
Årsmelding fra SVs 
fylkestingsgruppe i Møre og 
Romsdal for 2021 
Om fylkestingsgruppa og møteaktiviteten i 2021 

Fylkestingsgruppa består av Yvonne Wold (gruppeleder/
Fylkesutvalget), Anders Lindbeck (Utdannings- og 
kompetanseutvalget), Kim Thoresen-Vestre 
(Samferdselsutvalget), og Line Karlsvik (vara til Kultur-, næring- 
og folkehelseutvalget). De tre førstnevnte har faste plasser i 
Fylkestinget, og Line er 1.vara.  

 

Det har vært fire fylkestingssamlinger i 2021, og 
fire egne gruppemøter i forkant av disse.  

Året har vært preget av korona. Vi har derfor hatt 
noen digitale møter, og bare ett eksternt besøk i 
gruppemøtene. Vi har samtidig hatt mange 
enkelthenvendelser via e-post og telefon, og 
kontakt med lokallag knyttet til saker der 
lokalkunnskap og lokalpolitikk har hatt betydning. 

På bildet til venstre er det daglig leder i Norsk 
Senter For Økologi I Landbruket (NORSØK), Turid 
Strøm, som besøker gruppa. 

Økonomi 
På grunn av lav aktivitet, korona, digital møtevirksomhet, og 
oppsparing til aktivitet når det nærmer seg fylkestingsvalg, har 
gruppa brukt lite midler til å drifte sitt arbeid, også dette året.  

Fylkestingsgruppa hadde pr 31.12.21. kr 150 782,- på sin konto. Det 
er strenge vilkår knyttet til bruken av midlene. Gruppa brukte bare 
12 532,- kroner i 2021, hovedsakelig på avisabonnement til gruppa, 
noe møtemat, og en svært velfortjent blomstergratulasjon til vår 
nyvalgte stortingsrepresentant på valgkvelden.  
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Politisk arbeid og status 
Året har vært preget av noe bedre økonomisk handlingsrom i fylkeskommunen enn vi trodde 
ved inngangen. Det er likevel ei krevende omstilling vi skal gjennom i tjenestene våre for å 
sikre drifta framover, og tilpasse oss demografiutviklinga i fylket. Årsresultatet, før regnskapet 

er ferdig, ser ut til å vise et overskudd på 400 mill.for 
2021. Det vil komme godt med for å sikre økonomisk 
bærekraft, ettersom lånegjelda ligger langt over 
anbefalt nivå og vil øke i åra som kommer. 

I perioden har vi i vår valgplattform med 
samarbeidspartiene lagt fast at vi skal opprettholde 
en desentralisert skolestruktur. Vi har prioritert 20 mill 
til å styrke rammene for vgs – elevtjenester, 
læremidler, etc. Vi er glade for at skolestrukturen er 
lagt fast, at vi har gitt skolene, elevene, og 
næringslivet forutsigbarhet i perioden. Strukturen er 
trolig et viktig svar på hvorfor gjennomføringsgraden i 
videregående skole i fylket er blant de høyeste i 
landet. 

Vi fikk på plass 1,5 mill for å ikke øke 
tannhelsetakstene. Dette er et godt regionalt tiltak i 
påvente av at SV skal få gjennomslag på nasjonalt 
nivå for at tennene skal bli en del av kroppen, og inn i 
folketrygda.  

Vi har vedtatt ekstra midler til solenergianlegg, 
NORSØK (omstilling av landbruk, forskning miljø). 

Vi har fått gjennomslag for å utrede muligheten for 
gratis buss for alle i tre måneder, og vi har et mål om 
å øke frekvens også. 

Vi synes det var viktig å få lagt inn midler til flagging 
ved fylkeskommunale bygg. Vi har både viktige 
verdier og tradisjoner å ta vare på. I SV mener vi 
også at tida er moden for at vi skal få se 
regnbueflagget få vaie fra fylkeskommunale 
flaggstenger, og at ingen skal måtte flytte fra fylket 
fordi man er skeiv. 

Vi har satt oss høye mål i fylket vårt, for å bli 
miljøfylke nr 1 og bærekraftfylke. 

Vi vedtok vårt første klimabudsjett i 2021. Vi ville 
gjerne ha tallfesta hva ulike tiltak koster, så vi kan 
gjøre det som monner, og håper dette kan være på 
plass for kommende budsjett. (For 2023). 

Økonomiplana setter i gang flere store tverrfaglige utviklingsprosjekt. Vi er glade for 
skaparkraft-prosjektet. Programmet for bærekraftig by og tettstedsutvikling, likeså. Satsning 
på Campus Kristiansund, Sørsida i Ålesund og Kompetansehub i Molde. Vi vedtok også 10 
mill til kommunale næringsfond i desember. Vi sto i en pandemi i 2021, og har klart å forsøke 
å holde hjula i gang med tiltak både for kulturlivet, reiselivet og det øvrige næringslivet. Vi har 
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drevet en aktiv 
motkonjunkturpolitikk. BIO-
midler har vært et av de viktige 
tiltaka vi har brukt i 2021. Vi 
har vært opptatt av viktige 
prinsipp i arbeidet med 
kvalitetsmeldinga for VGS. 
Opplæringsloven (med 
forskrifter) angir timetallet 
alle elever har rett på. 
Timetallet er en av de 
viktigste rettighetene elevene 
har.

Flere undersøkelser og 
rapporter (både fra udir og 
utdanningsforbundet) viser at 
det er en utfordring at 
elevene ikke får det timetallet 
de har krav på. En av 
årsakene er vikarløse timer. 
Som skoleeier har vi vært 
opptatt av at elevene får det 
timetallet de har krav på og 
at vi har systemer som sikrer 
dette, samt at vi må ha nok 
kvalifiserte vikarer. Vi har 
oppfordret administrasjonen 
til å ha fokus på dette 
framover. n annen viktig sak 

for oss har vært å holde kantinene ved videregående skoler åpne.

Vi har samarbeidet i ei rekke saker med MDG spesielt, og 
også lidd noen nederlag sammen. Alt i alt har vi fått 
gjennom mye god miljøpolitikk. 

Vi har hatt nytte av roller på tvers, og Yvonne fikk åpne 
innovasjonsfestivalen i fylket, og lede 
Hydrogenkonferansen til fylkeskommunen. Det har også 
vært nyttig å få være fylkeskommunens representant i 
Jernbaneforum for Dovre og Raumabanen, og tilhørende 
arbeidsutvalg.
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Vi fikk i oktober gjennomslag fra SV for et 
oversendingsforslag om at man blant fylkeskommunens 
kontrollprosjekt bør kontrollere om Møreaksen er i tråd med 
målsettinga om å være bærekraftsfylke og miljøfylke nr.1, 
jamfør overordna målsettinger.  

 

Årets siste møte er budsjettmøtet. Her opplevde vi 
en svært krevende manøver i den ellers omforente 
og gjennomarbeidete budsjettsaken, fra 
samarbeidspartiet SP.  
Anders ble for øvrig satt i karantene den siste dagen 
av tingsamlinga i desember. Victor Starheim møtte 
som vararepresentant for første gang i Fylkestinget, 
det kan hende det var den eneste gangen det satt 
tre romsdalinger på SV-benken? Opplysningen er 
tatt med som en kuriositet. 

SV førte i pennen en viktig uttale, og samlet et 
enstemmig fylkesutvalg og jobbet aktivt inn mot storting og regjering for å unngå 
grensejustering for HV11. Det lyktes i statsbudsjettet! 
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SV førte i pennen et viktig
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