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Årsberetning fylkestingsgruppa 
Trøndelag SV 2022 
Fylkestingsgruppa til Trøndelag SV har i 2022 bestått av Rakel S Trondal, gruppeleder, 
Torgeir Strøm, Åsa Kjølberg Moen og Siv Furunes.  

Arbeidet i fylkestingsgruppa:  

Det har blitt gjennomført gruppemøter foran alle fylkesting og hovedutvalg.2022 ble heldigvis 
året da livet sakte, men sikkert gikk tilbake til normalen etter pandemien. Det har derfor vært 
mulig å møtes til flere fysiske gruppemøter. Vi har likevel hatt en del digitale gruppemøter 
også når hovedutvalgsmøtene våre har foregått på ulike plasser.  

Hver fredag, har Rakel S Trondal deltatt i digitalt morgenmøte sammen med 
Stortingsrepresentant Lars Haltbrekken, fylkesleder Ottar Michelsen, fylkessekretær Ida 
Husby og Mona og Silje fra bystyret i Trondheim. Her blir det orientert om viktige politiske 
saker på fylkesnivå, nasjonalt og i bystyret.  

Før alle fylkesutvalg har Rakel og Torgeir hatt digitale gruppemøter og gått igjennom alle 
sakene. Fylkessekretær Ida har deltatt på disse ved enkelte anledninger. Før alle 
hovedutvalg og fylkesting har hele fylkestingsgruppa hatt digitale gruppemøter. Ida Husby har 
fungert som fylkestingsgruppa sekretær og har deltatt på de fleste gruppemøter. Ida har hatt 
ansvar for å lage videoer og delebilder til sosiale media fra fylkestingsgruppa.  

Det gjennomføres digitale gruppemøter for gruppeledere /utvalgsledere / 
fylkesutvalgsmedlemmer i samarbeidspartiene hver mandag. Her har politiske saker som skal 
opp blitt drøftet og diskutert. Rakel S Trondal har deltatt her fra SV. Ved 
fylkesting/hovedutvalg/fylkesutvalg gjennomføres det fysiske gruppemøter for 
samarbeidspartiene. 

Både Åsa Kjølberg Moen og Siv Furunes har møtt som vara i Fylkesutvalg i løpet av året.  

Representasjon i råd og utvalg i 2022: 

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

Hovedutvalg kultur: Siv Furunes 

Hovedutvalg utdanning: Åsa Kjølberg Moen 

Hovedutvalg næring: Torgeir Strøm, nesteleder  

Hovedutvalg transport: Rakel S Trondal, nestleder.  

Trafikksikkerhetsutvalget: Rakel S Trondal 

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

Fylkesvalgstyret: Rakel S Trondal, Vara Torgeir Strøm  

Regionplanutvalget: Rakel S Trondal  

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

Distriktsprogramrådet NRK Trøndelag: Rakel S Trondal, leder  
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Styret Naboer AB: Rakel S Trondal 

Samisk råd: Torgeir Strøm, vara 

Trøndelag høyere fagskole: Torgeir Strøm, vara 

Yrkesopplæringsnemda: Torgeir Strøm, vara 

Ringve Museum: Åsa Kjølberg Moen 

Stiftelsen Aunøya -   Rådet: Olav Athammer, vara 

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

Foreningen Elbanen STS: Rakel S Trondal, vara 

Jernbaneforum Midt-Norge: Rakel S Trondal 

Samarbeidsforum samferdsel Midt-Norge: Rakel S Trondal, vara 

Skoleutvalg Trondheim katedralskole: Åsa Kjølberg Moen 

KS fylkesstyre: Kjersti Tommelstad, Vara Rakel S Trondal 

KS Fylkesmøte: Rakel S Trondal 

KS Landsting: Vara Rakel S Trondal og Torgeir Strøm 

Stiftelse Rørosmuseet: Siv Furunes 

  

Viktige politiske saker for fylkestingsgruppa i 2022 

Annonsering på buss: Rakel S Trondal stilte i januar spørsmål i fylkesutvalg om universell 
utforming av busser og tiltak for å sikre bedre høyttalerannonsering på buss spesielt med 
tanke på blinde og svaksynte. Det ble lovet at dette skulle bli bedre. 

Regional plan for arealbruk vedtas i fylkestinget i mars. SV mente at planen burde vært enda 
tydeligere på at vi må legge bærekraft og hensynet til naturmangfold til grunn ved utbygging 
av bolig, næring og veg, men dette fikk ikke støtte i fylkestinget. 

Arbeid for å sikre to tog i timen og elektrifisering av Trønderbanen så raskt som mulig.  

Jobbet for gratis bind og tamponger i videregående skole i Trøndelag. SV fikk med flertallet 
på å sette av 200.000 til prøveprosjekt i fylkesting i april.  

Torgeir Strøm hadde utspill i Trønder-Avisa om at SV ønsker et statlig Norsk Mineral som 
sørger for utvinning av mineraler og metaller i norske fjell. 

Vi har stått på kravet om regjeringen må vise at de står opp for rettsstaten og urfolks 
rettigheter og at vindkraftverkene på Storheia og Roan må derfor rives. Torgeir Strøm holdt 
appell på støttemarkeringen for Fosen-samene i februar.  

Arbeid for å kunne utlyse nye fergeanbud med nullutslippsløsninger. Forsøk på å få 
avklaringer fra regjeringshold på at nullutslippsløsninger vil få statlig medfinansiering. Nådde 
ikke frem og fylkestinget og SV så ingen annen råd enn å lyse ut kommende kontrakter uten 
krav om nullutslipp 

Lokalisering av landslinje flyfag. SV ønsket en lokalisering av flylinja på Fosen videregående.  
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Fikk inn krav om at fylkeskommunen skal minimalisere tap av dyrkajord og tap av viktige 
naturområder ved vegprosjekter.  

Krav om at de planlagte motorveiprosjektene gjennom Trøndelag nedskaleres.  

SV har jobbet for at nye fergeanbud skulle lyses ut med krav om nullutslipp på i alle fall noen 
av sambandene. Dette ble ikke en realitet fordi fylket ikke fikk noen avklaringer fra regjeringen 
om de ville bidra med medfinansiering. Utspill i Midtnytt, nrk.no og Trønder-Avisa om saken. 

Bygging av ny videregående skole i Namsos, Olav Duun. SV ønsket alternativ på 
Nexanstomta inkludert kulturbygg i samarbeid med Namsos kommune. Dette alternativet fikk 
flertall i fylkestinget.  

Gratis utleie av fylkeskommunale lokaler og haller til aktiviteter for barn og unge. Ble vedtatt i 
fylkesting i juni. 

Anskaffelsesstrategi for Trøndelag fylkeskommune. Forslag fremmet av Torgeir Strøm på 
vegne av SV og Mdg som sier at Trøndelag fylkeskommune ikke skal kjøpe varer eller 
tjenester som er produsert i strid med folkeretten på okkuperte områder, og at aktuelle 
leverandører skal redegjøre for at de tilfredsstiller disse kravene, ble vedtatt i fylkesting i juni. 

Eiermelding AtB. SV fremmet sammen med Sp og Rødt, forslag om at det skal iverksettes en 
organisatorisk utredning for hvordan AtB AS kan innlemmes i fylkeskommunes ordinære 
organisasjon, og at en utredning skulle legges fram for fylkestinget i løpet av første halvår 
2023. Forslaget fikk ikke flertall. 

Utfordringsdokument, økonomiplan 2022-2026 ble behandlet i fylkestinget i juni. Viktige saker 
SV brakte inn i fellesforslaget fra flertallet var at det blir satt av midler for å følge opp 
foreslåtte tiltak i strategien for opplæring av minoritetsspråklige og at veiledningsordningen for 
nyansatte lærere må følges opp. SV ønsket også en sterkere prioritering av utbygging av 
gang- og sykkelveger. SV fikk også inn formulering som understreker at tap av naturmangfold 
er en like alvorlig trussel for mennesker som klimakrisa og at hensynet til naturmangfold må 
få økt prioritet i Trøndelag fylkeskommune fremover.  

Gratis kollektivtrafikk for nyankomne flyktninger. Da krigen i Ukraina startet og flyktningene fra 
Ukraina begynte å komme til Trøndelag, kom det opp sak i fylkesutvalget angående gratis 
kollektivtrafikk til ukrainske flyktninger. SV har støttet tiltak for å gjøre kollektivtilbudet billigere 
for asylsøkere og flyktninger, men har samtidig understreket at vi ikke kan ha særordninger 
for flyktninger fra Ukraina, men må behandle alle flyktninger likt, uavhengig av 
opprinnelsesland. 

Rakel S Trondal stilte i fylkestinget i oktober spørsmål om to tog i timen på Trønderbanen det 
hadde kommet opplysninger om at målet om to tog i timen kan bli forskjøvet enda mer og ikke 
bli innfridd i 2027 heller på grunn av mangel på togsett. Fylkesordfører delte SVs bekymring 
og lovet å ta et møte med samferdselsministeren.  

Åsa Kjerstine Moen stilte i fylkestinget i oktober et spørsmål i fylkestinget helsetilbudet 
trønderske videregående elever får er tilstrekkelig og om lærerne pålegges et for stort ansvar 
for å elevenes psykiske helse. Fylkesordfører foreslo en orientering i hovedutvalg utdanning 
om satsningen innenfor psykisk helse.  

Økonomiplan og budsjett 2023-2026. For SV var det viktig at vi i flertallet vedtok et budsjett 
som skjermet de videregående skolene fra kutt, som sikret fortsatt vaksine mot 
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hjernehinnebetennelse for russen, sikret øremerket finansiering av veiledningsordninga for 
nyutdannede lærere, styrket kulturbudsjettet, og styrket opplæringa for minoritetsspråklige.  

Vi har forsvart grunnrenteskatt for havbruk i fylkestingets høringssvar.  

Fikk igjennom at tilskuddsordninga for kultur skulle styrkes. 

Innspill til jordbruksforhandlingene. For Sv var det her viktig å understreke at 
velferdsordningene for bøndene må styrkes og at det må stimuleres til økt produksjon av 
økologisk mat.  

Siv Furunes deltok på rundreise med Kathy Lie fra Stortinget på de profesjonelle 
kulturinstitusjonene på Innherred i november i forbindelse med arbeidet med statsbudsjettet.  

SV har ved flere anledninger fremmet forslag om at jordbruksnæringa må ta et større ansvar 
for naturmangfold i skogen. 

Torgeir Strøm fremmet i desember interpellasjon om tilfluktsrom og sivil beredskap i 
Trøndelag med forslag om å få en analyse av den sivile beredskapen i Trøndelag. 
Fylkesordføreren fremmet forslag om at Trøndelag fylkesting ber fylkesdirektøren invitere 
Statsforvalteren i Trøndelag til å orientere fylkesutvalget om den sivile beredskapen i fylket, 
sett i sammenheng med det endrede trusselbildet. Dette ble vedtatt.  

Reduksjon av prisen for periodekort for studenter. Flertall i fylkestinget i oktober. 

Nye forhandlinger byvekstavtalen. Krav om at staten må stå for sine lovnader om to tog i 
timen på Trønderbanen.  
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