
Årsmelding fra fylkes0ngsgruppa 2020 

Fylkestingsgruppa består av Yvonne Wold (gruppeleder/fylkesutvalg), 
Kim Thoresen-Vestre (samferdselsutvalg), Anders Lindbeck 
(utdanningsutvalg), og Line Karlsvik (1. vara til kultur-, næring- og 
folkehelseutvalg og fylkesting). De tre første er faste medlemmer i 
fylkestinget. Vi er i posisjon sammen med AP, SP, KRF, MDG og V. 

I «koronaåret» har møtene i fylkestingsgruppa 
vært knyttet til forberedelsesmøter før 
tingsamlingene, og budsjettmøter. Det har vært 
6 digitale møter og 2 fysiske møter. 

Etter et svært krevende år i 2019 som fikk et 
bedre resultat enn først antatt har det i 2020 
vært viktig å føre en ansvarlig økonomisk 
politikk, samtidig som vi har kompromisset oss 
fram til gode SV-prioriteringer og forsøkt å holde 

hjula i gang i økonomien i fylket. 

Noe av det vi er mest fornøyde med å ha funnet plass til ved 
budsjettvedtak i 2020 er: 
At det endelig blir bygging av fjøs på Gjermundnes, at vi ivaretar ei lang 
rekke linjetilbud for videregående skole som var foreslått nedlagt, at vi får 
inn nødvendig investering på Borgund i perioden, legger inn penger til 
ekstra læremiddel, og 10 millioner til å spesielt ivareta ungdommer som 
står i fare for å ikke få seg læreplass eller ramler ut av videregående 
opplæring.  
Vi har valgt å unngå nedleggelse av videregående skoler og å 
opprettholde en desentralisert skolestruktur. Noe flertallet enige om. 
Næringslivet i de ulike kommunene i fylket trenger rekruttering, sårbare 
elever trenger å få bo hjemme, og den høye gjennomføringsgraden i Vgo 
i møre og Romsdal er nok nært knytta til at vi har et godt desentralisert 
tilbud. 

Vi er også glade for å få gjennomført mange av våre viktigste 
samferdselstiltak. Med 3000 km fylkesvei og 8,6 mrd etterslep og økende 
gap, er vi fornøyde med å ha lagt inn 50 mill til forsterking og asfaltering 
av fylkesveier, samt 40 mill. årlig i perioden til investeringer i gang- og 
sykkelveger  og større trafikksikkerhetstiltak. Vi har også prioritert å 
holde ferjetakstene nede, fordi vi vet det har stor betydning både for de 
som må bruke ferjene til jobb i hverdagen, og for at næringslivet ikke skal 
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få konkurransevridende belastninger. Vi har også satsa på ordninga 
Fram flexx, som et viktig kollektivtiltak. 

Som viktige prioriteringer innen klima og miljø har vi prioritert å gi en del 
prosjektstøtte til denne type arbeid, også til rådgivning og 
nettverksarbeid for å legge til rette for økt produksjon av grønne 
løsninger. Bruk av alternative energiformer som Hydrogen ble også 
vedtatt i budsjett. Av andre gode tilleggsprioriteringer kan nevnes at vi nå 
skal utrede bruk av solenergi i kommunale bygg  og utarbeide plan for 
en fylkesdekkende EL-ladestruktur i fylket.  

2020 var forhåpentligvis det siste året vi vedtok et økonomisk budsjett 
som ikke samtidig innebærer et klimabudsjett/bærekraftsbudsjett. 
Dette året vedtok vi også ingen takstøkning på tannhelsetjenestene og å 
opprettholde distriktstannklinikker. Det ble vedtatt stilling for 
en koordinator for seriøst arbeidsliv, og med det ble det tatt et grep for å 
unngå sosial dumping. 

Med SVs alternativ til statsbudsjett hadde Møre og Romsdal hatt over 74 
millioner kroner mer å rutte med. Noeville hatt stor betydning for blant 
annet næringsutvikling, kultur, folkehelse og utdanning, men vi synes vi 
har fått til mye med de midlene vi har hatt til rådighet. 

Av arbeidet i samferdselsutvalget trekkes særlig fram arbeidet for lyntog 
og tilskuddet til lyntogforumet, arbeidet mot Møreaksen, samt påvirkning 
på busstilbud og ruter, og opprettholdelse av hurtigbåt mellom 
Kristiansund og Trondheim. 

Av interpellasjoner tok vi opp behovet for forskning på miljø, og fikk 
vedtatt at fylkeskommunedirektøren skulle fremlegge en sak for 
fylkesutvalget i løpet av høsten 2020, om hvordan den unike 
kompetansen ved Runde Miljøsenter kan brukes som utgangspunkt for 
større, helhetlige forskningsprosjekter, som fylkeskommunen kan være 
pådriver for, og at det skulle utarbeides en oppdatert eierstrategi for 
Runde Miljøsenter. Dette ble ikke fulgt opp av administrasjonen. I 
november hadde vi også en interpellasjon om å gi ungdommer større 
politisk innflytelse og muligheter for medvirkning, og fikk et gledelig 
flertall for at Ungdomspanelet, med inntil to medlemmer, har møte- og 
talerett i Fylkestinget i alle saker. Dette ga oss også gode presseoppslag, 
som vi for øvrig har hatt få av i 2020. 



 

Vi har kommet med forslag om å gå mot forslag til endringer fra 
regjeringen. 
I de foreslåtte endringene til statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsona langs sjøen, fordi det trolig vil øke presset på 
strandsona, men blitt nedstemt. I forbindelse med vedtak av en ny og 
god regional planstrategi foreslo vi blant annet at fylkeskommunen «skal 
ha ein leiande posisjon i utviklinga av ein grøn sirkulær økonomi med 
høg grad av gjenbruk og god avfallshandtering, der arbeidsplassane 
knytta til gjenvinning er godt fordelte i fylket.» 

Til tider har vi vært svært utålmodige med oppfølgingen av vedtak vi har 
fått gjennom fra administrasjonens side, og er også fornøyde med å ha 
fått med et samlet fylkesting på at  
Fylkeskommunedirektøren hvert halvår skal legge fram for fylkestinget ei 
oversikt over hvilke politiske vedtak/bestillinger som er gjennomført, 
hvilke som er under arbeid, og hvilke som ikke er påbegynt. 


