
VALGPROGRAM FOR TROMSØ RV 
KOMMUNEVALGET 2003 

Innledning 
Rød Valgallianse vil jobbe for at Tromsø kommunes befolkning skal sikres et samfunn med arbeid til 
alle, rettferdig fordeling og gode, offentlige velferdsordninger der ingen faller utenfor. Vi har i de senere 

år erfart at kommunene har måttet ta ansvaret for tunge samfunnsoppgaver, uten å få de nødvendige 
økonomiske ressursene tilført . RV vil jobbe for å få en slutt på statens økonomiske sulteforing av 
kommunene. I et av verdens rikeste land bør det være en selvfølge ar staten gir kommunene 

økonomisk mulighet til å gi anstendige, offentlige velferdstilbud til alle sine innbyggere. 

Økonomi og organisering 
Vi har erfart at omorganiseringa av Tromsø kommune har ført til konkurranseutsetting av tjenester og 
privatisering. Omstillinga av kommunen har ført til færre muligheter til demokratisk påvirkning, stor 
usikkerhet og frustrasjon hos mange arbeidstakere og dårligere tjenestetilbud for mange brukere. 
Økonomisk har kommunen havna i den største økonomiske krisa noen gang. Store deler av 
kommunens velferdstilbud trues av kutt, nedlegging eller privatisering. 
RV har hele tida slåss sammen med ansatte og brukere av kommunens tjenester imot omstillinga som 
er gjennomført. RV krever kraftige endringer i den kommunale virksomheten slik at den igjen blir en 
trygg og sikker del av velferdsstaten. RV vil jobbe for en demokratisk organisering av kommunen som 
sikrer kommunens befolkning gode offentlige velferdstilbud og demokratiske påvirkningsmuligheter . 

Helse og sosial 
Nedskjæringene i kommunens pleie - og omsorgsektor rammer særlig de eldre. I sykehjemmene 
reduseres ei bemanning som heller bu1de økes. Personalet får enda mindre tid til å gi pasientene den 
pleie og omsorg de har behov for. Innafor hjemmetjenesten skjer det også nye kutt som gir personalet 
alt for lita tid sammen med den enkelte som trenger hjelp. Rehabiliteringstjenesten må styrkes - ikke 

www.pdf-arkivet.no (2020)



svekkes . Bemanninga i sykehjem og hjemmetjeneste må styrkes. Institusjonskjøkkenene må 
beholdes. Legekontor i Ramfjord. Nei til nedskjæring - budsjettene må økes! 

Sosialhjelpsatsene i Tromsø 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. 

Alkoholen flyter stadig friere i Tromsø . Konkurransen er hard, og virkemidlene stadig råere for å dra 
ungdommen inn i "rusens gleder''. Skjenketaket bør gjeninnføres - ingen nye løyver. Bevillinga til 
utesteder som arrangerer strippe-show må inndras. Alkohol og annen rusmiddelbruk øker stadig i 
Tromsø . Butikksalg av "rusbrus" er en aggressiv metode for å lære unge mennesker å drikke sprit. 
Stans butikksalget! 

Hjelpetilbudet til rusmisbrukere er for dårlig, både når det gjelder avrusning, bolig og sosiale tilbud. 
Døgnåpen varmestue med fagutdanna personale. Opprett reelle akuttplasser. 

Stadig flere blir spilleavhengig, med store negative personlige og sosiale konsekvenser. 
Pengespillautomatene ut av kjøpesentrene og andre offentlige rom! 

Vis solidaritet med ungdommen: Rusfrie tilbud til et mangfold av aktiviteter. Bygg ut bydelsklubbene 
med et allsidig tilbud. Styrk Utekontakten. 

Barnehage- og skolepolitikk 
Bygging og drilt av barnehager er et offentlig ansvar. Barnehagen er et viktig velferdstilbud for å sikre 
alle barn likeverdige, gode oppvekstvilkår og gode utviklingsmuligheter. RV vil jobbe for full 
barnehagedekning i Tromsø . Kommunal plass til alle som ønsker det. Nei til barnehager som 
business. 

Grunnskolen, inklusiv SFO skal være nasjonal, offentlig gratis og konfesjonsfri for alle elever. Alle barn 
og unge skal ha et likeverdig skoletilbud uavhengig av hvor de bor, kjønn, nasjonalitet og religion, og 
uavhengig av foreldrenes inntekt. RV vil jobbe for å sikre grunnskolen i Tromsø de ressurser som 
kreves for å gi alle elever, også de funksjonshemmede en god, offentlig grunnskoleutdanning og 
anstendige arbeidsforhold for både elever og ansatte. 
For barnefamilier hjelper det ikke at barnehageprisene går ned når SFO-prisene går opp 

All utdanning skal være gratis, også på universitet og høgskoler. Dette er statens ansvar, og staten må 
derfor også dekke kommunens utgifter til tiltak for studenter. 

Solidaritet 
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: Forsøksprosjekt med 6-timers arbeidsdag med full lønnskompensasjon. 

Norsk flyktning- og innvandringspolitikk er en skam. I Tromsø har vi erfart fordelen med et flerkultuelt 
felleskap. Kommunen må arbeide aktivt for endringer i flyktning - og innvandringspolitikken. 

Tromsø kommune må aktivt rekruttere innvandrere til kommunale stillinger. Ved å alltid oppfordre 
personer med minoritetsbakgrunn å søke når kommunen utlyser stillinger. Innvandrerkulturene er en 
berikelse-~ må være en naturlig del av kommunens kulturaktiviteter. RV støtter etablering av 
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internasjonalt kultursenter i Tromsø . 
Tromsø har de siste åra hatt en stor anti-krigsbevegelse hvor RV har deltatt aktivt. RV vil arbeide for at 
Tromsø kommune som antirasistisk by og fredsby skal bli en aktiv støttespiller i dette ar.eerdet. Særlig 
viktig oppgave er å styrke og utvikle vennskapsavtalen mellom Tromsø kommune og Gaza by. 

Tromsø er en tospråklig kommune: Vi har innfødte med norsk som morsmål og innfødte med samisk 
som morsmål. Alle disse må kunne henvende seg til, og få svar fra kommunen på morsmålet sitt. 
Tromsø inn i det samiske språkområdet. Støtt kampen for samisk næringsvirksomhet i Tromsø. Nei til 
Mauken-Blåtind som militært skyte- og øvingsfelt. RV slåss mot forslaget til "Finnmarkslov". Den er et 
overgrep mot den samiske befolkninga, og er i strid med de folkerettslige forpliktelsene Norge har 
overfor samene. 

Kultur, idrett 
Prioriter bredde- og barneidretten. Også uorganisert ungdom må ha mulighet til trening og lek i hallene. 
Gratis hall-bruk for aldersbestemte lag - også for konkurranser og stevner. Rust opp de mange 
bydelsløkkene som står til forfalls. Flere ball-løkker og rullebrett/skatebaner. Svømmehallene må 
rustes opp, ikke ruste og råtne opp! 

Stans OL-søknaden. Den er en gedigen sløsing med kommunale ressurser. 

Gi kulturlivet bedre forhold. Både amatører og profesjonelle må sikres varige og gode lokaler for øving 
og framføring. La kulturen beholde lokalene i Mellomvegen 33. Tilrettelegg flater for lovlig graffitti. 

Bibliotektjenestene må styrkes og skal fortsatt være gratis. 

Bolig 
Boligpolitikken er overlatt til boligspekulanter, entreprenører, eiendomsmeklere og banker. 
Markedskreftene rår og siden gode boliger der folk vil bo er en begrenset ressurs, presses prisene opp 
langt over folks betalingsevne. RV vil ha en storstilt satsing på ikke-kommersielle utleieboliger som vil 
gi boligsøkere et reelt alternativ til overbudene fra meklerhusene. Bygg flere utleieboliger i regi av den 
kommunale boligstiftelsen. Den offentlige kontrollen med utbyggere og boligspekulantene må skjerpes. 
Folks behov for en trivelig og hensiktsmessig bolig er for viktig til å overlates til enkeltpersoners eller 
bedrifters ønske om profitt. 
Byen er fortsatt full av bakgårdsrønner, lagerskur og parkeringsplasser. Mange av disse tomtene 
egner seg svært godt til gode byboliger, gjeme i kombinasjon med næringslokaler. Utbyggingen er 
overlatt til tomteeiere og deres ønsker om å maksimere fortjenesten. RV går inn for en planmessig 
utbygging av byen ut fra folks behov for boliger, og offentlige institusjoner og private næringers behov 
for lokaler. Kommunen må ta styring over tomteeierne for å kunne skape en by og et byrom Tromsøs 
befolkning kan trives i. Bygg byen - men Ikke til himmels! 

Ressurs, miljø 
Vannkrafta er en grunnleggende del av infrastukturen i samfunnet. Sjøl om energiloven er liberalisert 
og kraftselskapene er blitt NS, vil det fortsatt være av avgjørende betydning at samfunnets eierskap 
og kontroll ikke reduseres, men heller styrkes. Kraftkrisa siste året dokumenterer det godt. RV er 
fortsatt hell imot å selge Tromsø kommunes andel i Troms Kraft NS. 

Vi må velge metoder for søppelbehandling som oppfordrer til redusert avfallsmengde og på en 
miljømessig forsvarlig måte. Kildesorteringa må utvikles videre. Med dagens teknologi vil kostnadene 
ved investering og drift av forbrenningsanlegg kreve økte avfallsmengd'er. Derfor sier vi nei til 
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forbrenningsanlegg i Tromsø . 

Styrking av busstilbudet er en viktig del av Tromsøpakke li. Det er svært viktig at Tromsø kommune 
fortsetter som eier av Tromsbuss for å kunne ivareta de politiske malene innafor transportsektoren i 
Tromsø. Gratis buss I rushtida mellom bydelene og byen. 

Staten må kjøpe Tromsø kommune 100% ut av Langnestunnellen, og så bygge den ut til samme 
standard som resten av tunnellsystemet. RV har vært og er sterkt imot at kommunen bruker 
kommunale midler på kjøp og drift av Langnesturmellen. Tromsøpakke li skal i all hovedsak (minst 
80%) brukes til styrking av kollektivtransport, til gang/sykkelveger og trafikksikring, ikke til 
Langnestunnellen og andre vegprosjekt. 

Distrikt, EØS 
Bosetting og næringsliv i flere deler av distriktstromsø trues av rasfarlige- og dårlige vegstrekninger. 
lsbergan og Halmbuktura må rassikres . 
Tromsø er en av landets største distriktskommuner. Fiskerinæringa er sentral for å opprettholde 
bosettinga (verdien av ilandført fangst er nesten en milliard kroner). Kommunen må engasjere seg 
aktivt slik at byen og landsdelen ikke mister fiskerirettigheter. Nok midler til bygging av havner og 
mottaksstasjoner på yttersida. Nei til ressursprivatisering - gjeninnfør fiskeriallmenningen. Dagens 
fiskeripolitikk er det alvorligste anslaget mot bosettinga og kystbefolkningas muligheter for å livberge 
seg på sine hjemsteder. Privatisering av fiskeriressursene og omsettelige kvoter er et ran av våre 
felles evigvarende verdier. Regionalisering av kvotene. 

EØS-medie skapet fører til privatisering og utarming av offentlige velferdstilbud og truer næringslivet i 
distriktene. Kommunene får ikke lenger lov til å ta lokale hensyn ved offentlige oppdrag. Dagens 
ordning med differensiert arbeidsgiveravgift er forbudt. Stopp EU-tilpassinga. Nei til kapitalens lire 
friheter! Norge ut av EØS! 

Sosialisme 
Rød Valgallianse har ikke kommunestyret som sin eneste arena. Vi jobber sammen i fagforeninger, 
fronter, aksjoner og andre mer eller mindre faste organisasjoner. 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 idag, med profitt for noen få som ledesnor. Der1or er vårt hovedmål et heilt annerledes samfunn 
der hundre blomster blomstrer, der alle bidrar etter sine evner og alle får etter sine behov. VI kaller 
dette samfunnssystemet sosialisme. Det kan bare nås gjennom ei stor folkereisning der 

flertallet deltar. Det er dette vi kaller revolusjon. Det er dette vi er for. 

RV's prinsipp-program og arbeidsprogram finner du på: www.rv.no. 
Troms RV har hjemmeside på: www.rv.no/troms 

Førr folk - mot makta! 
En annen verden er mulig! 

STEM RØD VALGALLIANSE 
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