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1. Kommunen er og skal være et nøkkel
ledd i den offentlige velferden. Men sta
dig flere oppgaver overføres til kommu
nene, uten at staten følger opp økono
misk. Samtidig brukes oljeformuen til 
spekulasjon i utlandet. Oljefondet øker 
i 1999 med 35 milliarder kroner. Brutto
investeringene i kommuner og fylkes
kommuner var i 1998 på 23,5 milliar
der. Her er rom for dpbling og vel så 
det. Utarminga av kommunene må 
stoppe - fordobl investeringene nål 

2. Det vesentligste med organisasjons
endringer i kommunen må aldri være 
rein pengesparing. Tvert imot brukes 
det alt for lite på kommunale tjenester i 
dag. Tjenestetilbudet må utvides og 
forbedres, og kapasiteten må økes, 
sånn at det ikke blir plass til private 
profitthaier. På dynga med Prosjekt 
2001. 

3. Det er ille nok å bli sjuk eller hjelpetren
gende, om en ikke også skal betale ek
stra skatt for det. Alt gratis - vekk med 
egenandeler på helse- og sosialtjenes
ter. 

4. Sjukehjemsavdelinger bygd for relativt 
sjølvhjulpne eldre er i stedet fullt besatt 
med aldersdemente. Verken hus eller 
bemanning er i samsvar med behova for 
pleie og sosial kontakt. I hjemme
tjenesten skjer det støtt nye kutt som gir 
personalet alt for lita tid sammen med 
den enkelte som trenger hjelp. La de 
eldre leve. Dobling av bemanninga på 
sjukeheimene og i hjemmetjenesten. 
Prioriter de sjukeste eldre. 

5. Kommunen er ei god organisasjons
form for offentlige tjenester. Det er in
gen grunn til at helsevesen, pedagogiske 
tilbud, kino, renovasjon osv skal over
tas av private. (Om slikt skulle bli billi
gere, må det komme av at de skrubber 
på kvaliteten eller de ansattes faglige 
rettigheter, eller at de skummer marke
det og lar kommunen ta de tyngste og 

dyreste taka.) Nei til all privatisering 
og konkurranseutsetting. Overta pri
vate institusjoner. Utvid det kommu
nale tjenestetilbudet. Flere ansatte i 
offentlig sektor. 

6. Innføring av seks timers arbeidsdag er 
en reform for alle, men særlig vil den 
føre til at dobbeltarbeidende kvinner 
kan få hverdagen til å gå litt lettere opp. 
Den vil også gi flere arbeidsplasser. 
Kommunen må gå foran: Innfør seksti
mersdag med full lønnskompensa
sjon. 

7. Statens flyktninge- og innvandringspo
litikk er ei skam. I Tromsø har vi erfart 
fordelene med et flerkulturelt samfunn. 
Kommunen må arbeide aktivt for end
ringer i innvandringspolitikken. Krigen 
på Balkan må ikke føre til at nødstedte 
fra andre land glemmes. Åpne grenser, 
opphev innvandringsstoppen. Ønsk 
alle flyktninger og asylsøkere velkom
men. Amnesti til alle kirkeasylanter. 

8. Tromsø kommune må aktivt rekruttere 
innvandrere til kommunale stillinger. 
Samarbeidet mellom skoler og inn
vandrerforeldre må styrkes. Innvand
rerkulturen må være en naturlig del av 
kommunale kulturplaner og i undervis
ninga på Kulturskolen. Negre inn i alle 
etater! 

9. Natos, og dermed Norges, angrep på 
Jugoslavia var et klart brudd på inter
nasjonal rett. Kommunen må gå mot 
den nye aggressive militærpolitikken til 
Nato og planene om en verva hær. 
Tromsø som Nato-fri sone. 

10. Styrk det mellomfolkelige samarbeidet 
på Nordkalotten. Gi Russland hjelp til 
å hjelpe seg sjølv-nei til norsk impe
rialisme i nord. Stopp mistenkeliggjør
inga av russerne . Kriminaliser hore
kundene. 

11 . Alkoholen flyter stadig friere i Tromsø. 
Konkurransen er beinhard, og virke
midlene stadig råere for å dra ungdom 
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inn i «rusens gleder». Skjenketaket bør 
gjeninnføres - ingen nye løyver. Bevil
linga til utesteder som arrangerer 
strippe-show eller driver priskonkur
ranse på øl må inndras. Skarp kontroll 
med skjenking og salg. Vis ingen nåde 
ved regelbrudd. 

12. Hjelpetilbudet til tunge rusmisbrukere 
er skandaløst dårlig, både når det gjel
der avrusing, behandling og sosiale til
bud. Utvid tilbudet: Døgnåpen var
mestue med fagutdanna personale. 
Opprett reelle akuttplasser. 

13. Småunger har best av å være i barneha
ger. Kontantstøttereformen undergraver 
barnehagene. Samtidig gir flertallet i 
kommunestyret stadig nye gavepakker 
til private profittører. Overta de private 
barnehagene. Full dekning med gra
tis plasser er det eineste som gir mor 
reell valgfrihet. 

14. Rekkopphandadensom frivillig vil gå 
inn og prøve å holde styr på 28 sju
åringer (eller trettenåringer) - enn si 
lære dem noe. Hold handa oppe viss 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. 
Rammetimetall og ressurser må økes. 
Maks 20 elever per klasse. Bevar skole
strukturen - skoler der ungene bor. 
Økte ressurser til elever som trenger 
ekstra bistand. 

15. Det nye kristendomsfaget i grunnsko
len betyr ensretting og meningstvang. 
Tromsø kommune, som er antirasistisk 
sone, må være sivilt ulydig og innføre 
konfesjonsfri skole. 

16. All utdanning skal være gratis, også på 
universitet og høgskoler. Disse er sta
tens ansvar, og staten må derfor også 
dekke kommunens utgifter til tiltak for 
studenter. Studenthus nå. Nok gratis 
barnehager. 

17. Tromsø er en tospråklig kommune: Vi 
har innfødte med norsk som morsmål, 
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og med samisk. Alle disse må kunne 
henvende seg til og få svar fra kommu
nen på morsmålet sitt. Tromsø inn i det 
samiske språl!;området. 

18. Sosialhjelpsatsene i Tromsø ligger langt 
under rimelige krav til levestandard. 
Avskaff fattigdommen. Hev satsene 
slik at de sikrer en forsvarlig levestan
dard. Tilby fast arbeid istedenfor so
sialhjelp til arbeidsføre. 

19. Vis solidaritet med ungdommen: Rus
frie tilbud til et mangfold av aktiviteter. 
Ungdommens hus i sentrum, klubber 
i bydelene. 

20. Prioriter masse- og barneidretten. Også 
uorganiserte må ha høve til trening og 
leik i hallene. Fri hall-leie for alders
bestemte lag. Flere ball-løkker og 
skøytebaner. 

21. Gi kulturlivet bedre kår. Bygg øvings
og framføringssted for amatører og pro
fesjonelle . Lei inn skolekorpsa til 
bykonserter. Bibliotek og flerkinobygg 
før rådhus. 

22. Tromsø er blitt en by for boligspekula
sjon og hybelbaroner. Den sosiale bo
ligbygginga er avskaffa av AP og Høyre. 
Markedet rår. Det er de nye på bolig
markedet som er taperne. Offentlig 
subsidiert boligbygging. Strengere 
krav til og kontroll av utbyggerne. 
Eksproprier hybelbaroniene. 

23. Bysentrum er fortsatt fullt av gapende 
hull med lagerskur, garasjer og parke
ringsplasser. Mange av disse tomtene 
egner seg til boliger. Kommunen må ta 
nødvendige tiltak for å få bygd hundre
vis av attraktive, sentrale boliger, og det 
uten å ta av grøntområder og uten å 
bygge skyskrapere. Kort sagt: Bygg 
byen - men ikke til himmels. 

24. Vi må velge metoder for søppelbehand
ling som oppfordrer til redusert avfalls
mengde. Derfor er forbrenningsanlegg 
uaktuelt. Næringslivet må pålegges 
renovasjonsavgifter også for avfall de 
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påfører forbrukerne. Ikke privatiser re
novasjonen. Nei til søppelforbren
ningsanlegg. 

25. I 1998 var brutto investeringer i vare
handel 28,8 milliarder kroner, og i kom
muner og fylkeskommuner bare 23,5 
milliarder. Pengene finnes: Privat rik
dom øker, mens kommunene nedsyltes 
i gjeld. (De siste 6 åra har det offentli
ges andel av brutto nasjonalprodukt 
sunket fra 52% til 44%.) Tromsø har alt 
for mange unødvendige og miljø
fiendtlige kjøpesentre. Ingen flere 
kjøpesentre - annekter de som finnes 
til kulturformål. Nei til butikkåpent 
etter kl 19 og på sondager. 

26. Busstilbudet er for dårlig til å ta kam
pen opp mot bilen. Bedre og gratis 
kollektivtilbud, også i distrikta. 

27. Tving bilene inn i de koslbar1.' tunnelene. 
Vegprising (inkl betaling for arbeids
parkering) må utredes der busstilbudet 
er godt. Bilfritt sentrum. Offentlig 
parkeringsavgift ved butikksentrene. 
Ta Langnestunnelen fra banken. 

28. Gode veger er essensielt for bosetning 
og næringsliv i distrikts-Tromsø. Det er 
gal prioritering å lappe asfalthull i 
sentrumsgatene, så lenge _det er ufram
kommelige grusveger til Sjursnes, på 
Håkøya og ellers. Prioriter fast dekke i 
distrikta. De som går eller sykler til 
jobb, trenger lengst tid. Brøyt forst på 
gang- og sykkelstiene. 

29. Tromsø er en av landets største distrikts
kommuner. Fiskerinæringa er sentral 
for å opprettholde bosettinga (verdien 
av ilandført fangst er nesten en milli
ard kroner). Kommunen må engasjere 
seg aktivt slik at byen og landsdelen 
ikke mister fiskerirettigheter. Nok mid
ler til bygging av havner og mottaks
stasjoner på yttersida. Nei til ressurs
priv ati seri ng - gjeninnfor fiskeri
allmenningen. 

30. Kommunens eiendommer (skoler, bar
nehager, helseinstitusjoner, idrettsan-

legg, parker osv) får knapt noe vedlike
hold før de detter fra hverandre. Dette 
er meningsløs kommuneøkonomi. Lo
pende vedlikehold av alle kommunale 
eiendommer. 

31. EØS-medlemskapet fører til privatise
ringog utarming av offentlige tilbud og 
svekking av nærin.gslivet i distriktene. 
Kommunene kan ikke lenger ta lokale 
hensyn ved offentlige oppdrag. Diffe
rensiert arbeidsgiveravgift er forbudt. 1 
tillegg er Norge mer katolsk enn paven, 
jfr. den overivrige utskiftinga til EU
sand. Vi venter bare på forbud mot tele 
i marka. Nei til de fire friheter. Stopp 
EU-tilpassinga. Norge ut av EØS! 

32. Høyre, AP og Frp vil ha byregjering for 
å få fastere styring med økonomien. RV 
vil være lojal overfor byens innbyggere, 
og ikke statens budsjettregler. Vi er mot 
en udemokratisk styringsreform der 
viktige vedtak vil bli gjort bak lukka 
dører av heiltidspolitikere. Nei til 
byregjering-ja til folkestyre. Ja til en 
ordfører som er heilt Jens! 

33. Rød valgallianse har ikke kommLU1esty
ret som sin fremste arena. Vi jobber 
sammen i fagforeninger, fronter, aksjo
ner og andre mer eller mindre faste or
ganisasjoner. Når mange står sammen, 
er muligheten til å få gjennomslag 
større. De sakene som er nevnt i dette 
programmet er sånne som vi arbeider 
for på mange vis. Det er ikke mulig å få 
gjennomslag for alt dette i det norske 
samfunnet som det er i dag, med pro
fitt for noen få som ledesnor. Derfor er 
vårt hovedmål et heilt annerledes sam
funn der hundre blomster blomsh·er, der 
alle bidrar etter sine evner og alle får 
etter sine behov. Vi kaller dette sam
funnssystemet sosialisme. Det kan ikke 
nås gjennom valg, bare gjennom ei stor 
folkereisning der flertallet villig deltar. 
Det er dette vi kaller revolusjon. Det 
er dette vi er for. 
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