
1 
 

ARBEIDSPROGRAM NTSV 2015 – 2019 

Vedtatt på Nord-Trøndelag SV sitt fylkesårsmøte 1. februar 2015 

DEL GODENE 

For SV er det et grunnleggende mål at alle mennesker skal gis like muligheter i samfunnet, 

uavhengig av klassetilhørighet, kjønn og etnisitet. Demokratiet må bestemme mer, og 

markedet mindre. Et sterkt offentlig eierskap i ressurser, infrastruktur og næringsliv betyr 

mer makt til folk og folkevalgte, i stedet for at makten skal ligge hos dem som har flest 

penger. 

SV er et sosialistisk parti. Vi vil styrke fellesskapet og folkestyret på bekostning av 

markedskreftene. 

SV er et miljøparti. Vi mener kampen mot klimaendringene er vår tids viktigste spørsmål. 

SV er et feministisk parti. Vi aksepterer ikke at lønn og makt skal fordeles etter kjønn. 

SV er et fredsparti. Vi ønsker å utvikle vår rolle som en fredsskapende nasjon. 

SV er et antirasistisk parti. SV kjemper for ikke-diskriminering, rettferdighet og mangfold. 

I SV sin distriktspolitikk er begrepet folkestyre særlig viktig. Dette vil si at Nord-Trøndelag 

SV arbeider for desentralisering av makt, kapital og eiendom. Gjennom å reversere 

markedsstyringa, vil en oppnå en spredning av makt og kapital. Nord-Trøndelag SV vil 

gjennom en slik utvikling sikre lokal råderett over ressurser, og samtidig utvikle lokalt 

eierskap i næringslivet. 

SAMFERDSEL OG INFRASTRUKTUR 

Nord-Trøndelag SV mener at fylkets samferdselspolitikk skal inneholde en satsing for 

bosetting og bolyst. Nord-Trøndelag SV mener at god infrastruktur på samferdsel og IKT 

er av avgjørende betydning for næringsutvikling og bosetting. Det skal stimuleres til 

miljøvennlige og trafikksikre samferdselsløsninger. Det er et samfunnsansvar å sikre full 

bredbånd- og mobildekning i hele fylket. Vi vil ha bedre jernbane, fylkesveier, 

bussforbindelser, bru-, båt- og ferjemuligheter. 

 

Nord-Trøndelag SV vil: 
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- ha flere og bedre trafikksikkerhetstiltak som effektivt motvirker ulykker 

- arbeide for at det bygges flere gang- og sykkelveger, for å stimulere barn og voksne til 

å gå og sykle på skole, arbeid og trening. Alle elever må få trafikksikre skoleveier 

- arbeide for flere parkeringsplasser og ladestasjoner for el-biler ved offentlige bygg og 

sentrale parkeringsområder i fylket  

- styrke vedlikehold av fylkesveier og fjerne flaskehalser som hemmer uttransportering 

av skog, mineraler og annen tungtransport fra distriktene 

- arbeide for å sikre innbyggernes mulighet for å reise billig og kollektivt – også om 

kveldene 

- arbeide for å videreutvikle tilbringertjenesten i distriktene med blant annet å redusere 

bestillingstiden og gi bedre informasjon, bedre dagens ferge- og hurtigbåttilbud på 

Fosen- og Namdalskysten, samt støtte arbeid for bruer der det er fornuftig 

- støtte arbeidet for bruforbindelse mellom øya Jøa og fastlandet, og bruforbindelse 

mellom Utvorda i Flatanger i retning kommunesentret 

- arbeide for å ruste opp og elektrifisere Trønderbanen og Meråkerbanen, forlenge 

enkelte avganger på Trønderbanen til Grong, samt ruste opp Nordlandsbanen gjennom 

hele fylket for både gods- og persontransport med flere krysningsspor 

- arbeide for at arealplaner og sentrumsutvikling tar hensyn til dyrkamark, miljø, 

sikkerhet for myke trafikanter, og bevaring/opprettelse av grønne lunger 

- arbeide for universell utforming av bygg og anlegg, sentrumsområder og 

kollektivtransport for å sikre alle muligheter til framkommelighet 

- arbeide for full bredbånd- og mobildekning i hele fylket  
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OPPVEKST OG UTDANNING 

Nord-Trøndelag SV vil skape gode og trygge oppvekst- og opplæringsvilkår for barn og 

ungdom. Nord-Trøndelag SV mener det er viktig at barn gjennom leik og læring blir gode 

og kunnskapsrike medmennesker. Vi mener det er viktig at elevene tilegner seg mest 

mulig kunnskap som er anvendelig for samfunnet i framtida. I dag eier fylkeskommunen 

den videregående opplæringa. Nord-Trøndelag SV vil arbeide for at det er det offentliges 

ansvar å eie og drive ordinære videregående skoler i Nord-Trøndelag. Mye av frafallet i 

videregående skole kunne vært unngått med mindre teori på yrkesfag, og muligheter til å 

lage ekstraordinære løsninger for hver enkelt ungdom utenfor dagens ordinære løp. 

Samtidig kan vi legge enda bedre til rette for mestringsopplevelser og utvikling for de som 

evner å gjennomføre. En god skole er avgjørende for gode lokalsamfunn, en god 

oppvekst, et produktivt samfunn og et godt samfunn. Nord-Trøndelag SV vil arbeide for at 

fylket og kommunene har strategier og programmer som fremmer mangfold, gode verdier, 

robusthet og trygge oppvekstmiljø for barn og unge, for å motvirke mobbing, utrygghet, rus 

og negative miljø. 

Nord-Trøndelag SV vil 

- arbeide for at barnehagene i større grad skal være offentlig drevet, og at grunnskolene 

og de videregående skolene forblir et offentlig ansvar 

- arbeide for fortsatt å opprettholde en desentralisert struktur på de videregående 

skolene i fylket 

- arbeide for at Nord-Trøndelag skal få økt lærertetthet i barnehage og skole, slik at våre 

lærere har god tid til å ta seg av barna 

- sikre gode rådgivningstjenester for elevene 

- arbeide for å få opprettet flere læreplasser. Elever uten læreplass skal tilbys alternative 

løp for å oppnå fag- eller svennebrev 

- arbeide for mer praksis i praktiske faglinjer 

- etablere forsøksordning med fagplaner for klima- og miljøfag innen bygg- og 

anleggsfag 

- ha gode tilbud for å stabilisere, utrede og bedre ungdommers mentale helse  

- skape nye ordninger for alternativ kvalifisering for elever som ikke finner seg til rette 

verken i ordinær videregående opplæring eller arbeidsliv  

- kreve større innsats mot mobbing, trakassering, kroppsfiksering og prestasjonspress  

- arbeide for tilgang på sunn mat og drikke, og mer fysisk aktivitet, i skolen 

- arbeide for en tydeligere fordeling av barnevernets ansvar og oppgaver, og bedre 
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samarbeidet med andre velferdsaktører  

- arbeide for at ungdomspsykiatrien får tilført mer ressurser, for bedre å hjelpe de barn 

og unge som har det vanskeligst i våre lokalsamfunn 

- øke helsesøsterressursen i videregående skole 

- innføre 60 minutter fysisk aktivitet i grunnskolene hver dag 

KULTUR OG FRITID 

Kultur- og fritidsaktiviteter er blant de viktigste byggende elementer i samfunnet. Gjennom 

deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter på ulike arenaer utvikler vi fellesskap, god helse, nye 

ideer og uttrykksformer, og en bedre forståelse mellom ulike grupper i befolkningen. 

Frivilligheten og fellesskapsverdiene innenfor kultur- og idrettsmiljøer må styrkes i møtet 

med et økende press fra liberalistiske verdier, hvor individets interesser settes foran 

fellesskapet. En aktiv kultur- og idrettspolitikk kan også bidra til en positiv lokal og regional 

utvikling. Nord-Trøndelag SV vil aktivt følge opp kulturloven, slik at alle innbyggerne i fylket 

skal få tilgang til kunst- og kulturopplevelser. Vi vil være en aktiv forkjemper for 

allemannsretten, samt bidra til å øke tilgjengeligheten for alle innenfor enkelte 

naturområder. 

Nord-Trøndelag SV vil 

- gi kultur- og idrettspolitikken en mer sentral plass som drivende kraft med hensyn til 

friskhet, sosial utjevning, integrering og næringsutvikling i lokale og regionale planer 

- støtte tiltak som kan bidra til at frivillig innsats innenfor kultur- og idrettsarbeid styrkes 

- legge til rette for å stimulere profesjonell utøving innen alle kunstarter, blant annet 

gjennom å styrke Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken 

- ivareta den idrettsfaglige kompetansen på fylkesnivå, for å gi kommunene god 

veiledning om utvikling av idrettsanlegg og søknader om spillemidler 

- prioritere støtte til breddeidretten, og støtte opp under breddeidrettens viktige verdier 

- støtte Idrettsforbundet i at barneidretten må beholde grenser for topping av lag 

- at barn og unge skal få benytte idrettsanlegg gratis til egenorganiserte aktiviteter 

- tilrettelegge for at det tilbys timer med gratis bruk av idrettshaller 

- tilrettelegge ulike typer arenaer i nærheten av boligområder, hvor barn og unge gratis 

kan drive ulike former for uorganiserte og kreative, kulturelle og fysiske aktiviteter 

- verne om, og så langt det er mulig, jobbe for å bevare etablerte ungdomshus 

- stimulere alle til å ta vare på egen helse, gjennom å øke tilgjengelighet til friområder og 

naturområder, hvor folk kan drive fysisk aktivitet og oppleve mental rekreasjon 
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- være restriktive til inngrep som svekker allemannsretten 

- styrke Ungdommens Kulturmønstring 

- utvikle tilbud hvor barn og unge med særskilte talenter innenfor kultur skal få 

videreutvikle seg 

- utprøve nye former for organisering av kulturskolene, eksempelvis regionalt samarbeid 

- utvikle rimelige ordninger for kulturaktiviteter og skyss 

- øke rekruttering av, og øke godtgjøring til, støtte- og fritidskontakter 

- videreutvikle og styrke musikktjenesten i Nord-Trøndelag (MINT) for å bistå lokale 

utøvere, kulturskoler og andre 

- fortsette satsing på Midtnorsk Filmsenter gjennom støtte til både profesjonelle utøvere 

og ungdom 

- sørge for at fylkesbiblioteket har tilstrekkelige ressurser til å bistå skole- og 

folkebibliotekene i formidlingsarbeid og kompetanseheving 

- videreføre gratisprinsippet i bibliotekene 

- arbeide for at alle innbyggerne har gode og framtidsretta bibliotektjenester, hvor 

bibliotekene blir en viktig kulturell samlingsplass 

- sikre at fylkeskommunen har god kompetanse på kulturminnevern, for å bistå 

kommuner og grunneiere i å ta vare på kulturminnene 

- ivareta samisk kultur i hele fylket, og støtte opp om byggingen av et nytt Saemien Siijte 

ENERGI 

Energisektoren skal i hovedsak være offentlig eid og politisk styrt. Nettleien for strøm må 

bli den samme i hele Norge, og det må innføres ett prisområde for strøm over hele landet. 

Nord-Trøndelag fylkeskommune har en god klima- og energiplan. Nord-Trøndelag SV vil 

arbeide for at planen blir realisert gjennom konkrete tiltak. Det må utarbeides årlige 

handlingsplaner som følges opp med klimaregnskap. 

Nord-Trøndelag SV vil gjøre Nord-Trøndelag til et foregangsfylke for energiøkonomisering 

og satsing på ny fornybar energi. Kravene til en miljømessig bærekraftig utvikling må 

bestemme hvilken energiproduksjon som skal utbygges. Satsing på ENØK må bli det 

viktigste bidraget for å redusere klimautslippene. Det vil frigi energi til industri og 

lokalbefolkningen i Midt-Norge, uten naturinngrep.  

ENØK-satsing vil samtidig skape nye arbeidsplasser spredt ut over hele fylket. 

Nord-Trøndelag SV vil: 

- arbeide for gjeninnføring av to-prissystem på strøm 
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- modernisere eksisterende vannkraftverk, og ruste opp eksisterende linjenett. 

- følge opp plan for energiøkonomisering av fylkeskommunale bygg 

- øke bruken av nettmøter og videokonferanser 

- at miljøhensyn skal være avgjørende i spørsmål om etablering av småkraftverk og 

elvekraftverk 

- legge til rette for mer bruk av bioenergi, og jobbe for bygging av biogassanlegg i Skogn 

og Namsos 

- gi støtte til forskning, utvikling og bruk av ny fornybar energi, for eksempel solenergi 

- stimulere til at offentlige og private bygg kan bli sjølforsynt med energi, gjennom bruk 

av alternative energikilder som for eksempel solceller, jordvarme og vindturbiner. En 

viktig forutsetning er akseptabel plassering, og mulighet for salg av eventuelt 

energioverskudd ut til linjenettet 

- lage en helhetlig plan for produksjon av elektrisitet og energibruk, blant annet for å 

hindre videre import av strøm produsert av kull og atomkraft, og redusere bruk av 

fossilt brennstoff 

- at alle fylkeskommunale bygg som minimum skal ha passivhusstandard, med en 

ambisjon om plusshusstandard 

- at NTE fortsatt skal være eid og styrt av folket i Nord-Trøndelag, og at vi derfor må 

gjenopprette den politiske styringa av NTE. NTEs eierskapsandeler skal ved en 

eventuell deling fordeles på basis av tre elementer: innbyggertall, kraftproduksjon og 

en tredje andel som fordeles på alle medlemskommuner 

LANDBRUK OG TRYGG MAT 

Mat- og landbrukspolitikk er viktig for alle. Primærnæringene skal produsere trygg mat, 

sikre matforsyningen, opprettholde beredskapen, og videreføre kunnskap og kultur. 

Primærnæringene jordbruk, skogbruk, reindrift, fiske og havbruk spiller en viktig rolle for 

bosetting og sysselsetting i Nord-Trøndelag. Nord-Trøndelag SV arbeider for en politikk 

som kombinerer næringsutvikling, bærekraftig bruk og bedre energiutnytting. Matjorda og 

rent hav er en begrenset ressurs, som det er et nasjonalt ansvar å ta vare på. Nord-

Trøndelag SV vil arbeide for at matproduksjonen og bosettingen skal opprettholdes i hele 

fylket, og at nordtrønderne skal få tilgang på kortreist, økologisk og trygg mat basert på 

nordtrønderske ressurser. Vi må føre en aktiv jordvernpolitikk, for å hindre nedbygging av 

matjord.  
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Nord-Trøndelag SV vil 

- arbeide for at gårdbrukerne sikres ei årsverksinntekt på linje med gjennomsnittlig 

industriarbeiderlønn 

- arbeide for dyrs rettigheter og forbedre deres leveforhold 

- arbeide for bedre merking av mat 

- ha et GMO (genmodifiserte organismer)-fritt Nord-Trøndelag 

- arbeide for å økologisere matproduksjonen på sjø og land 

- arbeide for variert bruksstruktur innenfor landbruket og desentralisert foredling 

- ha bedre rammevilkår for foredlings- og næringsmiddelindustrien, for å sikre lokal 

foredling av råstoffer  

- øke matproduksjonen og sjølforsyningsgraden basert på norske ressurser 

- arbeide for desentraliserte kornlager 

- arbeide for å sikre reindrifta, ved å trygge beitearealer og flytteleier, og unngå 

arealinngrep som begrenser utviklingsmulighetene til næringa.  

- arbeide for flere midler til bevaring av kulturlandskap  

- ha økte tilskudd til bærekraftig høsting og fornying av skogressursene  

- støtte kystfiskernes kamp for å beholde fiskekvoter og råfiskloven, fiskernes 

samvirkeorganisering 

- arbeide for økologisering av oppdrettsnæringa, og stille krav om bærekraftig oppdrett 

med utslippsfrie og rømningssikre (lukkede) anlegg  

- etablere omfattende forskningsprogram for å gjøre oppdrett mer miljøvennlig  

- sikre nasjonalt og lokalt eierskap til naturressursene  

- føre en restriktiv jordvernpolitikk 

- bevare Statsskog i folkets eie    

- at mer av regionalt utviklingsprogram (RUP) skal brukes til videreutvikling av 

tilleggsnæringer i landbruket 

- arbeide for et tettere samarbeid mellom primærnæringene og skolen 

- satse på kortreist mat 

NATUR OG MILJØ 

Nord-Trøndelag SV mener at det er vårt felles ansvar å etterlate jorda slik at kommende 

generasjoner har like gode muligheter som oss. Naturmangfoldsloven forplikter det 

offentlige til å ta vare på artsmangfoldet og de naturgitte ressurser vi har. Det betyr å bruke 

naturressursene på en bærekraftig måte, og å sørge for vern av rødlistede og sårbare 

arter, sjeldne naturtyper og verdifulle naturområder. Det må ikke gis nye konsesjoner for 



8 
 

oppdrett av laks, uten at det foreligger en løsning på lus- og rømningsproblematikken. 

Nord-Trøndelag SV vil 

- arbeide for bedre beskyttelse av vassdrag og våtmarksområder 

- arbeide for at mineralutvinning skal foregå på en bærekraftig måte, og kreve at utslipp 

fra mineralindustrien renses 

- støtte forskning og tiltak for bedre energigjenvinning og reduserte klimautslipp fra 

landbruk, fiske, havbruk, industri, samferdsel og service 

- gå imot ytterligere oppdrettskonsesjoner utenfor Trøndelagskysten, inntil problemene 

med lakselus og rømming er løst, samt arbeide for at oppdrett av torsk avvikles og at 

lakseoppdrett fases over i lukkede anlegg 

- fremme forslag om økt satsing for å bevare villaks og sjøørret, samt arbeide for å få 

kanalisert ytterligere forskningsmidler til formålet 

- kartlegge svevestøv i byene, og gjøre tiltak der det er nødvendig 

- bevare Statsskog i folkets eie 

- at skogbruket skal drives mest mulig bærekraftig 

- fjerne og hindre innføring av nye arter som ikke naturlig hører hjemme i floraen eller 

faunaen i vår region 

- hegne om allemannsretten, og gjøre naturen tilgjengelig for alle 

- bevare Trongfossen, og hindre vindkraftutbygging i nordtrønderske fjell  

- arbeide for å skape ordninger for husholdninger som produserer strøm 

- arbeide for en rovdyrpolitikk bygd på internasjonale forpliktelser, lokale erfaringer og 

forskningsbasert kunnskap 

- etablere bedre beredskap for raskt og effektivt uttak av skadedyr 

- la sørsamene forvalte en egen andel av rovdyrkvotene  

DEMOKRATI OG REGIONAL UTVIKLING 

Et velfungerende demokrati med et sterkt folkestyre bygger på at folk føler tilhørighet til, og 

ansvar for, det samfunnet de lever i. Folkelig engasjement stimuleres av muligheter for 

reell innflytelse på viktige beslutninger som angår deres hverdag. Vår regionale utvikling 

må kjennetegnes ved at vi har levende bygdesamfunn og byer, side om side, som 

vektlegger bærekraftsperspektiv i samfunnsutviklinga. Nord-Trøndelag SV vil arbeide for 

en kommunestruktur basert på desentralisering, nærhet og få heltidspolitikere. 

Kommunesammenslåing bør bare skje der lokaldemokratiet har gitt samtykke til det. 

Forutsetninger for ny framtidig kommunestruktur, er at kommunene må få et bedre 

nærings- og inntektsgrunnlag, sikres bedre kapasitet og kompetanse innenfor 
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tjenesteyting, få et bedre bo- og arbeidsmarked, og skole-, helse-, velferds- og kulturtilbud. 

Lokaldemokratiet må bidra til å styrke innbyggernes opplevelse av nærhet til, og forståelse 

for, både lokalsamfunnet, storsamfunnet og det internasjonale samfunnet. 

Nord-Trøndelag SV vil 

- videreutvikle lokaldemokratiet ved å gi de yngre en større rolle, og reell medvirkning, i 

lokalpolitiske prosesser og valg 

- bidra til å innføre stemmerett for 16-åringer i kommunevalgene 

- beholde tre forvaltningsnivå 

- at rådgivende folkeavstemninger bør benyttes for å avgjøre framtidig kommunestruktur  

- jobbe for at kommunene får større overføringer for å styrke tjenesteytinga overfor 

befolkninga. En eventuell ny kommunestruktur må ikke inneholde incitamenter til 

privatisering og kommersialisering av kommunenes kjerneoppgaver. Staten skal også 

for framtida sikre en god forvaltning av våre viktigste felles ressurser og interesser 

- at kommunene og fylket sammen skal identifisere det som er hensiktsmessig 

kommune- og regionstruktur, på bakgrunn av vår kunnskap om egne ressurser, fortrinn 

og målsettinger for framtida 

- føre en aktiv jordvernpolitikk og hindre unødvendig nedbygging av matjord, gjennom å 

utarbeide tydeligere utbyggingskriterier og prioriteringer i overordnede planer for 

arealforvaltning 

- støtte overføring av fylkeskommunens næringsfondmidler til regioner/kommuner 

- arbeide for å opprettholde desentraliserte barnehager og skoler. Ny skolestruktur må 

vurderes med utgangspunkt i både distriktspolitiske målsettinger og regionale 

målsettinger, framfor økonomiske betraktninger. De videregående skolene må gis en 

større rolle som en motor for bosetting, og lokal og regional utvikling, gjennom større 

relevans og tilknytning til lokalsamfunnets behov for kompetanse 

- arbeide for å opprettholde desentraliserte kulturarenaer, bibliotek og kulturskoletilbud 

HELSE OG OMSORG 

Helsetjenester skal ytes der folk bor. Dette er et offentlig ansvar. Tjenester skal ytes 

uavhengig av personlig økonomi. Folkehelse er et kollektivt ansvar. Dette gjelder også 

tannhelse. 

Nord-Trøndelag SV vil 

- styrke kvaliteten i eldreomsorgen ved å innføre en bemanningsnorm 



10 
 

- ha økt satsing på forebygging og helsefremming gjennom stimulering til fysisk aktivitet 

og sunne kostvaner 

- utvikle samarbeidet mellom fylkeskommunen og HUNT om helseforskning og utvikling 

av gode tiltak som kan bedre folkehelsa 

- fremme tjenester som sikrer livsmestring ut fra den enkeltes muligheter 

- arbeide for at lavterskeltilbud gjøres tilgjengelig for de som trenger det mest 

- ha regional, folkevalgt styring av sykehusene 

- at vår samhandlingsreform i helsevesenet skal handle om at alle som arbeider med 

helse, både offentlig, privat, kommunalt, regionalt og statlig, skal sørge for helhet fra 

forebygging til behandling og oppfølging 

- ha to lokalsykehus i Nord-Trøndelag, som skal sikre nærhet til øyeblikkelig hjelp og 

fødeavdeling 

- ha en desentralisert utrykningstjeneste som er et offentlig ansvar 

- at pasienttransporten må tilbake til den offentlige transportordningen, der drosjene får 

tilbake sin rolle 

- at tannhelse skal likestilles med andre helsetjenester 

- sikre etablering av flere lærlingplasser innen helse og omsorg, gjennom bedre 

samarbeid mellom fylkeskommune og kommune 

- at familievikar skal etableres som tilbud gjennom helsestasjonen 

- ivareta og følge opp rusavhengige gjennom en helhetlig behandlingskjede 

GRØNT ARBEIDS- OG NÆRINGSLIV 

Nord-Trøndelag SV vil arbeide for et framtidsretta og miljøvennlig næringsliv, i nært 

samarbeid med næringslivet og fagforeningene. Vi mener arbeids- og næringspolitikken 

skal bygge på et samfunnsøkonomisk fundament. Full sysselsetting og verdiskaping skal 

sikres innenfor ei bærekraftig ramme. Dette forutsetter mer forskning, fokus på, og bruk 

av, ny kunnskap, og grønn teknologi. Vi mener at arbeids- og næringspolitikken skal bidra 

til å skape verdier som er nyttige både for samfunnet, og som sikrer at flest mulig hoder 

bidrar med kunnskap og arbeidskraft. Nord-Trøndelag SV vil stimulere til næringsutvikling i 

distriktene, for å sikre arbeidsplasser der folk bor. 

Nord-Trøndelag SV vil 

- ha økt politisk styring over offentlige og nasjonale tjenester, for å sikre lik kvalitet og 

pris på tjenestene 

- sikre ressursforvaltning gjennom lokalt eierskap i bedrifter som beskatter 
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naturressursene. Miljøkriterier skal vektlegges ved tildeling av regionale 

utviklingsmidler 

- at eierskapet til NTE skal, ved en eventuell tilbakeføring til kommunene, fordeles på 

basis av tre elementer: innbyggertall, kraftproduksjon og en tredje andel som fordeles 

på alle medlemskommuner 

- ha støtteordninger for nærbutikker 

- at differensiert arbeidsgiveravgift skal videreføres 

- at utjamningsordninger på diesel innføres for utsatte næringer 

- styrke kvinners andel av etablering og næringsaktivitet 

- påse at hvert kjønn har minst 40 % representasjon i styrer 

- øke andelen heltidsstillinger og begrense bruk av midlertidighet i arbeidslivet 

- gi alle mulighet til å delta i et inkluderende arbeidsliv 

- gi asylsøkere arbeidstrening og aktivitetstilbud 

- at regionale utviklingsmidler skal bidra til å sikre lokalt eierskap til bedrifter, ved at 

tildeling av tilskudd forutsetter et fortsatt lokalt eierskap. Dersom bedrifter selges ut, 

skal tildelte regionale utviklingsmidler tilbakebetales 

- at regionale utviklingsmidler skal prioriteres til virksomheter som oppfyller miljøkriterier  

- arbeide for at regionalt utviklingsprogram skal ha integrering av innvandrerbefolkningen 

som ett av sine satsningsområder 

- arbeide for at regionale utviklingsmidler skal ses i sammenheng med kulturmidler, for å 

utvikle attraktive kulturmiljøer og stimulere kunstnere til å etablere seg i fylket 

- arbeide for at en større andel av regionalt utviklingsprogram (RUP) skal brukes til 

videreutvikling av tilleggsnæringer i landbruket 

- være kritisk til at offentlig forvaltning tilpasses markedstenking og EØS-regler 

- gjennomgå fylkets innkjøpsordninger og anbudsregler og tøye praksisen mest mulig 

vekk fra markedstilpasning i EU/EØS, for å unngå at store selskap utenfor kommunene 

og fylket får konkurransefortrinn, og utkonkurrerer lokalt næringsliv om å levere varer 

og tjenester til kommuner og fylkeskommunen 

- innføre krav om at bedrifter som skal handle med, og arbeide for, kommuner og 

fylkeskommunen, skal ha lærlingeplasser 

- arbeide for at offentlig innkjøp av mat skal være minimum 20 % økologiske produkter 


