fortsatt oppe om du ser dette som et lystig yrke fra du er 27 til du er 67. Dagens skole 
skaper tapere i drøssevis, både blant elever og lærere. Heller enn å redusere ramme
timetallet, må ressursene økes. Maksimum elevtall på 20 pr. klasse i grunnskolen. 

8. Mange folk i Tromsø er avhengige av å gå på sosialkontoret og tigge og ydmyke seg 
for å få penger til livets opphold. Sosialhjelpsatsene ligger langt under rimelige krav til 
levestandard. Avskaff fattigdommen. Hev satsene slik at de sikrer en forsvarlig 
levestandard. Tilby fast arbeid istedenfor sosialhjelp til arbeidsføre. 

9. Byens ungdomspolitikk ligger i ruiner, og Ungdommens hus planlegges brukt til et 
nytt ølsted for studenter. La ungdommen få rusfrie aktivitetssteder i bydelene og i 
sentrum. Ungdommens hus til ungdommen, klubber i bydelene. 
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10. Idretten har stor betydning for folk og helse. Det er ingen god logikk i å slite ut folk 
og ledere på kakelotterier for å betale kommunen for bruk av anlegga. Fri hall-leie for 
idrettslaga. 

11. Gi Tromsø som kulturby bedre kår. Nytt bibliotek og flere kinoer må bygges nå. 
Byen trenger mer plass til kulturen. Eget teaterbygg er nødvendig for høy aktivitet og 
god kvalitet. Øk bevilgningene til HT, realiser et eget teaterbygg straks. 

12. De mange og store boligskandalene har dominert i Tromsø-pressa de siste åra. Den 
sosiale boligbygginga er avskaffa av AP og Høyre, og det frie markedet rår. De som vil 
skaffe seg bolig, er taperne når kommunen overlater «alt» til private, og spekulantene 
slipper til. Offentlig subsidiering av boligbygginga og strengere krav til og kontroll 
av utbyggerne. 

13. Byen, i betydninga bysenteret, er fullt av gapende hull med lagerskur, garasjer og 
parkeringsplasser. Minst 45-50 tomter er ledige i sentrum. Svært mange av disse egner 
seg til boliger. Kommunen må regulere disse, og gjøre de nødvendige tiltaka slik at det 
derved kan skaffes hundrevis av attraktive, sentrale boliger, og det uten å ta av 
grøntområder. Kort sagt: Bygg byen. 

14. Papirsorteringa har vært en suksess. Flere kontainere må settes ut, og det må bli ei 
forsterka kommunal tilrettelegging for fortsatt reduksjon av søppelmengden. Alterna
tiv til Ørndalen må vedtas i løpet av våren 1996. Full kildesortering nå. Steng 
Ørndalen snarest. Nei til søppelforbrenningsanlegg. 

15. Utbygginga av handlesentrum i «ødemarka» må snus. Det skal ikke være nødven
dig å bruke bil for å handle. Sats på nærbutikker. Parkeringsavgift ved alle butikk
senter og større arbeidsplasser. 

16. Tromsø kveles av privatbilismen. Reguler Langnesvegen og Stakkevollvegen slik at 
privatbilene blir tvunget inn i de kostbare tunnellene. Bysentrum skal være bilfritt. 
Forbud mot all privatbilisme i indre parkeringssone på Tromsøya. Det kollektive 
trafikktilbudet er en parodi. Mange flere og billigere kollektivtilbud. Gratis buss til/ 
fra alle drabantbyer i rushtida. 

17. 90 millioner kroner skal brukes på ytterligere et hull i sveitserosten Tromsøya. Det 
er mange gode argument for at Sentrumstangenten vil gi et bedre trafikkmiljø i 
sentrale bydeler, men vi bør heller redusere trafikken. Mange har som hovedargument 
for å bruke bil til jobb, at ungene skal i barnehage et anna sted først. Det kan la seg 
løse: Barnehager i boområdene for Sentrumstangent-pengene. 

18. Når det gjelder veger, er det alltid biler og sentrum som prioriteres. Dette er heilt 
bakvendt. Det er de som går eller sykler til jobb, som trenger lengst tid. Derfor må det 
brøytes først for disse. Det er heller ingen grunn til å lappe asfalthull i sentrumsgatene, 
så lenge det er uframkommelige grusveger til Sjursnes, på Håkøya og ellers i distrikta. 
Brøyt gang- og sykkelstiene først. Ikke en centimeter asfalt i sentrum før det er fast 
dekke i distrikta. 
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19. Tromsø er landets største fiskerikommune. Arbeidsforholda i fiskerinæringa må 
styrkes. Bygg fiskerihavn i Kvaløyvågen og Ersfjorden nå! 

20. Gang på gang opplever vi havnevesenet som en stat i staten. Enten det gjelder 
Ishavshotellet, videre utbygging rundt Prostneset, eller parkeringsplassene ved Domus 
- her er tydeligvis ingen kommunal kontroll: Kommunaliser havnevesenet. 

21. Kommunen har en stor eiendomsmasse (skoler, barnehager, helseinstitusjoner, 
idrettsanlegg, parker osv) som knapt får vedlikehold før de detter fra hverandre. Dette 
er meningsløs kommuneøkonomi. Løpende vedlikehold av alle kommunale eien
dommer. 

22. Folk har utvilsomt åndelige behov, men det er uforståelig at det bygges nye kirker 
når eksisterende benkerader stort sett står tomme. Og er det arbeidskirker man er ute 
etter, trengs det vel ikke separate bygg, men mer gjennomtenkte løsninger f.eks ved 
nybygde skoler. Ellers er det vakre og prangende representative bygg vi trenger, når vi 
strever mot det evige, både de kristne og de mer hedenske av oss. Nei til arbeidskir
ker, ja til katedraler. 

23. Summen av disse krava vil sikkert medføre minst tusen nye faste arbeidsplasser i 
Tromsø kommune. Uløste oppgaver står i kø og folk trenger arbeid. Vi kan erstatte 
ledighetstrygd og sosialhjelp med verdighet og lønn. Gjør det nå. Økt sysselsetting i 
offentlig sektor. 

24. Mange av våre forslag krever økte tilførsler av midler fra staten. Men vi har en 
søkkrik stat. Vi er mot økt hysterisk oljeutvinning, men når staten nå slår inn på denne 
linja, forlanger vi i alle fall at pengene skal brukes til varige investeringer her, heller 
enn til å dekke underskuddet på USAs handelsbalanse. Mange av våre forslag krever 
lovendringer, men hva så? Det er det vi har Stortinget til. Derfor er vi mot Venstres 
forslag om å nekte rikspolitikere adgang til byen. Det er regjeringa som fastsetter 
kommunepolitikken, ikke Tor Zachariassen. Kommunalpolitikk er nasjonalpolitikk -
regjeringa tar kvelertak på kommunene - økte rammer til kommunene nå. 

25. EØS-medlemskapet fører til privatisering og utarming av offentlige tilbud. Et 
eksempel er at kommunene ikke lenger har lov til å ta lokale og distriktsvise hensyn 
ved offentlig~ oppdrag. En kan heller ikke forlange at alle firma som får oppdrag, skal 
være tilknytta lærlingeordninga. Begge disse bestemmelsene fortrenger det lokale 
næringslivet og hindrer en lokal sysselsettingspolitikk. Nei til de fire friheter. Stopp 
EU-tilpassinga. Norge ut av EØS! 

26. Det er på tide med en politisk ledelse i kommunen som står for reinhårig tenking til 
innbyggernes beste, heller ennå lalle ansvarlig bak kapitalen og de sentrale styrings
maktene i Oslo og Brussel. Det fins bare en aktuell førstekandidat: Charlotte Kristian
sen som ordfører. 

Ønsker du mer informasjon om eller kontakt med Tromsø Rød Valgallianse eller 
Tromsø Rød Ungdom, så skriv til oss: postboks 308, 9001 Tromsø, evt bruk telefon 
eller faks 77 68 45 22 
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