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Protokoll fylkesårsmøte i 
Trøndelag SV, 2023 
 

Sted: Quality hotell Værnes, Stjørdal 

Lørdag: 10:00-18:00 

Søndag: 09:00-13:00 

Antall delegater lørdag: 87 ved møtestart 

Antall observatører lørdag: 4 ved møtestart 
 
Antall delegater søndag: 88 ved møtestart, 89 i salen ved votering.  
 
Antall observatører søndag: 4 ved møtestart 
 
Lørdag 11.02 
 
10:00 Registrering og “ny på talerstolen/årsmøtet”  
 
11:00 SAK1 Velkommen og konstituering  
 
Taleliste: Ottar Michelsen 
 
Vedtak SAK1:  

Innkalling og saksliste 

Vedtak: godkjent 

 
Møteledere:  

Styrets innstilling: Lørdag: Lovísa Úlfarsdóttir, Marit Voldsund Fjeldvær og Espen Andresen. 
Søndag: Astrid T. Kjelsnes og Christian Elgaaen 

Vedtak: Styrets innstilling vedtatt 

 

Referenter: 
Styrets innstilling: Gustav Hopen og Gunn Kaaløy Spilling 

Vedtak: styrets innstilling vedtatt 

 
Tellekorps: Kåre Aalberg, Hilde Danielsen 
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Vedtak: styrets innstilling vedtatt 

 

Forretningsorden: 

Vedtak: godkjent.  

 
Redaksjonskomite: 

Fylkesstyrets innstilling: Kjersti Tommelstad, Tore Aasheim, Nisrin El Morabit, Morten Harper, 
SU 

Vedtak: vedtatt 

 

Protokollunderskrivere: 

Fylkesstyrets innstilling: Iben Jonathan Moum og Eirin Holm Rise 

Vedtak: vedtatt 
 
 
11:15 Formøter  

 

12:15 Minnetaler 
Jorunn Hageler - fremført av Ellen Samuelsen. 

John Birger By - fremført av Anne Kolstad. 

Helge Kristensen - fremført av Turid Kjendlie. 
 
 
 
12:15 SAK2 Beretninger  

 

Distriktspolitisk utvalg v/ Tore Aasheim 
Fylkestingsgruppa v/ Torgeir Strøm 
Fagpolitisk utvalg v/ Ellen Samuelsen, på vegne av Eirin Holm Rise 
Trøndelag SV v/ Ellen Samuelsen 
 

Taleliste: 
Nummer Navn 

14 Gjertrud Holand 
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Gjertrud Holand: Endringsforslag til beretningen. Tilføye besøk av Kathy Lie (sjekker 
detaljer) 
Beretningene er tatt til orientering. Endring fra Gjertrud tas med i beretningen.  
 
12:45 SAK3 Arbeidsplan  
Ellen Samuelsen orienterer om fylkesstyrets innstilling til arbeidsplan. 
 
Taleliste:  
 

Nummer Navn 

28 Gunnar Løvås 

64 Mona Berger 

104 Frode Nystuen 

 
 
13:00 SAK4 Regnskap og budsjett  
 
Tore Aasheim orienterer om fylkesstyrets innstilling. 
Taleliste regnskap: 
 

Nummer Navn 

9 Torgeir Strøm 

1 Ottar Michelsen 
 

Taleliste budsjett:  
 

Nummer Navn 

10 Margreet Sloot 

28 Gunnar Løvås 

32 Gudrun Lidal 

1 Ottar Michelsen 

22 Arne Emil Bredland 

2 Ellen Samuelsen (replikk til foregående innlegg) 
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13:15 Lunsj  
 
14:00 SAK5 Trøndelag SVs valgprogram 2023-2027  
 

Bella Jørgensen orienterer om programkomiteens innstilling 
 

Taleliste: 
 

Nummer Navn 

27 Kjell J. Wang 

31 Mari-Anne Hoff 

76 Gaute Lindkvist 

69 Even N. Bergseng 

59 Anne Mari Svinsaas 

68 Lars Dahlgren 

5 Kåre Aalberg 

21 Siv Furunes 

26 Elise Spets 

67 Iben Moum 

14 Gjertrud Holand 

64 Mona Berger 

4 Hilde Danielsen 

28 Gunnar Løvås 

3 Tor Aasheim 

47 Christian Elgaaen 

29 Jostein Trøite 

83 Nisrin El Morabit 

10 Margreet Sloot 

82 Gustav Hopen 
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9 Torgeir Strøm 

65 Efia Marie Damba 

80 Astrid Kjelsnes 

46 Inger Beate Måren Sundseth 

87 Ina Benedicte Aune 

37 Turid Kjendlie 

76 Gaute Lindkvist 

56 Siri Ellefsen Selvnes 

8 Kjersti Tommelstad (replikk til Siri) 

77 Petter Kampli 

68 Lars Dahlgren 

45 Ingvild Vikan 

61 Marcus Helgesson Svenning 

47 Christian Elgaaen 

26 Elise Spets (replikk) 

94 Astri Elgetun 

26 Elise Spets 

49 Ida Østby 

94 Astri Elgetun (replikk til Ida) 

64 Mona Berger 

80 Astrid Kjeldsnes (replikk) 

64 Mona Berger (Svar til Astrid sin replikk) 

1 Ottar Michelsen 

45 Ingvild Vikan (replikk til Ottar) 

2 Ellen Samuelsen (replikk til Ottar) 

1 Ottar Michelsen (svar på replikker) 

32 Gudrun Lidal 
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21 Siv Furunes (replikk til Gudrun) 

8 Kjersti Tommelstad (replikk til Gudrun) 

32 Gudrun Lidal (svarreplikk) 

60 Eskil Sandvik 

62 Venke Fjeldvær (replikk til Eskil) 

60 Eskil Sandvik (svarreplikk) 

22 Arne Emil Bredland 

76 Gaute Lindkvist (replikk til Arne Emil) 

9 Torgeir Strøm (replikk til Arne Emil) 

22 Arne Emil Bredland (svarreplikk) 
 
 
 
Permisjoner:  
Nils Heldal 14.00-16.00 for å hente fotoutstyr.  
Julie Engtrø på grunn av sykdom. 
 
16:00 PAUSE  
 
SAK 6 16:15 Politisk innledning v/ Kirsti Bergstø  
 
Taleliste: 
 

Nummer Navn 

86 Marit Voldsund Fjeldvær 

33 Svein Johansen 

47 Christian Elgaaen 

64 Mona Berger 

22 Arne Emil Bredland 

24 Anne Kolstad 

77 Petter Kampli 

8 Kjersti Tommelstad 
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56 Siri Ellefsen Selvnes 

2 Ellen Samuelsen 
 
 
 

17:15 SAK6 Uttalelser  
 
U1: Grunnrenteskatt skal trygge velferdsordningene våre 
U2: Ja til Namdalstilskuddet og likeverdige tjenester 
U3: Forslag om endret anti-atomvåpen-strategi 
U4: Vi må ta tilbake styringa over infrastrukturen (og strømmen) i kongeriket 
U5: Hotrandeltaet trues av industriutbygging 
U6: Kortreist og oppdatert lokalpolitikk 
U7: Innfør førskolen 
U8: Forslag til jernbaneutvikling 
 

AU sin innstilling:  
U1 Behandles 

 
Relevant for Trøndelag, ikke en naturlig del av 
fylkesprogrammet (nasjonal politikk) Vedtas  

U2 Behandles 
 
Naturlig at Trøndelag SV mener noe om dette, ikke 
en naturlig del av fylkesprogrammet Vedtas  

U3 Oversendes 
landsstyret  

Delvis vedtatt politikk Ikke 
realitetsbehandlet 

U4 Oversendes 
landsstyret  

Pågående debatt, delvis vedtatt politikk Ikke 
realitetsbehandlet 

U5 Oversendes 
fylkestingsgruppa  

Lokal sak (har regional betydning) som best følges 
opp av fylkestingsgruppa og lokallaget i fellesskap Vedtatt 

U6 Behandles 

 

Relevant for Trøndelag Avvises, anbefalt 
sendt tilbake til 
distriktspolitisk utvalg 

U7 Avvises 

 

Delvis i strid med vedtatt politikk (i valgprogrammet 
for 2021-2025 heter det «ha en skole som ivaretar 
de minste barnas behov for fysisk aktivitet og fri lek. 
SV vil ha en grundig evaluering av seksårsreformen, 
og intensjonene med seksårsreformen må innfris». 
Riktig tidspunkt å ta opp debatten er derfor til 
landsmøtet 2025 

Ikke 
realitetsbehandlet 

U8 Oversendes til 
fylkestingsgruppa  

Kommet inn etter fristen. Delvis vedtatt politikk Ikke 
realitetsbehandlet 

 
 

Taleliste: 
Nummer Navn 

65 Efia Marie Damba 
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68 Lars Dahlgren 

30 Leif Inge Paulsen 

64 Mona Berger 

1 Ottar Michelsen 

3 Tore Aasheim 

67 Iben Moum Nygård 

9 Torgeir Strøm 

53 Mats Esekiassen 

68 Lars Dahlgren 

8 Kjersti Tommelstad 

30 Leif Inge Paulsen 

24 Anne Kolstad 

3 Tore Aasheim 

10 Margreen Sloot 

29 Jostein Trøite 

3 Tore Aasheim (svarreplikk) 

9 Torgeir Strøm 
 

Uttalelse 7 
AUs innstilling vedtatt mot 26 stemmer.  
 

Uttalelse 3 
AUs innstilling vedtatt med overveldende flertall. Oversendes landsstyret. 
 
Uttalelse 4 Vedtatt oversendt landsstyret. 
 
Uttalelse 5 
 
39 av 89 stemte mot AUs innstilling. Oversendes redaksjonskomiteen. 
 
Ny avstemming: 
51 av 89 stemte mot Aus innstilling. Vedtak: Uttalelse 5 realitetsbehandles av 
Årsmøte. 
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Uttalelse 8 ble ikke opprettholdt. 
 

Uttalelse 1: oversendes redaksjonskomiteen med innkomne endringsforslag 
Uttalelse 2: oversendes redaksjonskomiteen 
 

17:30 SAK7 Innstillinger til valg med diskusjon  
 
Ottar Michelsen presenterer styrets innstilling til landsmøtedelegater: 
1 – Siv Furunes (Inderøy) 
2 – Frida Amdal (Levanger) 
3 – Eline Devik (Nærøysund) 
4 – Gjertrud Holand (Steinkjer) 
5 – Morten Harper (Stjørdal) 
6 – Rakel Skårslette Trondal (Malvik) 
7 – Tore Aasheim (Oppdal) 
8 – Marcus H. Svenning (Hitra) 
9 – Christian Elgaaen (Røros) 
10 – Jenny Nordaune (Trondheim) 
11 – Åsa Kjerstine Kjølberg Moen (Trondheim, også de etter) 
12  - Mona Berger 
13 – Silje Salomonsen 
14 – Nils Heldal 
15 – Marta Lall 
16 – Efia Marie Damba 
17 – Marit Voldsund Fjeldvær (SU) 
  
1 vara og observatør – Kjersti Tommelstad (Namsos) 
2 vara og observatør – Eirin Holm Rise 
3 vara og observatør - Victoria Skjønhaug (Levanger) 
4 vara og observatør - Nisrin El Morabit (Trondheim) 
5 vara og observatør - Lars Haltbrekken (Trondheim) 
6 vara og observatør - Hilde Danielsen (Røros) 
 
 
Styret innstiller på at det velges ny valgkomité på repskapsmøtet høsten 2023. 
 
Valgkomiteens innstilling presenteres av Christian Elgaaen: 
 
Fylkesstyre, 2023: 
 
Leder: Ottar Michelsen (Trondheim SV)  
Nestleder: Victoria Skjønhaug (Levanger SV) 
Kasserer: Tore Aasheim (Oppdal SV) 
 
Medlem: Marcus Helgesson Svenning (Hitra SV) 
Medlem: Per Kristian Dotterud (Inderøy SV) 
Medlem: Gunn Kaaløy Spilling (Steinkjer SV)  
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Medlem: Anne Kolstad (Verdal SV) 
Medlem: Hilde Danielsen (Røros SV) 
Medlem: Bella Jørgensen (SU) 
 
4 menn, 4 kvinner og SU  
 
Varaliste: 
 
1. vara: Gjermund Eggen (Snåsa SV) 
2. vara: Eirin Holm Rise (Trondheim SV)  
3. vara: Mads Skaugen (Inderøy SV)  
4. vara: Lovísa Úlfarsdóttir (Steinkjer SV)  
5. vara: Kjersti Tommelstad (Namsos SV) 
 
2 kvinner, 3 menn 
 
Landsstyrerepresentant 1: Ottar Michelsen (Trondheim SV) 
Landsstyrerepresentant 2: Victoria Skjønhaug (Levanger SV) 
1. vara: Tore Aasheim (Oppdal SV) 
2. vara: Hilde Danielsen (Røros SV) 
3. vara: Per Kristian Dotterud (Inderøy SV) 
4. vara: Gunn Kaaløy Spilling (Steinkjer SV) 
 
 
Revisor: 
 
Harald Sigurdson  
 
Utvalgsledere: 
 
Kvinnepolitisk utvalg:  
Fagligpolitisk utvalg: Eirin Holm Riise 
Distriktspolitisk utvalg: Tore Aasheim 
 
 

18:00 Møtet heves for dagen  
 

20:00 Middag og kulturelt innslag  

 
Søndag 12.02: 
 

09:00 Listestilling – status 
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Ida Husby orienterer om status i kommunene.  
 
Taleliste:  
 

Nummer Navn 

28 Gunnar Løvås 

2 Ellen Samuelsen 

21 Siv Furunes 

59 Anne Marit Svinsaas 

1 Ottar Michelsen 

 
 
09:30 Nå starter valgkampen v/ Lars Haltbrekken  
 
Taleliste: 
 

Nummer Navn 

45 Ingvild Vikan 

22 Arne Emil Bredland 

53 Mats Esekiassen 
 

Oppsummering v/Lars Haltbrekken 
 
10:00 Hilsningstaler v/ Kristian Tangen fra LO og Åshild 
Charlotte Monsø fra Bonde og Småbrukarlaget  
 
 
10:15 Pause  
 
10:30 Endelige valg og vedtak (sak 3, 4, 5, 6, 7 og 8)  
 
Forslag 
nr Forslagsstiller Linjenummer Endringsforslag 

Redkoms 
innstilling Vedtak: 

Generellt 
forslag Lars Dahlgren  

 
Foreslår at fylkesstyret og 
fylkessekretærene får fullmakt til å 
renskrive valgprogrammet og 
uttalelsene, samt rette opp i Vedtas  
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eventuelle skrivefeil eller andre 
redaksjonelle endringer som ikke 
endrer meningsinnholdet. Dersom 
det skulle være nødvendig på de 
andre vedtakene så foreslår jeg at 
de får de samme fullmaktene der 

 
 
SAK3 Arbeidsplan 
 

Forslag nr Forslagsstiller Linjenummer Endringsforslag 
Redkoms 
innstilling Vedtak: 

3 
Arbeidsplan Mona Berger  45 

legge til: inkludert 5 
varaordførere Vedtas  

3 
Arbeidsplan Mona Berger  69 

- Oppfordre kommunepolitikere til å 
søke makt og posisjoner og sørge 
for godt samarbeid på venstresida Avvises  

3 
Arbeidsplan Mona Berger  69 

- Beholde posisjonen i de 
kommunene hvor vi er en del av 
politisk ledelse og få flere 
ordførere/varaordførere Vedtas  

 
Vedtak: Vedtatt med endringer 
 
 
SAK4 Budsjett 
Vedtak: Vedtatt 
 
 

SAK5: Valgprogram 
 

Linjenummer Endringsforslag Begrunnelse 
Redkoms 
innstilling 

Vedta
k 

29 

For alle ungdommer og 
voksne som trenger 
videregående 
opplæring er 
fylkespolitikken viktig 
fordi det er fylkestinget 
som bestemmer  

Avvises til fordel 
for forslag 61  

288 

Arbeide for å få 
opprettet flere 
opplæringsplasser i 
bedrift  Vedtas  

305 - 307 

Vi vil blant annet 
videreutvikle og styrke 
samhandlingen mellom 
fylkeskommunen og  

Avvises, ansees 
ivaretatt av 
forslag 1 og 
linje 314  
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NAV gjennom 
strategien 
"Trøndelagsmodellen". 
Videre vil vi sikre at 
tilpassede, 
modulstrukturerte 
opplæringsløp for 
voksne, og andre 
endringer som kommer 
med ny opplæringslov, 
implementeres på en 
god måte 

313 

Ta i bruk og bidra til å 
utvikle flere modeller for 
fleksibel opplæring i 
videregående skole, 
blant annet 
modulstrukturert 
fagopplæring  

Avvises, ansees 
ivaretatt i 313  

453 - 454 

Ikke forslag til endring, 
men til orientering. Det 
er varierende lengde på 
introduksjonsprogramm
et. Se Integreringsloven 
kap.4, §13. Jeg er enig 
med prinsippet i teksten 
at flere burde fått 
utvidet 
introduksjonsprogramm
et.  

Ikke 
realitetsbehandl
et  

1137 

til praksis- og 
opplæringsplasser for 
flyktninger/innvandrere i 
introduksjonsprogram 
og videregående 
opplæring  

Avvises, ansees 
ivaretatt  

1335 

Legge til kulepunkt: 
gratis buss for dem 
under 25 på reiser i en 
sone 

Kulepunktet er foreslått 
sett i sammenheng med 
valgprogrammet vedtatt av 
Trondheim SV 

Avvises til fordel 
for forslag 54  

849 - 852 

Erstatt setning med: SV 
vil utvikle det 
trønderske reiselivet og 
mener at Trøndelag har 
et stort potensiale for å 
utvikle et bærekraftig 
reiseliv som kan skape 
viktige fremtidsrettede 
arbeidsplasser.  Avvises  

930 

Endre overskrift: Kultur, 
idrett, friluftsliv og 
frivillighet  Vedtas  
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1017 

Nytt avsnitt: 
Frivilligheten utgjør for 
mange selve folkesjela i 
Norge og bidrar til å 
hindre ensomhet og 
utenforskap. 
Frivilligheten bidrar 
hvert år med en enorm 
mellommenneskelig 
verdiskapning som ikke 
kan måles i kroner og 
øre. Frivilligheten etter 
pandemien står 
dessverre svakere i 
hele Norge, også i 
Trøndelag. Trøndelag 
må derfor ta en 
lederposisjon for å få 
tilbake de frivillige til å 
bidra med sin innsats 
fordi som frivillig har du 
muligheten til å se og 
forstå mennesker på en 
helt annen måte. 
Frivilligheten legger til 
rette for en unik 
menneskelig kontakt 
som ingen andre 
organiserte aktiviteter 
er i stand til å få til. Høy 
inflasjon gjør dessverre 
at frivillige 
organisasjoners 
økonomiske 
handlingsrom også blir 
skrenket inn. Dette 
begrenser deres 
muligheter til å skape 
aktivitet og til å bidra 
med sitt 
samfunnsbidrag. 
Trøndelag SV vil derfor: 
- Invitere frivilligheten 
inn til dialog i saker 
som angår deres 
aktiviteter - Sikre at alle 
organisasjoner som 
baserer sin virksomhet 
på frivillighet får tilgang 
til gratis lokale - Legge 
til rette for at 
frivilligheten skal kunne 
drive inntektsskapende 
arbeid med formål om å  

Avvises til fordel 
for RED 6  
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holde formålsarbeid 
gratis eller til lavest 
mulig pris - Sikre midler 
til drift, ikke prosjekt, 
siden frie driftsmidler 
sikrer at 
kjerneaktiviteten kan 
fortsette slik som 
planlagt, hindrer kreativ 
søknadsskriving for å få 
tildelt midler og bidrar til 
trygge, faste 
arbeidsplasser 

241 og 242 

Endres til: - innføre 
gratis skolefrokost på 
videregående skole.  Vedtas  

236 

strykes eller skrives slik 
at den gir mening (hva 
er det som skal kjøpes 
inn?)  Trukket  

245 

Tillegg som må få sitt 
eget linjenummer etter 
245 feks:- ha 
anmerkningsfrie skoler 

(Redkom: ment som nytt 
kulepunkt 268?) 

Dissens 1: 
Flertallet i 
komiteen 
ønsker å vedta 
forslaget, et 
mindretall 
(Aasheim, 
Harper) ønsker 
å avvise 
forslaget  

288 

endres til - møte elever 
som sliter der de er, og 
tilpasse 
undervisningsmetodene 
for å bidra til motivasjon 
og mestring Linjenummer: 311 

Avvises til fordel 
for RED 4  

289 

endres til - styrke 
oppfølgingstjenesten 
slik at de kan drive 
oppsøkende virksomhet 
og finne gode tiltak i 
møte med den enkelte 
elev. Linjenummer: 312  Vedtas   

328 og 329 

endres til - i samarbeid 
med vertskommunene 
sikre en tverrfaglig 
sammensatt 
skolehelsetjeneste med 
nok helsesykepleiere, 
fysioterapeuter, 
psykologer og sosial 
faglig ansatte, slik at  Avvises   
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ungdom slipper å møte 
en lukket dør 

 

tillegg som må få sine 
egne linjenummer 
under overskriften - 
Øke gjennomføringen - 
stoppe frafall og 
utenforskap - styrke 
kompetansen på rus og 
psykisk helse hos 
lærere i videregående 
skole. - i samarbeid 
med de ulike 
kommunene sørge for 
at elever får 
undervisning om rus og 
rusmidler på en 
kunnskapsbasert måte 
gjennom involvering av 
fagpersoner på 
området.  

Avvises til fordel 
for RED 10  

179 

Innføre arealnøytralitet" 
går ut. Begrunnelse: 
"arealnøytralitet" brukes 
som argument for å 
bygge ned høgverdig 
matjord med stor 
produksjon og erstatte 
det med like stort areal 
lågproduktiv jord. 
Resultatet er mindre 
matproduksjon, stort 
ressursforbruk ved 
flytting av jord og evt 
nedbygging av myr og 
urørte naturområder. 
SVs politikk er 
dessuten vist i linje 193 
"ikke gi tillatelse til 
prosjekter som 
medfører tap av 
matjord". Derfor bør 
linje 179 gå ut.  

Avvises til fordel 
for RED 3  

908 

"støtte prosjekter som 
stimulerer til 
energieffektivisering" 
gis et tillegg : og kreve 
at fylkeskommunen og 
kommuner innfører 
enøktiltak som minst 
samsvarer med 
nasjonale mål for 
energieffektivisering.  Vedtas  
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81 

stimulere til gode 
ordninger for 
innsamling av plast fra 
landbruk, havbruk og 
annet næringsliv.  Vedtas  

84-85 

Den viktigste årsaken til 
klimaendringene er 
brenning av kull, gass 
og olje, og disse 
energikildene må derfor 
fases ut. Omstillinga av 
samfunnet krever bruk 
av grønn teknologi,……  Avvises  

97 
fjernvarme, solenergi 
og grunnvarme  Vedtas  

123 

stimulere til 
energipositive hus, 
hytter og næringsbygg  Avvises  

175 

si nei til vindkraft i 
utmarksområder og 
områder for reindrift  

Avvises til fordel 
for RED 2  

To nye 
strekpunkter 
etter 712: 

- stimulere til økt 
satsing på lokal mat og 
drikke. - 20% av 
trøndersk 
jordbruksareal bør 
være økologisk innen 
2030  Avvises   

726 

stimulere til utvikling av 
landbruksmaskiner som 
kan gå på biodiesel og 
el  Vedtas  

762 

stryk punktet om skog 
på gjengroingsareal 
fordi det er tilplanting av 
dyrkajord  Vedtas  

767 

jobbe for at 
skogbruksnæringa 
reduserer spor i 
bunndekket ved hogst 
og transport gjennom 
forskning og innovasjon 
på bl.a. droneteknologi  Vedtas  

Tilleggspunkt 
under 819 

støtte utvikling av 
industriell taredyrking 
som tar hensyn til 
økosystemene i havet 
og ikke bidrar til 
arealkonflikter  Vedtas  

822 

En utvinning av 
mineralressursene i 
Norge bør derfor skje 
gjennom opprettelsen  Vedtas  
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av et statlig 
mineralselskap som 
sikrer miljøvennlig drift 
og at inntekter ……. 

Tillegg etter 
846: 

mineralutvinning som 
berører reindrifta skal 
godkjennes av 
Sametinget  Vedtas  

850 
ordet reiseliv mangler i 
setningen  Vedtas  

Tilleggspunkt 
etter 858: 

at det stimuleres til at 
lokalprodusert mat og 
drikke skal være en 
viktig del av 
reiselivssatsinga  Vedtas  

877 

støtte tiltak som bidrar 
til å bekjempe 
pukkellaks og bevare 
stedegne villaks-, ørret- 
og torskestammer  Vedtas  

912 

Kulepunkt: si nei til 
vindkraft i 
utmarksområder og 
områder for reindrift  

Avvises til fordel 
for RED 2  

989 

Stryk setningen om 
regional ishall fordi det 
er feil å fremheve noen 
idretter.  Avvises  

991 

Kulepunkt: kreve at 
idretten tar et større 
miljø- og klimaansvar 
ved oppføring og drift 
av nye anlegg  Vedtas  

1020 

Erstatte ordet 
fjordkultur med 
kystkultur  Vedtas  

1074 
sikre støtte til bevaring 
av viktig kystkultur  Vedtas  

1185 
mangelfull avslutning 
på setningen  

Avvises til fordel 
for RED 8  

1266 

Dette kan man til dels 
oppnå ved å redusere 
biltrafikken, redusere 
fartsgrensene og foreta 
siktrydding langs 
vegene, men……….  Avvises   

1337 

Kulepunkt: jobbe for 
elektrifisering av Røros-
, Trønder- og 
Meråkerbanen.  Vedtas  

1338 

Kulepunkt: jobbe for et 
bedre natt- og dagtilbud 
på Dovrebanen, og  

DISSENS 2: 
Flertaller i 
komiteen vil  
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utvide Trønderbanen 
med avganger til Grong 
og Støren. 

avvise 
forslaget, et 
mindretall 
(Tommelstad 
og Harper) 
ønsker å vedta 
forslaget 

402 

Nytt punkt: Bevare og 
styrke norsk tegnspråk, 
og sørge for at språket 
skal gjøres tilgjengelig 
for alle i alle livsfaser. 

- Begrunnelse til redkom: 
Viser til uttalelse 
"audismen, ableismen og 
funkofobi" vedtatt av 
årsmøtet i Trondheim SV. Vedtas  

1042 

Nytt punkt: Bekjempe 
audisme, ableisme og 
funkofobi, og sette inn 
forebyggende tiltak 
gjennom økt kunnskap 
om strukturell og 
systematisk 
diskriminering og 
varslingsrutiner. 

- Begrunnelse til redkom: 
Viser til uttalelse 
"audismen, ableismen og 
funkofobi" vedtatt av 
årsmøtet i Trondheim SV Avvises   

911 

Nytt punkt: Bevare og 
verne om Rødbygget 
sammen med vaskeriet, 
garasjen og gamle 
skolegården på 
Bispegata 9 som en del 
av kulturarven. Vi vil 
utvide Norsk 
Døvemuseum slik at 
større del av arkivet 
kommer frem, gjennom 
flere utstillinger og 
aktiviteter. 

Begrunnelse til redkom: 
Viser til uttalelse 
"audismen, ableismen 
og funkofobi" vedtatt av 
årsmøtet i Trondheim 
SV. Vedtas  

 Begrunnelse 46 

Både bygningene og 
tomten inkl skolegården er 
vernet i dag, og huser 
Norsk Døvemuseum og 
Dagtilbud for døve og 
døvblinde. Trondheim 
Døveforening og 
studentorganisasjonen 
RAFT (Rødbygget 
akademiske forum for 
tegnspråklige) hadde 
kontorer i Rødbygget 
tidligere. RAFT fikk ikke 
forlenge leien og opplevde 
å bli kastet ut. 
Ressurssenter for hørsel 
og syn (tidl. 
rådgivningstjeneste for 
døve) måtte flytte ut før   
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jula grunnet dårlig 
inneklima. Alt i alt har alle 
med tilknytning til 
tegnspråk og døve blitt 
tvunget ut av Rødbygget. 

 Begrunnelse 46 

Det er sterkt ønsket av 
tegnspråkmiljøet og 
døvesamfunnet å 
gjenoppta og øke 
aktivitetene i Rødbygget. 
Døvesamfunnet har 
tilgang til svært få 
historiske bygninger igjen i 
hele Norge, mange er 
solgt eller overtatt av 
andre med begrenset 
tilgang. Det er derfor viktig 
å jobbe for å bevare 
Rødbygget og 
skolegården som en del 
kulturarven, og å styrke 
museet og aktivitetene.   

175 

Si nei til vindkraft på 
land. Sette 
havvindprosjekter på 
vent inntil pålitelige 
kartlegginger og 
uavhengige 
konsekvensutredninger 
er gjennomført.  

Avvises til fordel 
for RED 2  

175 

Nytt kulepunkt: - øve 
påtrykk for oppfølging 
av Høyesteretts dom 
vedr. vindkraft-
/vindmølleutbygging på 
Fosen med sikte på 
tilbakeføring av 
områder utsatt for 
naturinngrep 

Nytt kulepunkt på linke 
176 Vedtas   

710 

Nytt kulepunkt: - styrke 
og legge til rette for 
økologisk landbruk 

Det er viktig at SV kjemper 
for mer økologisk 
landbruk. Under 
"Jordbruk" forelår vi derfor 
to nye 
prikkpunkt/kulepunkt som 
de to første under "Derfor 
vil SV" (linje 710): Vedtas   

710 

Nytt kulepunkt: - kreve 
at offentlige 
etater/instanser ved 
innkjøp skaffer 
økologiske 
landbruksvarer  Avvises  
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598 

sikre at fylkets ansatte 
samarbeider tett med 
LO-koordinatorene og 
andre relevante 
bransjeorganisasjoner 
samt Bygge-bransjens 
uropatrulje for å luke ut 
og avsløre useriøse 
entreprenører.  Vedtas   

1068 

Nytt kulepunkt: ● jobbe 
for bevaring av det 
gamle trehusmiljøet i 
Stjørdal og arbeide for 
fortsatt god forvaltning 
og utvikling av 
Trehusbyen Levanger 
for å sikre videre vern.  

Avvises til fordel 
for RED 7  

970 

Nytt kulepunkt: arbeide 
for fast finansiering av 
arkivformidlingstilling 
innen folkemusikk og 
folkedans i Trøndelag. 

Begrunnelse til red.kom.: 
Det finnes et stort arkiv 
over folkemusikk og 
folkedans som holder på å 
gå i glemmeboka. For å ta 
var på kulturarven trengs 
formidlere av tradisjonen. 
De fleste andre fylker har 
tatt dette ansvaret. Vedtas   

1314 

Nytt kulepunkt: - Senke 
prisene merkbart på 
kollektivtransport i 
fylket.   Vedtas   

554-557 

Endre til: SV anser 
mangfold som et gode 
for arbeidsstyrken. 
Arbeidsplassene i fylket 
bør jobbe for mer 
inkludering på 
arbeidsplassen, 
spesifikt med tanke på 
kjønnsidentitet, 
personer med redusert 
mobilitet og kognitive 
utfordringer, personer 
med mentale 
helseutfordringer og 
innvandring.  Avvises  

linje 271 
eventuelt nytt 
kulepunkt 
etter 261 

- øke andelen 
sosialfaglig 
kompetanse som 
barnevernspedagoger, 
sosionomer og 
vernepleiere i den 
videregående skolen  

Avvises til fordel 
for RED 12  
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45 

foreslås å endre 
tannlegekontor til 
tannklinikk  Vedtas   

1242 

foreslås strøket. Dette 
på grunn av at det 
allerede finnes en 
offentlig tannlegevakt 
som er tilgjengelig de 
dagene de offentlige 
tannklinikkene er steng.  

Avvises til fordel 
for RED 9  

259 

endringsforslag: starte 
forsøksordning med 
mappevurdering eller 
annet godt alternativ til 
karakterbasert opptak 
på videregående skoler 
i Trøndelag  Avvises   

1345 

nytt punkt: Fjerne 
dagens soneordning på 
båt, buss og tog, og 
sørge for at man kan 
reise billig rundt i fylket 
med samme billett.  Avvises   

17 - 62 Slette hele avsnittet   Vedtas   

911 

Nytt kulepunkt: 
Tilrettelegge for lokal 
deling av energi for å 
muliggjøre 
nullutslippsnabolag   Vedtas   

154 

Trøndelag SV ønsker 
en total oversikt over 
gamle nedlagte gruver i 
fylket – og i landet for 
øvrig - og den store 
forurensningsfaren de 
utgjør ut ifra de 
stedegne kvalitetene til 
vann- og 
jordforekomstene. 
Dette gjelder gamle 
gruver, men er også 
blitt svært viktig i ei tid 
da mineralutvinning har 
fått ny aktualitet. 

SV ønsker å avklare 
forurensningsansvaret til 
nedlagte gruver hvor 
forurensningsansvaret per 
i dag ikke er avklart, både i 
gruvene og i områdene 
rundt (bergvelter, 
slagghauger o.l.). Her må 
det økonomiske ansvaret 
til selskapene som har 
hentet ut verdier fra 
gruveaktiviteten 
vektlegges i vurderingen 
av hvem som har 
forurensningsansvaret. SV 
ønsker at en tidfestet og 
forpliktende plan for 
opprydding av samtlige 
nedlagte forurensende 
gruver blir vedtatt. Partiet 
ønsker en avgjørelse om 
hvilket offentlig organ som 
er best egnet til å følge 
opp ansvaret for 

Avvises, ansees 
ivaretatt av 837 
- 838  
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opprydning av nedlagte og 
forurensende gruver hvor 
ansvaret ikke er avklart 
innen 5 år etter avvikling 
av virksomhet ved alvorlig 
grad av forurensning og 
innen 10 år etter avvikling 
av virksomhet ved 
moderat grad av 
forurensning 

1332 

Jobbe for utbygging av 
dobbeltspor, 
elektrifisering og 
halvtimesfrekvens på 
Trønderbanen så taskt 
som mulig.  vedtas   

155 

Legge til: 
mineralutvinning og 
vindkraft. 

redkom: Linjenummer 
170?? Avvises   

64 

Det grønne skifte skal 
ikke gå på bekostning 
av urfolksrettigheter. 

Redkom: som tillegg til 
linje 69 Vedtas   

831 

Nytt kulepunkt: 
mineralutvinning skal 
ikke gå på bekostning 
av den samiske 
kulturnæringen 
boatsoe,reindriften i 
deres leve- og 
beiteområder.   vedtas   

Tillegg i 
kulturminneve
rn linje 1018: 

Samisk historie er et 
forsømt område, som 
ikke ble betraktet som 
forkningsmessig 
interessant, før på 
1970-80 tallet. 
Sørsamiske 
kulturminner ble heller 
ikke viet særlig 
interesse før på 80-
tallet. Skandinavisk 
historie- og 
samfunnsforståelse 
består av mange 
dimensjoner. Det gjør 
også norsk, samisk og 
felles skandinavisk 
identitet- og 
tilhørighetsfølelse. Det 
samiske perspektivet 
har i stor grad blitt 
systematisk, bevisst og 
ubevisst;  

avvises til fordel 
for RED 11  
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underkommunisert 
og/eller utelatt i 
fortellingen i vår felles 
skandinaviske historie. 
Denne 
usynliggjøringen; har 
vært, og finnes fortsatt, 
i samfunnstrukturer 
som bidrar til nåtidig 
fornorskning. Å fortolke, 
produsere og fremme 
samisk historie i 
majoritetssamfunnet 
krever bevisste og 
viljesterke grep, når 
strukturene i 
utgangspunktet er 
optimalisert for å 
omhandle et 
norsk/vestlig 
perspektiv. Historie er 
essensielt for et 
menneskes identitets 
følelse. For å kjenne 
tilhørighet, både 
kulturelt og geografisk, 
er denne viktig. Som 
samfunn og kollektiv 
forståelse er historisk 
forskning vital. Hvem 
og hvordan man 
definerer historien, har 
mye å si både på 
enkeltindividnivå og for 
gruppers 
egenforståelse. Den 
tradisjonelle og 
kulturelle kompetansen 
som behøves for i det 
hele tatt å finne, og 
dokumentere samiske 
kulturminner og samisk 
historie prioriteres i liten 
grad. Denne 
kompetansen er 
avgjørende for å 
fortolke deler av den 
samiske historien på en 
autentisk måte. 

Kulepunkt linje 
1018 

-Jobbe for å synliggjøre 
samiske kulturminner 
lokalt og nasjonalt.  Vedtas   
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Kulepunkt linje 
1018 

- Jobbe for at den 
samiske kulturelle 
kompetansen 
hensyntaes og 
prioriteres, i sektorer og 
stillinger som har 
betydning for samisk 
historieforskning.  

Avvises til fordel 
for 68B  

Kulepunkt linje 
1018 

- Prioritere betydningen 
av kulturell kompetanse 
for stillinger som jobber 
med forvaltning av 
samisk forskning og 
forvaltning.  Vedtas   

Kulepunkt linje 
1018 

- Øke bevisstheten 
rundt samisk historie og 
kultur i hele 
skolesektoren, samt i 
universitet/høyskole 
nivå. Særlig innen 
humanistiske fag som 
eksempelvis historie og 
arkeologi. Læreplan/nasjonal politikk Avvises   

267 

Avskaffe dagens rigide 
fraværsgrense og heller 
la lærere bestemme om 
eleven har 
vurderingsgrunnlag  vedtas   

1305 strykes. 

Ut fra 
kunnskapsgrunnlag/forskni
ng som allerede eksisterer 
det kunnskap om effekter 
av gratis kollektivtransport. 
Det ser ut som at dette 
gjør at de som sykler/går 
går over til å bruke 
kollektivtransport. Ikke 
nødvendigvis får de som 
en vil ha over på kollektivt 
over på kollektivt. Som ble 
nevnt tidligere heller satse 
på rimeligere 
kollektivtransport i hele 
fylket . Bruke kunnskap 
som allerede finnes til å 
finne en "akseptabel" pris. Avvises  

9 

Endre "SV jobber for 
likestilling, likeverd og 
toleranse." til "SV 
jobber for likestilling, 
likeverd og aksept."  Vedtas   

257 
"kreve at alle som 
ønsker læremidler på  

DISSENS 3: Et 
flertall i  
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nynorsk får tilgang til 
det" til "kreve at alle 
som har krav på 
læremidler på nynorsk 
får tilgang til det" 

komiteen vil 
avvise 
forslaget, et 
mindretall 
bestående av 
Aune og 
Aasheim vil 
vedta forslaget 

334 

Fra "...på lik linje med 
menn." til "...på lik linje 
med gutter" 

Notat: Slik at det blir 'jenter 
og gutter', og ikke 'jenter 
og menn' Vedtas   

773 
Stryk kulepunkt linje 
773  

Stryk hele kulepunktet, er 
likelydende med punktet 
på linje 761 Vedtas   

430 

(Ny 430) Arbeide mot 
trakassering på 
bakgrunnn av seksuell 
orientering og 
kjønnsutrykk, og 
opprette en 
handlingsplan mot 
diskriminering og for å 
ha bedre inkludering av 
skeive , innenfor 
fylkeskommunens 
ansvarsområder"  Vedtas   

1229 

Forskning har vist store 
kjønnsforskjeller når det 
gjelder sykdommer som 
kreft, psykiske lidelser 
og kroniske 
sykdommer. Noen 
sykdommer rammer 
kvinner mer enn menn, 
og kvinner har ofte 
andre symptomer på 
sykdommer som 
rammer begge kjønn, 
som for eksempel 
hjerteinfarkt. Som et 
feministisk parti vil vi 
derfor vil ha mer 
forskning på 
sykdommer som 
rammer kvinner, og 
hvordan sykdommer 
slår ut hos kvinner. God 
svangerskaps- fødsel- 
og barselpolitikk er 
avgjørende for god 
kvinnehelse. Forskning 
har vist store 
kjønnsforskjeller når det 

Mitt forslag til tekst. 
Red.kom kan gjerne 
omskrive avsnittet om 
kvinnehelse da mitt forslag 
er sakset fra SV sin egen 
hjemmeside. Red.kom kan 
også vurdere om avsnittet 
om hygieneprodukter 
hører bedre hjemme under 
et annet punkt i 
programmet. 

Avvises, ansees 
ivaretatt av 
gjeldende 
politikk og 
programmet 
forøvrig  
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gjelder sykdommer som 
kreft, psykiske lidelser 
og kroniske 
sykdommer. Noen 
sykdommer rammer 
kvinner mer enn menn, 
og kvinner har ofte 
andre symptomer på 
sykdommer som 
rammer begge kjønn, 
som for eksempel 
hjerteinfarkt. Som et 
feministisk parti vil vi 
derfor vil ha mer 
forskning på 
sykdommer som 
rammer kvinner, og 
hvordan sykdommer 
slår ut hos kvinner. God 
svangerskaps- fødsel- 
og barselpolitikk er 
avgjørende for god 
kvinnehelse. 
 
Kvinnelige 
hygieneprodukter 
produserer mye søppel, 
alt for mye går i toalett 
og havner i naturen. 
Det er estimert at ca 
7% av søppel som 
havner i toalettet er 
bind, tamponger eller 
emballasje fra dette. I 
tillegg er det en 
betydelig kostnad for 
kvinner å kjøpe bind og 
tamponger i et 
livsløpsperspektiv, som 
gjør at bærekraftige 
produkter også kan ha 
en stor økonomisk 
gevinst. SV skal 
fremme mer bruk av 
bærekraftige 
menstruasjonsprodukte
r slik som for eksempel 
menskopp og 
menstruser og støtter 
utvikling av ytterligere 
slike produkter.  

819 

jobbe opp mot 
havbruksnæringa til å 
ta ansvar for, og  vedtas   
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bekjempe sosial 
dumping blant sjåfører 
som frakter 
oppdrettsfisk 

819 

Nytt kulepunkt: Sørge 
for at en får andre 
indikatorer inn i 
«trafikklyssystemet», 
som fiskevelferd, tetthet 
av anlegg i sonene, og 
rømming av 
oppdrettsfisk. Ved å få 
inn flere indikatorer 
foruten kun oppdaget 
lus på vill fisk, sikrer 
man en mer grundig, og 
korrekt forvaltning.  Vedtas   

819 

Sette press på at 
næringa går bort fra 
termisk avlusing, i tråd 
med informasjon fra 
flere offentlige 
forskingsinstitusjoner 
som 
Veterinærinstituttet.  

avvises, ansees 
ivaretatt i 
forslag 78  

819 

jobbe for at bruken av 
rensefisk som berggylt, 
og rognkjeks fases ut 
med bakgrunn i de 
store 
dyrevelferdsutfordringe
ne dyrene blir utsatt for 
i norsk havbruk.  avvises  

610 
Legge til " trygge 
beredskapen".  Ikke forslag  

608 
Mobil- og 
bredbåndsdekning  Ikke forslag  

609 

Gode mobil- og 
bredbåndsløsninger er 
viktig for å opprettholde 
bosetting, stimulere til  Ikke forslag   

610 

næringsutvikling og 
sikre sysselsetting i 
hele Trøndelag  ikke forslag  

610 

Ny tekst: 
næringsutvikling, sikre 
sysselsetting og trygge 
beredskapen i hele 
Trøndelag  Vedtas   

Tillegg linje 
1145. Legge til gruvedrift 

Gjør oppmerksom på at 
linje 1185 ikke er 
fullført..må rettes på Vedtas  

komme
t inn 
etter 
strek 
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193 

Der det allerede 
foreligger små 
åkerlapper (per 
definisjon matjord) 
inklemte i boligområder, 
som er lite produktive. 
Er det da bedre å 
etablere/bygge ut i mer 
urørt natur enn å ta i 
bruk denne "flekken"? 
Sett i lys av å bevare 
naturmangfold. Forselår 
derfor å omformulere 
denne linjen til noe 
mindre bastant, men 
samtidig ivaretar 
bevaring av matjord.  

Avvises - 
inensjonsforslag 

komme
t inn 
etter 
strek 

344 Styrk punktet  Ikke fylkespolitikk 
Avvises til fordel 
for RED 5 

Etter 
stred 

283 Stryk punktet Ikke fylkespolitikk Vedtas  
Etter 
strek 

Nytt punkt 7.1 

Kalle det Arealbrukog 
skyve de andre 
punktene nedover. 
Arealregnskap som 
overskrift og bruke den 
innsendte teksten i sin 
helhet.  

Avvises til fordel 
for RED 3 

Etter 
strek 

 

Trøndelag SV vil 
respektere dommeren i 
høyesterett og kreve at 
vindkraftanlegget på 
Storheia og Roan rives 
og tilbakeføres snarest.  

Avvises til fordel 
for forslag 48  

     
     

306 
legge til "i alle aldere" 
etter (...)som gir folk  Vedtas  

 

Si nei til vindkraft i 
sårbare naturområder, 
utmarksområder og 
områder for reindrift  Vedtas  

179 

Innføre arealregnskap 
og arealnøytralitet for å 
styrke naturmangfold 
og jordvern  Vedtas  

311 
legge til: for å bidra til 
motivasjon og mestring   Vedtas  

344 og 354 

Styrke 
seksualundervisningen 
gjennom å sørge for at 
undervisning i større 
grad handler om  Vedtas  
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grensesetting, ulike 
kjønnsuttrykk og 
seksuelle orienteringer 
for å sikre at elever i 
videregående skole 
lærer om skeiv 
frigjøring og får et aktivt 
forhold til ulike 
personlige pronomen. 

 

Nytt avsnitt: 
Frivilligheten utgjør for 
mange selve folkesjela i 
Norge og bidrar til å 
hindre ensomhet og 
utenforskap. 
Frivilligheten bidrar 
hvert år med en enorm 
mellommenneskelig 
verdiskapning som ikke 
kan måles i kroner og 
øre. Frivilligheten etter 
pandemien står 
dessverre svakere i 
hele Norge, også i 
Trøndelag. Trøndelag 
må derfor ta en 
lederposisjon for å få 
tilbake de frivillige til å 
bidra med sin innsats 
fordi som frivillig har du 
muligheten til å se og 
forstå mennesker på en 
helt annen måte. 
Frivilligheten legger til 
rette for en unik 
menneskelig kontakt 
som ingen andre 
organiserte aktiviteter 
er i stand til å få til. Høy 
inflasjon gjør dessverre 
at frivillige 
organisasjoners 
økonomiske 
handlingsrom også blir 
skrenket inn. Dette 
begrenser deres 
muligheter til å skape 
aktivitet og til å bidra 
med sitt 
samfunnsbidrag. 
Trøndelag SV vil derfor: 
- Invitere frivilligheten 
inn til dialog i saker 
som angår deres  Vedtas  
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aktiviteter - Legge til 
rette for at frivilligheten 
skal kunne drive 
inntektsskapende 
arbeid med formål om å 
holde formålsarbeid 
gratis eller til lavest 
mulig pris - Sikre midler 
til drift, ikke prosjekt, 
siden friedriftsmidler 
siker at 
kjerneaktiviteten kan 
fortsette.  

Erstatt punkt: 
1067, 1068, 
1071, 1072 og 
1073 

Sikre bevaring av 
trehusmiljøer og andre 
verneverdige bygg i 
Trøndelag  Vedtas  

 (...) i regionalt planverk   Vedtas  

 

Erstatte kulepunktet til: 
videreutvikle offentlige 
tannlegevakter i fylket.  Vedtas  

 

Tilleggspunkt:- i 
samarbeid med de ulike 
kommunene sørge for 
at elever får 
undervisning om rus og 
rusmidler på en 
kunnskapsbasert måte 
gjennom involvering av 
fagpersoner på 
området.   Vedtas  

1048 

Den samiske 
kulturarven er en del av 
Trøndelag sin historie.  
Det samiske 
perspektivet har i stor 
grad blitt systematisk, 
bevisst og ubevisst; 
underkommunisert 
og/eller utelatt i 
fortellingen i vår felles 
skandinaviske historie.  
Denne 
usynliggjøringen; har 
vært, og finnes fortsatt, 
i samfunnstrukturer 
som bidrar til nåtidig 
fornorskning. Vi må 
derfor synliggjøre og 
likestille den samiske 
historien i Trøndelag  Vedtas  
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Øke antallet ansatte med 
sosialfaglig kompetanse i 
den videregående skolen   Vedtas  

 
 
Vedtak: Valgprogram med endringer er vedtatt 
 
Tilbakemeldinger fra delegater på at voteringen hadde noen svakheter: 
- Ikke mulig å stemme imot forslaget som helhet når to forslag settes opp mot hverandre 
- Forslag som ikke er motstridende ble stemt opp imot hverandre 
- Personvalg ble gjort åpent, og ikke skriftlig hemmelig 
 
 

Nummer Navn 

68 Lars Dahlgren 

64 Mona Berger 
 

En avstemning som ble 37 mot 36 stemmer.  

 
SAK6: Uttalelser 
Innkomne 
endringsforslag til 
Uttalelser:      

1 U1 
Lars 
Dahlgren 25 

Endre avslutning på avsnitt,; Havbruket må samtidig 
anerkjenne at de profitterer stort på bruk av fellesskapets 
ressurser. Det tydeligste beviset på havbruksnæringens 
superprofitt er synlig på den børsnoterte verdien av 
selskapene og på skattelistene hvor eiernes inntjening er 
synlig. De med høyest inntjening, ifølge skattelistene, 
langst kyst-Trøndelag, er utelukkende havbrukseiere. Avvises  

2 U1 
Lars 
Dahlgren 

4-
13 

Helhetlig forslag: Alle tall over en million skrives ut med 
bokstaver fremfor siffer, eks fra linje 5 " 1,884 billioner 
kroner" Vedtas  

3 U1 
Mats 
Ekiassen 53 

Intensjonsforslag endres til å være øremerkes helse. 
Omfordeling. Avvises   

4 U6  
Tore 
Aasheim 30 

Trøndelag SV mener uansett at alle ledd i produksjonen 
må være bærekraftig. Dette gjelder også fremtidige 
anlegg, ikke eksisterende som i dag er lagt ut som 
havbruk. Avvises  

 
 
Vedtak:  
Uttalelse 1 Vedtatt med endringer 
Uttalelse 2 Vedtatt 
Uttalelse 5 Vedtatt 
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Uttalelse 6 Avvist – sendt tilbake til distriktspolitisk utvalg 
 
 
SAK7: Valg 
 
Følgende hadde ordet: 
Nummer Navn 

86 Marit Voldsund Fjeldvær 

4 Hilde Danielsen 

1 Ottar Michelsen 

88 Bella Jørgensen 

67 Iben Moum Nyvold 
 

 AU  

Nytt forslag: Frida Amdal (Levanger på fast plass). Kjersti 
Tommelstad inn på 1. varaplass med observatørstatus. (Gjermund 
Eggen går ut av delegasjonen pga. forfall)    

 Torgeir Strøm  
Landsmøteutsendinger: Namsos SV foreslår Kjersti Tommelstad 
som 1. vara med observatørstatus. 

Utgår hvis 
AUs forslag 
vedtas.  

 
Marit 
Fjeldvær  

2 vara og observatør: Framlegget: byt observatør Eirin Holm 
Rise (Trondheim) med Bella Jørgensen (Trondheim)   

 
Hilde Gaebpie 
Danielsen  

Vi har idag ingen forslag inne på leder i kvinnepolitisk forum 
Trøndelag SV. Jeg kommer derfor med et forslag på Mona Berger 
som leder av kvinnepolitisk utvalg i Trøndelag SV.   

 
 
Delegasjon til landsmøte 2023:  
 
Styrets innstilling 1-17: Vedtatt 
Styrets innstilling vara/observatørplass 2: Bella Jørgensen bytter plass med Eirin Holm Rise 
Styrets innstilling vara og observatørplass 1+3-6: vedtatt 
 

Valg av fylkesstyre: 
Innstilt leder: valgkomiteens innstilling vedtatt 
innstilt nestleder: valgkomiteens innstilling vedtatt 
Innstilt kasserer: valgkomiteens innstilling vedtatt 
Faste styremedlemmer og varaer: valgkomiteens innstilling vedtatt 
 

Landsstyrerepresentanter: 
Revisor: valgkomiteens innstilling vedtatt 
 

Utvalgsledere: 
 




