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ÅRSMØTE I HARSTAD HØYRE 23.11.2022 

Årsberetning fra kommunestyregruppen 

1.1.-23.11.2022 

 
Kommunestyret 

 
 

Harstad Høyre har i perioden hatt 6 av 35 faste representanter i kommunestyret. 

 

Vi har hatt en svært stabil kommunestyregruppe hvor de faste medlemmene gjennomgående 

har hatt godt oppmøte og innkalte varamedlemmer har stilt opp når det har vært behov. Det er 

gruppeleders oppfatning at nettopp Høyres kommunestyregruppe har hatt et forbilledlig forhold 

til ansvar for sine respektive verv og med høy oppmøteprosent i kommunestyret og i utvalgene. 
 

De faste representantene for Høyre i kommunestyret har vært;  

Håkon Vahl 
 

Nina Margrethe Dons-Hansen (nestgruppeleder) 

Kjersti Karijord Smørvik 

Rune Stenstrøm (gruppeleder) 

Nils Johan Holte 

Vibeke Julie Solfjell 

 

 

Varamedlemmer til kommunestyret og som har møtt i perioden;  

Ninni Torblå Korsmo 

Torbjørn Furu 

Britt Skinstad Nordlund 

Harald Alstad 
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Det har vært gjennomført totalt 10 kommunestyremøter i perioden 1. januar til 23. november 

2022. Høyres gruppe har vært fulltallig på alle møter. Det har blitt behandlet mange 

forskjellige saker i tillegg til interpellasjoner og spørsmål. 

Kommunestyregruppen har vært svært aktive i debattene, blant annet knyttet til oppvekst, 

sykefravær, næringssaker, plansaker samt helse- og omsorgssaker. Vi har satt dagsorden 

innen demensomsorg, sykehjem og heldøgns omsorg, frivillighet, idrett og kultur, turn- 

og kampsporthall, uteområder i barnehager og på skoler, skatepark, Samaanlegget og 

selvkostomsrådet. Kino og bibliotek. 

Det er gruppeleders oppfatning at vi har et svært godt arbeidsklima og samhold i 

kommunestyregruppa. Alle faste medlemmer er yrkesaktive og vi har stor 

forståelse for at alle tidvis opplever stort tidspress og at det er utfordrende å sette 

seg inn i alle sider ved de sakene som kommer til behandling. 

 

 
Utvalgsmøter 

 

Det har vært omfattende aktivitet i de respektive utvalg. Mange ekstramøter og temamøter har 

vært avholdt. 

Vi har klart å stille representanter i alle møtene i alle utvalgene. Vi merker også i 2022 at vi 

har en relativt liten gruppe med få nøkkelpersoner å spille på. 

Det er generelt gode samarbeidsforhold i utvalgene. Det er også I 2022 en kontinuerlig 

utfordring å koordinere samhandlingen mellom utvalgsrepresentantene og kommune-

styregruppen når det er varamedlemmer som har møtt i utvalgene og disse ikke sitter fast i 

kommunestyregruppen. Informasjonsflyten er tidkrevende og stiller store krav til gruppa og 

de enkelte gruppemedlemmer, 

 

 
Generelle betraktninger 

 

Det har vært avholdt gruppemøter i forkant av samtlige kommunestyremøter. Alt i alt har vi 

hatt varierende oppmøte og aktiv deltakelse av 4-6 personer. Vi har i tillegg etablert faste 

Teams-møter med de øvrige opposisjonspartiene kvelden før kommunestyremøtene. Også her 

opplever vi at dialogen og samarbeidet er svært bra. Gruppeleder gjennomfører også samtaler 

med gruppeledere fra posisjonen foran hvert kommunestyremøte. 

Gruppemøteinnkallingen går ut til hele kommunevalglisten, og det er spesielt gledelig når 

også varamedlemmer lenger ned på listen kommer på møtene. Det er en styrke at 

enkeltkandidater som oppdager saker der de ønsker å påvirke, kommer på gruppemøtene og 

deler synspunkter, kunnskap, og sosialt fellesskap med de som møter fast i kommunestyret. 

Det er i disse møtene våre innlegg og hvordan vi vil forholde oss i kommunestyret fastlegges 

og hele gruppen oppleves som åpne og lydhøre på denne arenaen for diskusjon og dialog. 
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Rammene for politisk aktivitet i Harstad kommune er ikke til fordel for demokratiet, da det 

bare er frikjøp for ordfører og varaordfører (100%). I tillegg utgår samtlige utvalgsledere fra 

posisjonen og disse har egne faste godtgjørelser for å bedrive politikk. Vi har fått flertall for 

noe bedre vilkår, blant annet ved at grensene for tapt arbeidsfortjeneste er utvidet og at det 

gis pensjontilskudd på godtgjørelsene, hvilket er spesielt viktig for de yngre politikerne i 

Harstadpolitikken. 

 
Vi samarbeider svært godt med de ørige opposisjonspartiene og det har utviiklet seg en stor 

grad av tillit på tvers av partilinjene. 

 

Oppsummert har gruppen markert seg tydelig både i utvalg og møter, og også i presseoppslag i 

forskjellige saker. Vi har fått mange redaksjonelle oppslag, noen førstesider og har hatt flere 

egenproduserte debatt- og leserinnlegg, publisert i lokale medier. 

 
Stortingsvalget 

Rune Stenstrøm er 3. vara for Troms på Stortinget. Stenstrøm har ikke vært tilkalt. 

 
 

Kommunestyregruppa er engasjert I kommende valgkamp til kommunestyret og fylkestinget. 

Vi har sammen med foreningsstyrets medlemmer gjennomført medlemsoppfølgning. 
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Representasjon 

Harstad Høyre er representert på følgende måte i råd og utvalg per november 2022 

 
 

Formannskap, valgteknisk samarbeid 

Kjersti Karijord Smørvik 

Rune Stenstrøm 

Nina Margrethe Dons-Hansen, vara 

Håkon Vahl, vara 

 
Økonomiutvalg 

Kjersti Karijord Smørvik 

Rune Stenstrøm 

Nina Margrethe Dons-Hansen, vara 

Vibeke Julie Solfjell, vara 

 
 

Kontrollutvalg 

Rolf Bendiksen 
 

Helge With Schjølberg, vara 

 

 
Utvalg for oppvekst og kultur 

Rune Stenstrøm 

Vibeke Julie Solfjell 

Torbjørn Furu, vara 

  Håkon Vahl, vara 

 
 

Utvalg for helse og omsorg 

Ninni Torblå Korsmo 

Vibeke Julie Solfjell, vara 

Harald Alstad, vara 

+ 1 vara 

 

Viltnemnda 

Tore Rekkedal 
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Planutvalget- og næringsutvalget, valgteknisk samarbeid 

Nina Margrethe Dons-Hansen 

Nils Johan Holte 

Britt Skinstad Nordlund, vara 

Dagfinn Gjertsen, vara 

 
Partssammensatt utvalg for adm. og likestilling, valgteknisk samarbeid 

Rune stenstrøm 

Nina Margrethe Dons-Hansen, vara 

 
 

Arbeidsmiljøutvalget, valgteknisk samarbeid 

Britt Skinstad Nordlund, vara 

 
 

Valgkomiteen 

Britt Skinstad Nordlund 

Ninni Torblå Korsmo, vara 

 
Eldrerådet 

Johanne Pedersen 

Gerd Furu, vara 

 
Råd for funksjonshemmede 

Vibeke Julie Solfjell, leder  

 

Hålogalandsrådet 

Rune Stenstrøm, opposisjonens leder 

 

Havnestyret 

Kjersti Karijord Smørvik , 

Nils Johan Holte, vara 

 

Hålogaland Ressursselskap IKS 

Kjersti Karijord Sørvik, nestleder 

Nina Margrethe Dons-Hansen, vara i Representantskapet 
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Sør-Troms museum 

Nina Margrethe Dons-Hansen 

 
 

Stiftelsen Anna Rogde 

Harald Alstad, kommunens representant i styret 

 
 

Hålogaland Kraft Holding AS (nystiftet) 

Rune Stenstrøm, opposisjon 

Nils Johan Holte, personlig vara 

 
Grottebadet AS 

Kjersti Karijord Smørvik 

 
 

Harstad Kulturhus AS 

Rune Stenstrøm 

 
 

KS 

Rune Stenstrøm, fortsatt ikke møtt 

+ 1 vara 

 
 

Harstad kommunale pensjonskasse 

1 vara 

 

 
De aktive deltakerne i vår gruppe har samlet jobbet godt ut fra de muligheter og ressurser vi har 

og de utfordringer vi møter med å prioritere politisk arbeid i en hektisk hverdag. I forhold til 

våre ressurser mener jeg at vi klarer å markere oss selv og Høyres politikk i vårt lokalmiljø. 

Saker av viktighet tas opp internt i gruppa og foreholdes også foreningsstyret ved leder for 

avklaringer. Media-saker meldes til gruppeleder for koordinering og orientering. 

 

 

 

 

Rune Stenstrøm 

Gruppeleder Harstad Høyre 


