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Sak 4 Beretninger 1 

 2 

Sak 4.2 Årsberetning for  3 

fylkestingsgruppa Trøndelag SV 2021 4 

Fylkestingsgruppa til Trøndelag SV bestod fra 1.1.2021- 18.11.21 av Rakel S Trondal, 5 

gruppeleder, Torgeir Strøm og Åsa Kjølberg Moen. Den 18.11.21 fikk Bjørn Salvesen, utmeldt 6 

fra SV og uavhengig, innvilget permisjon fra fylkesting og tilhørende verv. Siden han var 7 

innvalgt i fylkestinget fra SV ble han erstattet av en SVer. Siv Furunes trådte derfor inn som 8 

fast medlem i fylkestinget og tredje vara til fylkesutvalget. Fylkestingsgruppa består igjen av 9 

fire personer Rakel S Trondal, Torgeir Strøm, Åsa Kjølberg Moen og Siv Furunes. Det ble 10 

også foretatt en omrokkering i hovedutvalg da Siv Furunes kom inn som fast 11 

fylkestingsrepresentant. Åsa Kjølberg Moen gikk inn i hovedutvalg utdanning og Siv Furunes 12 

gikk inn i hovedutvalg kultur.  13 

Arbeidet i fylkestingsgruppa:  14 

Året 2021 har som 2020 vært sterkt preget av koronapandemien og smitteverntiltak. De fleste 15 

gruppemøter har blitt avholdt på Zoom eller Teams. Det har også mange av de politiske 16 

møtene. Fulltidspolitikere har vært pålagt hjemmekontor og mulighetene til å reise rundt i 17 

Trøndelag har i perioder vært svært begrenset. 18 

Hver mandag, etter hvert hver fredag, har Rakel S Trondal deltatt i digitalt morgenmøte 19 

sammen med Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken, fylkesleder Ottar Michelsen, 20 

fylkessekretær Frode Nystuen/Ida Husby og Mona og Silje fra bystyret i Trondheim. Her blir 21 

det orientert om viktige politiske saker på fylkesnivå, nasjonalt og i bystyret.  22 

Før alle fylkesutvalg har Rakel og Torgeir hatt digitale gruppemøter og gått igjennom alle 23 

sakene. Fylkessekretær Ida har deltatt på disse ved enkelte anledninger. Før alle 24 

hovedutvalg og fylkesting har hele fylkestingsgruppa hatt digitale gruppemøter, her har Frode,  25 

deltatt når han har vært ledig. Fylkessekretær Ida Husby har overtatt denne oppgaven i løpet 26 

av året.  27 

Det gjennomføres digitale gruppemøter for 28 

gruppeledere/utvalgsledere/fylkesutvalgsmedlemmer i samarbeidspartiene hver mandag. Her 29 

har politiske saker som skal opp blitt drøftet og diskutert. Rakel S Trondal har deltatt her fra 30 

SV. Ved fysiske fylkesting/hovedutvalg/fylkesutvalg gjennomføres det fysiske gruppemøter for 31 

samarbeidspartiene, men dette har det blitt lite av i 2021.  32 
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Selv om pandemien har gitt mange begrensninger og gjort det vanskelig å møtes fysisk, har 33 

arbeidet i fylkestingsgruppa gått bra. Vi begynner å bli vant med digitale møter og har fått 34 

gode politiske diskusjoner selv om vi ikke har møtt hverandre fysisk. Gjennomføring av 35 

digitale fylkesting har også vært lettere å gjennomføre i 2021 når rutiner for digitale møter er 36 

mer innarbeidet. Likevel har det uten tvil vært fint å møtes fysisk de gangene det har vært lov. 37 

Det er mye enklere å kommunisere, forhandle og komme frem til gode løsninger når man 38 

sitter i samme rom. 39 

Fylkestingsgruppa har også i år kjøpt tjenester av fylkeskontoret. Dette dreier som hjelp til å 40 

skrive og legge ut saker og innlegg på nett, lage delebilder og innspill til media i forbindelse 41 

med fylkestingsmøter eller endre aktuelle saker. Fylkessekretær Frode Nystuen og etter hvert 42 

Ida Husby var også vært tilstede fysisk på fylkesting og bidro både med rådgivning og med å 43 

få videoer med innlegg fra talerstol publisert på nett, i tillegg til saker i sosiale medier. Det er 44 

svært viktig for fylkestingsgruppa å få denne bistanden fra fylkessekretær. Da får 45 

representantene mer tid til å konsentrere seg om debatt, forhandlinger og innlegg fra talerstol.  46 

  47 

Representasjon i råd og utvalg i 2021: 48 

Fylkesutvalg: Rakel S Trondal fast medlem, Torgeir Strøm 1.vara  49 

Hovedutvalg kultur: Åsa Kjølberg Moen, fra 18.11.21 Hovedutvalg utdanning 50 

Hovedutvalg næring: Torgeir Strøm, nesteleder  51 

Hovedutvalg transport: Rakel S Trondal, nestleder.  52 

Hovedutvalg kultur fra 18.11.21: Siv Furunes.  53 

Trafikksikkerhetsutvalget: Rakel S Trondal 54 

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Åsa Kjølberg Moen, nestleder 55 

Fylkesvalgstyret: Rakel S Trondal, Vara Torgeir Strøm  56 

Regionplanutvalget: Rakel S Trondal  57 

Administrasjonsutvalg: Rakel S Trondal, Vara: Torgeir Strøm og Åsa Kjølberg Moen  58 

Distriktsprogramrådet NRK Trøndelag: Rakel S Trondal, leder  59 

Styret Naboer AB: Rakel S Trondal 60 

Samisk råd: Torgeir Strøm, vara 61 
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Trøndelag høyere fagskole: Torgeir Strøm, vara 62 

Yrkesopplæringsnemda: Torgeir Strøm, vara 63 

Ringve Museum: Åsa Kjølberg Moen 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 

Interreg V-A Sverige-Norge 2014-2020*, Styringskomiteen: Rakel S Trondal, vara 68 

Foreningen Elbanen STS: Rakel S Trondal, vara 69 

Jernbaneforum Midt-Norge: Rakel S Trondal 70 

Samarbeidsforum samferdsel Midt-Norge: Rakel S Trondal, vara 71 

Skoleutvalg Trondheim katedralskole: Åsa Kjølberg Moen 72 

KS Fylkesmøte: Rakel S Trondal 73 

KS Landsting: Vara Rakel S Trondal og Torgeir Strøm 74 

Fra 18.11.21: Stiftelse Rørosmuseet: Siv Furunes 75 

  76 

 Viktige politiske saker for fylkestingsgruppa i 2021 77 

• Takst for nullutslippskjøretøy i Miljøpakkeområdet og innenfor 78 

bompengeprosjekter Trondheim-Stjørdal: SV ønsket i denne saken at 79 

reduksjon i takst i bom for nullutslippskjøretøy skulle være 80% for å stimulere 80 

til fortsatt overgang til nullutslippskjøretøy. og fremmet forsalg om dette 81 

sammen med Venstre og Høyre. Det ble ikke flertall for dette forslaget og 82 

takstreduksjon for nullutslippskjøretøy ble satt til 50%. I juni kom det opp en ny 83 

sak med fremforhandlet avtale om takst for nullutslipp. Her ble det vedtatt 80% 84 

reduskjon i bomtakst for nullutslippskjøretøy i Miljøpakkeområdet.  85 

• Interpellasjon fra Rakel S Trondal Nei til amerikanske bombefly på Ørland. Sv 86 

fremmet interpellasjon med følgende forslag til vedtak: Trøndelag fylkesting ser 87 

med uro på at amerikanske B1 bombefly nå øver med utgangspunkt i Ørland 88 

flystasjon i Trøndelag. Dette har ikke skjedd før i Norges over 70- årige NATO-89 
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historie og er et klart brudd med norsk militær basepolitikk. Trøndelag ønsker 90 

ikke å bli et oppmarsjområde for en tilspisset militærpolitikk mellom NATO og 91 

Russland. Trøndelag fylkesting appellerer derfor til norske myndigheter og 92 

NATO om at de amerikanske bombeflyene blir sendt hjem igjen, straks! 93 

Forslaget fikk støtte fra SV, Rødt og en uavhengig og falt.  94 

• Navn på ny videregående skole Trondheim øst. SV ønsket i likhet med Rødt 95 

og Ap at skolen skulle hete Cicci Klein selv om fylkesrådmannen innstilt på 96 

navnet Falkenborg videregående.  97 

Cicci Klein var ei jødisk jente fra Trondheim som ble hentet ut av klasserommet 98 

sitt på Kalvskinnet skole og drept i Auschwitz bare 13 år gammel. Det ble 99 

flertall for dette forslaget.  100 

• Regional plan for arealbruk. Planen har undertittel «bærekraftig og 101 

stedstilpasset». Bærekraftsmålene, klimaomstilling og folkehelse er 102 

gjennomgående tema. Regional plan for arealbruk skal være til støtte for 103 

kommunenes planarbeid og et redskap for god samfunnsutvikling på tvers av 104 

kommunegrenser. For SV har det i prosessen vært viktig å jobbe for at 105 

jordvern, hensyn til reindrift, hensyn til naturmangfold blir hensyntatt i planen. 106 

Det har også vært viktig for SV at det ikke ble en plan som bare fremmet vekst 107 

av eksisterende byer og sentrum på bekostning av distriktet, men at det skal 108 

være mulig å både bygge og bo utenfor kommunesentra også. Planen har 109 

skapt mye debatt ute i kommunene, spesielt i sør og flere kommuner støttet 110 

ikke planen fordi de mente at en slik plan gjør fylkeskommunen til en 111 

overkommune og truer kommunenes mulighet til selv å styre sin 112 

arealforvaltning.  113 

• Interpellasjon Rakel S Trondal om livskraftige villaks- og sjøørretstammer i 114 

Trøndelag. Sv fremmet følgende forsalg til vedtak: Trøndelag Fylkeskommune 115 

må intensivere sitt arbeid for å bidra til å bevare livskraftige stammer av villaks 116 

og sjøørret. Rådmannen bes komme tilbake med en sak som belyser 117 

levekårene til villaks- og sjøørreten i Trøndelag og som staker ut kursen for at 118 

Trøndelag kan bli pilotregion for bærekraftig forvalting av anadrome fiskeslag. 119 

Fylkesordfører kom med et alternativt forslag til vedtak. SV trakk sitt forsalg og 120 

fylkesordførerens forslag ble vedtatt: Trøndelag Fylkeskommune arbeider for 121 



 

trondelag@sv.no | trondelag.sv.no 5 

 

livskraftige stammer av villaks og sjøørret i regionen med utgangspunkt i sine 122 

ansvarsområder. Fylkestinget anmoder Rådmannen om en sak som belyser 123 

levekårene til villaks- og sjøørret i Trøndelag og som skisserer mulige tiltak 124 

som kan forsterke fylkets innsats. Med vurdering om Trøndelag kan bli 125 

pilotregion for bærekraftig forvalting av anadrome fiskeslag. 126 

• Campus Namdalen. Da styret i Nord Universitet ikke ønsket å gå videre med å 127 

realisere Campus Namdalen ble det i fylkestinget i juni vedtatt at fylkestinget 128 

skulle ta dette til etterretning, men at videre utredninger skulle gjøres i 129 

samarbeid med Namsos kommune for å avklare hva Trøndelag 130 

fylkeskommune og Namsos kommune kan søke å finne fellesskap om.  131 

• Utfordringsdokumentet Økonomiplan 2022-2025 132 

SV jobbet her for å få inn en understreking av at skolestrukturen i Trøndelag 133 

skal bestå til tross for elevtallsnedgang. Vi fikk også jobbet inn et forslag om at 134 

veiledningsordningen for nyutdannede lærere må sikres finansiering. SV var 135 

også opptatt av at arbeidet for utslippsfri hurtigbåter må fortsette, at 136 

lønnsomheten i jordbruket er for lav og at importvernet må styrkes.  137 

• Valg av driftsform Gråkallbanen. Her ønsket SV at det skulle jobbes videre 138 

med alternativ egenregi. Det ble flertall for dette alternativet.  139 

• Mandat for utlysning av hurtigbåt og ferge 2024. I junitinget ble utlysning av 140 

mandat avlyst da man mente at det ikke var mulig å lyse ut et anbud med krav 141 

om utslippsfrie hurtigbåter allerede fra 2024. Da saken kom opp igjen i oktober 142 

jobbet SV for at det skulle legges inn klimabonus som belønning for 143 

utslippskutt likevel, da dialog med næringa viste at det i alle fall var realistisk å 144 

få på plass utslippsfrie hurtigbåter i løpet av perioden. Det ble fra flertallet 145 

fremmet et forslag som ble vedtatt som innebærer 3 millioner pr år i 146 

klimabonus og det ble satt av penger til strøm og ladeinfrastruktur i Trondheim 147 

og på Brekstad, totalramme 42 millioner.  148 

• Økonomiplan og Budsjett. For SV var det viktig å styrke skolebudsjettet for å 149 

demme opp mot elevtallsnedgangen. SV forhandlet også inn ekstra midler til 150 

veiledningsordningen for nyutdannede lærere og mer midler for å etablere 151 

hurtigladere for elbil i distriktet. Vi understreket i budsjettdebatten at det var 152 

mye takket være budsjettforliket med SV at det kom ekstra midler fra staten til 153 
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fylkeskommunen. SV fikk også inn viktige formuleringer om fokus på å bevare 154 

naturmangfold. 155 

• Olav Duun og utbyggingsalternativer. Saken kom opp i fylkestinget i desember. 156 

SV støttet fellesprosjektet med bygging av ny skole i samarbeid med Namsos 157 

kommune i sentrum. Fylkesdirektøren innstilte på Høknesalternativet med en 158 

utbygging over 10-15 år. Resultatet etter forhandlinger ble et vedtak der et 159 

forslag fremmet at Mdg fikk flertall med støtte fra SP, H, V, PP og V ble vedtatt. 160 

Saken er dermed utsatt og det skal komme tilbake en sak som belyser ulike 161 

momenter.  162 

• Jordbruksforhandlingene. Denne saken ble det jobbet godt med av Torgeir 163 

Strøm og et forslag fra ham med noen innspill fra Ap og SP ble vedtatt. Det 164 

sier blant annet at: Inntektsmulighetene i landbruket må økes, og det må settes 165 

klare mål om å tette det reelle inntektsgapet mellom landbruket og andre 166 

grupper. Små og mellomstore bruk må gis bedre utviklingsmuligheter for å 167 

utnytte arealene og sikre et landbruk i hele landet. Struktur- og distriktsprofilen 168 

må styrkes bla. gjennom å innføre tak på tilskudd i all produksjon.  Det må 169 

holdes fast ved den norske landbruksmodellen med importvern, juridiske 170 

virkemidler, hovedavtalen og markedsregulering. Landbrukssamvirket må 171 

styrkes i rollen som markedsregulator. 172 

• Spørsmål Torgeir Strøm: Høyesterett avsa 11. oktober en dom om at 173 

vindkraftutbygginga på Storheia og Roan i Trøndelag var i strid med urfolks 174 

rettigheter, og at vindkraftutbygginga ødela samers muligheter for å ha reindrift 175 

i områdene. Vedtakene gitt av Olje- og energidepartementet fra 2010/2013 om 176 

konsesjon og ekspropriasjonstillatelse er derfor kjent ugyldig av Høyesterett. 177 

Dommen berører også Trøndelag fylkeskommune som aktivt anbefalte 178 

utbygging på Storheia og Roan. Vil fylkesordføreren ta et initiativ for å fremme 179 

en sak i fylkestinget med bakgrunn i domsslutninga i Høyesterett 11. oktober 180 

om samers beiterettigheter knyttet til vindkraftutbygginga på Storheia og 181 

Roan? 182 

Fylkesordfører svarte: Med bakgrunn i at fylkeskommunen her ikke er ansvarlig 183 

myndighet, samt at Høyesterett har gitt dom i denne saken, har ikke 184 

fylkeskommunen noen forvaltningsmessig rolle slik saken foreligger nå. 185 

Fylkesordføreren vil derfor heller ikke fremme noen sak til behandling. 186 
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• Rakel S Trondal stilte i fylkesutvalget spørsmål til fylkesdirektøren om lærernes 187 

arbeidssituasjon under pandemien, kontantbetaling på bussene og busstilbud 188 

til Vassfjellet. 189 

• Endringer akvakulturreglementet. Rakel S Trondal fremmet alternativ innstilling 190 

som krevde lukkede eller semilukkede anlegg og strengere regler ellers enn 191 

det som var foreslått. Forslaget fikk bare støtte fra SV og Mdg. 192 

• Tapte inntekter i kollektivtrafikken og arbeid for å få kompensert dette fra 193 

staten. 194 

• Knarrlagsundbrua på Hitra. SV har støttet alternativ vest. Saken utsatt for å få 195 

mer tall på bordet. 196 

• Utvidelse av sona A til å dekke hele byvekstområdet slik at hele Malvik, Melhus 197 

og Stjørdal ble med.  198 

• Kystsoneplan Namdalen. Alternativ innstilling fremmet av SV som kritiserte at 199 

kystsoneplanen ikke legger stor nok vekt på å verne viktig naturmangfold som 200 

tareskog og villaks og at hensynet til tradisjonelt fiske bør vektlegges mer.  201 

 202 


