
 
Årsberetning fra fylkestingsgruppa i 

Troms Fylkesting 2018 
 
 
I 2018 har Ellen Øseth og Edvin møtt på samtlige fylkesting, med unntak av at Ellen hadde 
forfall en dag på marstinget, og da møtte Katrine Boel Gregussen. Ellen har vært gruppeleder 
og medlem i plan- og økonomikomiteen. Edvin har vært medlem i utdanningskomiteen. 
 
SV har vært i opposisjon i hele 2017, til et fylkesråd bestående av AP, KrF, V og SP. Vi 
opplever likevel at vi har et godt samarbeid med fylkesrådet, og ofte trekkes inn i diskusjoner 
utenom fylkestingene, i likhet med de andre gruppelederne i opposisjon.  
 
Den saken som nok har preget året mest, har vært regionreformen, hvor Stortinget vedtok å 
tvangssammenslå de to fylkene. Troms fylkesting gjorde sin oppnevning til fellesnemnd på 
fylkestinget i mars. Der ble Ellen valgt som fast medlem, og Edvin og Katrine som varaer. 
Finnmark fylkesting gjorde sin oppnevning først i desembertinget, slik at første møte i 
fellesnemnda var 17. desember 2018. SVs to fylkestingsgrupper, i Troms og i Finnmark, har 
gjennom året hatt tett kontakt og diskutert prosessen rundt sammenslåingen. I første møtet 
i fellesnemnda (hvor Tommy Berg er Finnmark SVs representant), konstituerte SV-gruppa 
seg og valgte Ellen som gruppeleder. Samarbeidet innad i SV i fellesnemnda går veldig bra, 
og vi prioriterer tett og hyppig dialog mellom møtene.  
 
Fylkestinget i mars 
Den saka som i hovedsak preget fylkestingssamlinga i mars, var sammenslåing av Troms og 
Finnmark fylker. Den mye omtalte «Gardermoen-avtalen» lå til behandling, og SV prøvde 
nok en gang å foreslå en løsning i saka som kunne bringe den videre i et godt spor. Flertallet i 
fylkestinget i Finnmark hadde varslet at de ville stemme mot avtalen, noe som vi mente tilsa 
at det ikke var noe poeng å stemme for den her heller. Det fikk vi ikke gehør for, og avtalen 
ble godkjent mot stemmene til SV, MDG og Rødt. SV leverte et helhetlig forslag i saka. 
Flertallet i fylkestinget godkjente avtalen og ba departementet oppnevne fellesnemnd 
dersom en av fylkene ikke godkjente avtalen. Dagen etter at Troms fylkesting behandlet 
saka, avviste Finnmark avtalen, vedtok folkeavstemming om sammenslåinga og stoppet alle 
prosesser rundt sammenslåingen fram til folkeavstemmingen er gjennomført.  

Fylkestingsgruppa hadde kontakt med SVs fylkestingsgruppe i Finnmark underveis i 
prosessen. Fylkestinget vedtok også en høringsuttalelse til ekspertutvalget om fremtidige 
oppgaver i den nye regionen, og der fikk SV tilslutning til forslaget om at det burde utredes 
at sykehusene skulle legges til det regionale nivået. 



I tillegg til denne saka, var det flere andre viktige saker oppe på fylkestinget. Fylkestinget 
vedtok elektrifisering av ferger i Troms, handlingsplan for fylkesveger og handlingsplan til 
fylkestingsmeldingen «Samisk i den videregående opplæringen for 2018 – 2020». Vi fikk en 
orientering om arbeidet til de nyopprettede ombudene (mobbeombud og elev- og 
lærlingombud), og de kunne fortelle om et stort og økende antall henvendelser til 
ombudene. Alle saker, forslag og vedtak finnes her.  

 

Fylkestinget i juni 

I fylkestinget i juni var det flere spennende saker på sakslista. Vi hadde oppe konseptvalg for 
ny videregående skole i Harstad, der Edvin fremmet forlag om at Rå videregående skole 
fortsatt skulle være en egen skole med egen ledelse, men flertallet i fylkestinget stemte ned 
forslaget. I ei sak om overføring av ansatte fra Statens vegvesen til fylkeskommunen, foreslo 
Ellen at vi skulle benytte prinsippene fra virksomhetsoverdragelse, men heller ikke her fikk vi 
medhold. I ei høringssak om sjarkfiskeflåtens rammebetingelser i et fremtidsrettet 
kvotesystem fremmet vi sammen med Rødt et forslag som lød «Kystflåten er grunnlaget for 
bosettinga i mange bygder i de tre nordligste fylkene, leverer fisk av god kvalitet og høster av 
ressursene på både en bærekraftig og miljøvennlig måte. Kvotene til kystflåten som sådan 
bør økes». Forslaget fikk 6 stemmer og falt.  

Av saker det var stor enighet om, kan nevnes behov for nytt botilbud ved Bardufoss 
videregående skole, Strategi for unge i Troms 2018 – 2028, framkommelighetstiltak på 
fylkesveg 57 Grøtfjord og Utvidelse av tannbygget i Tromsø (TKNN).  

SV fremmet sammen med H, MDG, SP, KRF, FRP, R, V og AP en uttalelse om å godkjenne mer 
politisk fravær i videregående skole, som ble enstemmig vedtatt. Vi tok initiativ og fremmet 
en uttalelse sammen med SP, MDG, AP og R med en kraftig kritikk av 6-årsreformen i norsk 
grunnskole, som ble vedtatt. Sammen med R og MDG fremmet vi en uttalelse som het 
«Stortinget må behandle stasjonering av amerikanske styrker i Indre Troms», men den fikk 
bare de seks stemmene fra forslagsstillernes partier. Sammen med de samme partiene 
fremmet vi en uttalelse om veien videre i regionreformen, der vi skrev «Troms fylkesting 
anmoder Regjeringen om å sende sak til Stortinget der de melder at Stortingets vedtak om 
sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommuner ikke lot seg gjennomføre, og ber 
Stortinget ta saka opp til ny behandling». Uttalelsen fikk stemmene fra forslagsstillerne pluss 
SP og falt. Sammen med AP, H, SP, FRP, KRF, V og MDG fremmet vi uttalelsen «Rassikring på 
Arnøya», som ble enstemmig vedtatt. Sammen med FRP, V, AP, SP, MDG, R og KRF fremmet 
vi en uttalelse som meldte en bekymring knyttet til endringer i Yrkestransportloven og 
tilhørende forskrift, «Drosjetilbudet i fare». Uttalelsen ble vedtatt mot tre stemmer fra 
Høyre. Sammen med AP, SP, KRF, R og MDG fremmet vi en uttalelse for å uttrykke sterk 
bekymring for den uro som har oppstått innen luftambulansetjenesten i Nord-Norge. 
Uttalelsen ble vedtatt mot 12 stemmer.  

Edvin stilte muntlig spørsmål om spesialundervisning og et spørsmål om Rå videregående 
skole, Ellen fulgte opp ei oppfordring fra Ungdommens fylkesråd og spurte om gratis buss til 
skolen for elevene som bor ved det gamle internatet ved Bardufoss videregående skole, et 

https://innsyn-vs.tromsfylke.no/motedag?offmoteid=4760


spørsmål vedrørende handlingsprogrammet for regional plan for friluftsliv, vilt og 
innlandsfisk, samt et spørsmål om ladeinfrastruktur for elbiler ved fylkeskommunale 
arbeidsplasser. Alle sakspapirer og vedtak ligger her. 

 

Ekstraordinært fylkesting i august 

Det ble innkalt til ekstraordinært fylkesting for å behandle regionreformen. Flere forslag til 
vedtak ble fremmet, men til slutt vedtok fylkestinget at vi anser det som umulig for 
medlemmer fra Troms å gjennomføre sitt arbeid i fellesnemnda uten at Finnmark deltar i 
nemnda, samt at vi ba fylkesrådet om å ta kontakt med kommunal- og 
moderniseringsministeren med sikte på at departementet tar ansvaret for å gjennomføre 
oppgaver som det er avgjørende blir gjort før den videre sammenslåingsprosessen. Alle 
sakspapirer og vedtak ligger her.  

 

Fylkestinget i oktober 

Det var ikke noen virkelig store saker på oktobertinget, hvor vi i SV følte sterkt for å markere 
oss. Høring Regional utviklingsplan 2035 Helse Nord, Handlingsplan for fylkesveg 2018-21 - 
årlig rullering 2018 og Prosess- og fremdriftsplan for arbeidet med elev- og lærlingtjenester i 
den videregående opplærlingen skapte litt debatt. I den førstnevnte saka samlet hele 
fylkestinget seg om en skarp uttalelse, hvor vi ba om at dokumentet gjennomgår en 
omfattende revisjon, og sendes ut på ny høring. Edvin fremmet et spørsmål vedrørende ny 
havneterminal i Tromsø, men trakk det ettersom saka var godt belyst gjennom en 
orientering. Sammen med AP, V, SP, KRF, MDG og R fremmet vi uttalelsen «Ny innfartsvei til 
Tromsø - E8 gjennom Ramfjorden». Den ble vedtatt mot stemmene til Høyre og FrP. 
Sammen med V, KRF, SP, FRP, AP og R fremmet vi en uttalelse hvor vi meldte sterk 
bekymring for kanselleringer i Widerøe og FOT-rutene i Finnmark og Nord-Troms, som ble 
enstemmig vedtatt. Sammen med SP, AP, V, KRF, R, MDG og FRP fremmet vi en uttalelse 
med krav om styrking av den akuttmedisinske beredskapen. Uttalelsen ble enstemmig 
vedtatt. Alle sakspapirer og vedtak ligger her. 

 

Fylkestinget i desember 

I fylkestinget i desember vedtok vi en forenklet sonestruktur for buss i Troms fra 2019. I 
budsjettsaka fremmet vi et verbalforslag om å sette skatteanslaget 10 millioner kroner 
høyere. De 10 millioner kronene foreslo vi overført til utdanning, men vi fikk ikke flertall for 
det. Ellers støttet vi fylkesrådets forslag til budsjett og økonomiplan. Fylkestinget startet 
også en diskusjon om Troms Kraft AS og konsekvensene av Stortingets vedtak om 
sammenslåing av Troms og Finnmark fylkeskommune. Konklusjoner i saka skal trekkes i mars 
2019. Vi voterte over fremtidig styreform i Troms og Finnmark fylkesting, da det er et krav 
om at det voteres over i to påfølgende fylkesting dersom man skal endre styreform. Troms 
og Finnmark har i dag ulik styreform. Vi stemte for formannskapsmodell, men 
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parlamentarisme fikk flertall med 25 mot 12 stemmer. Edvin fremmet en interpellasjon 
vedrørende tomtevalg for ny skole i Harstad. Edvin stilte spørsmål vedrørende 
havneterminalen i Tromsø, Ellen stilte et spørsmål som var utformet sammen med Troms 
SU, om mulighet for skolegang for ungdom med endelig avslag på asylsøknad.  

Sammen med R og MDG fremmet vi en uttalelse om Boikott av israelske varer/tjenester fra 
okkuperte områder. Uttalelsen falt med 14 stemmer for og 23 stemmer imot. Sammen med 
MDG, V, R og den uavhengige representanten fremmet vi en uttalelse for å følge opp 
vedtaket i Tromsø kommunestyre om krav til oppdrettsnæringa, «Framtida for oppdrett i 
Troms». Det ble en bra debatt, men uttalelsen falt med 28 stemmer imot uttalelsen og 9 
stemmer for.  

Alle sakspapirer og vedtak ligger her.  

 

Vi opplever det fortsatt som utfordrende at vi er i opposisjon til et fylkesråd vi veldig ofte er 
enige med, noe som gjør det vanskelig å markere seg på sakene. Likevel er vi av de mest 
aktive partiene på fylkestinget hvis man regner sammen forslag, spørsmål og 
interpellasjoner. Ellen og Edvin kommer til å fortsette å være aktive i 2019, og vil gjerne at 
medlemmer og andre kontakter oss angående saker. 

 

Hilsen Ellen og Edvin 

Ellen Øseth, gruppeleder, telefon 97178715, epost oeseth@gmail.com  

Edvin Eriksen, telefon 46415899, epost ema-eri@online.no  
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