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Årsberetning fra fylkestingsgruppa i Sør-Trøndelag 2017. 

 

Representanter: 

SVs fylkestingsgruppe har i 2017 bestått av Rakel Skårslette Trondal og Knut 

Fagerbakke. Vararepresentanter er Astrid Kjelsnes, Anne Sørtømme, Simen Andre 

Knutsøn, Arne Morten Lundhaug og Stine Alsvik. Rakel S Trondal har vært 

gruppeleder for partiet på fylkestinget i Sør-Trøndelag, i Fellesnemd og i Fylkestinget 

i Trøndelag.  

 

Verv:                      

Rakel S Trondal har dette året sittet i Fylkesutvalget, som nestleder i komite for 

regional utvikling og kollektivtrafikk og første vara til Arbeidsutvalget i Trøndelag. Hun 

er også nestleder i rådgivende utvalg for samiske spørsmål, medlem i Midt-Norden 

Komiteen, Distriktsprogramrådet for NRK Trøndelag klagenemd for opplæringssaker, 

i styremedlem Naboer AB, varamedlem i fylkesvalgsstyret, vara til Trøndelagsrådet, 

observatør i Værnesregionen, vara til Felles strategigruppe marin strategiplan, vara 

til styringsgruppe for oppfølging av arbeidet med Melding om kystskogbruket, vara 

regionalt forskningsfond, vara KS fylkesmøte, vara interreg-organer styringskomite.  

Etter 18.oktober 2017: Fast plass i Fylkesutvalget, Administrasjonsutvalget, medlem 

av hovedutvalg Transport i Trøndelag Fylkeskommune.  

Knut Fagerbakke er medlem av komite for opplæring og tannhelse, første vara til 

Fylkesutvalget, styremedlem i Revisjon Midt-Norge IKS, styremedlem i KS-Sør-

Trøndelag, styremedlem Ringve Museum, medlem av skoleutvalgene ved 

Katedralskolen og Heimdal vgs, vara i trafikksikkerhetsutvalget, vara til 

representantskapet i Sparebank 1 Midt-Norge, varamedlem til KS- Landstinget. 

Etter 18.oktober 2017: 3. vara til Fylkesutvalget og medlem av Hovedutvalg 

Opplæring i Trøndalg Fylkeskommune.  

Astrid Kjelsnes er 1.vara til komite for opplæring og tannhelse og medlem i rådet for 

Peder Morset folkehøgskole. 
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Etter 18.oktober 2017: 1.var til Hovedutvalg veg og 2.vara til hovedutvalg opplæring i 

Trøndelag fylkeskommune. 

Anne Sørtømme er 2. vara til komite for kollektivtrafikk og regional utvikling og 

2.vara til komite for opplæring og tannhelse og andre vara til komite for opplæring og 

tannhelse og vara til skatteutvalg for region Skatt Midt-Norge. 

Etter 18.oktober 2017: 1.vara til Hovedutvalg næring og 2.vara til Hovedutvalg 

transport. 

Arne morgen Lundhaug Johnsen er 3.vara til komite for kollektivtrafikk og regional 

utvikling. 

Etter 18.oktober 2017: 3.vara til Hovedutvalg veg. 

Simen Andre Knutsøn er 3.vara til komite for opplæring og tannhelse. 

Etter 18.oktober 2017: 3.vara til Hovedutvalg næring. 

Arild Øyan er politisk valgt til Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Stine Alsvik er vara til integreringsutvalget. 

Ola Vie er vara til stiftelsen Halten NDM. 

Olav Athammer er vara til Stiftelsen Aunøya-rådet. 

 

Møtevirksomhet:  

Fylkestingsgruppa har hatt faste gruppemøter for SV før alle fylkesting. I tillegg deltar 

SV på felles gruppemøter med resten av flertallet før fylkesutvalg og fylkesting og 

hovedutvalgsmøter. Enkeltsaker diskuteres også over mail og telefon når det er 

behov for det. Saker drøftes også med fylkesstyreleder og med aktuelle SV-politikere 

i lokallaga når gruppeleder trenger innspill i saker som skal opp. SVs 

Stortingsrepresentant fra SV i Sør-Trøndelag, Lars Haltbrekken, har også vært til stor 

hjelp for å gi råd i ulike saker.  

Året 2017 har i stor grad vært preget av sammenslåingsprosessen av Nord 

Trøndelag og Sør Trøndelag Fylkeskommune. Antall møter i Fylkesutvalg og 

Fylkesting for Sør-Trøndelag har vært færre da saker som berører nye Trøndelag 

Fylkeskommune og året 2018 og fremover har blitt behandlet i Arbeidsutvalget og i 

Fellesnemd.  
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Det har i 2017 blitt avholdt 21 møter i Fylkesutvalg i Sør-Trøndelag, 4 fylkesting i Sør-

Trøndelag og 3 komitemøter i Sør-Trøndelag. Frem til 18.oktober 2017 ble det 

avholdt 2 møter i Fellesnemd og 12 møter i Arbeidsutvalget i Trøndelag. 

På grunn av sammenslåingsprosessen har det også blitt avholdt forhandlingsmøter 

mellom fylkestingsgruppa i Sør- og Nord- Trøndelag for å fordele verv og posisjoner i 

Trøndelag fylkeskommune. Det har også vært forhandlingsmøter for å fordele verv 

mellom flertallspartiene i Trøndelag: SV, Krf, Sp, Mdg og Ap. 

Den 18. oktober ble Fylkestinget for Trøndelag Fylkeskommune konstituert på 

Stiklestad. Det har vært 2 møter i Fylkestinget i Trøndelag, 4 møter i Fylkesutvalget i 

Trøndelag og ett møte for hovedutvalgene i Trøndelag i 2017.  

Samarbeidet i Sør-Trøndelag mellom flertallspartiene har i 2017 vært godt. Det har 

imidlertid vært mer utfordrende å finne tid til gode gruppemøter og gode prosesser i 

gruppemøter mellom flertallspartiene i forbindelse med Fellesnemdmøter og 

Fylkesting for Trøndelag. Vi håper dette vil gå seg til i 2018 når de nye større 

flertallspartigruppene får jobbet seg sammen og det blir færre ulike møter å forholde 

seg til.  

 

Politisk virksomhet: 

2017 har som tidligere nevnt vært et år hvor sammenslåingen av Nord- og Sør-

Trøndelag Fylkeskommune har vært sentral og tatt mye tid, både for 

administrasjonen, men også for oss politikere. Heldigvis har det likevel blitt tid til å 

drive med god rødgrønn politikk også.  

Av mange og viktige politiske saker for fylkestingsgruppa  i 2017 vil vi nevne 

følgende:                                     

- Ordinær takst for studenter på nattbuss. Dette har vært en svært krevende 

sak som har vært viktig for SV. Arbeidet med å få vekk natt-takst for studenter 

på nattbuss startet allerede høsten 2015 i Trondheim og den har vært godt 

drevet fremover av bystyrerepresentant Ingrid Maria Sylte Isachsen. 15.06.16 

forsøkte SV å få vedtatt et forslag i Fylkestinget om at nattbuss skulle fases 

inn som en ordinær del av takstregimet, i første omgang periodekort for 
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studenter og ungdom. Dette ble nedstemt da ordfører brukte sin 

dobbeltstemme. Etter den tid har det blitt jobbet godt både av studenter, 

bystyrepolitikere og fylkespolitikere fra ulike partier.  Den 18.oktober 2017 ble 

endelig en enstemmig fylkesting med på følgende forslag fremmet av AP, SV, 

Krf, SP og MDG: «Nattbussen inkluderes i periodebillett for studenter og 

ungdom. Det samme gjøres gjeldende for eldre og uføre.» Denne saken viser 

at et godt samarbeid mellom bystyregruppa til SV og fylkestingsgruppa til SV 

er viktig. Den viser også at vi klarer å snu Ap i vanskelige saker bare vi jobber 

godt.  

- Tannbehandlingstilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser i 

poliklinisk behandling. Denne gruppen fikk i Sør-Trøndelag vederlagsfri 

behandling, men ikke i Nord-Trøndelag. Rådmannen innstilte på at denne 

gruppen ikke skulle få vederlagsfri behandling i Trøndelag. Denne gruppen 

har ofte rett til refusjon for sine tannlegeutgifter, men Sv ønsket likevel å få inn 

et tillegg som ber rådmannen komme tilbake med en forslag om hvordan vi 

kan følge opp og ivareta at psykisk syke får sine rettigheter til gratis 

tannbehandling. Det lå lenge an til at vi ikke ville få med oss flertallet på dette, 

men etter en debatt med innlegg fra SV som gjorde inntrykk, snudde de andre 

flertallspartiene og vi fikk vedtatt tillegget.  

- Budsjett og økonomiplan 2018-2023. Denne ble vedtatt i Trøndelag 

fylkesting i desember. For Sv var det viktig at vi sammen med MDG fikk 

forhandlet inn ekstra midler til klimaarbeid og et klimafond. Vi fikk også jobbet 

inn forslag om at arbeidet opp mot sentrale myndigheter for å få et bedre 

jernbanetilbud i Trøndelag må intensiveres og at takster og betalingsløsninger 

fortsatt må samordnes. Vi fikk understreket at vi fortsatt skal ha en 

desentralisert skolestruktur med nærskoleprinsipp, at det skal jobbes målrettet 

for å bekjempe kjønnsstereotyper ved rådgivning av elever i videregående 

skole og at arbeidet med å revitalisere bryggerekka i Trondheim må fortsette.  

- Furumoen: SV støttet som eneste parti rådmannens innstilling da saken om            

regulering av Furumoen i Orkdal kom opp i Fylkestinget. Vi tapte dessverre 
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kampen om å bevare et viktig jordbruksområde, men også en kroksjø som er 

en svært sjelden naturtype. Fylkesrådmannen pekte i sin innstilling på 

miljøkonsekvensene og målene i vannforskriften og regional plan for 

vannforvaltning i vannregion, som begrunnelse for å stoppe industriområdet. 

Flertallet i fylkesutvalget mente at hensynet til regionale næringshensyn veide 

tyngre enn hensynet til sårbare og sjeldne naturtyper. Vi er redd for at det ikke 

er siste gangen vi vil måtte kjempe en lignende kamp i fylkesutvalget. Saken 

fikk omtale i flere media.  

- Fraværsregelen og oppfølging-Rakel S Trondal har ved flere anledninger 

tatt opp denne problemstillingen i Fylkesutvalget for å sikre at fraværsregelen 

håndheves på mest mulig smidig måte og for å sikre at de som får stryk i fag 

på grunn av høyt fravær følges opp. Det har også vært understreket hvor 

viktig det forebyggende arbeidet er for gruppen av elever som er i faresonen 

for å få for høyt fravær. 

- Høringssvar Forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur 

med matfisk i sjø av laks og ørret og regnbueørret. I denne saken fikk vi 

god hjelp av SV sentralt til å skrive et alternativt og mer kritisk høringssvar enn 

det rådmannen innstilte på. Forslaget ble fremmet sammen med MDG i 

fylkesutvalget, men fikk dessverre kun to stemmer. Vi fikk imidlertid god 

publisitet og oppmerksomhet om saken i media.  

- Kulturminner- Flere saker som omhandler viktige kulturminner i fylket og 

eventuell nybygging har vært oppe i fylkesutvalget. Et eksempel er saken om 

utbygging av høyblokker på Lade som vil ødelegge siktlinjer mot 

herregårdsbebyggelsen på Ringve. 

- Opprettholde viktige skoletilbud, f.eks VG2tilbud på automasjon, data og 

elektronikk ved Fosen VGS og kjemi og prosessfag VG1 ved Levanger VGS 

og studiespesialisering for minoritetspråklige på Thora Storm. Det ble 

heldigvis flertall for å beholde de to første tilbudene, men ikke tilbudet på 

Thora Storm. Forslaget vi fremmet sammen med Rødt og Mdg om å lyse ut 15 
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plasser i Studiespesialisering for minoritetsspråklige på Thora Storm fikk 13 

stemmer og falt.  

- Pensjonsrettigheter for bussjåfører ved bussanbudet 2019-2021 i gamle 

Nord-Trøndelag. Rådmannen innstilte i denne saken på at 

bussbransjeavtalen skulle ligge til grunn, også for sjåfører som nå har 

ytelsesbasert pensjon. De andre flertallspartiene støttet dette ved behandling i 

Hovedutvalg transport. SV jobbet opp mot LO som videre jobbet opp mot Ap. 

Et forslag som gikk for at sjåførene skulle ivaretatt sine opptjente 

pensjonsrettigheter kom fra Arbeiderpartiet dagen før fylkesting da SV gjorde 

det klart for Ap og LO at vi ville fremme forslag på egen hånd og gå ut i media 

om Ap ikke snudde. Dette er en svært viktig seier, men viser at vi selv ikke i et 

rødgrømt flertall kan ta det for gitt at de ansattes opptjente pensjonsrettigheter 

beholdes ved anbud.  

- Valgkamp: Fylkespolitikerne var også aktive i valgkampen med deltakelse på 

ulike debatter, ved å stå valgbod i Trondheim eller på stand andre steder i 

fylket, levere ut materiell og bistå førstekandidat med presseutspill osv.  Rakel 

S Trondal deltok på alle morgenmøter i valgkampen når det ikke var 

fylkeskommunale møter eller andre valgkamparrangementer.  

- Lokalisering av opplæringstilbud for minoritetsspråklige elever i Trondheim.  

- Prøveprosjekt med miljøgate i Innherredsvegen.  

- Metrobussen- holdeplasser, trase og sidestilt/midtstilt kjørefelt. 

- Elektrifisering av Trønderbanen. Utspill i media.  

- Felles videregående Rissa/Leksvik 

 


