
Redaksjonskomiteens innstilling til 
uttalelser 
 

 

Forslag Hvor/hva Forslagsstiller Innstilling 
Fylkesstyret får 
fullmakt til å 
språkvaske uttalelsene 
og avgjøre hvor de 
skal sendes. 
 

 Fylkesstyret i Troms 
SV 

Innstilles vedtatt. 

 

U1 - Gjenetabler Vardø radio og grav ned ilandføringene av fiberkabel 
 

Forslag Hvor/hva Forslagsstiller Innstilling 
I november holdt flere 
liv på å gå tapt da 
strømbrudd og 
kabelbrudd satte det 
digitale nødnettet ut av 
drift. 

Endring av setning 
over linje 4 og 5. 

Hilde Lange Innstilles vedtatt. 

At Telenor ikke ønsker 
å legge flere kabler er 
forståelig all den tid 
de er i konkurranse 
med andre selskap, 
derfor må 
infrastruktur som går 
på sikkerhet tas ut av 
oppgavene til 
enkeltselskaper og bli 
statens ansvar. 

Tillegg linje 19 Leif Birger Mækinen 
 
Redaksjonskomiteen 
innstiller på at 
tillegget kommer på 
linje 19, da tillegget er 
nærmere relatert til 
dette avsnittet. 

Innstilles vedtatt. 

Uttalelsen som helhet   Innstilles vedtatt. 
 

U2 - Ressursene i nord må utnyttes til beste for lokalbefolkning. 
 

Forslag Hvor/hva Forslagsstiller Innstilling 
Det betyr at SV sier 
nei til dumping av 
gruveavgang i 
Repparfjorden. 

Tillegg etter siste 
setning. 

På Julis Skogholt Vedtas ikke. 
Ivaretas av foreslått 
egen uttalelse U12. 

Uttalelsen som helhet   Innstilles vedtatt. 
 



U3 - Respekter menneskeretighetene, la Jovsset Ante beholde sitt 
levebrød. 
 

Forslag Hvor/hva Forslagsstiller Innstilling 
U3 bør ikke strykes, 
den må 
opprettholdes. 
Foreslår derfor at SV 
opprettohlder den 
uttalelsen. Dette fordi 
jeg mener at vi må 
også komme med 
samiske saker, og 
spesielt denne saken 
har enorm støtte i det 
samiske samfunnet. 
Før i tida kunne alle, 
også vi dalonat 
(fastboende) ha et par 
livrein. Nu åm vi kjøpe 
dyrt kjøtt fra 
reindrifta. Mener at vi 
e ferdig med det 
juridiske i denne 
saken, og bare 
behøver å vise vår 
støtte Jovsset Ante 
Sara. 

U3 Marit Utsi Innstilles ikke 
realitetsbehandlet. 
 
Redaksjonskomiteen 
anser dette 
spørsmålet som 
håndert i den 
helhetlige 
behandlingen av 
uttalelsen.  

Stryke «Norge har råd 
til å vise respekt» 

Linje 21 Silja Arvola Innstilles ikke vedtatt 

Legge til: «Videre må 
det foretas en 
fullstendig revisjon av 
Reindriftsloven, slik at 
også små 
reindriftsutøvere 
ivaretas.» 

På linje 22 Silja Arvola Innstilles vedtatt 

Uttalelsen sendes til 
AU med fullmakt til å 
revidere uttalelsen slik 
at den også tar for seg 
reindriftsloven 
helhetlig. 

 Kristina Johnsen Innstilles vedtatt 

Uttalelsen vedtas   Innstilles ikke vedtatt 
 



U4 – Tilbake til Finnmark og Troms som egne fylker og selvstendige 
regioner 

Forslag Hvor/hva Forslagsstiller Innstilling 
Setning «Noen 
tullearbeidsplasser......» 
Strykes 

Linje 10 Pål Mathiesen Innstilles ikke vedtatt 
 
Redaksjonskomiteen 
anser dette som 
ivaretatt i revidert 
uttalelse. 

Stryke: Det vil fortsatt skje 
en sentralisering av 
kompetansearbeidsplasser. 
Regionreformens er ikke 
en reform som gir økt 
demokrati og 
desentralisering av makt. 

På linje 9-11 Hilde Lange Innstilles ikke vedtatt 
 
Redaksjonskomiteen 
anser dette som 
ivaretatt i revidert 
uttalelse. 

Stryke linjene i sin helhet. Linje 38-41 Hilde Lange og 
fylkesstyret i Troms 
SV 

Innstilles ikke vedtatt 
 
Redaksjonskomiteen 
anser dette som 
ivaretatt i revidert 
uttalelse. 

Det bygges.. strykes til og 
med spesialtrente 
politikere. 

12-15 Hilde Lange Innstilles ikke vedtatt 
 
Redaksjonskomiteen 
anser dette som 
tilstrekkelig ivaretatt i 
revidert uttalelse. 

Revidert uttalelse U4b  Redaksjonskomiteen Innstilles vedtatt 
 
Redaksjonskomiteen 
anser innkomne 
forslag for ivaretatt i 
dette reviderte 
forslag til uttalelse. 

Original uttalelse U4  Silja Arvola Innstilles ikke vedtatt 
 

U5 – Styrk sikkerheten i nord. 
Forslag Hvor/hva Forslagsstiller Innstilling 
Uttalelsen som helhet.  Elin Mathiesen 

Sigurd Richardsen 
Innstilles vedtatt 
 

 

U6 – Sammenslåinga av UNN og Finnmarkssjukehuset må stoppast 
Forslag Hvor/hva Forslagsstiller Innstilling 
Tillegg: Det å sette i gang 
denne prosessen utan ei 
brei samhandling og der 

Etter linje 19. Pål Julius Skogholt Innstilles vedtatt 
 



ein overser 
trepartssamarbeidet er 
uhaldbart og unorsk. Ein av 
grunnane til at norske 
institusjonar fungerer bra 
er det gode samarbeidet 
mellom offentleg 
myndigheit, arbeidsgjevar 
og fagforeiningane. Dette 
overser regjeringa glatt. 
Det er uakseptabelt. 
Uttalelsen som helhet   Innstilles vedtatt 

 

U7 – Norge må ta ansvar i flyktningekrisen 
Forslag Hvor/hva Forslagsstiller Innstilling 
Nytt avsnitt: 
Flyktningekrisen gjelder 
også utenfor leiren Moria. 
Det sitter tusenvis dag i 
Hellas uten mulighet til å få 
fremmet sin søknad.  
I tillegg kan vi ikke snakke 
om å hjelpe i 
nærområdene hvis hjelpen 
ikke finnes i nærområdene. 
Tyrkia og Libanon har ikke 
det nødvendige 
hjelpetilbudet. Flyktninger 
venter i mange år på å bli 
registrert hos FN for slik å 
kunne komme som OFF. 
Barn går i årevis uten 
skolegang. Vi må ha fokus 
på denne problematikken i 
sammenheng med 
barnekonvensjonen. 

Nytt avsnitt linje 12 Elisabeth Rønning Innstilles vedtatt 
 

Uttalelsen som helhet   Innstilles vedtatt 
 

 

U8 – Jernbane er naudsynt 
Forslag Hvor/hva Forslagsstiller Innstilling 
Nytt tillegg:  
Det må settes fortgang i 
utredning og realisering av 
arktisk jernbane Rovaniemi 
- Kirkenes. Hensyn til miljø, 
dyrevelferd og 
primærnæringer må i 

Nytt tillegg linje 16 Silja Arvola Innstilles ikke vedtatt 
 
Redaksjonskomiteen 
anser punktet som 
oppfylt i U10. 



denne sammenheng 
ivaretas på begge sider av 
landegrensa. 
Uttalelsen som helhet   Innstilles vedtatt 

 

U9 – Landbrukspolitisk uttalelse 
Forslag Hvor/hva Forslagsstiller Innstilling 
-Uttalelsen oversendes AU  
for gjennomarbeidelse og 
avkortning. 
 
-Argumentasjonen bør 
funderes faglig og gjøres 
konsistent. 

 Sigurd Richardsen Innstilles vedtatt 
 
 

Uttalelsen som helhet   Innstilles vedtatt 
(oversendt til AU 
dersom forslag over 
vedtas) 

 

U10 – Sett fart på utredning og realisering av arktisk jernbane fra 
Rovaniemi til Kirkenes! 

Forslag Hvor/hva Forslagsstiller Innstilling 
Ny avslutning på setning 
på linje 15: (...) på begge 
sider av landegrensa. 
 

Ny avslutning av 
setning på linje 15 

Laura Kjølås Innstilles vedtatt 
 
 

Uttalelsen som helhet   Innstilles vedtatt 
 

 

U11 – Uansvarlig trailertrafikk må stoppes 
Forslag Hvor/hva Forslagsstiller Innstilling 
Forslaget er innsendt etter 
frist, men 
redaksjonskomiteen 
foreslår at uttalelsen 
realitetsbehandles. 
 

 Redaksjonskomiteen Innstilles vedtatt 
 
 

Uttalelsen som helhet.   Innstilles vedtatt 
 

 

U12 – Lenge leve kongen 
Forslag Hvor/hva Forslagsstiller Innstilling 
Forslaget er innsendt etter 
frist, men 

 Redaksjonskomiteen Innstilles vedtatt 
 



redaksjonskomiteen 
foreslår at uttalelsen 
realitetsbehandles. 
 

 

Uttalelsen som helhet.   Innstilles ikke vedtatt 

U13 – Nei til dumping av gruveavfall i Repparfjord 
Forslag Hvor/hva Forslagsstiller Innstilling 
Forslaget er innsendt etter 
frist, men 
redaksjonskomiteen 
foreslår at ny uttalelsen 
realitetsbehandles. 
 

 Redaksjonskomiteen Innstilles vedtatt 
 
 

Uttalelsen som helhet.   Innstilles vedtatt 

U4b - Tilbake til Finnmark og Troms som egne fylker og selvstendige regioner. 
 
Troms SV og Finnmark SV/SG har nå blitt en samlet organisasjon. 

Troms og Finnmark SV har alltid samarbeidet godt med gjensidig respekt. Det er en glede å arbeide 
sammen, mot samme mål med gode og kloke folk. Likevel ville vi foretrekke å arbeide sammen ikke 
ut fra tvang, men fordi vi ville det. Troms og Finnmark SV står derfor sammen i kampen mot 
regionreformen og vil arbeide for en reversering og gjenopprettelse av separate fylkeslag. 

Regionreformen er grunnleggende anti-demokratisk og Nord-Norge fiendtlig. Den vil ikke gi store 
positive ringvirkninger i form av at enheter og ansvar flyttes fra Oslo. Tvert imot! Regionreformen er 
ikke en reform som gir økt demokrati og desentralisering av makt. Det bygges opp til et så sinnrikt 
system at det må ekstra byråkrater, og høyt lønnede heltidspolitikere til å administrer det hele. Dette 
ser vi foreslått av Arbeiderpartiet allerede i Finnmark/Troms og nye Vestland fylke.  . Regionreformen 
tar kvelertak på de demokratiske prosessene og muligheten for påvirkning for vanlige folk. 
Avstandene gjør at politiske partier vil sammen med lag og foreninger få store problemer med å få til 
samlinger, fly er det eneste som er aktuelt, og reiser med småfly i nord koster skjorta! Dette vil føre 
til at det kun er de pengesterke eller sentralt plasserte som får mulighet til å påvirke politikken. 

Stortinget brøt loven ved behandlingen av sammenslåing av Finnmark og Troms til en region. 
Finnmark og Troms ble altså fratatt muligheten til uttalelse og tilstrekkelig utredning gjennom en 
underliggende lokalt forankret prosess. Saken ble ikke ordentlig belyst og Troms og Finnmark ble ikke 
konsultert og gitt anledning til å avklare regionale standpunkt gjennom høring eller folkeavstemning. 
ILO-konvensjonen, med konsultasjonsordningen for Sametinget er heller ikke blitt fulgt. Fylkene i 
nord er presset inn i en ulovlig og udemokratisk regionsammenslåing.  

I folkeavstemningen om regionsammenslåing sa 87 % av innbyggerne i Finnmark NEI til 
sammenslåing med Troms. All avklaring av både maktfordeling, oppgavefordeling mellom partene og 
ressurs- og oppgaveoverføringer fra statlig hold viser at regionsammenslåingen ikke vil bygge på og 
opp om Finnmarks kompetanse og fortrinn, men i stor grad vil bidra til å svekke og redusere 
kompetanse og oppgaver lagt til Finnmark. 

Troms SV/SG og Finnmark SV/SG skal jobbe for at regionreformen reverseres og vi skal jobbe for å 
motvirke alle negative effekter av reformen Der den med tvang har slått sammen flere fylker. Vi 



ønsker å reversere Stortingets vedtak om å slå sammen Troms og Finnmark.  SV/SG mener at Troms 
og Finnmark skal være separate fylker. Vi ønsker også å være to fylkesorganisasjoner og fylkesparti.  

Med et nytt stortingsflertall ved neste valg vil vi kunne gjøre Troms og Finnmark om til to 
selvstendige fylker, to gode naboer, men gjensidig respekt og et tett og godt samarbeid, både politisk 
og for å løse områdets ulike oppgaver og utfordringer. 

 

  



U12 – Leve Kongen 
 

Lenge leve kongen I partiprogrammet til SV sier vi at SV vil avsette monarkiet. Dette er ikke noe som 
vi kan forsvare i små, konservative budger. Vi mener at SV burde sterkt overveie å gå bort fra dette 
punktet, for: kongen er samlende for hele riket vårt. At man ikke skal kunne «fødes til riktom/ makt» 
er kanskje en litt vel urealistisk tankemåte i vår tid. Vi vil vel ikke ha «Trump-liknende tilstander» i 
vårt kjære, lille Norge? 

  



U13 - Nei til dumping av gruveavfall i Repparfjord 
 

Våre fjorder er ingen søppelplass for gruveindustrien. Regjeringen må snu og stoppe planene om 
gruveavfall i Repparfjord, driftstillatelsen som nylig ble gitt må trekkes tilbake. 

  

De norske fjordene har i mange tusen år gitt mat og levebrød her i landet. De er en sentral del av 
identiteten vår. Fjordene er viktige gyte-  og oppvekstområde for fisk, og viktig for ulike næringer. 
Likevel er fjordene under press av forurensing. 

Repparfjord er en nasjonal laksefjord og et gyteområde for kysttorsk. Fjorden er rik og livet i fjorden 
har kommet godt tilbake i løpet av de nesten 40 årene som har gått siden Folldal verk slutta med å 
dumpe gruveavfall i fjorden i perioden 1972–1978. Repparfjordelva er også ei rik lakseelv. 

Vi mener det er helt uakseptabelt at gruveselskapet Nussir nå skal få lov til slippe ut 30 millioner tonn 
gruveavfall i Repparfjord fra ei kobbergruve i Kvalsund kommune i løpet av 15 år.  

Havforskningsinstituttet har advart sterkt mot giftige utslipp fra gruvedriften i Repparfjord fordi det 
kan utgjøre en stor trussel for blant annet kysttorsk og laksefisk i fjorden. Fiskeridirektoratet kom 
med innsigelser til planene og frarådet at det ble etablert sjødeponi. Allikevel turer regjeringen frem.  

I tillegg til store mengder stein og sand inneholder utslippet også miljøgifter og tungmetaller. Små 
partikler vil spre seg over store avstander og kunne skade fisk og andre organismer lengre ut i 
fjorden. Et sjødeponi dreper effektivt alt liv på havbunnen både i deponiområdet og i nærheten av 
deponiet. Norge er et av fire land som tillater gruveindustrien å dumpe avfallet sitt på sjøen. 

Ved å drepe liv i fjorden fratar regjeringen også den samiske befolkningen muligheten til å  utøve sine 
tradisjonelle næringer, og ødelegger kulturgrunnlaget for samisk kultur i et allerede veldig utsatt 
område. Vi gir vår fulle støtte til Sametinget i denne saken. Sametingspresident Aili Keskitalo har 
uttalt at regjeringen overkjører de utsatte og pressede sjøsamiske og reindriftsamiske interessene 
når de gir grønt lys til Nussirs gruvedumping. Vi støtter de klagene som er varslet fra Sametinget og 
flere miljøorganisasjoner. 

Regjeringen varsler i sin regjeringserklæring at de skal utrede konsekvensene av et forbud mot 
sjødeponi, og de slår fast at det ikke skal gis tillatelser til nye sjødeponi i denne stortingsperioden. 
Det er et sterkt signal fra regjeringen selv om at sjødeponi er uakseptabelt.   

Natur og Ungdom har varslet sivil ulydighet mot vedtaket. SV i Finnmark og Troms berømmer 
aksjonistene som står opp for fjorden og naturen. Den store motstanden bør være et varsko for 
regjeringen, og få dem til å snu og bevare den reine og rike Repparfjord uten gruveavfall. Vi vil 
oppfordre folk til å delta i kampen for Repparfjorden og andre fjorder og vi ber regjeringen på det 
sterkeste om å snu i saken.  

Vend i tide, det er ingen skam å snu! 


