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Året vi har lagt bak oss er et mellomår uten valg og valgkamp; noe som også gir et år 
med noe lavere aktivitet enn ellers. Som lokallag har vi likevel gjennomført 5 
temamøter, og vi kan juble over et gjenoppstått Unge Venstre. Etter et godt 
kommunevalg i 2011 fortsetter vi å være synlige med våre to representanter i 
kommunestyret. Politisk har året vært preget av en utfordrende kommuneøkonomi, 
Veipakke Harstad og skolenedleggelser. 
 
Aktivitet i lokallaget 
Harstad Venstre innledet året i fjor med et godt besøkt årsmøte, som blant annet 
vedtok ei endret holdning i saken om Veipakke Harstad. Harstad Venstre gikk etter 
dette inn for Veipakken slik den forelå, grunnet endrede premisser. Sammen med 
Årsmøtet avholdt vi også et miniseminar om Skole; med Kari Krøtø, Anne-Helen 
Madsen og Trine Halvorsen som innledere. Med lokale krefter har vi også arrangert 3 
andre temamøter; Utkast stortingsvalgprogram, Kommuneøkonomi, Velferd. På de 
ulike møtene har det vært fra 4-8 frammøtte. 13. mai inviterte vi til Venstreskolen 
trinn 1, hvor også Skånland og Kvæfjord Venstre var invitert. Her var Kjartan 
Allmenning fra Venstre sentralt innleder, og vi var omtrent 15 deltakere. Lærdommen 
har vært at temamøtene er nyttige for å løfte blikket til generelle politiske spørsmål, 
og at samarbeid med nabo-lokallag absolutt gir gevinst. Dette vil vi forsøke å gjenta. 
 
Harstad Unge Venstre 
Harstad Venstre har hatt et ønske om oppstart av et ungdomslag, og har jobbet aktivt 
for dette både med kontakt mot interesserte, mot Troms Unge Venstre, og ved 
anledninger på ulike møter i fylkesregi. Harstad Unge Venstre ble stiftet 10.oktober 
2012; med Even Aronsen som leder og Petter Kristiansen som nestleder. Leder i 
Harstad Venstre, Maria Serafia Fjellstad, deltar også som styremedlem i Harstad 
Unge Venstre. 
 
Deltakelse på fylkes- og nasjonalt plan 
Harstad Venstre deltok på fylkesårsmøtet på Setermoen med Maria Serafia Fjellstad, 
Trond Ingebrigtsen og Jan Fjellstad, på høstsamling på Sandtorgholmen med Maria 
Serafia Fjellstad, Vidkunn Eidnes og Jan Fjellstad – samt på nominasjonsmøtet med 
Maria Serafia Fjellstad og Jan Fjellstad. Jan Fjellstad har også vært aktiv som 
styremedlem i Troms Venstre. I nominasjonsprosessen fram mot lista til 
Stortingsvalget har Harstad Venstre aktivt frontet Jan Fjellstad som vår kandidat, og 
ønsket ham primært inn på førsteplass. Nominasjonskomiteen til Troms Venstre 
foreslo ham på andreplass, noe som også ble resultatet etter nominasjonsmøtet hvor 
han ble utfordret på denne plassen av Kine Johansen, som da altså endte på 
tredjeplass. Både Maria Serafia Fjellstad og Jan Fjellstad var med som delegater på 
Landsmøtet i 2012. 
 
Kommunestyret 
Harstad Venstre er representert i kommunestyret med to representanter, Maria 
Serafia Fjellstad (gruppeleder) og Jan Fjellstad. Vi er i posisjon sammen med Ap 



(ordfører), Sp, KrF og Høyre – og har en felles politisk plattform for inneværende 
fireårsperiode. Jan Fjellstad er i samarbeidet varaordfører. Jan Fjellstad har også 
plass i Formannskapet, og dermed også i Fellesnemnda. Maria Serafia Fjellstad er 
medlem i Utvalg for omsorg. 
 
Gjennom hele året har utfordrende kommuneøkonomi, med behov for store 
nedskjæringer vært fokus. Å få økonomien på fote igjen var også viktig for Venstre 
ved forrige valg; og Venstre har vært trofast mot dette vanskelige, men nødvendige 
arbeidet. Våren har hatt viktige saker som framtidig skolestruktur i Harstad, ny 
behandling av Veipakke Harstad og Helse- og omsorgsplan. Av høstens saker kan 
nevnes Olje- og petroleumsstrategi, Virksomhetsplan 2013-2015. Venstre har tatt 
opp interpellasjoner på temaene: Internasjonal skole, Kommuneøkonomi, 
Hverdagsrehabilitering. Interpellasjonen om Internasjonal skole ledet til egen sak i 
kommunestyret; med positivt vedtak om videre utredning. I høstens budsjettprosess 
frontet vi tre tiltak innen forebyggende helse, alle med små økonomiske kostnader og 
mulighet for langsiktig gevinst (Frisklivssentralen, dagsenter demente og 
hverdagsrehabilitering) – og fikk gehør for dette.  
 
Det avholdes gruppemøter i forkant av alle kommunestyremøter, hvor gruppeleder er 
ansvarlig for innkalling. Dato for gruppemøter har vært samkjørt med dato for 
temamøter. Møteplan ble utarbeidet ved årets begynnelse, og har vært fulgt. 
 
Informasjonsarbeid/ media 
Harstad Venstre har egen hjemmeside www.venstre.no/troms/harstad , som til 
enhver tid skal være rimelig oppdatert. Maria Serafia Fjellstad har fungert som 
redaktør for nettsiden. Her publiseres ulike nyheter, samt også leserbrev som også 
er publisert i lokale media. Særskilt kommunestyremedlemmene har også fått en del 
redaksjonell oppmerksomhet i lokalmedia, samt bidratt selv med leserinnlegg. 
Utfordringen synes fortsatt å være å få flere delaktige her.  
 
Medlemsutvikling 
Pr. 31.12.12 har Harstad Venstre 25 medlemmer, av disse er 20 betalende. Antall 
betalende medlemmer har økt med 2 siden i fjor.  
 
Økonomi 
Ved årets avslutning sto det 68.262 kr på vår konto. Dette er en kraftig økning i 
egenkapital fra 17.784 kr for ett år siden. Dette skyldes økte inntekter. Årets utgifter 
har vært på 8.358 kr; noe som gjenspeiler lave kostnader utenom valgår. Dette betyr 
at vi har midler å rutte med i valgkampen 2013, og også mulighet til større satsning til 
annet politisk arbeid.  
 
Tillitsvalgte 
Styret for Harstad Venstre har i 2012 bestått av: 
Leder: Maria Serafia Fjellstad 
Nestleder: Trond Ingebrigtsen  
Kasserer:  Torill Bille 
Sekretær: Jan Fjellstad 
Styremedlem: Helga Kaarbø 
Styremedlem: Kent Åke Jensen 
Varamedlemmer: Eyvind Sundsvold, Kari Rye Krøtø og Jenny Johnsen 
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Veien videre 
Med forholdsvis god aktivitet i lokallaget med temamøter og flere nye aktive gir det 
muligheten for mer politikkutvikling videre. I kommunestyret er vi på tross av få 
representanter synlige både hva gjelder påvirkning og også medieoppslag. Dette er 
positive faktorer. Fokuset må være å beholde aktivitetsnivået for å kunne tiltrekke oss 
flere nye medlemmer; slik at vi også blir flere aktive og synlige Venstrefolk. Dette vil 
gi oss gode muligheter til økt innflytelse på lokalpolitikken, og på sikt også 
muligheten til enda bedre valgresultat i neste omgang. 2013 er igjen valgår, denne 
gang Stortingsvalg. Harstad Venstre vil bidra aktivt for å påvirke valgresultatet i 
positiv retning for Venstre, og særskilt fronte vår kandidat på lista – Jan Fjellstad på 
2.plass. 
	  
	  
 
 
For styret i Harstad Venstre 
 
 
 
 
Maria Serafia Fjellstad, leder 
 


