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2014 har vært et hvileår, et oppvarmingsår og et innspurtsår. Et hvileår uten valg. Et 
oppvarmingsår til nytt kommunestyrevalg, med programarbeid som har fulgt oss 
gjennom året. Et innspurtsår for kommunestyrerepresentantene som nå nærmer seg 
avslutning for sin periode. Av politiske saker er kommuneøkonomi fortsatt den 
tyngste saken, og av andre viktige saker bør nevnes Sentrumsplanen, behov for ny 
Harstad skole og nedskjæringer i helse- og omsorgssektoren.  
 
Aktivitet i lokallaget 
Årsmøtet i 2014 inneholdt i tillegg til de ordinære årsmøtesakene også en temadel 
om næringspolitikk med gjester både fra Næringsforeningen og gründer fra Lykke & 
Lucas. Det ble vedtatt en uttalelse om næringspolitikk. På årsmøtet ble det satt ned 
en programkomité, som gjennom året har stått for temamøter og seminar som 
forarbeid til program for kommunestyrevalget. Det har vært avholdt temamøte med 
evaluering av forrige periodes program, temamøte om kultur med gjester fra Harstad 
Kunstforening og Kulturhuset, temamøte om velferd med gjest fra Frisklivssentralen 
og også et programseminar. På de ulike møtene har det vært fra 4-9 frammøtte. 
Temamøtene er svært nyttige for å øke aktiviteten i lokallaget og bidra til 
politikkutvikling. For 2015 bør man ha som mål å også invitere lokallag fra 
nabokommunene på et eller flere temamøter. Det vil være naturlig at tema for møter i 
2015 retter seg mot valgkampen høsten 2015.  
 
Harstad Venstre deltok også på Folkeaksjonens åpne møte i mars og var 
medarrangør av Verdens miljødag sammen med Miljøpartiet de grønne i juni. 
Harstad Venstres leder Maria Serafia Fjellstad, åpnet Barnekunstutstillingen i vår, og 
holdt innlegg for lærerne på et av deres streikearrangement i høst. Av andre saker 
lokallaget har hatt utspill på, leserinnlegg om, eller på andre måter arbeidet med kan 
nevnes forsøkskommune for stemmerett 16 år, visjon for sentrum, gratulasjoner til 
Statoil for valg av sentrumstomt.  
 
Deltakelse på fylkes- og nasjonalt plan 
Harstad Venstre deltok på fylkesårsmøtet i Harstad med Maria Serafia Fjellstad, Jan 
Fjellstad, Elise K. Jenssen og Mathias Bonnier. I tillegg deltok Even Aronsen fra 
Troms Unge Venstre og Marius Brun Hansen fra Harstad og Kvæfjord Unge Venstre. 
Jan Fjellstad har også i år vært aktiv som styremedlem i Troms Venstre. Både Maria 
Serafia Fjellstad, Even Aronsen og Jan Fjellstad var i år delegater til Landsmøtet, og 
de samme tre deltok på Landskonferansen. Et mål for neste år bør være en bredere 
deltakelse på Landskonferansen.  
 
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. Maria Serafia Fjellstad er medlem i Utvalg for helse- og 
omsorg. Vara Sigrid Hensrud har i år også møtt på ett møte.  
 
Gjennom hele året har som tidligere utfordrende kommuneøkonomi vært fokus. 
Gjennom våren har Venstre fortsatt å kjempe for Frisklivssentralen, økte ressurser til 
forebyggende helse som bl.a. helsestasjonen, opprettelse av støttesenter for 
incestutsatte, tatt opp behov for evaluering av innsatsstyrt finansiering av 
psykiatritjenester og krevd ny gjennomgang for fortau opp Fagerliveien og bedre 
trafikkløsning i Harstadåsen. Vi har hatt interpellasjoner på temaer som fattigdom, 
forsøkskommune stemmerett 16 år og lærerens arbeidstidsvilkår. Vi har i stor grad 
fått gehør for våre prioriteringer og innspill, og særskilt har våre gjentatte innspill om 
forebyggende helse etter hvert fått innpass også i budsjettene.  
 
Jan Fjellstad har i rollen som varaordfører vært synlig på en rekke arrangementer i 
ordførers sted; fra åpning av Eldredagen, utdeling av næringslivspris og åpningstale 
på Høyskolen i Harstad. For Venstre er dette selvsagt positivt.  
 
Det har vært avholdt gruppemøte 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. 
Deltakelse på møtene har vært fra 3 til 9 deltakere.  
 
Harstad & Kvæfjord Unge Venstre 
Harstad & Kvæfjord Unge Venstre ble stiftet 10.10.12, og har hatt en virkelig 
knallstart med stor økning i medlemsmasse og stor aktivitet. Dette har gitt god 
rekruttering også for Harstad Venstre. De har i dag om lag 50 medlemmer, og mange 
av dem er også aktive. Per dags dato er Harstad & Kvæfjord Unge Venstre det 
ungdomspartiet i byen med størst aktivitet, og holder jevnlige medlemsmøter. De har 
også vært aktive i både sosiale og tradisjonelle medier. I 2014 har leder vært Marius 
Brun Hansen, med nestledere Elise K. Jenssen og Sofie Hansen. Even Aronsen satt 
perioden 2013/2014 som fylkesleder for Troms Unge Venstre, og i 2014 overtok Elise 
K. Jenssen ledervervet. Videre har flere av medlemmene fått sentrale verv i 
organisasjonen; her kan nevnes Even Aronsens plass i Sentralstyret og Elise K. 
Jenssens varaplass til Landsstyret. Harstad Venstre setter stor pris på et godt 
samarbeid med Unge Venstre, og forsøker å invitere medlemmene også der til våre 
møter. Her kan vi bli enda flinkere til å lage felles arenaer.  
 
Informasjonsarbeid/ media 
Harstad Venstre har egen hjemmeside www.harstad.venstre.no, som til enhver tid 
har vært godt oppdatert. Maria Serafia Fjellstad har fungert som redaktør for 
nettsiden. Her publiseres nyheter, leserbrev som også er publisert i lokale media, 
samt oppsummeringer fra ulike møter hvor Venstre har vært representert. Det har i 
2013 vært publisert mer enn 70 nyhetssaker på nettsida, og registreringer viser et 
noe lavere besøkstall sammenlignet med året før (valgår). Særskilt 
kommunestyremedlemmene har også fått en del redaksjonell oppmerksomhet i 
lokalmedia, samt bidratt selv med leserinnlegg, men også flere andre medlemmer 
har deltatt i samfunnsdebatten. Harstad Unge Venstre har figurert i media både 
redaksjonelt og med leserinnlegg. Det har vært publisert 10-15 leserinnlegg fra 
Venstres medlemmer i lokalavisa, spredt på 4-5 ulike aktører. Dette er lavere enn i et 
valgår, men fortsatt svært bra. Harstad Venstre facebookside gir nok en mulighet til å 



være synlige med våre standpunkt, synliggjøre våre arrangement, og også trekke 
lesere til nettsida vår.  
 
Medlemsutvikling 
Pr. 31.12.13 har Harstad Venstre 33 medlemmer, av disse er 21 betalende. Dette er 
stabilt sammenlignet med fjoråret (økning med 1). Det er fortsatt et stort potensiale 
for økt medlemsmasse, både blant Unge Venstres nye medlemmer og blant tidligere 
og framtidige listedeltakere for Harstad Venstre.  
 
Økonomi 
Ved årets avslutning sto det nærmere 100000 kr på vår konto. Dette er en ytterligere 
økning i egenkapital, noe som skyldes relativt gode inntekter, samtidig som vi i et år 
uten valgkamp har hatt relativt lave utgifter. Årets utgifter har vært på 21000 kr; 
hvorav det meste utgjøres av reiseutgifter, og årets inntekter er på 35000 kr. En god 
partiøkonomi gir gode muligheter til satsning opp mot valgkampen i 2015, og også 
muligheter til å benytte egen økonomi for å sende flere på nasjonale arrangement etc. 
For detaljer vises det til fullstendig regnskap. 
 
Tillitsvalgte 
Styret for Harstad Venstre har i 2014 bestått av: 
Leder: Maria Serafia Fjellstad 
Nestleder: Trond Ingebrigtsen  
Kasserer:  Torill Bille 
Sekretær: Lena Bratsberg 
Styremedlem: Bjørge Eilertsen 
Styremedlem (UV): Marius Brun Hansen 
Varamedlemmer:  Helga Kaarbø, Kent Åke Jenssen, Jan Fjellstad 
 
Revisor: Bård Bergersen 
Nominasjons-/valgkomite: Jan Fjellstad, Elise K. Jenssen, Trond Ingebrigtsen 
 
Veien videre 
Det er relativt stor aktivitet i lokallaget, vi har et vitalt Unge Venstre og er forholdsvis 
synlig i media. Dette skaper positive effekter i form av mulighet for bedre rekruttering, 
som igjen gir mulighet til bedre valgresultat. Vi går nå inn i nytt valgkampår, og bør 
sette oss klare målsetninger for uttelling i form av økt antall mandater også her.  
	  
 
 
For styret i Harstad Venstre 
 
 
Maria Serafia Fjellstad, leder  
 


