
Uttalelser fra Nord-Trøndelag SV sitt fylkesårsmøte vedtatt 14. februar 2016 

 

1. Folket skal bestemme. 

Nord-Trøndelag SV mener forslaget om fylkessammenslåing med Sør-Trøndelag kommer på et for 
tidlig tidspunkt. Resultatet av kommunereformen burde vært avsluttet før diskusjonen om 
regionreformen startet. En forutsetning for å starte en regionreform, er klare signaler om tildeling av 
nye oppgaver for regionene. I dag er det ingen slike signaler på plass. 

Med dagens miljø- og klimautfordringer er ikke større enheter, større avstander og sentralisering av 
folk, svaret på hvordan vi kan skape mer økologisk bærekraftige samfunn. Det er i tillegg sannsynlig 
at det er distriktenes potensialer som er den viktigste miljøvennlige vekstfaktor i framtidas Midt-
Norge, både langs kysten og i innlandskommunene. Med utgangspunkt i både tids- og 
miljøperspektivet er derfor Nord-Trøndelag SV imot en sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-
Trøndelag fylkeskommuner.  

Fordi en fylkessammenslåing har innvirkning på alle samfunnsområder, krever Nord-Trøndelag SV at 
det holdes ei rådgivende folkeavstemning om saken. Alle nordtrøndere skal høres. Dette har sin 
støtte i 'Lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrenser.' Bare ei folkeavstemning vil gi 
legitimitet blant nordtrønderne i spørsmålet om å slå sammen de trønderske fylkene. 

Dersom det mot formodning blir ei fylkessammenslåing, støtter SV at NTE skal overtas av 
kommunene. Det offentlige eierskapet til NTE må fortsatt forankres i Nord-Trøndelag på en måte 
som sikrer fortsatt folkevalgt styring. NTE skal være et 100% offentlig eid selskap. 

Nord-Trøndelag SV avviser en eiermodell kun basert på folketall. Dette vil forsterke den 
sentraliseringa vi allerede har i fylket. SV støtter i stedet solidaritetsalternativet. Det vil si fordeling 
etter de tre kriteriene:  

1. En flat andel per kommune. 
2. En del som fordeles etter folketall. 
3. En del som fordeles etter konsesjonskraft (naturkapital). 

Alle kriterier skal tillegges vesentlig vekt. 

 

 

2. Asylsøkere og flyktninger er medmennesker! 

Nord-Trøndelag SV er bekymret for konsekvensene av den inhumane asyl- og flyktningpolitikken som 

i dag føres.  

Verden står overfor den største flyktningkrisa siden 2. verdenskrig. Årsakene til dette kan føres 

tilbake til den vestlige verdens globale utbytting av ressurser – både i dag og tidligere. Flyktningkrisa 

vi ser i dag har karakter av folkevandring og samfunnssystem som settes på prøve.  



Verdenssamfunnet klarer ikke å etablere hjelpetiltak som er effektive, og som gir framtidstro for de 

som er tvunget til å bo i leirene. Flyktningleirene fører til at unge vokser opp uten håp og framtidstro.  

I denne situasjonen er det bekymringsfullt at vi har en regjering hvor asylsøkere beskrives som 

lykkejegere, og at det viktigste tiltaket i en ”rettferdig” flyktningpolitikk handler om uttransport. 

SV vil ha en human og rettferdig asyl- og flyktningpolitikk som er klart innafor FN sine anbefalinger. 

Derfor vil SV gå i mot regjeringas innstrammingsforslag når det gjelder krav til familiegjenforening, 

mindreårige sin mulighet til å få varig oppholdstillatelse og deportasjon av barnefamilier. 

Deportasjon av barnefamilier skjer tilfeldig, uten rettssikkerhet og er ikke i tråd med internasjonale 

avtaler. Asylsøkere og flyktninger er medmennesker. 

Nord-Trøndelag SV sier derfor nei til regjeringas inhumane asyl- og flyktningpolitikk. 

  

3. Ambulansen trengs mest der det er langt til sjukehuset. 

Vi var mange som undret oss når Helseforetaket vedtok å legge ned ambulansen i Røyrvik. Det er et 
alt for spinkelt argument at enkelte av de som skal betjene ambulansen mangler noen av de kursene 
Helseforetaket har satt som krav. Det er nå flere som har vært tøffe nok til å stå fram med sine 
historier for å fortelle hvor meningsløst dette vedtaket er. 
 
Nord-Trøndelag SV ber Helseforetaket revurdere sitt vedtak, og la distriktene som trenger den mest 
få ambulansen tilbake. Det er for øvrig viktig at ambulansetjenestene opprettholdes også ellers i 
distriktene, da lokalkunnskapen er viktig. 
 
 
 
 

4. KONVERTERING OG TVANGSRETUR 

Årsmøtet i Nord-Trøndelag SV konstaterer at fem unge iranske asylsøkere som har konvertert fra 

islam, uttrykker sterk frykt for hva en mulig tvangsretur kan innebære for deres liv og sikkerhet.  

Nord-Trøndelag SV forstår deres frykt.  

Det er et faktum at iranske styresmakter ikke godtar frafall fra islam. Det har ført til at folk har mistet 

arbeidet, har blitt landsforvist, har flyktet fra landet, har blitt fengslet, torturert, henrettet, eller de 

må skjule sin tro og leve i angst for å bli avslørt. 

De fem asylsøkerne det gjelder har kommet via Russland. Det er derfor helt avgjørende ved en 

eventuell tvangsretur at russiske myndigheter vil gi asyl. Det er høyst usikkert om russiske 

myndigheter vektlegger menneskelige hensyn. Nord-Trøndelag SV mener derfor at dette må tale 

sterkt for positive svar fra norske myndigheter på disse asylsøknadene. 

 

 

 



 

5. Norge må avvise handelsavtaler som setter demokratiet til side 

Norsk tilslutning til en TTIP-avtale (Transatlantisk handels- og investeringspartnerskap) som 

undergraver så vel Stortinget som Høyesterett må avvises. Også om det betyr at EØS-avtalen må 

sies opp. 

Internasjonale handels- og investeringsavtaler som setter demokratiet til side er på flere 

forhandlingsbord akkurat nå. TTIP-avtalen mellom EU og USA er et av de verste eksemplene på 

hvordan handelsavtaler blir forhandlet fram gjennom udemokratiske prosesser. Gjennom EØS vil 

Norge bli påvirket av innholdet i denne avtalen, ved at regelverket for det indre markedet skal gjøres 

likt i EU og USA, i et enormt transatlantisk indre marked. Nord-Trøndelag SV støtter kritikken fra 

bekymrede innbyggere på begge sider av Atlanterhavet. 

Avtalen kan gi amerikanske tilstander i regelverket for GMO, kjemikalier, medisiner, matvarer, 

drikkevarer, arbeidsmiljø, forsikring, offentlige innkjøp, elektronisk handel, databeskyttelse og 

immaterielle rettigheter. I tillegg er det stor fare for at faglige rettigheter og arbeidsmiljøkrav kan bli 

svekket. USA har ikke anerkjent den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILOs konvensjoner - 

rettigheter som allerede er under press i EU. 

Avtalene tillater selskaper å saksøke suverene stater om politiske vedtak står i veien for selskapenes 

framtidige profitt. Eksempler på slike saker er tobakksgiganten Philipp Morris' søksmål mot Uruguay 

for å ha innført strengere tobakkslover, og at både europeiske og amerikanske selskaper har gått til 

søksmål mot økning av minstelønnen i Egypt. 

Forhandlingene foregår i all hemmelighet. Sivilsamfunnet holdes utenfor, og får kun informasjon 

gjennom lekkasjer. Nord-Trøndelag SV mener regjeringa må avvise enhver norsk deltakelse i denne 

udemokratiske avtalen. Når reglene for det indre markedet og EØS skal lages av EU og USA i 

fellesskap, vil det bli enda vanskeligere å vinne frem med norske krav og interesser. EØS-avtalens 

ensidighet og demokratiske underskudd blir enda tydeligere. 

SV vil bidra aktivt i motstanden mot handelsavtaler som undergraver folkestyret, både nasjonalt og 

internasjonalt.  

 

 

6. LUKTEN AV SVENSK GLESBYGD 

Nytt blått inntektssystem for kommunene: Sniff, sniff! Her lukter det svensk glesbygd! 

Reduksjon av grunntilskott, småkommunetilskott og vesentlig større vekt på innbyggertall, vil føre til 
en gedigen overføring av penger fra små og mellomstore kommuner til de store bykommunene. Oslo 
vil tjene over 400 millioner kr, og Trondheim nesten 100 millioner kr. Dette vil føre til forsterket 
sentralisering i det norske samfunnet.  



En vesentlig del av verdiskapinga skjer i distriktene. Nord-Trøndelag SV mener derfor det er riktig at 
kommunenes inntektssystem nettopp skal bidra til å motvirke sentralisering i samfunnet. Vi ønsker ei 
grønn utvikling i alle deler av landet. I tillegg ønsker SV å øke de økonomiske tilbakeføringene til 
kommunene for å opprettholde og styrke vårt gode velferdssamfunn. Dette gjelder også for 
kommunene Oslo og Trondheim, men ikke gjennom en urettferdig omfordeling og splittelse mellom 
mindre og større kommuner. 

Utviklinga i Sverige de siste 70 år er et eksempel på hvor fort sentraliseringa går uten en aktiv 
distriktspolitikk. Økonomiske tilbakeføringer til kommunene er nettopp et verktøy for å demme opp 
for en slik folkeflytting fra bygdene. Når den norske regjeringas vil ta penger fra de mindre 
distriktskommunene og gi til de store bykommunene, vil det forsterke den sentraliseringa som 
allerede i dag er for sterk. Det lukter derfor svensk glesbygd av den mørkeblå regjeringas forslag til 
nytt inntektssystem. 

 

7. SV krever ny landbrukspolitikk 

Nord-Trøndelag SV slutter seg til aksjonen Ny landbrukspolitikk, som er initiert av Stjørdal og 
Meråker bonde- og småbrukarlag. Situasjonen med synkende sjølforsyningsgrad, mindre jord i drift, 
økt gjeldssituasjon, økt fôrimport og dårlige jordbruksoppgjør må endres. Matprodusenter og 
forbrukere har et felles mål om å produsere trygg og miljøvennlig mat basert på norske ressurser. 

Den mørkeblå regjeringa svekker mindre bruk og stimulerer til industrialisering i matproduksjonen. 
Det må stimuleres til en variert bruksstruktur dersom fôrressursene i hele landet skal utnyttes. 
Produksjon av kjøtt og melk basert på importert korn er uetisk og ikke miljøvennlig. Det må også 
være en viktig målsetting å redusere bruken av giftige sprøytemidler og bruk av antibiotika, som for 
eksempel narasin i kyllingfôr.  

Matprodusentene må sikres inntektsmuligheter på linje med andre yrkesgrupper i det norske 
samfunnet, slik at blant annet gjeldskostnadene kan reduseres. Stortinget må ta større ansvar for å 
sikre gode jordbruksavtaler, slik at sjølforsyningsgraden igjen øker, og at det stimuleres til et 
miljøvennlig jordbruk i hele landet.  

Nord-Trøndelag SV krever en ny og miljøvennlig landbrukspolitikk som i enda større grad kan sikre 
trygg mat til landets befolkning, basert på norske ressurser. 

 

 

8. Livet etter oljen 

De siste tiåra har Norge, med oljeindustrien som primus motor, opplevd en eventyrlig økonomisk 

vekst. I historisk perspektiv har vi på kort tid gått fra å være et fattig bonde- og fisker samfunn til en 

økonomisk gigant i global skala. Dette har banet vei for at nettopp Norge i dag har mange av verdens 

mest kjente bedrifter og varemerker. Fellesnevneren for mange av Norges kommersielle 

suksesshistorier er statlig styring. 

 

Våre mest suksessrike konsern som Statoil og Telenor, som er kjent verden over, er nettopp det at 



Staten, og folket har hatt eierskap og medvirkningskraft i disse.  

I vår region er det havbruksnæringen som er den store næringen.  Her er det og kan det i framtida 

skapes flere arbeidsplasser og vekst. Nord-Trøndelag SV mener det er viktig at staten deltar i denne 

utviklingen. 

 

Det burde opprettes et statlig havbruksselskap som gjennom nytenkning og konkurransedyktighet 

kan være med å utvikle en bærekraftig havbrukssektor. På samme måte som Statoil og Telenor har 

vært kraftige pådrivere for teknologisk nyvinning i sine sektorer kan et slikt selskap være med å gjøre 

havbrukssektoren til en grønn kjempe. En slik satsing vil også sikre statskassen verdifull inntekt i 

årene fremover.  

Statens Pensjonsfond Utland (oljefondet) vil ikke vare evig uten påfyll. At felleskapet sitter igjen med 

gevinsten, fremfor noen få private investorer, er god sosial politikk. Dette vil i tillegg føre til at de 

neste generasjoner kan sikre oss den utviklingen og velferden vi ønsker.  

 

9. Lytt til barnehagelærerne! 

Tidlig innsats gir resultater på lang sikt. Barnehagen er en arena som har kompetanse på både 

språkinnlæring, motoriske utfordringer og sosiale ferdigheter. Noen foreldre trenger hjelp til rollen 

sin, og for disse ungene er det spesielt viktig at støtteapparatet kommer tidlig inn. Skal 

barnehagelærerne greie å utføre det viktige samfunnsoppdraget de har, må de ha tid til å kunne se 

og følge opp hvert enkelt barn. Det er også nødvendig at ansatte i barnehagen trenger mer tid til å 

planlegge arbeidet sitt. 

 

I dag har barnehagelærerne 4 timer til planlegging i uka. På denne tida skal de planlegge opplegg og 

utflukter, stimulere språkutvikling til enkelte barn, håndtere atferdsvansker, ha møte med barnevern 

og annet hjelpeapparat, forberede foreldresamtaler, gjennomføre foreldresamtaler, lage plan til 

foreldrene, evaluere opplegg, gjennomføre møter med kolleger, lage halvårsplan og så videre. 

I og med at barna tilbringer så mye tid i barnehagen, må begge kjønn være representert blant 

personalet. En av årsakene til at så få menn søker seg til yrket, er lønnsforholdene. Å jobbe med de 

yngste barna må være en av samfunnets viktigste oppgaver, og da må lønnsforholdene reflektere 

dette. 

 

Nord-Trøndelag SV ønsker at barnehageansatte må få på plass en bemanningsnorm, mer tid til 

planlegging og ei lønn som gjør yrket attraktivt. 

 

10. Politisk avsporing! 

Nord-Trøndelag SV mener at regjeringas strategi om å legge store deler av Norges 

jernbanestrekninger ut på anbud ikke bare er et feilgrep – det er en politisk avsporing. Offentlig 

eierskap og egenregi av NSB – og Jernbaneverket – er avgjørende for styring og kontroll av norsk 

jernbanevirksomhet. 



Nord-Trøndelag SV mener at det er viktig å samle drift og infrastruktur i samme selskap. Det vil gi et 

samfunnsperspektiv over norsk jernbanedrift. Offentlig jernbane – ikke private selskaper for høg 

profitt! 

 

 
11. Trygg mat - kjøkkenhager i skoler og barnehager 

 
Nord-Trøndelag SV ønsker at flere barn og unge skal få oppleve gleden og nytten av å dyrke egen 
mat, og at de lærer seg noen enkle økologiske prinsipper.  
Vi ønsker at alle barn og unge skal få kunnskap og råd om dyrking, mangfold, vekstskifte, 
kompostering og valg av vekster.  
 
Sunn og lokal matproduksjon er viktig å lære bort til oppvoksende og kommende generasjoner.  
 
Nord-Trøndelag SV vil være tydelige pådrivere for at alle skoler og barnehager legger til rette for lek 
og læring i kjøkkenhager. 
 
 
 


