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Årsberetning fylkestingsgruppa Trøndelag SV 2019 1 

 2 

Fylkestingsgruppa til Trøndelag SV har fra 01.01.19-16.10.19 bestått av Rakel S Trondal, Torgeir 3 

Strøm, Knut Fagerbakke og Anne Kolstad. Rakel S Trondal har vært gruppeleder for 4 

fylkestingsgruppa.  5 

Etter konstituering av nytt fylkesting den 16.10.19 har fylkestingsgruppa bestått av Rakel S Trondal, 6 

Torgeir Strøm, Åsa Kjølberg Moen og Bjørn Salvesen. 7 

 Arbeidet i fylkestingsgruppa:  8 

Samarbeidet både i ny og gammel fylkestingsgruppe har vært godt i 2019.  9 

Før alle fylkesutvalg har Rakel og Torgeir drøftet alle sentrale saker enten på telefon eller mail. Før 10 

alle hovedutvalgsmøter har fylkestingsgruppa hatt gruppemøte for å diskutere sakene, så sant ikke 11 

hovedutvalgsmøtene har vært på ulike steder. Da har aktuelle saker blitt drøftet på mail/messenger. 12 

Før alle fylkesting har fylkestingsgruppa felles gruppemøte. Det er også opprettet en felles 13 

Facebookgruppe for diskusjon av saker og informasjon til faste og vararepresentanter til SVs 14 

fylkestingsgruppe. 15 

Fylkestingsrepresentantene har reist på besøk til lokallag, holdt appeller ved demonstrasjoner og 16 

møtt på møter ved forespørsel. Slike forespørsler er som regel rettet til fylkessekretæren.  17 

Fylkestingsgruppa kjøper tjenester av fylkeskontoret. Dette dreier som  hjelp til å skrive og legge ut 18 

saker og innlegg på nett, lage delebilder og innspill til media i forbindelse med fylkestingsmøter eller 19 

endre aktuelle saker.  20 

 Råd og utvalg fra 01.01.19-16.10.19:  21 

 Fylkesutvalg: Rakel S Trondal fast medlem, Torgeir Strøm 1.vara  22 

 Hovedutvalg Veg: Torgeir Strøm, nestleder  23 

 Hovedutvalg Utdanning: Knut Fagerbakke  24 

 Hovedutvalg næring: Anne Kolstad  25 

 Hovedutvalg transport: Rakel S Trondal.   26 

 Trafikksikkerhetsutvalget: Torgeir Strøm fast medlem, Rakel S Trondal vara.  27 

 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Rakel S Trondal, nestleder  28 

 Klimarådet: Rakel S Trondal, nestleder  29 

 Midtnordenkomiteen: Rakel S Trondal og Torgeir Strøm  30 

 Fylkesvalgstyret: Rakel S Trondal, Vara Torgeir Strøm  31 

 Regionplanutvalget: Rakel S Trondal  32 
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 Administrasjonsutvalg: Rakel S Trondal, Vara: Torgeir Strøm og Anne Kolstad  33 

 Distriktsprogramrådet NRK Trøndelag: Rakel S Trondal  34 

 Skoleutvalg Heimdal Videregående: Knut Fagerbakke  35 

 Skoleutvalg Levanger Videregående: Hanne Ihler Toldnes, Vara: Kjærand Iversen  36 

 Skoleutvalg Mære Landbruksskole: Sissel Thoresen, Vara Jostein Trøite  37 

 Skoleutvalg Olav Dunn, Ytre Namdal og Grong Videregående: Mona Fossland og Kari Ystgård,  38 

 Vara: Kåre Aalberg.  39 

 Skoleutvalg Trondheim Katedralskole: Knut Fagerbakke  40 

 Skoleutvalg Verdal Videregående skole: Hilde-Gunn Slottemo, Vara: Frode Pettersen.  41 

 Lierne Nasjonalparksenter: Vara: Arnfinn Monsen  42 

 Styret Naboer AB: Rakel S Trondal  43 

 Kystmuseet Sør-Trøndelag: Styremedlem Wiggo Sten Larsen  44 

 Ringve Museum: Styremedlem Siv Furunes  45 

 Stiftelsen Falstadsenteret: Asbjørn Folkvord  46 

 Stiftelsen Halten NDM rådet: Vara Ola Vie  47 

 48 

Råd og utvalg fra konstituering av nytt fylkesting 16.10.19: 49 

Fylkesutvalg: Rakel S Trondal fast medlem, Torgeir Strøm 1.vara  50 

Hovedutvalg kultur: Åsa Kjølberg Moen 51 

 Hovedutvalg Utdanning: Bjørn Salvesen 52 

 Hovedutvalg næring: Torgeir Strøm, nesteleder  53 

 Hovedutvalg transport: Rakel S Trondal, nestleder.   54 

 Trafikksikkerhetsutvalget: Rakel S Trondal 55 

 Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Åsa Kjølberg Moen, nestleder 56 

Fylkesvalgstyret: Rakel S Trondal, Vara Torgeir Strøm  57 

 Regionplanutvalget: Rakel S Trondal  58 

 Administrasjonsutvalg: Rakel S Trondal, Vara: Torgeir Strøm og Åsa Kjølberg Moen  59 

 Distriktsprogramrådet NRK Trøndelag: Rakel S Trondal 60 

Styret Naboer AB: Rakel S Trondal 61 

Samisk råd: Torgeir Strøm, vara 62 
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Ringve Museum: Åsa Kjølberg Moen 63 

Rørosmuseet: Bjørn Salvesen 64 

Stiftelsen Aunøya -   Rådet: Olav Athammer, vara 65 

Trøndelag musikkonservatorium (Styret i Flory og Faste Svendsens, og Ingolf Dahls gave til 66 

musikklivets fremme): Siv Furunes 67 

Verdensarvrådet - Bergstaden og Circumferensen: Bjørn Salvesen, vara 68 

Interreg V-A Sverige-Norge 2014-2020*, Styringskomiteen: Rakel S Trondal, vara 69 

Regionråd Trøndelag Sør: Bjørn Salvesen, vara 70 

Foreningen Elbanen STS: Rakel S Trondal, vara 71 

Jernbaneforum Midt-Norge: Rakel S Trondal 72 

Samarbeidsforum samferdsel Midt-Norge: Rakel S Trondal, vara 73 

Skoleutvalg Røros videregående skole: Bjørn Salvesen, vara 74 

Skoleutvalg Trondheim katedralskole:  Åsa Kjølberg Moen 75 

KS Fylkesmøte: Rakel S Trondal 76 

KS Landsting: Vara Rakel S Trondal og Torgeir Strøm 77 

  78 

 Viktige politiske saker for fylkestingsgruppa i 2019 79 

- Det har i løpet av året vært flere saker oppe i fylkesutvalg som omhandler arealplaner i ulike 80 

kommuner der fylkesrådmann innstiller på innsigelse eller faglige råd mot utbygging pga 81 

sårbare arter, jordvern, kulturminner, våtmark, strandsone, allemannsretten osv. i de aller 82 

fleste av disse sakene har SV støttet fylkesrådmannens innstilling, men ikke fått med seg 83 

resten av flertallet. Vi går ikke inn på hver enkelt sak her. Dette er saker der vi stort sett bare 84 

får støtte fra Mdg, Venstre og noen ganger Krf. Men kampen fortsetter og vi ser at det er en 85 

endring å i alle fall når det gjelder hensynet til jordvern hos resten av flertallet.  86 

- Kollektivtrafikk- mange saker i løpet av året om nytt kollektivtilbud og ny rutestruktur i Stor-87 

Trondheim og regionanbud for resten av Trøndelag. Mye politisk arbeid for å kunne gi et best 88 

mulig tilbud med den trange økonomiske situasjonen fylkeskommunen har.  89 

- Framtidig studiestruktur Nord Universitet ble en av de store viktige sakene i 2019. Her stod 90 

alle de politiske partiene samlet i sin innstillinger som ble vedtatt i fylkestinget i februar 2019 91 

i saken « Innspill til utviklingsarbeidet for Nord universitet og prosessen rundt 92 

studiestedsstruktur». I vedtaket ble det slått fast at Nord universitet over lang tid har levert 93 

kompetent arbeidskraft til Trøndelag og til landet for øvrig og at konsekvensene av struktur – 94 

og kvalitetsreformen for høyere utdanning, og oppdraget til Nord universitet om å vurdere 95 

antall campus kan ta utviklingen i feil retning for Trøndelag. Fylkestinget advarte mot å 96 

omgjøre fullverdige campus i Trøndelag til studiested. Fordi det vil tappe omlandet for 97 
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arbeidsplasser, forskerkompetanse og verdifulle nettverk mellom privat og offentlig sektor, 98 

kunnskapsleverandører. Fylkestinget vedtok også enstemmig at et lærested som i sin tid ble 99 

lokalisert og oppretta ved et stortingsvedtak, bare kan nedlegges ved et tilsvarende vedtak i 100 

Stortinget. Fylkestinget understreket også at Nord universitet må få tilstrekkelige rammer for 101 

å kunne fullføre løpet med å skape et sterkt universitet og at dagens studiestedsstruktur er 102 

hensiktsmessig for Trøndelag og dermed for Nord universitet.  103 

I april kom rektors forslag som styret vedtok å sende ut på høring 30.04.2019. Det innebar at 104 

virksomheten sentraliseres og at storparten av aktiviteten skulle samles i et hovedcampus i 105 

Bodø og en campus i Levanger og blant annet at sykepleie og vernepleie i Namsos skulle 106 

flyttes til Levanger, at multimediefag, sosiologi og geografi ble flyttet fra Steinkjer til 107 

Levanger. Nok en gang kom et tydelig signal fra fylkestinget som alle partier bortsett fra Frp 108 

støttet.  Fylkestinget ba styret om å skrinlegge rektors høringsforslag og stille i bero 109 

omstridte forslag til flytting av fagmiljø. Fylkestinget anmodet styret om å utvikle en 110 

balansert flercampusmodell basert på dagens studiesteder, etter mønster av tilsvarende 111 

løsninger i flere andre av de nye universitetene og høgskolene. Fylkestinget anbefalte at 112 

løsningene skulle utvikles i nært samarbeid med arbeidslivet, kommunene og 113 

lokalsamfunnene og andre sentrale regionale aktører. Den 21. juni ble det klart at rektoren 114 

hadde snudd og at Namsos likevel bestod som eget studiested. 115 

 116 

- Høring - nytt inntektssystem for fylkeskommunene  117 

Her fremmet Rakel S Trondal et tilleggsforslag på vegne av SV, Ap, SP, MDG for å skjerpe 118 

høringssvaret ytterligere:    Inntektssystemet generer et samlet rammetilskudd til 119 

fylkeskommunene på 34,6 milliarder kroner i 2019. Det nye inntektssystemet endrer ikke 120 

størrelsen på dette rammetilskuddet. Fylkestinget vil uttrykke stor bekymring for om det 121 

samlede rammetilskuddet til fylkeskommunen er tilstrekkelig for å kunne gi tilfredsstillende 122 

tjenester innenfor de ulike sektorene i inntektssystemet.    123 

Flere oppgaver er aktuelle for overføring til regionnivået, men dette er ikke vurdert som 124 

relevant for analysen av inntektssystemet nå. Dette er en svakhet ved det nye 125 

inntektssystemet og vil kunne medføre en underfinansiering av disse nye oppgavene for 126 

regionnivået hvis det ikke innlemmes i budsjettprosessene på Stortinget fremover.  127 

 128 

-  Byvekstavtale for Trondheimsområdet 2019-2029. I den nye byvekstavtalen blir også 129 

Melhus, Malvik og Stjørdal med. En viktig avtale for å sikre reduserte biltrafikk og økt bruk av 130 

kollektiv, sykkel og gange i Trondheimsregionen.  131 

- Navn på den nye skolen i Indre Fosen. Knut Fagerbakke fremmet i denne saken forslag om at 132 

skolen burde hete Johan Bojer videregående skole. Dette forslaget fikk flertall.  133 

- NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft på land – høring. Nei til flere vindkraftanlegg i 134 

Trøndelag. 135 

- Egenregi i forbindelse med regionbussanbud 2021. Forslag fremmet av Rakel S. Trondal (SV): 136 

Fylkestinget vedtar å etablere egenregi i hele regionbussområdet i Trøndelag fra 2021. 137 

Fylkesrådmannen bes gå i dialog med AtB for å vurdere om egenregi i hele 138 
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regionbussområdet kan organiseres innenfor AtB. Fylkesrådmannen bes komme tilbake til 139 

Fylkestinget med en sak høsten 2019 for endelig avklaring om egenregi i regionbussområdet 140 

organiseres innenfor AtB eller ikke. Kostnader for å starte opp egenregi i regionbussområdet 141 

fra 2021 innarbeides i budsjett og økonomiplan for 2020-2024.  142 

Forslaget fikk 16 stemmer (SV, Rødt +11 fra A) og falt.  143 

- Midt-Norden komiteen - TRFK videre engasjement. 144 

 Forslag fremmet av Torgeir Strøm (SV): Behandlinga av medlemskapet i Midtnorden-145 

komiteen utsettes til fylkestinget har fått seg framlagt en sak om fylkeskommunens 146 

internasjonale strategi. Subsidiært forslag dersom forslag om å utsette behandling av saken 147 

falt: 1. Trøndelag fylkeskommune opprettholder sitt medlemskap i Midt-Nordenkomiteen. 2. 148 

Det grenseregionale samarbeidet mellom Trøndelag og Jämtland/Härjedalen fungerer godt 149 

gjennom Naboer AB. Det trengs derfor ikke en ny utredning om et slikt samarbeid. 150 

Utsettelsesforslag falt, subsidiert forslag fikk 9 stemmer (SV, Rødt, Pp Eiden, Derås og Dalseg 151 

fra H) og falt. 152 

-  Økonomiplan 2020 - 2023, Utfordringsdokument.  153 

SVs fylkestingsgruppe jobbet godt i forkant av fylkestinget og fikk forhandlet inn følgende 154 

verbalforslag inn i flertallets tillegg til utfordringsdokumentet:  155 

Plan og næring: 156 

Trøndelag fylkeskommune er i ferd med å lage en offensiv strategi for å redusere 157 

klimautslipp. I tillegg er det viktig, med henvisning til FNs naturpanel, å ta vare på 158 

naturmangfold. Trøndelag har enda igjen et mangfoldig naturøkosystem og tilnærmet 159 

uberørte naturområder i hele fylket. Det er viktig at hensynet til naturmangfold er et viktig 160 

kriterium i arealplanlegginga både på kommune- og fylkesnivå. I Trøndelag er det tidligere 161 

gjort store naturinngrep gjennom vannkraft- og vindkraftutbygging. Derfor mener 162 

fylkeskommunen det er viktig å si nei til NVEs forslag til rammeplan for videre utbygging av 163 

vindkraftverk i Trøndelag. Gjennom å legge opp til en bevisst strategi for å bevare 164 

naturmangfold, tar fylkeskommunen også sterkere hensyn til å bevare beitearealene til den 165 

sørsamiske reindrifta. Trøndelag fylkeskommune ser det som en viktig oppgave å dempe 166 

konfliktnivået mellom bofaste grunneiere og ei reindriftsnæring som er arealkrevende og 167 

som flytter mellom sommer og vinterbeite. 168 

 169 

Trøndelag fylkeskommune skal også legge opp til en mer restriktiv jordvernpolitikk. Et 170 

bærekraftig jordbruk er viktig for både å opprettholde naturmangfold og for å produsere 171 

trygg mat til Trøndelag og Norges befolkning. Både i samferdselspolitikken og i den generelle 172 

arealpolitikken må jordvernet få en sterkere prioritering. 173 

 174 

Skogbruket er viktig både i et klimaperspektiv og for en viktig skogbruksindustri i Trøndelag. 175 

Trevirke er mer miljøvennlig som byggemateriale enn andre råstoff. Vi ser også at trevirke i 176 

mange sammenhenger kan erstatte olje som råstoff i mange salgsprodukter, og at lignin i 177 

trevirke kan omdannes til høyverdig proteinfôr for fisk og dyr. I skogbrukspolitikken er det 178 

viktig å finne balansen mellom økt produksjon og bevaring av naturmangfold. 179 
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 180 

Skole 181 

Gjennomføring av videregående opplæring: 182 

På enkelte skoler går elevtallet midlertidig ned i økonomiplanperioden. Det blir likevel viktig 183 

å ikke kutte i ressurstildelingen til videregående opplæring. Dette for å sikre bredden i 184 

tilbudsstrukturen, og for å sikre at skolene ikke mister nødvendig kompetanse på grunn av 185 

svingninger i elevtallene. Behovet for godt kvalifiserte lærere er økende, spesielt i 186 

grunnskolen. Fylkeskommunen kan få rekrutteringsutfordringer når elevtallet stiger igjen. 187 

 188 

Relasjonen mellom lærer og elev er avgjørende for undervisning og læring, og oppfølging av 189 

hver enkelt elev. Mindre elevgrupper vil øke muligheten for økt gjennomføring i 190 

videregående. Kontaktlæreren har et særlig ansvar for tett og nær oppfølging av elevene, 191 

mens oppgavene i de senere årene har blitt flere, og mer komplekse. Bl.a. fordi mange elever 192 

sliter med ulike utfordringer. Dette krever mer tid til kontaktlæreren. Det bør vurderes om 193 

tidsressursen for kontaktlærere på en time er tilstrekkelig. 194 

 195 

Laget rundt eleven er sentralt i forebygging og oppfølging av elever som står i fare for å falle 196 

ut av videregående opplæring. Støttetjenestene i skolen må derfor styrkes. Å sikre et godt 197 

læringsmiljø, at elevene bygger sosiale relasjoner og at minoritetselever lærer seg norsk er 198 

en utfordrende jobb som krever at fylkeskommunen ikke bare setter i gang tiltak i 199 

klasserommet, men også jobber for at skoleelevene skal kunne knytte sosiale bånd utenfor 200 

skoletiden. Skolefritidsordningen for videregående elever på Thora Storm er et godt 201 

eksempel på et tiltak som hjelper elevene å få venner og bygge relasjoner. Dette er et tiltak 202 

som bør spres til flere skoler i Trøndelag. Spesielt kan det være et viktig tiltak på skoler med 203 

mange elever med minoritetsbakgrunn, men minst like viktig kan det være på skoler med 204 

mange elever som er hybelboere. Det bør derfor utredes om forsøk med SFO på 205 

videregående bør prøves ut på flere skoler i Trøndelag og settes om midler til slike forsøk bør 206 

settes av i økonomiplanperioden.  207 

 208 

Elever som får karakteren 1 eller IV har ikke bestått vgs. Denne gruppen kan reduseres 209 

gjennom et systematisk arbeid, hvor årsaker kartlegges og tiltak iverksettes. Det bør settes i 210 

gang et systematisk arbeid for å hjelpe disse elevene og forbedre gjennomføringsstatistikken. 211 

 212 

Læring og kosthold henger sammen. Trøndelag Fylkeskommune bør utrede ulike løsninger 213 

for skolefrokost på de videregående skolene. Her bør det ses på hvilke ordninger som 214 

allerede er satt i gang på de ulike skolene og vurderes om det bør øremerkes midler til 215 

skolefrokost i budsjettene for årene som kommer. Skolefrokost vil være ekstra viktig på 216 

skoler med mange hybelboere for å sikre et godt kosthold for borteboende skoleelever.  217 

 218 

Fraværsgrensa 219 

Dagens fraværsgrense er svært rigid og kravet om at sykdom må dokumenteres av lege 220 

skaper unødvendig mye stress og ekstra kostnader for elevene når de er syke. Trøndelag 221 

fylkeskommune bør utrede muligheten for å sette igang forsøksordninger der 222 
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skolehelsetjeneste har mulighet til å skrive ut sykemeldinger. Dette vil gjøre det mye enklere 223 

for skoleelevene å sikre seg dokumentasjon for gyldig fravær pga sykdom.  224 

 225 

Psykisk helse:  226 

Elevenes psykiske helse er viktig å ivareta dersom de positive gjennomføringstallene skal 227 

fortsette. Skolen har et ansvar for å forebygge psykiske vansker og å fremme god psykisk 228 

helse hos elevene. Det er derfor viktig å styrke og videreutvikle støtteapparatet rundt 229 

elevene. Den helhetlige tilnærmingen i 3-nivå-modellen, som både fokuserer på overordnede 230 

tiltak 231 

på skolenivå og på mer spesifikke tiltak rettet mot enkelteleven gir et godt utgangspunkt for 232 

dette arbeidet. 233 

  234 

Kontaktlæreren står i førstelinja og er sentral på alle nivå i modellen for helhetlig arbeid med 235 

psykisk helse. For eksempel i arbeidet med enkelteleven, i arbeid med relasjoner, sosial 236 

kompetanse og læringsmiljø i elevgruppa, i skole-hjem-samarbeidet, i oppfølgingen av 237 

elevfravær og tiltak for gjennomføring, i støttesamtaler og i samarbeid med støtteapparatet 238 

rundt eleven. Det bør derfor vurderes om kontaktlærerressursen på en time per uke er 239 

tilstrekkelig. 240 

Det er viktig med tilstrekkelig med ressurser for å sikre videreføring av satsingen på «utvidet 241 

skolehelsetjeneste» med psykologtilbud til alle elever i Trøndelag.  242 

 243 

Tannhelse 244 

Trøndelag Fylkeskommune må fortsette arbeidet for å sikre et godt tannhelsetilbud for hele 245 

den trønderske befolkningen. Spesielt er det viktig at mennesker med alvorlige psykiske 246 

lidelser får et godt tilbud og rimelig tilbud.  247 

 248 

Kultur og folkehelse:  249 

For å sikre gode kår for barne- og ungdomsidretten er det viktig at den fylkeskommunale 250 

halleien er lavest mulig. Det må ses på muligheten for å redusere halleien for barne- og 251 

ungdomsidrett i fylkeskommunale haller i løpet av økonomiplanperioden.  252 

  253 

Samisk 254 

Samiske interesser og samisk reindrift utfordres i Trøndelag av vindkraftutbygging og av 255 

konflikter med grunneiere. En god og respektfull dialog mellom samiske reineiere, 256 

grunneiere og næringsliv er fortsatt en utfordring i trønderske kommuner. Trøndelag 257 

Fylkeskommune har et særlig ansvar for å bidra med tiltak og arenaer for dialog som sikrer 258 

forståelse mellom de ulike interessepartene i arealkonflikter i Trøndelag og at de samiske 259 

interessene blir både hørt, respektert og ivaretatt i kommunene.  260 

 261 

Et anstendig og seriøst arbeidsliv: 262 

Arbeidet med å sikre et seriøst arbeidsliv i Trøndelag må fortsette. Trøndelag 263 

Fylkeskommune har vedtatt en anskaffelsesstrategi som skal sikre at anskaffelsene skal 264 

forbedre arbeidsforhold, øke respekten for grunnleggende menneskerettigheter og fremme 265 



 

Trøndelag Sosialistisk Venstreparti                                                                                          sv.no/trøndelag             
Kjøpmannsgata 51, 7022 Trondheim                                                                                    trøndelag@sv.no   
 8 

sikkerhetskultur og et seriøst arbeidsliv. Det stilles tydelige krav til bruk av faglærte og 266 

lærlinger. Bruk av bemanningsbyråer skal godkjennes og det er et krav om at de som utfører 267 

kontraktsarbeid i all hovedsak er fast ansatt. Trøndelag Fylkeskommune må fortsette 268 

arbeidet med å sikre at vedtatt regler for anskaffelser blir fulgt og at kontrollen for 269 

etterlevelsen av kontraktskrav er god nok.  270 

Trøndelag Fylkeskommune må også fortsette jobben med å sikre alle ansatte i egen 271 

virksomhet hele, faste stillinger.  272 

 273 

-  Levanger kommune - Fylkeskommunens kulturminnefaglige uttalelse til detaljregulering 274 

Sjøgata Brygge. Rakel S Trondal(SV)fremmet tilleggsforslag på vegne av SV, AP, MDG og Krf: 275 

"Byggetrinn 2 vil hindre utsikt mot Sundet, og være en forringelse av Levanger sentrum sitt 276 

samlede kulturmiljø av nasjonal verdi. Trøndelag Fylkeskommune vil derfor gi som faglig råd 277 

om at byggetrinn 2 ikke gjennomføres.» Vedtatt med 9 (Ap, KrF, MdG, V, SV) mot 4 stemmer 278 

(Sp, H, FrP) 279 

- Høring: Fritt skolevalg/karakterbasert skoletildeling. Alternativt forslag ble fremmet av 280 

Rakel S Trondal (SV) på vegne av SV, Ap, SP og KrF som var tydeligere enn rådmannens 281 

innstilling, men tok utgangspunkt i rådmannens vurderinger. Kort oppsummert: Den nye 282 

bestemmelse vil gripe inn i det fylkeskommunale selvstyret, og muligheten for å velge den 283 

løsningen som Trøndelag fylkeskommune anser best for å oppfylle oppdraget om å 284 

dimensjonere den videregående opplæringen. Fylkestinget anser de negative 285 

systemvirkningene av innføring av fritt skolevalg som så store at ordningen ikke kan 286 

anbefales innført i Trøndelag. Det vil påløpe betydelig merkostnad ved innføringen av 287 

ordningen blant annet til opprettelse av ekstra klasser eller utbygging av skoler. Fylkestinget 288 

anbefaler en videreføring av nærskoleprinsippet som inntaksordning for Trøndelag. Forslaget 289 

fremmet av Rakel S Trondal  fikk 43 stemmer (A, Sp, SV, MDG, Rødt og Krf) og ble vedtatt. 290 

- Økonomiplan 2020 - 2023 med budsjett 2020- Her ble hele Frostaerklæringen fremmet som 291 

tilleggsforslag fra flertallspartiene. I denne samarbeidserklæringen har SV forhandlet inn mye 292 

av SVs valgprogram for 2019-2023. I tillegg ble det blant annet lagt inn 10 millioner til mobil 293 

og bredbånd og midler til prosjekter for karbonbinding i jord og midler til arbeid med 294 

Klimanøytralt Trøndelag 2030. 295 

-  Transporttjenesten for funksjonshemmede i Trøndelag - endring av retningslinjer. 296 

Endringsforslag fremmet av Rakel S. Trondal (SV) på vegne av Ap, Sp, SV og KrF:  5.3 Dør til 297 

dør transport  Tidligere pkt 5.3: “Reisetilbudet er et dør til dør tilbud” fjernes ikke. Forslaget 298 

fikk  46 stemmer (Ap, Sp, SV, MDG, Rødt, V, Krf og Svein Otto Nilsen fra PP) og ble vedtatt.  299 

- Høringsinnspill fra Trøndelag fylkeskommune til ny forskrift for håndtering av 300 

gummigranulat på kunstgressbaner 2019. I denne saken jobbet SV sammen med Sp om et 301 

tilleggsforslag:  302 

Fylkesutvalget vil i vårt høringssvar legge til at det økonomiske ansvaret med å bytte ut 303 

gummigranulat på kunstgressbaner ikke alene kan overlates til eiere av kunstgressbaner, ofte 304 

lokale idrettslag. I overgangsfasen bør staten bidra med tilskudd som sikrer at overgangen til 305 

mer miljøvennlige løsninger ikke i for stor grad går ut over økonomien til idrettslag.   306 
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Fylkesutvalget ber fylkesrådmannen om å komme tilbake til fylkesutvalget med egen sak som 307 

viser hvordan Trøndelag Fylkeskommune kan bidra i arbeidet til å redusere skadeomfanget 308 

av gummigranulat på kunstgressbaner i Trøndelag i påvente av mer miljøvennlige 309 

alternativer for kunstgressbaner. Forslaget ble enstemmig vedtatt.  310 

- Mowi Norway AS - Søknad om ny lokalitet Lønngrunnen i Bjugn kommune. Her stemte SV i 311 

mot fylkesrådmannens innstilling om å gi  Mowi Norway AS tillatelse til etablering av 312 

lokaliteten Lønngrunnen i Bjugn kommune som omsøkt. Innstillingen fikk dessverre flertall.  313 

- Ny langtidsplan for Forsvaret. Innspill fra Forsvarsforum Trøndelag. Rakel S Trondal, SV, 314 

alternativt forslag:  315 

• Fylkesutvalget støtter ikke opp om Norges medlemskap i NATO. I dag er Norges 316 

sikkerhetspolitikk i for stor grad rettet mot USA og NATO. Som alternativ til NATO må Norge 317 

bygge allianser med de landene som ligger oss nærmest, som de nordiske landene. De 318 

nordiske landene har stor grad av felles interesser, og kan gi hverandre gjensidig sikkerhet og 319 

større samlet forsvarsevne. Et forsvarssamarbeid vil sikre hver enkelt nordisk stat større 320 

uavhengighet av stormaktene, og hindre at naboland blir satt opp mot hverandre hvis en 321 

spent internasjonal situasjon oppstår. • Vi trenger et sterkt nasjonalt forsvar. Vi trenger 322 

derfor en styrking av Hæren og Heimevernet, og sikring av forsvarets tilstedeværelse i hele 323 

landet.  • Fylkesutvalget støtter ikke en økning av forsvarsbudsjettet til 2% av 324 

statsbudsjettet, antallet jagerfly som kjøpes inn bør heller halveres for å finansiere en økt 325 

satsning på Hæren og Heimevernet.    • Fylkesutvalget mener at Ørland også i fremtiden bør 326 

være Forsvarets kompetansesenter for luftvern. • Fylkesutvalget støtter utviklingen av et 327 

nærmere sivil/militært samarbeid innenfor Totalforsvaret og står bak trøndersk næringsliv 328 

som samhandler med Forsvaret for å bygge større operativ evne til alle aktører • 329 

Fylkesutvalget ber om at lokale leverandører ivaretas når sentrale rammeavtaler etableres • 330 

Det er viktig å satse på bekjempelse av nye trusler, gjennom god overvåking og etterretning 331 

samt en satsing på cyberforsvaret og bedre kunnskap om digital sikkerhet i samfunnet • 332 

Marinesoldatene på Værnes er brikker i en stor våpenopprustningsstrategi fra USA og NATOS 333 

side, som i neste omgang fører til russisk opprustning og økt konfliktnivå.De amerikanske 334 

soldatene på Værnes må derfor sendes hjem. • Fylkesutvalget mener at man må si nei til 335 

norsk deltagelse i NATOs rakettskjold. • Fylkesutvalget mener at vi skal ha et forsvar som 336 

raskt kan settes inn i tilfelle angrep på landet, og som kan bidra sivilt ved kriser og ulykker.  • 337 

Sjøheimevernet må gjenreises • Antallet HV-soldater må minimum fordobles for å 338 

opprettholde forsvarsevne og lokal forankring i alle deler av landet. • HV må sikres 339 

tilstrekkelige midler til å øve alle avdelinger hvert år. • I tråd med Landsrådet for 340 

Heimevernets anbefalinger økes HVs andel av forsvarsbudsjettet til minst 4 %. 341 

Forslaget fikk kun støtte fra MDG.  342 

- Stiklestad nasjonale Kultursenter (SNK) – status og framtid som konsolidert museum 343 

SV støttet i fylkesutvalg innstillingen fra hovedutvalg kultur: 1.SNK skal utvikles videre som 344 

konsolidert museum. 2.Fylkesutvalget ber fylkesrådmannen om å gå sammen med Verdal 345 

kommune og de andre vertskommunene for museet, om å utrede og anbefale hvordan SNK 346 

best kan settes i stand til å løse sitt oppdrag som konsolidert museum, herunder også 347 
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eierskapet og inkl. sin rolle som forvalter av olavsarven. 3. Spelet om Heilag Olav sin rolle og 348 

organisering må avklares. Det må også utredes om en annen organisering av spelet enn 349 

dagens kan være mer hensiktsmessig, både for spelet og for det konsoliderte museet. 350 

Hovedutvalg for kultur sitt forslag vedtatt med 11 (AP, SV, KRF, H, FRP) mot 5 (SP,V) 351 

stemmer. 352 

- Handlingsprogram innovasjon og verdiskaping 2020-2021 Torgeir Strøm fremmet og fikk 353 

flertall for følgende tillegg: Tillegg etter første avsnitt under Handlingsprogrammet 2020-354 

2021: DE GLOBALE KLIMA- OG MILJØUTFORDRINGENE KREVER EN OMSTILLING TIL ET 355 

SAMFUNN HVOR VEKST OG UTVIKLING SKJER INNEN NATURENS TÅLEGRENSER. SAMFUNNET 356 

MÅ GJENNOM ET GRØNT SKIFTE  Tillegg til første kulepunkt under Bioøkonomi/Tiltak: Bidra 357 

til en helhetlig og forutsigbar arealforvaltning og arealutnyttelse for økt BÆREKRAFTIG 358 

verdiskaping og som klimatiltak gjennom karbonbinding.  Et ekstra kulepunkt under 359 

Bioøkonomi/Tiltak: TA VARE PÅ DYRKAJORD OG BEITERESSURSER I UTMARK FOR REINDRIFT 360 

OG HUSDYRHOLD. Tekst under bildet på avsnittet Havrommet endres til: Havrommet 361 

omfatter BIOMARINE RESSURSER, FISKE, FANGST, HAVENERGI, MARINT MILJØ, OLJE OG 362 

GASS, OPPDRETT, PROSESSERING OG FOREDLØING, SKIPSFART, MARIN OG MARITIM 363 

TEKNOLOGI 364 

- Delstrategi Gods 2019 – 2030. Følgende tillegg fra Torgeir Strøm fikk flertall: Etter tredje 365 

siste avsnitt i punkt 5.1: En økning av godstransporten på veg, slik den nasjonale 366 

godsanalysen framskriver, vil hverken ut fra et økologisk bærekraft- og 367 

trafikksikkerhetsperspektiv være ønskelig. • Etter siste avsnitt på punkt 6 (før delmål): 368 

Trøndelag må arbeide aktivt for at en stor del av godstransporten øst-vest i Midt-Norden skal 369 

skje med jernbane i et felles elektrifisert jernbanenett.  370 

Interpellasjoner 2019: 371 

- Interpellasjon fra Rakel S Trondal (SV) - Respekter FNs rasediskrimineringskomitè, 372 

regjeringa må stanse utbygginga på Storheia. 373 

Forslag til vedtak: Trøndelag Fylkesting har et ansvar for å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, 374 

næringsutøvelse og samfunnsliv i fylket. For å sikre at vindkraftutbygginga ikke gjør ubotelig skade 375 

krever derfor Trøndelag Fylkesting at Regjeringa respekterer FN og stanser vindkraftutbygginga på 376 

Storheia på Fosen inntil FNs rasediskrimineringskomitè har behandlet klagen fra reindrifta. 377 

Fylkesordføreren avslo interpellantens forslag til vedtak. Forslaget til vedtak fikk 18 stemmer(SV, 378 

MDG, V, Rødt, Lande fra Krf, samt Eira Åhren, Lagesen, Skjervø, Bergsrønning, Tønset fra A) 379 

Fylkesordførerens forslag fikk 60 stemmer. Interpellasjonen var likevel viktig og ble starten på en 380 

politisk debatt om vindkraftutbygging i Trøndelag.  381 

- Interpellasjon fra Torgeir Strøm (SV) om utfasing av olje og gass  382 

Forslag til vedtak: Med utgangspunkt i klimatoppmøtet i Paris i 2015, og nyere forskning på 383 

klimaområdet, vil Trøndelag fylkesting anmode Regjeringa og Det norske Storting om å arbeide for en 384 

forpliktende internasjonal og nasjonal utfasingsplan hvor brenning av kull, olje og gass stanses. Dette 385 

er nødvendig for at våre etterkommere skal kunne oppleve en trygg, fruktbar og livgivende 386 

jordklode. 387 
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Fylkesordføreren anbefalte ikke å støtte forslaget til vedtak. Forsalget til interpellanten fikk 14 388 

stemmer (SV, MDG, V samt Skjervø, Tårnes og Vitsø fra A). 389 

- Interpellasjon fra Rakel S. Trondal (SV) - Tennene er en del av kroppen! 390 

Forslag til vedtak: Trøndelag Fylkesting bekymret for tannhelseutviklinga i Norge:  391 

• Rapport fra Kompetansesenter for Tannhelse Rogaland av 25.05.2019 avdekker uakseptabel 392 

tannhelse blant mange eldre på sykehjem.  393 

• Dyr tannbehandling i Norge fører til et økonomisk klasseskille når det gjelder tannhelse.  394 

• Mange nordmenn kjøper tannbehandling i utlandet, noe som kan føre til uønsket spredning av 395 

bakterier.  396 

Trøndelag fylkesting vil derfor oppfordre regjeringa til å utrede en tannhelsereform etter mønster fra 397 

andre helseområder. Tannhelse må likestilles med andre offentlige helsetjenester.   398 

Fylkesordføreren avviste forslaget. Interpellantens forslag fikk 22 stemmer (Sp, SV, V, Pp) og falt. 399 

- Interpellasjon fra Rakel S Trondal (SV) om ny E6 i Trøndelag 400 

Forslag til uttalelse: Trøndelag fylkesting mener at planene om ny E6 trasé over god dyrkajord i 401 

Trøndelag, med ei fartsgrense på 110 km, ikke er i samsvar med FNs klimamål og nasjonale mål for 402 

jordvern og trafikksikkerhet. Nåværende planer for E6-utbygging bør derfor stanses. Fylkestinget 403 

anbefaler i stedet en opprusting av E6, i hovedsak etter nåværende trasé, med midtdeler på hele 404 

strekninga og med forbikjøringsfelt, og med ei maks fartsgrense på 90 km. Ut fra 405 

trafikksikkerhetshensyn vil det være behov for noen nye trasévalg med tunnelløsninger. Pengene 406 

som spares på ei slik løsning bør brukes til å ruste opp og utvide Trønderbanen med elektrifisering, 407 

dobbeltspor og vekslingsspor. 408 

Interpellantens forslag fikk 12 stemmer (SV, MDG, Rødt og Gaute Skjervø fra Ap). og falt. 409 

 410 
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