
Møtebok 1 fylkesårsmøte Trøndelag Venstre
10.-11. februar 2023
Møtebok 1, 27.01.23.

Møtested: Steinkjer

Overnatting: Grand Hotell

Festmiddag: Samfunnshuset

Påmeldingsfrist er 1. februar.
Påmelding til erling.moe@trondheim.kommune.no

Møtestart: Fredag 10. februar kl. 18.00

Møteslutt: Lørdag 11. februar kl. 13.00 (lunsj)

Nettside:
https://www.venstre.no/artikkel/2023/01/02/innkalling-til-arsmote-og-no
minasjonsmote/
Der ligger bl.a. vedtekter og der blir oppdaterte sakspapirer lagt ut.

Sakliste:

1. Godkjenning av innkalling og sakliste
2. Konstituering
3. Politiske uttalelser
4. Årsmeldinger
5. Plan for fylkeslagets arbeid
6. Regnskap og revisjonsrapport
7. Budsjett
8. Vedtekter
9. Valg
10.Fylkesvalgprogram
11. Kontingent
12. Innmeldte saker

1

mailto:erling.moe@trondheim.kommune.no
https://www.venstre.no/artikkel/2023/01/02/innkalling-til-arsmote-og-nominasjonsmote/
https://www.venstre.no/artikkel/2023/01/02/innkalling-til-arsmote-og-nominasjonsmote/


Tidsplan for fylkesårsmøtet
Med forbehold om endringer!

Fredag 10. februar

kl. 1800: Velkommen!

Kl. 1815: Nominasjonsmøte (kun valgte delegater har stemmerett)

Kl. 1830: Politisk innledning ved stortingsrepresentant André Skjelstad

Kl. 1900: Politisk debatt

Kl. 2000: Årsmeldinger

Kl. 2030: Festmiddag

Lørdag 11. februar:

Kl. 0900: Regnskap og budsjett

kl. 0930: Valg

Kl. 1000: Politiske uttalelser

Kl. 1015: Presentasjon av fylkesprogrammet v/ Tove Eivindsen og endringsforslag
ved red.nemnd

Kl.1030: Behandling av valgprogrammet

Kl. 1230: Avslutning ved fylkesleder

Kl. 1300: Lunsj
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Godkjenning av innkalling, forretningsorden og sakliste

● Godkjenning av innkalling
● Godkjenning av sakliste
● Godkjenning av forretningsorden

Forretningsorden til møtet
Om debattenes generelle avvikling:

1. Årsmøtet ledes av et antall møteledere som velges ved konstitueringen av
møtet. Møtelederne må sørge for at de oppsatte rammene for debattene
overholdes, og har derfor myndighet til å foreslå om begrenset taletid skal
benyttes og bestemme når «strek» skal settes. Møtelederne skal forklare hvordan
man tegner seg til innlegg og replikk før forhandlingene starter.

2. Stemmeberettigede årsmøtedelegater melder seg på talerlisten ved å tegne
seg slik møteleder forklarer ved starten av møtet. Møteleder gir ordet til de som
ber om det fortløpende. Talerne retter sine innlegg til møteleder.

3. Møtelederne kan tillate inntil to replikker til hvert debattinnlegg med følgende
svarreplikk. En replikk kan være maksimum 1 minutt lang. Den skal være rettet til
det foregående debattinnlegg. Årsmøtedelegatene tegner seg til replikk ved den
metoden møtelederne har forklart ved møtestart. Møteleder gir replikk til de som
først ber om det.

4. Møtelederne foreslår prosedyre for egenpresentasjon og støttetalere før
personvalg. Som hovedregel vil det ved valg til styre gis rom for to støttetalere pr.
utfordret kandidat og to for utfordrer. For valg av landsmøtedelegater og andre
valg utenom til fylkesstyret, åpnes det for én støttetale pr. utfordret kandidat og
utfordrer. Det henstilles om at møteledere og kandidater man vil utfordre varsles
om utfordringen i god tid, og senest to døgn før møtestart. For Trøndelag
Venstres fylkesårsmøte 2023 er dette onsdag 8. februar kl. 18.

5. Eventuelle endringer i vedtatt forretningsorden krever 2/3 flertall.

Om uttalelser og resolusjoner:

1. Hensikten med uttalelser og resolusjoner bør være å fastlegge organisasjonens
holdning og politikk til konkrete saker, som ikke entydig dekkes av
partiprogrammet.

2. Forslag til uttalelser og resolusjoner må leveres innen datoen annonsert i
innkalling til fylkesårsmøtet. For Trøndelag Venstres fylkesårsmøte 2023 er dette
4. februar 2023.

Om forslag:

1. Alle forslag som fremsettes til votering skal være innsendt innen de frister som
er vedtatt. Mindre redaksjonelle endringsforslag og kompromissforslag som
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fremsettes muntlig eller skriftlig ved avslutningen av et innlegg, skal rettes til
møteleder. For Trøndelag Venstres fylkesårsmøte 2023 er fristene 10. januar for
endringsforslag til vedtektene, og 4. februar for å sende inn forslag til saker man
ønsker tatt opp i tillegg til ordinære årsmøtesaker.

2. Muntlige forslag som f.eks. begrensning i taletiden eller setting av «strek» for
talerlisten, kan gå til votering dersom møtelederne gir sin tilslutning til dette.

Om votering:

1. Møtelederen foreslår voteringsorden. Endringsforslag skal settes opp mot
innstillingene, og de som støtter endringsforslagene skal vise dette ved
stemmetegn.

2. I saker som egner seg for det, kan prøvevotering foretas.

3. Når flere alternative forslag foreligger, voteres det først over de mest
ytterliggående, og til slutt alternativ votering mellom de to siste forslag, så lenge
ingen forlanger separat votering.

4. Vedtak gjøres med simpelt flertallsvedtak i de saker der vedtektene ikke
fastsetter voteringsprosedyre. Dersom stemmetallene for og mot i en sak er like
foretas en ny votering. Ved andre gangs stemmelikhet blir innstillingen stående.

5. Ved personvalg stilles alternative forslag til valgkomiteens innstilling opp mot
én bestemt person i innstillingen. Det kreves over halvparten av de avgitte
stemmene for å bli valgt. Blank stemmeseddel regnes som avgitt stemme. Oppnås
ikke dette ved første gangs votering faller den av kandidatene med færrest
stemmer ut. Det foretas nye valgomganger inntil én av kandidatene har fått over
halvparten av avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas en ny votering. Ved
andre gangs stemmelikhet foretas loddtrekning.

6. Personvalg skal foretas skriftlig dersom minst én delegat krever det.
Stemmesedler ved valg skal inneholde det samme antall navn som det antall
personer som skal velges.

7. Det er ikke mulig å stemme som fullmektig for en ikke-møtende, men
stemmeberettiget, delegat/utsending.
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Konstituering
Møteledere: Erling Moe, Elisabeth Hals

Referent: Jon Gunnes

Tellekorps: Harald Kvam og Eva Lyngaas

Fullmaktsnemnd: Arve Høiby og Torgeir Anda

Protokollunderskrivere: Bestemmes i møtet

Redaksjonsnemnd for fylkesårsmøtet: Marthe Strickert, Andreas H. Asphaug,
Guro Holm Skillingstad
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Supplerende nominasjonsmøte
Tove Eivindsen har meldt at hun må trekke seg fra førsteplassen på fylkesvalglista
som følge av ny jobb.

Fylkesstyret innstiller Jon Gunnes som ny førstekandidat i fylkestingsvalget. Han
ble valgt som nr. 7 i nominasjonsmøtet 3. desember 2022.

Som konsekvens må ny nr. 7 på fylkestingslista nomineres. Fylkesstyret innstiller
på Tove Eivindsen som ny nr. 7.
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Politiske uttalelser

Frist for å sende forslag til politiske uttalelser er 4. februar. Forslag sendes til
erling.moe@trondheim.kommune.no
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Årsmeldinger

Årsmelding Fylkesstyret i Trøndelag Venstre
Styrets sammensetning:

Leder Erling Moe, Trondheim

Politisk nestleder Elisabeth Hals, Oppdal

Organisatorisk nestleder Karl Meinert Buchholdt, Levanger

Styremedlem Arve Høiby, Selbu

Styremedlem Arvid Hammernes, Frøya

Styremedlem Katinka Kolaas Ekmann, Steinkjer

Styremedlem Guro H. Skillingstad, Nærøysund

1. varamedlem Harald Kvam, Orkland

2. varamedlem Geir Olav Knappe, Namsos

3. varamedlem Ingrid Andresen, Steinkjer/ Trondheim

4. varamedlem Magnus Gilje, Trondheim

5. varamedlem Tordis Fjær Solbakk, Nærøysund

Karl Meinert Buchholdt meldte seg ut av Venstre i oktober 2022.

Lag og medlemmer

Trøndelag Venstre har 739 medlemmer, og 25 lokallag.

Styrets møter

Styret har hatt fem møter. Fire av møtene var digitale. Styret avholdt et
todagers møte på Frosta 24. og 25. juni. Der deltok det også
representanter fra VHO.

Fylkessekretær

Styret ansatte Jon Gunnes som fylkessekretær i deltidsstilling fra 1. januar
2023.

Listestilling kommunevalget 2023

Styrets viktigste arbeid dette året har vært listestilling. Målet er samme
antall lister som i -19.

Lokalpolitisk nettverk
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Det ble arrangert et lokalpolitisk nettverk/fylkesmøte i Trondheim Rådhus
3. september.

VHO deltok på møtet. Hovedtema var “Grønne og levende lokalsamfunn”
som skulle behandles på landsmøtet.

Venstres landsmøte

Venstres landsmøte ble avholdt 14.-16. oktober 2022 på Gardermoen.
Trøndelag Venstre var representert ved følgende delegasjon:

1.Erling Moe, Trondheim

2 Elisabeth Hals, Oppdal

3 André Skjelstad, Steinkjer

4 Tove Eivindsen, Trondheim

5 Anne Cecilie Holm, Namsos

6 Karl Meinert Buchholdt, Levanger

7 Arve Høiby, Selbu

8 Ingrid Svee Normeland, Osen

9 Katinka Kolaas Ekmann, Steinkjer

10 Geir Olav Knappe, Namsos

11 Magnus Gilje, Trondheim

12 Andreas H. Asphaug, Indre Fosen

13  Hanne Mehli, Orkland

14. Iver Vammervold, Oppdal

15. Vebjørn Ar�

16. Guro Holm Skillingstad, Nærøy (vara under deler av møtet)

Nominasjonsmøte

Fylkeslaget avholdt nominasjonsmøte til fylkestingslista i Trondheim 2.
desember.

I slutten av desember trakk Tove Eivindsen seg fra førsteplassen, på grunn
av ny jobb. Styret ble da konstituert som ny nominasjonskomite for å
komme med forslag til ny førstekandidat. Styret besluttet at ny
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førstekandidat skal nomineres på et ekstraordinært nominasjonsmøte i
tilknytning til årsmøtet.

Årsmelding fylkestingsgruppa
I 2022 har fylkestingsgruppa bestått av fylkestingsrepresentantene Tove
Eivindsen (gruppeleder) og Anne Cecilie Holm, samt vararepresentanter til
fylkestinget Torgeir Anda, Knut Øye Brandsås, Hanne Mehli, Odd Vidar Vandbakk
og Ingrid Gauslaa Hårstad. Fylkestingsgruppa teller altså sju medlemmer.

Etter konstitueringen av Trøndelag fylkesting i oktober 2019 har Tove hatt fast
plass i fylkesutvalget og Hovedutvalg for veg. Anne Cecilie har hatt plass i
Hovedutvalg for næring. I tillegg er Tove leder for Samisk råd i Trøndelag.

Gruppemøter

Det har vært avholdt 9 gruppemøter i 2021. Alle møtene er åpne og har vært
annonsert på Trøndelag Venstres nettsider. Det har vært god deltagelse på
gruppemøtene, som har vært digitale med ett unntak (fysisk på Steinkjer). Vi har
hatt stor glede og nytte av at tidligere gruppeleder Elisabeth Paulsen har deltatt
på nesten alle gruppemøtene også dette året. Mot slutten av året har også
påtroppende rådgiver Jon Gunnes deltatt (starter som politisk rådgiver for
fylkestingsgruppa januar 2023).

Studietur

Fylkestingsgruppa fikk gjennomført valgperiodens eneste studietur så langt, til
Oslo med hovedtemaer dialog med Venstres sentrale organer og befaringer ved
nybygde kulturinstisjoner. Tove, Anne Cecilie, Hanne (ettermiddag dag 1), Knut,
Elisabeth og Jon deltok.

Program studietur til Oslo 26.-27. oktober:

Onsdag:

● 10.00 Nasjonalmuseet
● Lunsj på Nasjonalmuseet
● 14.00-16.00 Gruppemøte på Stortinget
● 17.00 Middag med partileder
● 19.30 Nationaltheatret

Torsdag:

● 09.00 Møte med Venstres hovedorganisasjon
● 11.00 Lunsj
● 13.00 Munchmuseet
● Deichmanske bibliotek

Fylkesting:
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Det var fem fylkestingssamlinger i 2021. Anne Cecilie og Tove var til stede på alle
fem samlinger.

Fylkestingsgruppa har forsøkt å innhente innspill til saker fra lokale folkevalgte og
tillitsvalgte. Gruppa vil takke for gode tilbakemeldinger og innspill fra mange
aktive venstrefolk i Trøndelag. Det er lagt ut oppsummeringer av møtene i
fylkesutvalget og fylkestinget etter hvert på facebookgruppa for våre folke- og
tillitsvalgte i Trøndelag.

I generaldebatten i juni snakket Tove om flertallets konsekvente nedprioritering
av vegvedlikehold og fylkesveg, og Anne Cecilie snakket om bærekraftige bygg.

Også i 2022 lykkes vi i å bli enige med H, Frp og PP om felles forslag til
utfordringsdokument, økonomiplan og budsjett. Som mindretallsforslag ble
selvsagt forslagene nedstemt, men det ligger grundig arbeid bak forslagene.

Interpellasjoner og spørsmål i fylkestinget:

Interpellasjon fra Tove Eivindsen (V) om gratis bind og tamponger også i
Trøndelag

Vi hadde forslag om å innføre gratis bind og tamponger i videregående skoler fra
høsten av. Ordfører vil heller at det «legges fram en sak for HU utdanning før
sommeren, som beskriver status for hvordan våre videregående skoler har lagt til
rette for tilgang til gratis sanitære produkter som bind og tamponger, for den
tiden elevene er på skolen. Videre skal det foreslås ulike modeller med
kostnadsberegninger for innføring av samme praksis ved alle våre videregående
skoler. Erfaringer fra andre fylker forbundet med ordningen ønskes inkludert i
saken.» Ordføreren formulering fikk 55 stemmer (også våre) og ble vedtatt. Frp var
mot. (Flertallet hadde lagt inn 200 000 i sin budsjettjustering (som ble behandlet
seinere samme dag) til prøveprosjekt. Det er bra, men også komisk at de har tatt
vår interpellasjon og laget et forslag som de så omtaler som en seier …)

Interpellasjon fra Tove Eivindsen (V) – om formidling av krigshistorie i Trøndelag

Her hadde fylkesordføreren er svært grundig og godt svar. Han var tydelig veldig
opptatt av temaet og ønsket en proaktiv oppfølging. Tove roste det og forslaget
hans: «Hovedutvalg for Kultur får en sak om hvordan fylkeskommunen kan ta
initiativ til at formidlingen av, og undervisningsoppleggene rundt minnesteder i
Trøndelag, for både skoler, innbyggere og tilreisende, kan inngå i en mer helhetlig
markering i forbindelse med 85 årsmarkeringen for krigen i 2025, slik at dette
også kan få varig økt oppmerksomhet. I forbindelse med videre behandling settes
det ned en ressursgruppe med sentrale ressurspersoner fra Falstadsenteret,
NTNU og museumsfaglige representanter. Saken må avklare behov og muligheter
for finansiering fra både det o�entlige og private aktører. Reiseliv må også kobles
på. Behandlingen må koordineres med Hovedutvalg for Næring.» Venstres gruppe
er svært fornøyd med at det nå skal planlegges markering i 2025 og at også
mindre kjente krigsminnesteder skal løftes fram. Alle støttet forslaget.

Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) - Om justert søknadsfrist for overtallige lærere
11



Spørsmålet er basert på en opplysning som var i en forvaltningsrevisjonsrapport
om elevtallsutvikling, der det ble påpekt en mismatch mellom frister, og som også
Trøndelag Venstre vedtok uttalelse om på fylkesårsmøtet. Svaret var ikke veldig
konkret på det med frister, så vi fulgte opp ved hjelp av stortingsgruppa isteden.
Det resulterte i spørsmål fra Abid Raja til kunnskapsministeren.

Interpellasjon fra Tove Eivindsen (V) - Krever svar på Storheia nå

Interpellasjonen ble faktisk ikke innstilt avvist (noe vi forventa), men
fylkesordførerens forslag var å ikke gjøre vedtak (med bakgrunn i
Kommunaldepartementets presiseringer om at man ikke skal ha
realitetsbehandling av interpellasjoner) og å ikke fremme sak for
realitetsbehandling siden fylkeskommunen ikke har forvaltningsmessig rolle slik
saken foreligger nå. Tove oppretthold forslaget sitt om «Fylkestinget i Trøndelag
krever at Olje- og energiministeren umiddelbart avklarer hvordan
rettighetskrenkelsene, som Høyesterett har påpekt rundt Storheia og Roan
vindkraftverk, skal opphøre.» Forslaget fikk 15 stemmer, 43 støttet
fylkesordføreren.

Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om klima- og landbrukssatsning (BIONOVA) til
Steinkjer

Tove hadde spørsmål om Bionova til Steinkjer i junitinget. Hun takka for svaret,
men understreka at dette er en direkte utfordring til Sp /Ap om å sikre
gjennomslag for Steinkjer og Trøndelag hos regjeringen sin. Del to av spørsmålet
(hvordan det arbeides for å sikre lokaliseringen) ble ikke besvart. Fasit ble at
Bionova havnet i Innlandet i oktober.

Interpellasjon fra Tove Eivindsen (V) om innstramming rundt honorarer i
fylkeskommunal virksomhet for fylkespolitikere og fylkeskommunens ansatte

Det er viktig at vi folkevalgte ikke innvilger oss bedre ordninger enn de ansatte i
fylkeskommunen kan få. Venstre snakker om honorar for verv i fylkeskommunale
virksomheter som man har i kraft av å være fylkespolitiker, og ikke eksterne verv
eller verv man har med bakgrunn i annen kompetanse. Et hovedpoeng er å unngå
at hele seksjoner der seksjonsleder har styreverv i et selskap blir inhabile og ikke
kan behandle saker rundt de selskapene. Det er veldig uheldig, noe også
eierskapsmeldingen vår peker på. Vi fikk 19 stemmer, resten (34) stemte for
fylkesordføreren: «Fylkesdirektøren bes om å følge opp prinsipielle forhold
vedrørende Trøndelag fylkeskommune sitt eierskap gjennom arbeidet med
rullering av gjeldene eierskapsmelding. Fylkesdirektøren bes om å
tilgjengeliggjøre informasjon om styregodtgjørelser så snart denne foreligger.»

Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) - Når åpnes bussdoene?

Venstre synes det er bra at AtB er opptatt av regler, men det er pussig at slike
bussdo har vært åpne i andre fylker enn Trøndelag. Siden AtB ventet på avklaring
fra Statens vegvesen, så skulle man trodd at praksisen var lik i hele landet. Men det

12



er altså bare AtB som har vært så strenge. Det er leit at man måtte få en dom mot
seg fra Diskrimineringsnemnda før doene ble åpnet.

Interpellasjon fra Anne Cecilie Holm (V) om prioritet for fastboende på
gratisferger

Vedtaket ble enstemmig som fylkesordfører foreslo «Fylkestinget ber
fylkesdirektøren legge fram en sak for hovedutvalg for transport, som tar for seg
kapasitetsutfordringene på fergesambandene i Trøndelag og mulighetene for
prioritering av fastboende.» Anne Cecilie ba ordføreren vurdere å endre
hovedutvalg for transport til fylkestinget, siden Venstre ikke er i det
hovedutvalget, men det ble ikke tatt til følge.

Gjennomslag i fylkestinget:

Mars:

Venstres forslag: «Fylkesdirektøren tar kontakt med AtB for å sikre god
oppfølging av henvendelser fra Ungdommens fylkesutvalg til AtB, og avklare
hvordan slike henvendelser skal håndteres riktig» var innstilt fra fylkesutvalget og
ble enstemmig vedtatt i fylkestinget.

Venstres var medforslagsstiller i fylkesutvalget på å synliggjøre styrehonorar i
oversiktsdokumentet over fylkeskommunens eierinteresser. Det var også
enstemmig innstilt og ble vedtatt.

April:

Her fikk Venstre enstemmig vedtak på å etterlyse plaststrategien som Venstre fikk
vedtatt i interpellasjon 11/21, med innbakt kritikk av administrasjonens manglende
oppfølging: «Interpellasjoner har vært mindretallets mulighet til å bidra til den
politiske dagsorden i fylkestinget, og det er derfor viktig for regiondemokratiet at
vedtak med opphav i interpellasjoner også blir gjennomført. Fylkestinget vil
derfor gjenta at det er bestilt en egen sak om plasttematikken og at det forventes
at den legges fram for fylkestinget til politisk behandling.»

Juni:

Anne Cecilie fremmet tillegg til Kvalitetsmelding for videregående opplæring i
Trøndelag fylkeskommune 2021, som Sp ville være medforslagsstiller på:
«Fylkestinget ber fylkesdirektøren komme tilbake med en ny sak hvor tiltak for
bedring av elevdemokratiet skisseres.» Det ble enstemmig vedtatt.

I saken om plast fremma Tove forslag på vegne av Venstre, Rødt, MDG, PP og SV,
der det ble slått fast at det er nødvendig å utarbeide en egen handlingsplan for
plast i Trøndelag. Forslagene fra Tove ble vedtatt mot Frp og Sps stemmer. Så nå
med altså komme en handlingsplan for plast.

Oktober:

V, H, Frp, PP og MDG hadde tilleggsforslag i sak om forvaltningsrevisjon AtB, der
«Fylkestinget ber fylkesdirektøren legge fram en sammenligning av AtB og andre
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administrasjonsselskaper for kollektivtrafikk når det gjelder: omfang og
kostnader knyttet til administrasjon; strategier og måloppnåelse innenfor
omdømmearbeid; metodikk og systematikk rundt målinger av kundetilfredshet,
samt oppnådde resultater.» Forslaget ble enstemmig.

H og V foreslo et tillegg til innstillingen da organisasjonspolitikken ble vedtatt:
«Fylkestinget ber om å bli orientert om hvordan mangfoldaspektet i
organisasjonspolitikken følges opp i praksis, særskilt med tanke på eldre
arbeidstakere, mennesker med nedsatt funksjonsevne og personer med
innvandrerbakgrunn. Fylkestinget ber også om at oppfølging av
organisasjonspolitikken rapporteres i årsrapporten.» Det ble enstemmig.

I høringen på Helse Midt-Norge RHFs Utviklingsplan 2023-2026 hadde Tove fått
innstilt fra fylkesutvalget at «Fylkesutvalget peker på de store kunnskapshullene
innenfor kvinnehelse, noe blant andre Folkehelseinstituttet har påvist.
Fylkesutvalget i Trøndelag mener at det er en mangel ved helseforetakets forslag
til utviklingsplan at kvinnehelse ikke er omtalt, og mener at det må innarbeides
som egen del under 4.1." Et enstemmig fylkesting sluttet seg til det.

Venstre var medforslagsstiller på de to tilleggene fra Ap, V, SV, Sp, Krf som ble
vedtatt i sak om Miljøpakken (der vi allerede hadde fått inn takstreduksjon for
periodekort student tilsvarende 50 % av ordinær voksentakst): «9t2-tilbudet
utvides til hele Miljøpakkeområdet», og «Fremtidig sjåførmangel er en stor
utfordring i kollektivtilbudet i Miljøpakken. Partene må ta aktivt del i arbeidet med
å sikre økt rekruttering av sjåfører, i samarbeid med operatører, AtB og partene i
arbeidslivet.»

Desember:

I høringen rundt grunnrenteskatt på havbruk gikk Venstre sammen med Ap, Sp og
Krf om en høringsuttalelse fra Trøndelag fylkesting. Hovedårsaken til at vi gikk
sammen med regjeringspartiene er at de var villige til å være svært kritiske til
forslaget fra egen regjering. De pekte på de samme problemene som oss og vi var
enige om formuleringene. Derfor vurderte gruppa det slik at det var bedre å bidra
til et konstruktivt flertall, enn å bli nedstemt sammen med mindretallet.

Toves forslag i saken Økonomisk analyse av merkostnader ved
oppgaveoverføringen på integreringsfeltet var innstilt fra fylkesutvalget:
«Fylkestinget krever at staten fullt ut dekker merkostnadene ved
oppgaveoverføringen på integreringsfeltet. Trøndelag fylkeskommunes
beregninger tyder på at nødvendig ressursbruk knyttet til fylkeskommunens
ansvar på integreringsfeltet overstiger de statlige tildelingene som er blitt gitt i
forbindelse med oppgaveoverføringen. Ressursene som fylkeskommunen har fått
overført tilsvarer heller ikke de ressurser som tidligere ble brukt av regional stat.»
Det ble enstemmig vedtatt i fylkestinget.

I saken om Plan for bibliotekene i videregående skole i Trøndelag fremmet Anne
Cecilie to forslag som begge ble vedtatt, samt vi var med på forslag initiert av Ap
som også ble enstemmig. Forslagene fra V og H var: «Fylkestinget vil legge til rette
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for samarbeid mellom skolebibliotekene og folkebibliotekene der dette er
hensiktsmessig. Samarbeidet kan dreie seg om for eksempel lokalisering,
formidling og fagutvikling»: Enstemmig vedtatt. «Fylkestinget vil at
skolebibliotekene skal være godt tilgjengelige for lokalbefolkningen, gjennom å
legge til rette for at skolebibliotekene kan brukes som arena for fellesskap,
kulturarena og aktiviteter også utenfor skolens åpningstid. Dette kan bidra til å
forebygge ensomhet og mer e�ektiv ressursutnyttelse av fylkeskommunens
bygg»: Vedtatt med 45 stemmer. Fra Krf, MDG, R, Sp, V. Ap og Sv: “bidra til at
sørsamisk språk og litteratur er godt representert og formidles bredt”:
Enstemmig vedtatt.

I Samarbeidsavtale mellom Sametinget og Trøndelag fylkeskommune 2023 –
2026 var forslag fra Tove innstilt fra fylkesutvalget. Det var tillegget «Saemien
Sijte og museenes arbeid for å synliggjøre samisk kulturarv og tilstedeværelse i
regionen må styrkes». Innstillinga inkludert Toves tillegg ble enstemmig vedtatt i
fylkestinget.

Tove hadde et kort forslag i saken om Vegstrategi 2023-2032: Legge til «og
reinbeiter» i første setning under Delmål 4, slik at den lyder: «Vegbygging, drift og
vedlikehold av fylkesvegnettet er en viktig bidragsyter til at naturmangfold og
økosystemer svekkes, vannressurser forringes, og dyrkamark og reinbeiter går
tapt». Ble vedtatt med 30 mot 28 stemmer.

I høringen om ytringsfrihetskommisjonens rapport NOU 2022:9 fremmet Tove
flere punkter som er spilt inn av Samisk råd eller Integreringsrådet, pva V og R
(som leder integreringsrådet). Noen av punktene ble vedtatt: «Det er behov for en
diskusjon også rundt ytringsansvar.»; «Minoriteter er mer utsatt for og sårbare
enn majoriteten for totalbyrden av negative ytringer. En endring av
hatytringsparagrafen må ikke medføre at minoriteters vern mot hatytringer
svekkes.»; og «Museene er viktige institusjoner for møter mellom det samiske og
majoriteten, og bør videreutvikles som arenaer for kunnskapsheving, dialog og
debatt.»

Spørsmål i fylkesutvalget fra Venstre i 2022:

● 1/22 Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om pris på reiser med MS Vetle�ord
● 10/22 Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om AtBs respekt for fylkestinget som

takstmyndighet
● 11/22 Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om ansatte uten lærerutdanning i

Trøndelag
● 14/22 Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om sikkerhet for bussjåfører ved

kollisjon
● 18/22 Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om 9t2 kan bli bedre og for flere
● 19/22 Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om Voksenelever og yrkesfagelevers

mulighet til å besøke Falstadsenteret
● 22/22 Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om innbyggernes innsyn
● 23/22 Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om trygg russetid i Trøndelag
● 27/22 Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om museum for kunst og form
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● 28/22 Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om oppfølging av samarbeidsavtalen
med Sametinget

● 29/22 Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om fleksibel transport for
rullestolbrukere

● 30/22 Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om kompetansepåfyll for lærere
● 37/22 Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om halvering av busspris for

studenter
● 41/22 Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om ansvarsavklaring for

kjøretøyskader i Kongens gate
● 42/22 Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om vedlikehold Nerskogvegen

Oppdal/Rennebu
● 45/22 Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om rask avhending av Elgeseter gate

4, 6 og 30b til studentformål
● 46/22 Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om bevaring av Presthus skysstasjon
● 49/22 Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om innhold i fylkeskommunens andel

av bomvegprosjekter
● 50/22 Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om eventuell fornying og fast dekke

for Follafoss - Sela
● 51/22 Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om manglende korrespondanse

mellom buss og hurtigbåt
● 52/22 Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om manglende mulighet for

publikum å melde feil på vegnettet
● 53/22 Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om brukerstatistikk for fleksibel

transport, «idrettsbuss», og «sponsing» av enkeltbilletter
● 55/22 Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om samspill med FRAMs ruter,

sammenheng i togbillettering på Trønderbanen, kapasitet til/fra flyplassen,
samt gjennomgående billettkjøp

● 57/22 Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om sikring av Elgsetergate 30b og
tidsplan for salg

Spørsmål i Hovedutvalg for veg fra Venstre i 2022:

● 2/22 Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om Vettastraumen bru
● 3/22 Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om økte stålprisers betydning for

veg/brukostnadene
● 4/22 Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om kjøretøyskader i Kongens gate
● 5/22 Spørsmål fra Tove Eivindsen (V) om trafikkfarlig, nybygd busslomme

på Fv720

Alle sakspapirene er tilgjengelige fra
https://opengov.360online.com/Meetings/TRONDELAG
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Årsmelding Trøndelag Unge Venstre 2020/21

Årsmeldingen kommer i Møtebok 2.
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Årsmelding Trøndelag Liberale Studenter

Årsmeldingen kommer i Møtebok 2.
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Årsmelding Trøndelag Venstrekvinnelag

Årsmeldingen kommer i Møtebok 2.
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Plan for fylkeslaget arbeid
Kommer i møtebok 2.
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Regnskap og revisjonsrapport
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Revisorerklæring
Kommer i møtebok 2.
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Budsjett
Kommer i møtebok 2
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Vedtekter
Frist for endringsforslag til vedtektene var 10. januar 2023. Ingen forslag til
vedtektsendringer er kommet inn.
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Valg

Innstilling fra valgkomiteen til styre for Trøndelag Venstre
Rolle Navn Lokallag Valgperiode
Leder Erling Moe Trondheim 2022-2024
Politisk nestleder Elisabeth Hals Oppdal 2022-2024
Organisatorisk
nestleder

Jens-Fredrik
Skjelstad

Steinkjer 2023-2025

Styremedlem Guro Holm
Skillingstad

Nærøysund 2022-2024

Styremedlem Arve Høiby Selbu 2023-2025
Styremedlem Harald Kvam Orkland 2023-2025
Styremedlem Marita Ramberg

Røthe
Verdal 2023-2025

Unge Venstre Velges av sideorganisasjon 2023-2024
Liberale Studenter Velges av sideorganisasjon 2023-2024
Venstrekvinnelaget Velges av sideorganisasjon 2023-2024
1.varamedlem Vebjørn Ar� Trondheim 2023-2024
2.varamedlem Ingrid Andresen Steinkjer/ Trondheim 2023-2024
3.varamedlem Geir Olav Knappe Namsos 2023-2024
4.varamedlem Ingrid Normeland Osen 2023-2024
5.varamedlem Per Morten Ho� Røros 2023-2024

Innstilling fra valgkomiteen til landsmøtedelegasjon
Det er ikke landsmøte i 2023.

Innstilling på revisor
Ingrid Vinje, fra Heim/Svalbard.
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Fylkesvalgprogram 2023-2027

Frist for å sende inn endringsforslag til fylkesvalgprogrammet er 4. februar.
Endringsforslag til programmet MÅ sendes via dette skjemaet:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwYlIiqHmL0ADTGDW9hZ_6
FzzxRZf3i5xuaIIllbBR2lbQaA/viewform

Forslag til fylkesvalgprogram Trøndelag Venstre 2023-2027 ligger som eget
dokument, vedlagt møteboka og på nettadressen
https://www.venstre.no/assets/Programforslag-Trondelag-Venstre-til-fylkesar
smotet.pdf

●
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Kontingent
På landsmøtet i april 2021 vedtok landsmøtet å stryke følgende setning fra
vedtektene "Det enkelte fylkes- og lokallag kan rapportere inn tilleggskontingent
etter vedtak på sitt årsmøte." Fylkes- og lokallag har fra 2023 ha samme
kontingentsats. Landsmøtet gav i 2021 landsstyret fullmakt til å fastsette
kontingent for 2023.

I Trøndelag Venstres vedtekter står det under fylkesårsmøtets arbeidsoppgaver
«Fastsette fylkeslagets sats for medlemskontingent for det etterfølgende
kalenderår.»

Kontingent er derfor på saklisten også på årets fylkesårsmøte, selv om
landsmøtevedtaket styrer kontingent fra 2023.

Forslag til vedtak:

Fylkeslagskontingenten for Trøndelag i 2024 følger vedtak i landsstyret i
oppfølging av vedtak i Venstres landsmøte om tilleggskontingent.
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Innmeldte saker
Fristen for å melde inn saker til fylkesårsmøtet er 4. februar.
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