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Vi runder med dette av et år med høy aktivitet i Harstad Venstre. Et bredt lag har 
deltatt aktivt i høstens valgkamp, et stort Unge Venstre sikrer god rekruttering også til 
moderpartiet, og kommunestyrerepresentantene er synlige både i kommunestyret og 
i media. Av politiske saker er kommuneøkonomi fortsatt den tyngste saken, og mot 
slutten av året dominerte fylkespolitiske saker med både foreslåtte nedskjæringer i 
videregående skole og Bjarkøyforbindelsen.  
 
Aktivitet i lokallaget 
Årsmøtet i 2013 inneholdt i tillegg til de ordinære årsmøtesakene også en temadel 
om kunnskapsbasert kystsoneplanlegging, samt besøk fra ansatte ved Klubbholmen 
med synspunkter om videre arbeid i deres brukergruppe. Det ble vedtatt en uttalelse 
om kunnskapsbasert kystsoneplanlegging, og årsmøtet oppfordret til videre fokus på 
rus/psykiatri, samt et utspill med ønske om LNG-sentral i Harstad-området. Dette har 
vært fulgt opp gjennom utspill vedrørende kystsoneplanlegging i kommunestyret, 
leserinnlegg i lokalavis/innlegg i utvalg Helse/omsorg om rus/psykiatri, samt utspill 
mot næringsaktører om LNG-sentral, både direkte og som leserinnlegg i lokalavis. 
 
Det har i 2013 vært avholdt tre temamøter; Stortingsvalgprogrammet, Evaluering av 
valgkamp og Økonomiplan Troms fylke. På de ulike møtene har det vært fra 6-9 
frammøtte. Temamøtene er svært nyttige for å øke aktiviteten i lokallaget, og bidra til 
politikkutvikling. Temamøtene bør imidlertid være tydeligere strukturert enn hva de 
har vært i 2013, og da kan man med fordel også invitere lokallag fra 
nabokommunene inn. Det er et ønske at temamøtene for 2014 formes slik at de 
danner basis for programarbeidet fram mot kommune- og fylkestingsvalg i 2015.  
 
Harstad Venstre deltok også på Klimavenners miljødag i februar, fakkeltog for 
asylbarna i januar og var medarrangør av Verdens miljødag sammen med 
Miljøpartiet de grønne i juni. Gjennom våren hadde vi et mindre prosjekt: ”kor bi 
søpla av”; som omtales nærmere under kommunestyrerepresentantenes aktiviteter. 
Av andre saker lokallaget har hatt utspill på, leserinnlegg om, eller på andre måter 
arbeidet med kan nevnes ambulansehelikopter i Midtre Hålogaland, trussel om 
flytting av Veterinærinstituttet og viktigheten av et bredt tilbud innen videregående 
skole i Sør-Troms. I tillegg til egen uttalelse, utarbeidet vi på sistnevnte sak en felles 
uttalelse med Kvæfjord, Skånland, Ibestad og Unge Venstre.  
 
Deltakelse på fylkes- og nasjonalt plan 
Harstad Venstre deltok på fylkesårsmøtet i Harstad med Maria Serafia Fjellstad, Jan 
Fjellstad og Helga Kaarbø. I tillegg deltok Even Aronsen fra Harstad Unge Venstre. 
Jan Fjellstad har også i år vært aktiv som styremedlem i Troms Venstre, samt som 
delegat til Landsmøtet. Jan Fjellstad deltok som eneste på Landskonferansen i høst. 
Et mål for neste år bør være å sende flere medlemmer på Landskonferansen.  
 
Stortingsvalget 2013 
Styret utformet tidlig en plan for gjennomføring av valgkampen; basert på stand i 
sentrum 5 lørdager, komplettert med stand også på andre lokalisasjoner en lørdag, 



samt fredagsstand og kveldsstand siste helga før valget. Valgkampen ble innledet 
med intern valgkampåpning med pizza på Peppes og gjennomgang av 
valgkampmateriell. Valgkampen ble avsluttet med valgvake hjemme hos 
andrekandidat Jan Fjellstad, med tapas, diplomutdeling og gjennomgang av 
valgkamparbeidet. På stand var førstekandidat Irene Dahl med ved to anledninger, 
samt kandidaten også fra Skånland ved en anledning. Harstad Unge Venstre bidro 
rikelig gjennom hele valgkampen. På stand var det som regel 8-12 tilstede i løpet av 
hver økt. Andre medlemmer bidro med enkel lunsj til de som sto på stand, samt 
kaffe/grønne epler til utdeling. Leder/nestleder gjennomførte også en mindre 
medlemsaksjon hjem til en del av medlemmene våre; med utdeling av t-skjorte og 
valgkampmateriell. Gjennom valgkampen nådde vi på denne måten ut til flere enn 
tidligere.  
 
I media oppnådde vi 10 redaksjonelle oppslag og hadde 16 leserinnlegg. På vår 
hjemmeside hadde vi 25 nyhetssaker, og på vår facebook-side 41 
statusoppdateringer. Vi oppnådde ved valget en dobling av antall stemmer 
sammenlignet resultatet fra forrige Stortingsvalg; 519 stemmer og 3.9%. Styret tar 
med seg de positive erfaringene fra årets valgkamp inn i prosessen til 
kommunestyrevalget 2015.  
 
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. 
 
Gjennom hele året har som tidligere utfordrende kommuneøkonomi vært fokus. 
Gjennom våren har Venstre fortsatt å kjempe for Frisklivssentralen, vært opptatt av 
temaet rus/psykiatri, tatt opp behov for evaluering av innsatsstyrt finansiering av 
psykiatritjenester, levert forslag på gjennomgang av Harstad skole/vurdere Familiens 
hus, framholdt fjernvarmeanlegg som bedre enn gammel kullfyring. Vi benyttet klima- 
og miljøfokus fra Venstre sentralt og lokallagets prosjekt om ”kor bi søpla av” til å 
fremme en interpellasjon om Grenseløst Miljøsamarbeid; med konkrete innspill til 
forbedring av avfallshåndtering. Denne interpellasjonen samarbeidet vi med 
kommunestyrerepresentanter i Skånland, Kvæfjord og Ibestad om; slik at den ble 
fremmet også der. Dette resulterte i et prosjektarbeid i HRS omkring videre 
samarbeid med eierkommunene; hvor Jan Fjellstad var Harstads representant. 
Deres forslag er i stor grad i tråd med innspillene i vår interpellasjon. Høsthalvåret 
har i etterkant av Stortingsvalget i stor grad handlet om å sikre full drift av 
Bergsodden sykehjem, i tillegg har kompetanseplan både innen Helse- og omsorg og 
innen grunnskole vært behandlet. I høstens budsjettarbeid har full drift av 
Bergsodden vært vår førsteprioritet, og i tillegg har vi vært opptatt av forholdene på 
Harstad skole, samt forsøkt ivareta tiltak innen forebyggende helse inn i budsjettet. Vi 
har i stor grad fått gehør for våre prioriteringer og innspill. På senhøsten ble et viktig 
fokusområde også for kommunestyrets representanter de foreslåtte nedskjæringene 
og prioriteringene på fylkesnivå. Det har vært ilagt mye innsats for å bevare et godt 
tilbud innen videregående opplæring her i vår region, og ikke minst for fortsatt 
prioritering av Bjarkøyforbindelsene.  



 
Jan Fjellstad har i rollen som varaordfører vært synlig på en rekke arrangementer i 
ordførers sted; fra åpning av Eldredagen, deltakelse på Global Dignity Day til utdeling 
av næringslivspris. 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 Unge Venstre 
Harstad 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. Styret 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 110 nyhetssaker på nettsida, og registreringer viser 
også økt besøk i tråd med dette. Særskilt kommunestyremedlemmene har også fått 
en del redaksjonell oppmerksomhet i lokalmedia, samt bidratt selv med leserinnlegg. 
Det har vært publisert i allefall 30 leserinnlegg fra Venstres medlemmer, og det har i 
år vært flere bidragsytere enn tidligere år. Harstad Venstre etablerte facebookside 
april 2013; som har gitt nok en mulighet til å være synlige med våre standpunkt.  
 
Medlemsutvikling 
Pr. 31.12.13 har Harstad Venstre 33 medlemmer, av disse er 21 betalende. Antall 
medlemmer har med det økt med åtte siste år, men det er kun ett flere betalende 
medlemmer. Det er fortsatt et stort potensiale for økt medlemsmasse, både blant 
Unge Venstres nye medlemmer og blant tidligere listedeltakere for Harstad Venstre.  
 
Økonomi 
Ved årets avslutning sto det 85095 kr på vår konto. Dette er en ytterligere økning i 
egenkapital, noe som skyldes økte inntekter. Årets utgifter har vært på 25970 kr; 
hvorav størsteparten var knyttet til valgkampen. En stor andel av disse utgiftene er 
investering i standsdisker og kaffekanner, som også vil være nyttig i senere 
valgkamper. Et større beløp enn tidligere er benyttet til mat/drikke/interne 
arrangementer; med både kickoff og valgvake. Dette mener styret også er en god 
investering for framtidig aktivitet i laget. 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. 
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Veien videre 
Det er stor aktivitet i lokallaget med nye og aktive medlemmer, et vitalt Unge Venstre 
og forholdsvis stor synlighet i media. Dette har betalt seg godt i form av et positivt 
resultat i Stortingsvalgkampen. Fokus neste år er å videreutvikle og bevare de 
positive dreiningene; med temamøter som basis for programutvikling til program for 
kommunevalget, gjenta samarbeid med andre lokallag og forsøke sende flere 
medlemmer på nasjonale arrangement. Dette vil gi oss gode muligheter til økt 
innflytelse på lokalpolitikken, og på sikt også muligheten til enda bedre valgresultat i 
neste omgang.  
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