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Ta kampen for et grønt, framtidsretta og solidarisk Trøndelag 

Uttalelse vedtatt på Nord- og Sør-Trøndelag SV sitt fylkesårsmøte 5. februar 2017 
 
 

Trøndelag blir slått sammen til ett fylke fra 1. januar 2018. SV mener et framtidsretta 

Trøndelag må ha miljø- og klimautfordringa som overordnet utgangspunkt i utviklinga av 

framtidssamfunnet for oss trøndere. Dette hensynet må gjennomsyre utviklinga på alle 

samfunnsområder. Samtidig må det stimuleres til ei positiv og solidarisk utvikling i alle 

regioner i Trøndelag.  

Næringslivet i Trøndelag må ta i bruk grønn teknologi og bærekraftig framtidsforskning. Det 

må stimuleres til framtidsrettet gründervirksomhet. All produksjon av mat på sjø og land må 

utvikles i enda mer miljø- og klimavennlig retning. Det er bare de miljøvennlige bærekraftige 

arbeidsplassene som vil overleve inn i framtidas Trøndelag. Arealplanlegging, langtidsplaner 

og miljøregnskap vil være viktige redskaper for å stimulere til ei miljøvennlig framtid. En 

bevisst grønn innkjøpsstrategi, som stimulerer lokalt næringsliv, må være viktig for nye 

Trøndelag fylkeskommune. Vi må utvikle miljøvennlige byer, men også grønne og livskraftige 

bygder i hele Trøndelag.  

På samferdselsområdet betyr det økt satsing på kollektivløsninger i hele Trøndelag. Det 

betyr satsing på bestillingstransport og gode busstilbud i distrikts-Trøndelag, buss og bane i 

Trondheim, og sterk satsing på oppgradering av jernbanen gjennom Trøndelag. I første 

omgang fortgang i elektrifiseringa av Trønderbanen og Meråkerbanen og funksjonelt 

dobbeltspor på strekningen Stjørdal - Trondheim - Melhus. Gjennom å satse på miljøvennlige 

energidrivere på båt og ferjer kan båttransporten bli et godt alternativ for både person og 

godstransport. Samtidig må det være en målsetting å redusere både person og 

godstransporten på veg der det går jernbane og båt. Biltrafikken må snarest mulig over på el, 

hydrogen og biogass. På hovedveiene i fylket må det satses på trafikksikkerhet gjennom 

etablering av midtdelere og forbikjøringsfelt. Mye av veipengene må brukes til 

trafikksikkerhet, veiopprusting og i noen tilfeller bru i de delene av Trøndelag som ikke har 

jernbane. Gang og sykkelveger må bygges ut i hele Trøndelag. Hensynet til dyrkajord må 

forsterkes i samferdselspolitikken.  

Trafikkplanleggingsselskapet AtB, som er et heleid fylkeskommunalt aksjeselskap, må 

avvikles. Trafikkplanlegginga må inngå i den ordinære drifta i nye Trøndelag fylkeskommune. 

For å unngå arbeidskrevende anbudsprosesser, og for sikre trygge arbeidsvilkår for de 

ansatte, vil SV arbeide for at den nye fylkeskommunen skal eie de viktigste 

transportmidlene. I første omgang mener vi dette skal omfatte bussene.  
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Et solidarisk Trøndelag betyr satsing og utvikling i alle regioner i fylket. Det betyr å 

opprettholde en desentralisert struktur på våre videregående skoler og tannklinikker. Det 

betyr satsing på profesjonell kultur, bibliotek, frivillighet, folkehelse- og idrettsanlegg i hele 

fylket. Infrastruktur som mobildekning og bredbånd må prioriteres høyt i hele fylket. 

Regionale virkemidler må i særlig grad brukes der befolkningsutviklinga er negativ.  

Videregående skoler er viktig for å opprettholde spredt bosetting i Trøndelag. Skolene bidrar 

til bygdenes miljø, kultur og levedyktighet. Uten nærhet til videregående skoler blir 

ungdommer ned i 15-årsalderen tvunget til å flytte hjemmefra for å få utdanning. 

Yrkesfaglinjer med få elever legges ned. Dette gir elever i distriktet et fattigere tilbud enn 

dem som bor sentrumsnært. 

Et solidarisk Trøndelag betyr også at folk med ulik bakgrunn kan jobbe og bo i alle deler av 

fylket. Vi skal ha et arbeidsliv der hele stillinger og skikkelige arbeidsforhold er normen, og 

der bekjempelse av sosial dumping står høyt på lista. Det nye Trøndelag skal ønske 

velkommen til folk på flukt og sørge for god integrering gjennom satsing på kultur, bibliotek 

og idrettsanlegg i hele fylket.  

Trøndelag er grunnlagt på arealet til to folk, nordmenn og sørsamer. Det nye Trøndelag har 

en viktig oppgave i å styrke og videreutvikle sørsamisk språk, kultur og reindrift. Dette må stå 

sentralt i alle framtidsplaner for Trøndelag. Ei livskraftig reindrift er avgjørende for å kunne 

opprettholde og styrke den sørsamiske kulturen. Det betyr at de sørsamiske 

beiteinteressene må tillegges større vekt i utbyggingssaker i framtidas Trøndelag, og at det 

må settes inn tiltak for å unngå for store reintap til rovdyr.  

En viktig forutsetning for sammenslåing av Trøndelagsfylkene er at den nye fylkeskommunen 

tilføres nye oppgaver fra statlig nivå. SV mener sykehusdrifta bør komme inn under 

folkevalgt styring og legges til de nye regionene. Det samme bør områder innafor f.eks 

primærnæringene, samferdsel og kultur gjøre. Det bør arbeides aktivt for at delinga med 

Steinkjer som administrasjonssenter og Trondheim som politisk senter blir opprettholdt i 

framtida. Når det gjelder utflytting av statlige arbeidsplasser fra hovedstaden, bør disse 

tilfalle regionsentra i hele Trøndelag. Sist, men ikke minst, må det være vilje fra statlige 

myndigheter til å satse sterkt økonomisk på de nye regionene. For det er her viktige deler av 

velferdssamfunnet skal opprettholdes og videreutvikles. Slik vil SV i Trøndelag bidra til å 

utvikle et grønt, framtidsretta og solidarisk Trøndelag. 

 


