Dagsorden årsmøte 2017

Lørdag

1000

Kaffe/Servering/Innsjekk

1045

Åpning/Konstituering

1200

Den Politiske situasjonen
v/Jonas Gahr Støre

1300

Lunsj

1400

Debatt

1800

Innkomne forslag (delte møter)
Herunder nye vedtekter som godkjennes slik de er innstilt

1900

Samling i felles møte igjen
Vedtak om opprettelsen av Trøndelag Ap, og innlemming av NTAP og STAP i denne

1915

Valg av fellesstyre

2000

Middag

Søndag
1000

Beretning for 2016 (delt møte)

1015

Regnskap for 2016 (delt møte)

1030

Valg (delt møte)

1100

Redaksjonskomiteens innstilling (delt møte)

1200

Samling i felles møte igjen
Redaksjonskomiteens innstilling (felles uttalelse)

1300

Avslutning/Lunsj

1

FORRETNINGSORDEN

*

Forhandlingene føres for åpne dører.

*

Det velges to dirigenter som leder møtet.

*

Ønsker fungerende dirigent å delta i debatten, skal dirigentplassen overlates til den andre
dirigenten.

*

Dirigenten har rett til å stille forslag om strek og begrensning av taletid.

*

Forslag skal framlegges skriftlig til dirigenten og være undertegnet med forslagstillerens
delegatnr., navn og kommuneparti.

*

Alle forslag må leveres elektronisk.

*

Forslag som ikke er innsendt i hht. årsmøtefrister oversendes det nye styret til videre
behandling, med mindre det er særdeles dagsaktuelt eller endrings/tilleggs forslag til
eksisterende saker.

*

Etter at strek er vedtatt, kan intet nytt forslag framsettes.

*

Det velges to sekretærer til å føre møteboka.

*

I møteboka innføres hvilke saker som behandles, forslag som framsettes, vedtak som blir fattet
og hvem som har hatt ordet.

*

Møtebok godkjennes av fylkespartiets styre og legges inn i årsmelding for 2017.

*

Representantene har rett til å ta ordet to ganger i samme sak med henholdsvis 2 og 1 minutters
taletid. Dirigentene kan foreslå endret taletid om nødvendig.

*

Representantene får ordet til forretningsorden en gang med 1 minutts taletid.

*

Skriftlig avstemning ved personvalg foretas når minst 10 representanter forlanger det.
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NORD-TRØNDELAG ARBEIDERPARTI
FYLKETSSTYRETS
BERETNING 2016

TILLITSVALGTE I PERIODEN:
FYLKESSTYRET:
Leder:
Nestleder:
Leder kvinnenettverket:
Leder studieutvalget:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Bjørn Kristian Engen
Bente Estil
Inger Dahle
Ann-Inger Leirtrø
Stian Brekkvassmo
Joar Håve
Stein Erik Aalberg
Fatima Almanea
Signe Seem
Sture Karlsen
Vibeke Arntzen
Svein Erik Veie

Namsos
Lierne
Flatanger
Stjørdal
Namsskogan
Stjørdal
Steinkjer
Verdal
Frosta
Vikna
Inderøy
Levanger

Grete Bækken Mollan
Alf Robert Arvassli
Inger Johanne O Uthus
Lise Eriksen
Håkon Einarsve
Magnus Kjøraas
Ann Lynum
Anders Bjøru

Steinkjer
Lierne
Stjørdal
Inderøy
AUF (fast medl./pers.vara)
Vikna
Snåsa
Namsos

VALGKOMITE:
Leder:

Varamedlemmer:

KONTROLLKOMITE:
Leder:

Varamedlemmer:

Elin Aune
John Gunnar Sørnes
Alf Robert Arvassli
Kai Jørgen Lorvik
Harald Ness

Levanger
Stjørdal
Lierne
Steinkjer
Inderøy
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FYLKESSTYRETS UNDERUTVALG:






Studieutvalg
Landbruk og fiskeripolitisk utvalg
Industripolitisk utvalg
Seniorutvalg
Kvinnenettverket

ANSATTE PÅ PARTIKONTORET:


Vigdis Oftedal









Karin Kjølmoen
Bjørn Engen
Tore Nordseth
Heidi Tevik
Jan Thore Martinsen
Lars Johan Strand Vitsø
Kristin Strandheim

fung. fylkessekretær 100% (januar-september)
økonomi-/kontor-sekretær (oktober-desember)
20% til 01.10.16
60% til 01.10.16
teamleder/fylkessekretær (oktober-desember)
kontorsekretær (oktober-desember)
fylkessekretær (oktober-desember)
kampanjemedarbeider (oktober-desember)
kampanjemedarbeider (oktober-desember)

ÅRSMØTET 2016
Årsmøtet ble holdt i Steinkjer Rådhus. Ronny Grannes og Terje Grande spilte til åpninga.
118 av 130 stemmeberettigete delegater var til stede.
Årsmøtet ble ledet av dirigentene Bård Langsåvold-Meråker og Bente Estil-Lierne.
Marit Haukø–Namsos og Magnus Kjøraas–Vikna var sekretærer.
Jan Inge Kaspersen var leder i redaksjonskomiteen for politiske saker, og Inger Marit EiraÅhren ledet redaksjonskomiteen for organisatoriske saker.
Fylkesleder Bjørn Engen holdt minnetale og tale til årsmøtet.Hadia Tajik, nestleder holdt innlegg
om den politiske situasjonen. Det var debatt med mange talere og valg på nytt styre og andre
tillitsvalgte, gjennomgang av beretning og regnskap.
Fredrik Hvedings studiefond delte ut stipend på kroner 10.000 til Khalil Obeed.
Knut Ola Vang og Stein Erik Aalberg var forsangere til årsmøtedelegaten under hele årsmøtet.
Søndag startet med kulturelt innslag av Musikklaget Lurlåt.
Det var 121 av 130 stemmeberettigede ved møtets start. Ellers ble søndagen brukt til
presentasjon av det nye organisasjonsprosjektet, orientering om programprosessen og
redaksjonskomiteenes forslag.
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GJESTELISTE PÅ ÅRSMØTET 2016
Fylkesstyret

Stortingsrepresentanter
Fylkesrådet
Fylkestingsgruppa

Studieutvalget
Arbeiderpartiet

LOs distriktssekretær
AUF i N-T
Fagforbundet i NT
Møre og Romsdal AP
Sør-Trøndelag AP

Tidligere stortingsrepresentanter
Seniorutvalget
Ordførerforum
Industripolitisk utvalg
Leder av valgkomite:
Leder av kontrollkomite:
Fredrik Hvedings studiefond:

Bjørn Engen
May Britt Lagesen
Ann-Inger Leirtrø
Stian Brekkvassmo
Vibeke Arntzen
Øvrige fra styret er delegater
Ingvild Kjerkol
Arild Grande
Anne Marit Mevassvik
Terje Sørvik
Jan Inge Kaspersen
Inger Marit Eira-Åhren
Torfinn Aas
Carl Sitter Geving
Thor Bertil Granum
Torbjørn Andre Moe
er delegater
Hadia Tajik
Svein Tore Bergestuen
Mari Brenli
Kristine Svendsen
Kristoffer Nicolaysen
Britt Gulli Rones
Per Vidar Kjølmoen
Rune Olsø
Tore O. Sandvik
Tore Nordseth
Susanne Bratli
Svein Svensson
Skjalg Åkerøy
Susanne Bratli
Grete B. Mollan
(er delegat)
Elin Aune
Ingrid Nøstvik

VIRKSOMHETEN I FYLKESPARTIET

MØTER
Det har vært avholdt 11 fylkesstyremøter i 2016.
Fylkespartiets leder og nestleder deltar i landsstyrets møter. Ingvild Kjerkol sitter i sentralstyret.
Fylkesstyret har deltatt i en rekke konferanser i og utenfor partiet.
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MEDLEMSTALLET
Ved utgangen av 2016 hadde Nord-Trøndelag Arbeiderparti 2128 medlemmer, mot 2216 i
2015. Det betyr at fylkespartiet har hatt en liten nedgang i medlemstallet for 2016.

HOVEDFOKUS I FYLKESPARTIET
Hovedfokus i fylkespartiet det siste året har vært sammenslåingsprosessen med
Sør-Trøndelag.
Flere komiteer og underutvalg har vært i sving med dette. Vi har utarbeidet nye vedtekter og
begynt å kjøre inn en ny organisasjon med ansatte.
Studieutvalget har også igangsatt et nytt organisasjonsprosjekt.
For øvrig har nominasjon og forberedelser til stortingsvalget 2017 vært i fokus.

ØKONOMI
Fylkespartiets økonomi er under god kontroll.

REPRESENTANTSKAP
Det har vært 4 representantskapsmøter i perioden.
Møtene legges til ukedager da dette ser ut til å fungere best. Det har vært god deltakelse på de
aller fleste møtene. Det er fremdeles kommunepartier som ikke deltar i
representantskapsmøtene, noe som er bekymringsfullt.

SAMEPOLITISK FORUM I VALGKRETS 6
Sør-Trøndelag Arbeiderparti overtok sekretariatet for forumet i 2016.

ORDFØRERFORUM
Det vises til egen årsmelding fra forumet.
AUF
Det vises til egen årsmelding.
LO
LO-sekretæren har deltatt i planleggingen av valgkampen. Fylkespartiet har så langt det har
vært mulig vært til stede på LOs arrangementer (frokostmøter, fylkeskonferansen, andre møter
og konferanser).
Noen kommunepartier har samarbeidet med LO lokalt om de årlige arrangementene 1. mai.
Samarbeidet med fagbevegelsen er viktig og det er nødvendig at dette fungerer godt.
Fylkespartikontoret har som vanlig i samarbeid med Arbeiderpartiet sentralt og LOs
distriktskontor, vært behjelpelig med å skaffe talere til 1. mai og andre arrangementer.
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SLUTTORD FRA FYLKESSTYRET
2016 har vært et godt, men krevende år for Nord-Trøndelag Arbeiderparti.
Hovedfokus for styret har vært sammenslåingsprosessen med Sør-Trøndelag Arbeiderparti.
Vi har lagt mye arbeid i dette, og det vil delvis sluttføres nå på årsmøtet. Og vil ha endelig
virkning fra 1. oktober 2017.
I tillegg har vi løftet de politiske saker som har vært fremmet og som har vært viktig for oss.
Fylkesstyret har gjennom de ulike underutvalg arbeidet med å fremme Nord-Trøndelag sine
interesser overfor partiledelse, storting og regjering. Dette anses som et viktig arbeid om vår
stemme skal bli hørt i disse miljøene. Det har vært god aktivitet i landbrukspolitisk utvalg,
seniorutvalget, industripolitisk utvalg og kvinnepolitisk nettverk. Studieutvalget har jobbet
aktiv med organisasjonsprosjektet som også partiet sentralt har vist stor interesse for.
Fylkesstyret har også vært opptatt av samarbeid både i og utenfor organisasjonen vår. Vi ser
nødvendigheten av samarbeid over fylkesgrensene, men vi ser også at vi stadig må være
oppmerksom på samarbeid og samarbeidsrelasjoner internt i egen organisasjon og eget
parti.
I arbeidet med å utvikle organisasjonen framhever styret særlig kommunepartienes innsats
lokalt, samt viljen til å møte opp når fylkespartiet inviterer.
Styret vil videre takke kommunepartiene for den sterke innsatsen som har resultert i mange
nye medlemmer. Styret vil spesielt fremheve AUF sin innsats når det gjelder rekruttering av
nye medlemmer.
Vi vil også spesielt gi en takk til LO for det gode samarbeidet. Fylkesstyret anser det
fagligpolitiske samarbeidet som veldig viktig for Arbeiderpartiet.
Fylkesstyret takker videre alle samarbeidsparter for den gode kontakten vi har hatt i denne
perioden

Steinkjer 31. desember 2016
STYRET I NORD-TRØNDELAG ARBEIDERPARTI
Bjørn Kristian Engen
fylkesleder

Bente Estil
nestleder

Inger Dahle
leder kvinnenettverket

Ann-Inger Leirtrø
studieleder

Stein Erik Aalberg
styremedlem

Stian Brekkvassmo
styremedlem

Joar Håve
styremedlem

Signe Seem
styremedlem

Fatima Almanea
styremedlem

Tore Nordseth
fylkessekretær/teamleder
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ÅRSMELDINGER MED INNSTILLING FRA FYLKESSTYRET

Årsmelding for studieutvalget for 2016
Studieutvalget har bestått av
Ann-Inger Leirtrø, leder
Benthe Asp
Ragnar Prestvik, har fungert som sekretær
Emma Svarva Giskås
Leder i studieutvalget er valgt på fylkesårsmøtet og er med i fylkespartiets styre og
arbeidsutvalg. Resten av studieutvalget er oppnevnt av fylkesstyret.
Studieutvalget har arbeidet ut fra følgende mandat:
- Utvikle kompetanse og kunnskap om Arbeiderpartiets politikk, organisasjon og
historie
- Støtte kommunepartienes studieledere i deres virksomhet
Studieutvalgets arbeid er forankret i årlige kompetanseplaner.
Utvalget har hatt 5 studieutvalgsmøter i perioden.
Organisasjonsprosjektet 2016-2019:
Fra 2016 har studieutvalget hatt ansvaret for gjennomføring av organisasjonsprosjektet
2016-2019.
Hovedmålet er:
(Nord-) Trøndelag Arbeiderparti skal være en attraktiv, lærende og spennende organisasjon
som er åpen, inkluderende, lyttende og nysgjerrig
Arbeiderpartiets grunnverdier skal etterleves og være førende i alt arbeid i organisasjonen.
Arbeiderpartiet skal i kommune- og fylkestingsvalget 2019 være det største partiet, sikre seg
posisjoner i alle kommuner og vinne ordførervalget i minst 2/3 av kommunene, og i
fylkeskommunen.
Delmål:
 Økt medlemstall
 Økt rekruttering i politisk arbeid
 God oppslutning om kommune- og fylkestingsvalget 2019
 Økt oppslutning om Arbeiderpartiet i alle kommuner
 Alle kommunepartier skal kunne delta i og dra nytte av prosjektet
 Skolere og motivere medlemmer og tillitsvalgte generelt og kandidater spesielt.
 Vinne stortingsvalget 2017 (regjeringsmakt)
 Mer samordnet innsats på alle politiske nivå (nasjonalt – regionalt - lokalt)
 Bli bedre på forhandlinger og strategi som gir politisk makt og innflytelse.
Prosjektet er delt opp i ulike faser. I 2016 hadde vi Kick-off for prosjektet, med Otto Ulseth.
Tema for denne kvelden var: Hvordan få frem det beste i den enkelte og i hele fylkespartiet
Andre oppgaver:
Studieutvalget har ellers gjennomført
- samling for studieledere i kommunepartiene, med fokus på følgende spørsmål knyttet
til gruppeoppgave i siste årsmøtet:
- Hvordan skal vi nå ungdommen?
- En spennende organisasjon?
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-

Hvordan finner vi de beste kandidatene?
Hva skal Fylkespartiet bidra med for å bygge det beste laget?
Samling for «Nye fjes»
Startet samarbeidet med studieutvalget i Sør-Trøndelag Arbeiderparti.

Steinkjer 28.02.17
Ann-Inger Leirtrø
Leder i studieutvalget

Årsmelding for Kvinnenettverket i Nord-Trøndelag Arbeiderparti 2016
Etter Fylkesårsmøtet i 9.4.2016 har Kvinnenettverket bestått av:
Leder Inger Dahle, Laila Merethe Inderberg, Ann Lynum, Anne-Beth Hallstrøm, Camilla
Bakken Sundkvist Bakken og Grete Johansen(AUF) Vara: Anne Grete Sagmo og Else Marit
Nilsen.
Kvinnenettverket har tatt opp saker for å fremme kvinnepolitiske temaer og hvordan vi kan
styrke det kvinnepolitiske arbeidet i kommunene.
 Leder i Kvinnenettverket har deltatt i styremøtene til Nord-Trøndelag Arbeiderparti.
 Kvinnenettverket har hatt samarbeid med Familie og likestillingsutvalget i LO. 25.5.
ble det avholdet politisk verksted på Rørvik, Framtidas Familiepolitikk 0-100 – Veier
og omveier inn i voksenlivet.
 Kvinnenettverket har hatt fem styremøter i 2016.
 Kvinnenettverkets medlemmer har deltatt på 8.mars markering
 Bruk av FB for å fremme aktuelle saker og arrangement
 Kvinnenettverket har sendt ut brev til de nye kvinnekontaktene i kommunene.
Kvinnenettverket har et ønske om å kunne besøke kvinnekontaktene i kommunene.
Alle kvinnekontaktene ble inviterte og oppfordret til å delta på Midtnorsk
Kvinnekonferanse på Hell i januar 2017.
 FNs internasjonale dag mot vold mot kvinner. Appell på Amfi Steinkjer i samarbeid
med FLINT, SMISO, Krisesenteret, KUN og politiet. Laila Inderberg holdt appell på
vegne av KVINTAP.
 Samling av Kvinnenettverksledere i Oslo og deltakelse på Fernanda Nissen seminar.
Her deltok leder av kvinnenettverket Inger Dahle og styremedlem Laila Merethe
Inderberg.
Videre planer/arbeid for kvinnenettverket:
- Arrangere treff med kvinnekontakter i kommunepartiene.
- Lokale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner.
- Heltid/deltid
- Likestillingsloven
- Handlingsplan for 2017
- Være pådriver for at alle kommuner skal ha en handlingsplan for likestilling
Leder takker for et meget godt samarbeid og stort engasjement i kvinnenettverket!
Inger Dahle

Årsmelding for ordførerforum 2016
Etter kommunevalget høsten 2015 ble Skjalg Åkerøy gjenvalgt som leder med Arnhild
Holstad som ny nestleder. Forumet har hatt 3 møter i etterkant av valget samt at ordførerne
har hatt mange drøftinger i andre sammenhenger. Hovedtema i inneværende periode har
vært Trøndelagsutredninga, NTE-saken og politireformen.
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Forumet har fortsatt en utfordring med å samle alle forumets deltakere samt å skape
engasjement. Noe som skyldes ordførernes hektiske hverdag. Likevel er forumet et viktig
organ, og en vil i tida framover bli mer et nettverksforum der en tar sikte kort samlinger
tilknyttet andre faste møteplasser.
Leder i ordførerforum har hatt møte- og talerett i styret i NT-AP siste periode, men etter at
man nå slår sammen fylkeslagene vil denne muligheten ikke være tilstede i hht. forslaget til
nye vedtekter.
En må også vurdere hvordan en organiserer ordførerforum framover ved at man nå samles
til et Trøndelag.
Varaordførerne/gruppelederne har også hatt møterett i forumet i tillegg til at fylkesrådene har
blitt invitert.
Strategien til forumet har vært å jobbe strategisk, ha drøftinger med
stortingsrepresentantene, gjøre forumet synlig og påvirke debattene i Arbeiderpartiet.
Grong 1.3.2017
Skjalg Åkerøy
leder
ÅRSMELDING FOR FYLKESTINGSGRUPPA 2016
Medlemmer
Jan Inge Kaspersen
Inger Marit Eira-Åhren
Gaute Børstad Skjervø
Ann-Inger Leirtrø
Bjørn Engen
Birgit Bremer Mejdal
Carl Sitter Geving
Anne Berit Sæther
Thor Bertil Granum
Kjersti Jensen
Torfinn Aas
Jorid Holstad Normelan
Torbjørn Andre Moe
Lena Oldren Heggstad
Gruppestyret har bestått av:
Jan Inge Kaspersen, leder
Inger Marit Eira-Åhren, nestleder
Ann-Inger Leirtrø
Carl Sitter Geving, sekretær
Fylkesleder, Bjørn Engen
Arbeidet i gruppestyret og gruppen
Gruppestyret så behov for jevnlige møter i starten av året når Trøndelagsutredningen var ut
på høring. For å være tett på sakene i fellesskap med våre rådsmedlemmer ble det avholdt
ukentlige gruppestyremøter frem til trøndelagssaken var avgjort. Videre ut året ble det
avholdt 2-3 møter i måneden. Gruppemøter i ble avholdt i tilknytning til de fem
tingsamlingene. Det ble arrangert 2 weekendsamlinger hvor gruppens arbeid og politiske
saker ble tatt opp til bredere drøfting. I tillegg ble det avholdt to gruppemøter i tilknytning til
trøndelagssaken. Det ble i løpet av januar-februar lagt opp til informasjonsmøter om
trøndelagssaken hos kommunepartiene, der gruppemedlemmene deltok og bidro med
informasjon og tok i mot innspill. Videre har gruppa vært godt representert i fylkespartiets
representantskap og har lyttet til de debattene som har gått der, blant annet om nytt eierskap
for NTE.
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Arbeidet i fylkestinget
Fylkestinget har altså vært samlet 5 ganger og har behandlet 72 saker og 27 interpellasjoner.
Ved siden av saker som rutinemessig behandles hvert år, spesielt på det økonomiske
området, har hovedfokuset vært på Trøndelagsutredningen og organisering av eierskapet i
NTE ved
samlingen av Trøndelagsfylkene.
Videre har det vært flere gode møter med våre gode kollegaer i Sør-Trøndelag gjennom
felles gruppemøter og i Fellesnemnda og Arbeidsutvalget. Møtene har synliggjort enkelte
kulturforskjeller, som naturlig er med ulike styringsmodeller, men også at det er stor likhet på
mange områder. Det oppleves at samarbeidet i mellom Nord og Sør blir bedre for hvert
møte.
Medlemmene av partiets fylkestingsgruppe har vist stort engasjement og arbeidsvilje, og har
markert seg tydelig politisk i tingets arbeid.
Politisk samarbeid
Det politiske samarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti som fortsatte
etter valget 2015 ble avsluttet i mai 2016. Vi hadde på det tidspunktet sikret flertall i
Fellesnemnda med Sp, Krf, Mdg og Sv. Dette førte til at Høyre ville bryte samarbeidet i
Fylkestinget i Nord-Trøndelag. Det ble da nye forhandlinger som førte til at vi også i NordTrøndelag sikret flertall med de samme partiene som i Fellesnemnda. Vi beholdt våre tre
rådsmedlemmer, Sp fikk fylkesråd for samferdsel og Sv fikk komiteleder i komite for
samferdsel næring og miljø. Arbeiderpartiet fikk komiteleder for plan og økonomi og beholdt
komite for utdanning kultur og helse.
Det ble framforhandlet en ny felles politisk plattform som er vedtatt av de respektive partiene,
og fungerer i praksis godt, men det krever bevissthet om rammene for samhandling og nær
kontakt mellom partigruppene. Gruppelederne har jevnlig kontakt om politiske spørsmål.
Fylkesrådet, f.o.m. 13.10.15
Anne Marit Mevassvik, fylkesrådsleder (AP)
Terje Sørvik, fylkesråd, nestleder (AP)
Frode Revhaug, fylkesråd (H)
May Britt Lagesen, fylkesråd (AP)
Fylkesrådet, f.o.m. 16.06.16
Anne Marit Mevassvik, fylkesrådsleder (AP)
Terje Sørvik, fylkesråd, nestleder (AP)
May Britt Lagesen, fylkesråd (AP)
Thomas Iver Hallem, fylkesråd (Sp)
Til slutt
Samarbeidet mellom fylkestingsgruppen og fylkesrådet fungerer godt. Gruppelederne i
flertallet deltar i fylkesrådets forberedende behandling av saker, og kan fremme sine
synspunkter her. Fylkesrådet gjør et meget godt arbeid for Nord-Trøndelag, og legger tilrette
for en smidig overgang til nye Trøndelag
Når det gjelder forholdet til fylkespartiet, er dette preget av åpen kommunikasjon og
samarbeid om politikk og strategier. Gruppelederen er tiltredende medlem av fylkesstyret,
og fylkeslederen er medlem av gruppestyret.
Januar 2017
Jan Inge Kaspersen
Gruppeleder
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ÅRSMELDINGER MED ORIENTERING FRA FYLKESSTYRET

Årsmelding for landbruks- og fiskeripolitisk utvalg 2016
Medlemmer av utvalget
Carl Sitter Geving, Namsos, leder
Tone Våg, Snåsa
Torfinn Aas, Steinkjer
Kjell Schive, Lierne
Stian Flobergseter, Stjørdal
Gunnar Johansen, Vikna
Endre Lie, LO
Jannik Johansson, AUF
Hilmar Blikø, Nærøy, varamedlem for Gunnar Johansen
Bjørn Engen, fylkesleder/tiltredende medlem
Terje Sørvik, fylkesråd/tiltredende medlem
Anne Berit Sæther, medlem av rovviltnemnda i region 6/tiltredende medlem
Møtevirksomhet
Utvalget har hatt 9 møter i 2016 og behandlet 39 saker. Utvalget har sammen med
fylkesstyret arrangert en landbrukskonferanse, med inviterte deltakere fra fylkespartiet i SørTrøndelag, samt bondelagene og småbrukerlagene i begge trønderfylkene.
Medlemmer av utvalget har ellers i løpet av året deltatt i forskjellige møter og konferanser om
landbrukspolitikk, samt faglagenes årsmøter her i fylket.
I tillegg til landbruks- og fiskeripolitikk har utvalget brukt en god del tid på rovviltpolitikk og
konsekvensene av den aktuelle politikken på området.
Fylkespartiet og utvalget har god kontakt med stortingsgruppen om landbrukspolitikk
gjennom partiets landbrukspolitiske talsperson, Knut Storberget, og Ingvild Kjerkol.
Utvalgets arbeid
Utvalget har som tidligere lagt stor vekt på å bygge landbruksfaglig- og politisk kompetanse,
gjennom møter med faglagene i næringen, fylkesmannens landbruksforvaltning og diverse
fagmiljø.
Det vesentligste av arbeidet i utvalget har handlet om forslag til eget parti i sammenheng
med programarbeidet foran landsmøtet 2017, til stortingsgruppen, departement, fylkestinget
og andre relevante instanser.
Solberg-regjeringen har med sin landbrukspolitikk og sin strategi for å endre norsk landbruk,
skaffet oss mer arbeid enn vanlig med en strøm av forslag til endringer i næringens vilkår.
Oppgaver framover
På vegne av fylkespartiet vil oppgavene fortsatt være å gi innspill til en landbrukspolitikk som
gir levelige vilkår for norsk landbruk, og spesielt distriktslandbruket. I denne sammenhengen
er det viktig å vektlegge landbrukspolitikken som en del av den generelle distriktspolitikken.
Februar 2017
Carl Sitter Geving
Leder

Årsmelding seniorutvalget 2016
Utvalget ble oppnevnt av Fylkesstyret den 30.05.2016.
Det har bestått av:
Rune Hallstrøm
leder
Steinkjer
Karin Kjølmoen
Nestleder
Inderøy
Hans Fredrik Donjem
Levanger
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Hildur Fallmyr
Elin Friheim
Kristoffer Nicolaysen
Rolf Bosnes
1.vara:
2.vara:

Nærøy
Stjørdal
AUF
LO

Ragnhild Sivertsen
Asbjørn Hagerup

Flatanger
Overhalla

Det viste seg at Elin Friheim fra Stjørdal, arbeider i Trondheim. Det ble raskt avklart at det
ikke ville være mulig for henne å fortsette i utvalget, da tapt arbeidsfortjeneste ikke blir
dekket.
I hennes sted rykket 1.vara Ragnhild Sivertsen opp som fast medlem av utvalget.
Mandat for seniorpolitisk utvalg:
¤ Arbeide med å fremme saker som angår eldre i partiet og samfunnet generelt
¤ Forme NTAP`s seniorpolitikk og fronte dette utad
¤ Være pådrivende organ for fylkespartiet i eldrespørsmål og seniorpolitikk
¤ På eget initiativ ta opp aktuelle saker, søke kontakt og samarbeide med andre organer som
arbeider innen dette feltet
Møter:
Utvalget har hatt 2 møter i løpet av 2016.
Noen av de saker som er drøftet er:
Organisatoriske og politiske tiltak lokalt, samarbeid med andre organisasjoner, forholdet til
fylkespartiet og hva med et sammenslått Trøndelagsparti og partiets landsmøte.
Utvalget sendte inn forslag til landsmøtet 2017 som omhandlet underregulering av pensjoner
og forhandlingsrett for Pensjonistforbundet.
Ellers konstateres at partiet sentralt har oppnevnt et Eldreråd. Dette ledes av Kirsti Kolle
Grøndahl, og Tove Karoline Knutsen er sekretær for utvalget. Dett blir forhåpentligvis en god
samarbeidspartner for utvalget i året som ligger framfor oss.
Seniorpolitisk utvalg i N-T forutsetter at vi fortsetter arbeidet til og med stortingsvalget 2017.
Etter den tid vil organiseringen av utvalget bli i tråd med ny organisering av Trøndelag
Arbeiderparti.
Utvalget takker for godt samarbeid med partikontoret og leder i fylkespartiet i året som er
gått.
For utvalget
Rune Hallstrøm
Leder

Årsmelding for industripolitisk utvalg 2016
Medlemmer i utvalget:
Arnhild Holstad (leder)
Bjørnar Skjevik
Kristian Lunde Jensen
Vebjørn Gorseth (AUF)
Marte Jensen
Lars Olav Iversen (LO)
Mandat for industripolitisk utvalg:
Søke kunnskap og fremme saker om industripolitiske spørsmål, rammevilkår,
utviklingsmuligheter og begrensninger.
Forme Nord-Trøndelag Aps industripolitikk (forme, vedta, presentere, bruke).
Være et rådgivende organ for fylkespartiet i industripolitikk.
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På eget initiativ ta opp aktuelle saker, søke kontakt med og samarbeide med andre organer
som arbeider innen dette feltet.
Oppsummert:
Det ble i 2016 gjennomført tre møter i utvalget.
Dette er hovedpunktene etter samtaler med bedriftsledere:
Etter mange besøk og samtaler sammen og hver for oss sitter vi igjen med et inntrykk av de
fire A-er; Arena, Areal, Anerkjennelse, Arbeidskraft.
Arena:
Det absolutte flertall av bedriftene ser nytten av at næringslivsledere møtes jevnlig for å
diskutere felles utfordringer. Det er vår oppfatning at de egentlig ønsker å utgjøre en
tydeligere stemme i offentligheten enn hva tilfellet er i dag. De fleste kommuner har en
næringsforening som jobber godt, men det ser ikke ut til at de treffer helt hva gjelder
ledernes forventninger om en felles arena. Å treffes over dagens nistepakke kan etter
manges menig være «godt nok». Ikke alle – dessverre- er lokalisert i en klynge;
næringshage, industripark e.l. De innser at denne utfordringen ligger på dem selv!
Areal:
Ikke alle bedrifter – men mange – opplyser at areal er/kan bli en utfordring ved en eventuell
vekststrategi. Flere nevner også behovet for en tydeligere prioritering i
kommuneplan/arealplaner slik at man får en bedre logistikk når prosjekter skal gjennomføres
(eks. mellomlagring av masse).
Anerkjennelse:
Uten unntak sier alle at det oppleves positivt når kommunens ledelse kommer på besøk, eller
på annen måte viser at de kjenner sitt næringsliv. Inspirerende og motiverende er uttrykk de
bruker. Enkelt og virkningsfullt tiltak!
Alle kommuner burde ha en vertskapsstrategi. Her er det mulig å lære av flere kommuner i
fylket, blant annet Verdal kommune.
Arbeidskraft:
kompetanse: Hvordan gjøre oss attraktiv for de som har den kompetansen som vår region
har behov for i nåtid og framtid.
Stikkordsmessig - andre felles gjengangere/funn:
 Kommunalt byråkrati – saksbehandling
 Useriøse aktører i bransjen – manglende tilsynsvirksomhet
 Stadig nye regler og direktiver, uten at noe «gammelt» fjernes
 Kun to bedrifter hadde formueskatt som tema
Mye av dette kan lokale og regionale politikere «utforme politikk» på.
Utvalget presiserer at mennesket har vært og er den viktigste ressursen som eksisterer. Det
er derfor viktig å benytte seg av denne ressursen og ikke la noen gå til spille pga. regler,
byråkratiske og/eller samfunnsmessige (”boksen”).
Vi må gjøre alle til bidragsytere. Vi må styrke de svakeste for å styrke samfunnet.
Til sist: Utvalget mener at utvalget bør skifte navn til næringspolitisk utvalg, for å være
inkluderende for alle næringer.
Februar 2017
Arnhild Holstad
leder
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Årsmelding for AUF i Nord-Trøndelag for 2016
AUF i Nord- Trøndelag har i løpet av 2016 avholdt jevnlige fylkesstyre- og
arbeidsutvalgsmøter.
Det har blitt avholdt flere temamøter, blant annet et om landsmøtet og et om det
amerikanske valget. Etter temamøtet om det amerikanske valget var det også valgvake.
Det ble arrangert sommeravslutning på Steinkjer i juni og i august deltok 18 AUFere fra
Nord- Trøndelag på AUFs sommerleir på Utøya.
Det har blitt arbeidet mye med nominasjonsprosessen foran stortingsvalget i 2017 og AUF er
alt i alt godt fornøyd med resultatet.
I oktober deltok vi på AUFs landsmøte med 11 representanter i tillegg til to representanter i
landsstyret. Før landsmøtet hadde vi satt som hovedmål å få gjennomslag for ny
distriktspolitikk. Ved å forberede oss godt, skaffe oss samarbeidspartnere og gjennom sterk
innsats i redaksjonskomitéen har AUF nå en helt ny distriktspolitikk, mye takket være AUF i
Nord- Trøndelag.
1. oktober 2017 skal AUF i Nord- Trøndelag slås sammen med AUF i Sør- Trøndelag. Dette
blir vedtatt på vårt årsmøte den 17. februar. Sammenslåingsprosessen har så langt gått bra
og de to fylkeslagene har allerede knyttet sterke bånd.
AUF i Nord-Trøndelag har etterstrebet å være tilstede på Nord-Trøndelag Arbeiderpartis
fylkesstyremøter og fylkespartiets representantskap og årsmøte.
I løpet av 2016 har AUF i Nord- Trøndelag gått fra 359 til 526 medlemmer. Dette tilsvarer en
medlemsvekst på ca 50%.
Styret har bestått av:
Leder
1. Nestleder
2. Nestleder
Studieleder
Skolepolitisk ansvarlig
Miljøpolitisk ansvarlig
Internasjonalt ansvarlig
Likestillingsansvarlig
Lokallagsansvarlig
Fagligpolitisk ansvarlig
Medlemsansvarlig

Gina Berre
Kristoffer Nicolaysen
Fatima Almanea (fra juli, Jenny Westrum- Rein)
Emma Svarva Giskås
Vebjørn Gorseth (fra juli, Tonje Sandnes)
Håkon Einarsve (fra juli, Mia Hopland)
Jenny Westrum-Rein (fra juli, Håkon Einarsve)
Karoline Pedersen
Bjørn Vidar Veiseth
Theodor Barstad Fenre
Grete Johansen

Februar 2017
Vebjørn Gorseth
fylkessekretær
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Innkomne forslag – NTAP – 2017

NR 1: NÆRØY ARBEIDERPARTI
«ELDRE OVERKJØRT AV NAV»
Det er forstemmende å se hvordan Nav fullstendig overkjører eldre, med at de nå har fratatt
mange eldre informasjon om utbetaling av pensjon i posten. Alle skal hente ut opplysningene
digitalt. Nav gjør etter instruks fra regjeringen i denne saken.
At Nav tar for gitt at alle kan kommunisere digitalt er helt uforståelig. Det er rett og slett et
overgrep når en offentlig instans ikke bryr seg om at det er mange eldre som ikke er digital.
Dette er et alvorlig angrep på eldre sin rett til å håndtere sin egen hverdag.
Det er åpenbart at Nav ikke innser hvilken stor utrygghet som skapes når mennesker som
gjennom et langt liv har vært i stand til å ivareta egen interesse, blir tvunget til å la andre ta
hånd om alt fra bankforhold til kommunikasjon med det offentlige.
Respekt overfor mennesker som ennå ikke har de nyeste kommunikasjonsmidler, språk
barrierer osv., men ønsker fortsatt info om egen økonomi må være grunnleggende i vårt
samfunn!
Nærøy Arbeiderparti ber NTAPs årsmøte ta saken opp med instanser som kan rydde opp i
dette og la de som ønsker info om egen pensjon pr post få gjennomslag for dette.
STYRETS KOMMENTAR: Styret har ingen kommentar
STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTE: Oversendes Redaksjonskomiteen

NR 2: VIKNA ARBEIDERPARTI
«Dagens forvaltning av PD må endres»
Forvaltningen av laksesykdommen PD setter arbeidsplasser og investeringer på
Namdalskysten i spill. I dag forvaltes denne sykdommen ved et skille bestemt av
myndighetene som går mellom Nord- og Sør-Trøndelag. Sør for skillet kan man ha laksen i
sjøen til den oppnår normal slaktevekt, nord for skillet må en slakte ut laksen ved påvisning.
Dermed skaper forvaltningen usikkerhet for folk som arbeider i næringen. Skal man investere
i ett nytt hus, og satse på at en unngår å bli permittert fra jobben? Forvaltningen skaper
usikkerhet for underleverandører til næringa. Kommer det planlagte volumet av laks til å bli
slaktet? Det har noe å si for Viplast, YN Vekst og en hel rekke andre leverandører, om
slakteriene i regionen pakker laks som er 1-2 kilo, eller normal slaktevekt på 4-5 – eller ingen
laks i det hele tatt.
Lakseoppdrett er den soleklart sterkeste vekstfaktoren på Namdalskysten. Vi i Vikna
Arbeiderparti kan ikke sitte stille å se på at denne urettferdige praksisen fortsetter. Det er
dypt urettferdig at det er samfunnet på Namdalskysten som sitter med hele ansvaret for å
hindre videre spredning av PD nordover.
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Forslag til vedtak: Nord-Trøndelag Arbeiderparti går inn for endring av forskriften, eventuelt
må dagens praktisering av forskriften endres.
STYRETS KOMMENTAR: Styret støtter intensjonene i forslaget
STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTE: Oversendes redaksjonskomiteen

NR 3: VIKNA ARBEIDERPARTI
«Laksevegen og transport på sjø»
Hver dag fraktes det fersk laks for titalls millioner kroner ut fra Namdalskysten. Dette skjer på
til dels svært dårlige og trafikkfarlige veger.
På Marøya i Nærøy kommune og mellom Rørvik og Hansvika i Vikna kommune finner vi
gode eksempler på trafikkerte veger som må utbedres med gang- og sykkelveg. På
strekningen mellom Kolvereid og Rørvik, er store deler av traseen svært kurvete. Her har det
vært mange dødsulykker, og tiden er overmoden for en kraftig forbedring av vegen. Dette er
også en av de mest trafikkerte fylkesvegene i Nord-Trøndelag.
I samarbeid med en rekke aktører arbeides det med å få flyttet noe av laksetransporten over
fra veg til sjø. Nord for Rørvik er Havneforetaket som er eid av Vikna, Leka og Nærøy for
eksempel i ferd med å realisere en stor utbygging av et nytt havneområde. Noen tenker
kanskje at det er merkelig at vi ønsker bedre veg og støtteordninger for å få i gang transport
på sjø. Det er det ikke. Ved å legge til rette for sjøtransport nedover til Europa, legger vi og til
rette for gods motsatt veg. Dette er gods som kan distribueres både nordover, østover og i
Trøndelag. Derfor henger behovet for vegtransport og sjøtransport sammen.
Forslag til vedtak:
Nord-Trøndelag Arbeiderparti bør sette fullt trykk på å få utbedret og bygd ut laksevegen, slik
at trafikksikkerhet bedres og reisetid reduseres.
Nord-Trøndelag Arbeiderparti må legge til rette for støtteordninger slik at frakt av laks og
annet gods kan gå over fra vei til sjø.
STYRETS KOMMENTAR: Styret støtter intensjonene i forslaget
STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTE: Oversendes Redaksjonskomiteen

NR 4: GRONG ARBEIDERPARTI
«Stopp sentraliseringspolitikken»
Etter 3 år med Høyre og FRP i regjering ser vi konturene av hvordan Norge vil bli med en blå
politikk over lengre tid. Vi ser at det stadig settes i gang reformer som skal forbedre, men
som egentlig bare er en ren sentraliseringsreform. Det finnes mange eksempel på dette.
Vi har sett en sentralisering av sykehussektoren og alarmsentralene. Innovasjon Norge har
blitt endret og lokalpolitikere er fratatt styringsmuligheter, distriktsmidlene som gis gjennom
RUP er kraftig redusert. Dette har vært en stor utfordring for det lokale og regionale
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virkemiddelapparatet som skal være med og bygge opp under verdiskapning,
næringsutvikling og bolyst i distriktene.
Vi begynner å se konturene av en nærpolitireform som ender med at lensmannskontor i
distriktet legges ned og ressurser flyttes til byer. Et annet konkret eksempel fra vår region er
nedleggelse av Grong mottak. I stedet for å ta 100 mottaksplasser fra et stort mottak i en by,
legger de ned mottaket i Grong. Kvalitet, integrering og kompetanse betyr tydeligvis
ingenting for UDI.
Det er lagt på arbeidsgiveravgift på bankene. Bankene som har ansatte og kontorer lokalt blir
straffet, mens de største bankene som har flyttet mye av sin arbeidskraft ut av landet slipper
unna. Banker som er norske og som eies av lokale må blø, mens utenlandske banker forblir
tilnærmet urørt.
Vi ser også en sentralisering av landbrukssektoren. Vi har jo blant annet en stor
strukturendring i kyllingindustrien godt i minnet. Goder som har kommet oss i distriktet til
gode, som for eksempel pendlerfradrag blir så godt som fjernet.
Overfor en noen eksempler på hva som er gjennomført på kort tid, og den er langt fra
komplett. Listen er mye lengre. Poenget er at dette er en politikk som vi skal snu.
Arbeiderpartiet vil:
- føre en distriktspolitikk som skaper levedyktige bygder i hele Norge.
- at alle i Norge skal ha tilgang på gode tjenester og trygghet uavhengig hvor de bor
- snu sentraliseringstrenden som i dag føres av Høyre og FRP i regjering

STYRETS KOMMENTAR: Styret støtter forslaget
STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTE: Oversendes redaksjonskomiteen

NR 5: STEINKJER ARBEIDERPARTI
«Olje og gass utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja»
Internasjonaler kunnskapskilder og klimaavtaler slår fast at det ikke eksisterer noen
realistiske alternativ til fortsatt omfattende bruk av fossil energi. Bedre teknologi for utvinning
og bruk, kombinert med fangst og lagring av CO2, er dermed det som kan sikre bærekraft
inntil reelle alternativ til fossil energi er på plass. Utslipp vi kutter i Norge vil derfor medføre
økte utslipp fra europeiske kullkraftverk.
Selv om vi står på terskelsen til det grønne skiftet, digitalisering og automatisering er det
likevel ikke bare å knipse i fingrene. Nye arbeisplasser og innovasjon skjer i hovedsak i
randsonene av eksisterende virksomheter. En for brå stopp i olje- og gassvirksomheten vil
ikke påskynde et grønt skiftet eller ny industri. Arbeiderpartiet må ikke ikke glemme at det er
de trygge og lønnsomme arbeidsplassene med deres verdiskaping som gir grunnlag for
velferd. I tillegg er også fundamentet for en gradvis utvikling av morgendagens næringer.
En samlet konsekvensutredning av hele LoVeSe kunne gitt oss det beste utgangspunktet når
vi vurderer åpning av olje- eller gassproduksjon i den regionen. Nå er det viktig å få
kunnskap om både ressursgrunnlag og andre forhold. En sikker og god utvinning av olje og
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gass der forholdene og teknologien ligger til rette for det gir lokal utvikling som er
etterlengtet.
Arbeiderpartiets programkomite har kommet fram til et kompromiss der kun Nordland VI
utredes, noen områder foreslås vernet og områder lenger nord skal ikke utredes i denne
omgang.
Dette er en sak der medlemmene har sterke meninger. Noen ønsker varig vern av hele
området og andre ønsker oljeutvinning dersom det er mulig. For å unngå åpen strid mener
Nord-Trøndelag Arbeiderparti at programkomiteens forslag er et kompromiss som begge
fløyer kan leve med.
STYRETS KOMMENTAR: Styret viser til sitt eget forslag (Nr. 14) vedrørende samme sak.
Styret mener Steinkjers intensjoner er ivaretatt gjennom dette.
STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTE: Forslaget avvises

NR 6: STEINKJER ARBEIDERPARTI
«STEINKJER - hand i hand med Trøndelag»
Trøndelag står foran store endringer og omstillinger i årene fremover, og i Arbeiderpartiet er
vi opptatt av at bygd og by skal gå hand i hand. De store samfunnstrendene er preget av
sterk sentralisering, en større andel innbyggere som står utenfor arbeidslivet, behovet for et
grønt skifte for å møte klimatrusselen, større krav til mobilitet og en rivende teknologisk
utvikling. Utviklinga gir oss en del utfordringer og mange, mange muligheter i en region hvor
«alt e mulig».
Sentralisering er en trend vi ikke kan stoppe, men med gode politiske strategier og riktige
tiltak kan vi være med på å styre utviklingen dit vi ønsker. F.eks. gjennom å planlegge
infrastruktur og arealbruk med tanke på at hele regionen skal tas i bruk, kan vi snu trenden
med at «alt siger til storbyen». I Nord-Trøndelag har vi fantastiske muligheter, vi har
naturressurser og utviklingsorienterte kompetansemiljø, vi har attraktive småbyer hvor unge
ønsker å etablere seg, vi har ei framoverlent landbruksnæring, en blå sektor i vekst, gode
industriarbeidsplasser, samt grender og bygder med fantastiske friluftsmuligheter i vakker
natur.
I Nord-Trøndelag tas hele fylket i bruk – fylkeskommunen har bl.a. hatt en bevisst satsing på
bredbåndsutbygging, et desentralisert skoletilbud, regional utvikling og kulturtilbud til alle
innbyggerne. Dette må også være de bærende prinsippene i nye Trøndelag. Da trenger vi
politisk vilje og kløkt for å ta vare på hele fylket og alle innbyggerne. Det oppnår vi gjennom
et bærekraftig, balansert og godt samarbeid mellom bygd og by. Det er viktig å støtte opp om
fortrinnene som fins i både små og store kommuner. Viktig f.eks. å bygge videre på
kraftsentrene vi har for blå sektor på kysten i både nord- og sørdelen av regionen, viktig å
støtte opp om lokalmatmiljøene på Røros, i Lierne og på Innherred, viktig å bygge videre på
vår felles historie og kulturarv med tyngdepunktene rundt Stiklestad, Egge og Sverresborg.
Avgjørende for at denne balanserte strategien skal lykkes er at en enes om at Steinkjer er et
sentralt og viktig knutepunkt, og administrasjonsby for hele Trøndelag. Det er ingen tvil om at
kompetansen og kunnskapsmiljøene allerede er på plass i dagens fylkeshovedstad. Over år
har byen tiltrukket seg flinke folk og kunnskap fra hele regionen innen økonomi,
administrasjon og ledelse. Nord universitet på Steinkjer har en nasjonalt anerkjent utdanning
på ledelse, økonomi og administrasjon, og forskningsmiljøene med innslag av grønn sektor
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styrkes i den nye innovasjonscampusen. I Steinkjer er NTE en hjørnesteinsbedrift og en av
landets største produsenter og distributører av ren og fornybar energi, salg av kraft,
fiberbasert bredbånd og elektro-tjenester. Ellers er Steinkjers industrimiljø preget av
landbruksrelatert næring og sysselsettinga er i stor grad basert på næringsmiddelindustri
(slakteri og foredling) og trevareindustri (blant annet ferdighusfabrikk). Samtidig er Steinkjer
handelssentrum i regionen, og bygdenes by, med spredt boligbygging, levende
grendesenter, og et lite men urbant sentrum.
I rapporten "Steinkjer som administrasjonssenter. Samfunnseffekter av endringer i
fylkeskommune og regional statsforvaltning" fra Trøndelag og forskning og utvikling
(TFoU 2015:13) står det at Trondheim har ca. 23.170 offentlige arbeidsplasser som med
ringvirkninger gir grunnlag for minst 27 % av arbeidsplassene i Trondheim. Steinkjer har til
sammenligning 1.470 slike arbeidsplasser som med ringvirkninger gir grunnlag for bare 18 %
av arbeidsplassene i kommunen. Trondheim har altså en betydelig større andel offentlige
arbeidsplasser i dag. Det vil samtidig skje en regionalisering av interesseorganisasjoner og
av statlige virksomheter som vil medføre tap av arbeidsplasser i Steinkjer de neste
årene. Følgevirkningene for Steinkjer kan altså bli betydelige med tap av arbeidsplasser,
aktivitet, beslutningstakere og skatteinntekter. Motsatt vil gevinsten for Trondheim uansett bli
marginal. Som eksempel vises det i rapporten til at dersom absolutt all fellesadministrasjon
skulle foregå i Steinkjer ville dette bare bety 0,5 % av arbeidsplassene i Trondheim.
Steinkjer er en liten nok by til å kjenne på distriktsutfordringene, samtidig som at en i dag har
makt og beslutningstakere til å utgjøre en forskjell for innbyggerne i Trøndelag. Det er
avgjørende viktig at resten av Trøndelag er med å legitimerer dette. Alle må enes om at
sentrale administrative funksjoner og beslutningstakere må ha kontorsted på Steinkjer. Det
må vises gjennom handling – det kan ikke være slik at makten deles symbolsk ut til Steinkjer,
for så å plassere arbeidsplasser og toppledelse i Trondheim. Steinkjer har
kompetansemiljøene, infrastrukturen som trengs (når Trønderbanen er elektrifisert), og ikke
minst distriktsperspektivet som mangler helt i Trondheim og Trondheimsregionen. Fra
Steinkjer ser man verden fra distriktene, og det er et viktig perspektiv som vil være
avgjørende for det samlede Trøndelags suksess. Sånn kan distriktene vise
regionhovedstaden Trondheim alle mulighetene og med det kan vi som samlet region utnytte
våre naturgitte ressurser enda bedre. Det er avgjørende for suksess i småbyene og
distriktskommunene i Trøndelag at Steinkjer får og tar rollen som bygdenes by og
distriktenes hovedstad.
Nord-Trøndelag Arbeiderparti skal sikre at Steinkjer er hele Trøndelags administrasjonsby,
med den makt og myndighet som hører til. Arbeiderpartiet skal bidra til en balansert utvikling
på lang og kort sikt, og være en garantist for at Steinkjer skal befeste sin posisjon som
distriktenes hovedstad i Trøndelag.
STYRETS KOMMENTAR: Styret støtter intensjonene i forslaget
STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTE: Oversendes redaksjonskomiteen

NR 7: GRONG ARBEIDERPARTI
«Urettferdig tap for kraftkommunene»
Kraftverkskommunene får store tap i sine inntekter i 2017 som følge av at dagens regjering
ikke har vært villig til å sette ned renta som benyttes når nåverdien av framtidige inntekter
skal fastsettes. Kraftverkenes beregnede verdi har falt med 54 milliarder kroner fra 2016 til
2017. Dermed faller kraftkommunenes eiendomsskatt med hele 379 millioner kroner
inneværende år.
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Et slikt urimelig verdifallet fra ett år til et annet får store konsekvenser for mange kommuner.
Grong kommune er en av de som rammes hardest i Nord-Trøndelag med en reduksjon i
eiendomsskatteinntektene på hele 2,7 mill. kr. i 2017. I løpet av de to siste årene har Grong
hatt en reduksjon på bortimot 4 mill.
Et flertall på Stortinget vedtok i forbindelse med statsbudsjettet for 2017 en merknad der en
ba regjeringen vurdere kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten på kraftanlegg. Så langt har
heller ikke det ført fram.
Kommunene protesterer særlig på renten som staten legger til grunn når kraftverkenes verdi
skal fastsettes. Denne renten, som kalles kapitaliseringsrenten, har vært uendret på 4,5
prosent siden 2011. Hadde kapitaliseringsrenten blitt redusert fra 4,5 til 3 prosent ville det gitt
omtrent samme verdi av kraftverkene i 2017 som 2016, og skatteverdien ville blitt omtrent
den samme.
For de kommuner som blir rammet av dette vil det gå utover tjenestetilbudet. NordTrøndelag Arbeiderparti mener at kraftkommunene skal ha sin rettmessige del av
verdiskapinga. De har tross alt levert fra seg betydelige naturressurser til storsamfunnets
beste.
Nord-Trøndelag Arbeiderparti ber regjeringa snarest endre kapitaliseringsrenta slik at man
ikke påfører kraftkommunene ytterligere tap i 2018.
Nord-Trøndelag Arbeiderparti er opptatt av at den norske vannkrafttradisjonen videreføres
ved at lokalsamfunn som stiller sine naturressurser til disposisjon for vannkraftproduksjonen,
får en del av skatteinntektene. Inngrep i naturmiljøet skal gjøres med forståelse og aksept fra
berørte lokalsamfunn og slik at deler av inntektene tilfaller lokalsamfunnene også med endret
teknologi for utnytting av vannkraft.
STYRETS KOMMENTAR: Styret støtter intensjonene i forslaget
STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTE: Oversendes redaksjonskomiteen

NR 8: LIERNE ARBEIDERPARTI
«Distriktene kan løse arbeidsledigheten»
Arbeid er et stikkord som går igjen i Arbeiderpartiets partiprogram som nylig ble lagt frem, og
Arbeiderpartiet vil ta hele landet i bruk for å løse utfordringen med arbeid til alle. Under den
sittende regjeringen har arbeidsledigheten økt betydelig, og det er skapt for få nye
arbeidsplasser i privat sektor. I tillegg er det en stor skjult arbeidsledighet. Arbeiderpartiet vil
snu denne utviklingen ved å satse sterkere på distriktene.
Lierne er et godt eksempel på at det nytter. Etter initiativ fra næringslivet og kommunen, og i
samarbeid med fylkeskommunen og staten, er det i løpet av 18 måneder skapt over 50 nye
og varige arbeidsplasser i kommunen. Dette tilsvarer 500 arbeidsplasser i Namsos, 900 i
Stjørdal eller over 5000 i Nord-Trøndelag. Systematisk arbeid har identifisert et potensiale
på ytterligere 50 arbeidsplasser i Lierne. For å ta ut dette potensialet er det behov for flere
mennesker, nye boliger og ikke minst kompetanse.
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Norge har ulike utfordringer i storbyene og i distriktene, men statens reguleringer gjennom
lover og forskrifter og gjennom avgiftspolitikken gjelder for hele landet. Storbyenes
utfordringer innen kommunikasjon, miljø og bolig er førende for statens vedtak. Dette slår
ofte negativt ut for distriktene hvor utfordringene er annerledes.
Landets ressurser finnes i distriktene. Det er der landets verdier skapes på grunnlag av olje,
gass og vannkraft, mineraler, maritim og marin sektor, havbruk, skog- og jordbruk.
Verdiskapingen og sysselsettingen kan økes vesentlig dersom lover, forskrifter og avgifter
differensieres mellom by og land. Dette behøver ikke å påvirke statens inntekter eller
kostnader.
En mer fleksibel praktisering av plan- og bygningsloven med større muligheter for å gi
dispensasjoner i distriktskommuner enn i pressområder vil øke bolyst og attraktivitet.
Drivstoffavgiftene må differensieres. I sentrale strøk er det gode og varierte kollektivtilbud. I
distriktene finnes ikke slike tilbud, og bilen er eneste transportmiddel. Med store avstander i
distriktene vil høye drivstoffavgifter virke som en ekstra beskatning av distriktsbefolkningen.
Mangel på boliger og kompetanse er utfordringer for distriktene. Byggekostnadene er
tilnærmet de samme i hele landet, men annenhåndsverdien på bolig i distriktene ligger ofte
på det halve av byggekostnadene. Momsfritak på bolig i distriktene vil derfor være et
effektivt distriktspolitisk virkemiddel.
For å ta ut verdiskapingspotensialet i distriktene er det behov for kompetansetilførsel.
Ordningen med nedskriving av studielån i distriktene må derfor utvides til å gjelde mer enn
Nord-Troms og Finnmark.
Gjennom differensiert virkemiddelbruk og en aktiv distriktspolitikk vil arbeidsledigheten i
Norge kunne løses uten for store konsekvenser for statsbudsjett.
STYRETS KOMMENTAR: Styret støtter intensjonene i forslaget
STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTE: Oversendes redaksjonskomiteen

NR 9: LIERNE ARBEIDERPARTI
«Arbeiderpartiets rovdyrpolitikk, ett skritt i riktig retning, men vi ønsker å ta ett skritt eller to
til….»
I utkastet til partiprogram for Arbeiderpartiet er det lagt opp til en rovdyrpolitikk som Lierne
Arbeiderparti mener er et skritt i riktig retning, vi mener imidlertid at vi bør se om det er mulig
å gå et par skritt til. Mye av det som er lagt det grunn i programutkastet har stått fast i 20 år.
Programutkastet at tydelig på Arbeiderpartiet vil ha levedyktige rovdyrstammer i Norge.
Den todelte målsettingen fastholdes, både rovdyr og beitenæringen skal ivaretas.
Dette har ligget her siden den første rovviltmeldinga kom i 91-92. Vi vet at dette ikke er
enkelt, og at dette har skapt konflikt og mer eller mindre ødelagt sauebruket i noen
distriktskommuner og at det er en stadig trussel for reindrifta.
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Rovdyrforliket fra 2011 er basert på soneinndeling og ei geografisk differensiert forvaltning.
Dette betyr som kjent at i noen områder har beitedyr fortrinn, mens det i andre områder skal
være en eller flere rovdyrarter som har fortrinn. For de som lever med rovdyra tett på seg,
enten som sauebonde eller som reineier, kan det virke som intensjonene i rovviltforliket blir
ivaretatt i områder hvor rovdyra har fortrinnsrett, mens de ikke blir ivaretatt i de områdene
som er prioritert til beite. Skal vi skape tillit til forvaltninga må dette forholdet balanseres.
Terskelen for å ta ut skadedyr er høy. Vi må ha en effektivisering av uttak av skadedyr.
Lierne Arbeiderparti er godt fornøye med at dette er tatt inn i programforslaget, dette har blitt
spilt inn i flere runder. Skal dette ha noen hensikt videre må vi sikre at dette følges opp.
Det samlede rovdyrtrykket fra bjørn, jerv, gaupe, ulv og ørn må ses i sammenheng, slik det
også er poengtert i programutkastet. Videre mener Lierne Arbeiderparti at rovdyrpolitikken
må ses i sammenheng med Stortingets mål om økt norsk matproduksjon, herunder
utnyttelsen av utmarka som grunnlag for matproduksjon på norske ressurser.
Norge og Sverige har de samme rovdyrstammene, men forvaltninga er ulik
Det virker noe uforståelig for oss som bor helt inn til grensa til Sverige at det der tas ut 35
bjørn hvert år. Å se på en felles forvaltning over grensa kunne vært ønskelig, men her vet vi
det er utfordringer.
Oppsummert, Lierne Arbeiderparti mener at rovdyrpolitikken som er lagt fram i
programutkastet er et skritt i rett retning, men for distriktene sin del ønsker vi at endelig
program som skal vedtas på Landsmøtet i april kan klare å ta et skritt eller to til. Vi vil arbeide
for at bestandsmåla skal kunne tas opp til vurdering, det samme med soneinndelinga i
rovdyrpolitikken. Vi vil arbeide for å få inn at rovdyrpolitikken og Stortingets mål om
matproduksjon må bli sett i sammenheng, herunder også mer forskning på rovdyras
påvirkning av norsk matproduksjon, samenes utøvelse av reindrift og kultur, samt
lokalbefolkningens livskvalitet.
STYRETS KOMMENTAR: Styret støtter intensjonene i forslaget
STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTE: Oversendes redaksjonskomiteen

NR10: NÆRØY ARBEIDERPARTI
«HVA HAR SKJEDD MED LOVNADENE TIL HELSEFORETAKET NORD-TRØNDELAG?»
Helseforetakets lovnader var å ivareta de kroniske syke pasientene i Ytre Namdal og Bindal,
tross nedlegging av sengeposten på DPS-Kolvereid. Men hva har egentlig skjedd?
Nærøy Arbeiderparti gir sin fulle støtte til kommunelege Trond Iversen i Bindal sitt
leserinnlegg i Namdalsavisa 13.desember 2016. Der han tar opp svikt i Helse NordTrøndelag sin behandlingen av mennesker med psykiske lidelser i Ytre Namdal og Bindal,
samt følgene av at DPSen på Kolvereid ble nedlagt.
Nærøy Ap mener det er meget alvorlig og uakseptabelt at helseforetaket ikke har oppfylt
lovnadene om at kroniske syke skulle bli like godt ivaretatt selv om DPSen ble nedlagt.
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Det som er tilfelle i dag er at kroniske syke og unge brukere får et mye dårligere tilbud med
kortere innleggelse og mangelfull oppfølging.
Det er uakseptabelt at leger og pårørende opplever at det er svært vanskelig å få lagt inn
pasienter som øyeblikkelig hjelp,
En ser og at hjelpeapparatet for flere grupper nå må bruke store ressurser i form av
kostnader og tid på å reise til og fra psyk. avd. i Namsos.
Hvor er de økte sengepostene som skulle opprettes i Namsos når DPSen på Kolvereid ble
nedlagt?
Hvor er brukermedvirkning, lytting og forståelse når Helse Nord- Trøndelag svikter de aller
svakeste i Ytre Namdal og Bindal? Er brukermedvirkning et glemt og gjemt begrep?
Nærøy Ap kan ikke akseptere nåværende situasjon, med henvisning til at helseforetaket
flagget ‘forsvarlighet’ så høyt i prosessen som gikk forut for nedleggingen av DPSen.
STYRETS KOMMENTAR: Styret har ingen kommentar
STYRETS INNSTILLINGTIL ÅRSMØTET: Oversendes redaksjonskomiteen

NR 11: NAMSOS ARBEIDERPARTI
«Maktbalansen i Trøndelag fra 1.1.2018
Forholdet mellom aksen Steinkjer - Trondheim og resten av Trøndelag.»
Arbeidet med å etablere strukturene i det nye trøndelagsfylket er mer enn godt i gang. Det er
satt i gang utredninger om hvor forskjellige offentlige aktiviteter skal foregå, og det er
allerede klare konklusjoner om viktige fordelinger. Det er åpenbart at diskusjonene og
konklusjonene som så langt er landet handler aller mest om hvilke funksjoner som skal
utvikles og plasseres i Steinkjer og hvilke som skal være i Trondheim.
Det er mange krevende utfordringer å ta tak i og ta vare på framover. Trondheim har vært og
er et naturlig regionsenter allerede for Sør-Trøndelag, men også for Nord-Trøndelag. Det er
ikke det samme samhold i Nord-Trøndelag om Steinkjer. Av denne grunn må det legges til
rette for Steinkjer skal kunne få sentrale funksjoner, ikke bare i en overgangsperiode, men i
lang tid framover.
Det er grunn til å anta at den endringen som skal skje fra 1.1.2018 vil føre til en sterkere
sentralisering av makt i Trondheim. Mye av denne sentraliseringen vil skje uten politisk
påvirkning eller oppmerksomhet. Lag, foreninger, organisasjoner o.l. har allerede prosesser
på gang med sikte på å etablere nye fylkeslag som omfatter det nye trøndelagsfylket. Det er
stor grunn til å anta at slike virksomheter får sine utgangspunkt i Trondheim. Det vil sikkert
være unntak med styring fra kontorer i Steinkjer, men dette trolig være unntak.
De ovennevnte endringer er naturlige i forbindelse med å etablere det nye trøndelagsfylket.
Mange selvfølgeligheter i tenking vil bli realiteter i praksis, men noen utfordringer må tas tak i
politisk. De fleste trøndere i trøndelagsfylkene bor på aksen mellom Steinkjer og Trondheim,
men det er innbyggerne med rettigheter som bor i andre deler av Trøndelag også. Dette er
selvsagt også en selvfølgelighet, men det er ingen selvfølgelige aktiviteter å passe på at
rettighetene blir like godt ivaretatt når flertallet som styrer bor andre steder. Både politikere
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og offentlige virksomheter har en sterk tendens til å stå med ryggen til distriktene og se mot
et sentrum hvor det er ressurser og attraktive aktiviteter. I Nord-Trøndelag har det vært en lei
tendens til å stå på Asphaugen og se sørover og ikke nordover. Asphaugen har ikke bare
vært et værskille meteorologisk, men også et skille mellom makt og utkant (muligheter og
utfordringer) når samfunnsgoder skal styres og fordeles rettferdig.
 Arbeiderpartiet skal bidra til å bygge styringsstrukturer som bidrar til at makt og
aktiviteter fordeles likeverdig og rettferdig i Trøndelag.
 Arbeiderpartiet skal bidra til at alle deler i Trøndelag skal være sentrale strøk og at
aksen Steinkjer - Trondheim får rett oppmerksomhet.
 Arbeiderpartiet skal bidra til at alle deler av Trøndelag skal være representert i
besluttende organer i Trøndelag.
 Arbeiderpartiet skal bidra til at offentlig virksomhet skal ha en desentralisert struktur
som gjør at tjenester som er nødvendige tjenester likeverdig tilgjengelig.
STYRETS KOMMENTAR: Styret støtter intensjonene i forslaget
STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET: Oversendes redaksjonskomiteen

NR 12: NORD-TRØNDELAG ARBEIDERPARTI v/landbrukspolitisk utvalg
FORSLAG OM TILLEGG/ENDRINGER TIL SENTRALSTYRETS FORSLAG TIL NYTT
PARTIPROGRAM 2017 – 2021
KLIMA
Forslag til nytt avsnitt (For eks fra linje 1589):
Begrunnelse:
Landbruket er et viktig område i klimasammenheng, og det synes naturlig at også denne
næringen fokuseres, sammen med andre viktige sektorer, under kapitlet om klima. Gjennom
EØS-avtalen deltar Norge i EUs kvotesystem. I ikke-kvotepliktig sektor skal EU redusere
utslippene med 30 %, sammenlignet med 2005, innen 2030. De viktigste sektorene som
omfattes av dette målet er transport, jordbruk, bygg og avfall. Hvert land skal få et nasjonalt
mål mellom 0 og 40 % utslippsredukduksjon.

UTSLIPPSKUTT I LANDBRUKET
Norsk landbruk står for omkring 9 % av nasjonale klimagassutslipp. Næringen har selv over
tid tatt aktive grep for reduksjon av utslippene. Parisavtalen og EUs klimapolitikk legger
føringer for ytterligere reduksjoner, noe næringen er innforstått med og vil samarbeide om.
Myndighetene må utforme mål og virkemidler i nært samarbeid med organisasjonene. Dette
må balanseres opp mot økt matproduksjon på norske ressurser. Matproduksjon vil aldri
kunne bli klimanøytral!
Arbeiderpartiet vil:
 Samarbeide med landbruksnæringen om utforming av mål og virkemidler i arbeidet
for å redusere næringens utslipp av klimagasser.
 At dette må resultere i en forpliktende og tallfestet plan for tiltak i forhold til de
forpliktelser vi er pålagt.
 En slik plan må balanseres opp mot behovet for økt matproduksjon på norske
ressurser.
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Prioritere kunnskapsbygging og forskning omkring landbrukets muligheter for å bli
mer klimavennlig.
Arbeide for at klimasaken skal bli et viktig tema i jordbruksoppgjørene framover.

STYRETS KOMMENTAR: Styret støtter intensjonene i forslaget
STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTE: Oversendes redaksjonskomiteen

NR 13: NORD-TRØNDELAG ARBEIDERPARTI v/landbrukspolitisk utvalg
NÆRING OG NATURRESSURSER
LANDBRUK
Forslag til endringer/tillegg:
Begrunnelse:
Vi er hovedsakelig fornøyd med formuleringene om landbruk i programforslaget, men ønsker
å foreslå to nye punkter samt endring i 3 punkter i forslaget.
Dette handler fra vår side om presiseringer/tydeliggjøring.
Linje 2125 – nytt punkt:
Øke matproduksjonen i takt med befolkningsøkningen
Linje 2126 – nytt punkt:
Styrke matsikkerheten og selvforsyningsgraden
Linje 2132/2133 – endret punkt:
Stimulere til økt matproduksjon basert på norske ressurser, herunder økt bruk av uutnyttede
beiteressurser
Linje 2141/2142 – endret punkt:
Opprettholde trygg norsk matproduksjon basert på strenge krav til antibiotikabruk,
sporbarhet, beredskap og flytting/import av dyr, herunder hobbydyr
Linje 2143/2144/2145 – endret punkt:
Innføre lov om god handelsskikk, som regulerer forhandlingene av mellom dagligvarekjedene
og leverandørene. Målet er omsetning av norske landbruksprodukter
STYRETS KOMMENTAR: Styret støtter intensjonene i forslaget
STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTE: Oversendes redaksjonskomiteen

NR 14: NORD-TRØNDELAG ARBEIDERPARTI v/fylkesstyret
Norge ligger fremst i verden i utvikling av havbasert olje- og gassaktivitet.
Petroleumsnæringen er et av grunnlagene for utvikling i relaterte næringer som verftsindustri
og skipsfart. Den er også viktig for næringsvirksomhet med stort potensial slik som havbruk
og havbasert fornybar energi. Derfor er olje- og gassvirksomhet en avgjørende del av
Arbeiderpartiets strategi for å gjøre Norge verdensledende på næringsutvikling knyttet til
havet.
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Arbeiderpartiet vil legge til rette for fortsatt aktivitet og verdiskaping fra
petroleumsvirksomheten. Næringen sysselsetter 250.000 ansatte, og bidrar med enorme
verdier til fellesskapet. En aktiv næringspolitikk vil sikre oljenæringen forutsigbare
rammebetingelser som gjør det mulig å opprettholde kompetanse og gjøre langsiktige
investeringer.
Havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja har de senere årene fått stor
oppmerksomhet. Områdene er svært viktige for fiskerinæringen, samtidig som det antas å
finnes store forekomster av olje og gass. Området har også store naturverdier, og reiselivet
knyttet til Lofoten er i sterk vekst. Områdene er viktige for mange.
All menneskelig virksomhet medfører risiko. Det gjelder også petroleumsvirksomheten, som
både har potensiale for konflikt med andre næringer, og som ved eventuelle utslipp kan
medføre betydelige skader på natur og miljø. Til tross for at det er samlet inn store mengder
data og generert mye ny kunnskap de senere årene, er det fortsatt stor usikkerhet og
uenighet om hva som er riktig i forhold til disse områdene.
I erkjennelsen av dette har programforslaget en klok og samlende tilnærming.
Arbeiderpartiets linje i petroleumspolitikken har alltid vært en skrittvis og forsiktig tilnærming
til nye områder, samt at næringen skal bidra til regionale og lokale ringvirkninger.
Interessemotsetningene knyttet til områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja tilsier at
denne tilnærmingen forsterkes her.
En konsekvensutredning av Nordland 6 vil klargjøre om og eventuelt hvordan det kan drives
petroleumsvirksomhet i hele eller deler av området. Områdene Nordland 7 og Troms 2 skiller
seg fra Nordland 6 på flere måter. Det vil derfor være klokt å avvente revidering av den
helhetlige forvaltningsplanen for områdene, før man eventuelt setter i gang med
konsekvensutredning av disse områdene.
På denne bakgrunnen støtter Nord-Trøndelag Arbeiderparti forslaget til
programformuleringer om olje og gass, og anbefaler landsmøtedelegasjonen å arbeide for et
samlende forlik i landsmøtet.
STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET: Oversendes redaksjonskomiteen

NR 15 NORD-TRØNDELAG AP v/STYRET
Dersom det grønne skiftet skal være gjennomførbart trenger vi et løft av mineralnæringen.
Mineraler er nødvendig for å lage bl. a. mobiltelefoner, vindmøller og el-biler, noe som er helt
nødvendig for å nå våre klimamål.
Norge har store forekomster av ulike mineraler. For å kunne utnytte disse er vi avhengige av
en nøye kartlegging av mineralforekomster. Arbeiderpartiet ønsker fortgang i kartleggingen
av mineralressurser. Vi vil reversere regjeringens kutt hos NGU, og sikre NGU midler til å
gjennomføre denne kartleggingen. Arbeiderpartiet vil også se på mulighetene for å opprette
et nasjonalt kompetansesenter med fokus på bærekraft og videreutvikling innenfor
mineralindustrien.
STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTE: Oversendes redaksjonskomiteen
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ALLE PÅFØLGENDE FORSLAG ER INNSENDT ETTER FRISTEN
STYRETS INNSTILLING TIL ÅRSMØTET:
Forslag 16-24 oversendes redaksjonskomiteen

NR 16: AUF I NORD-TRØNDELAG
«En grønn og fremtidsrettet industri»
Arbeiderbevegelsen har alltid gått i front for fremtidens løsninger og tatt utfordringene i
samfunnet på alvor. Klimaproblemet er i dag, sammen med fattigdom, den største globale
utfordringen vi står ovenfor. En vellykket klimapolitikk krever stor innsats nasjonalt og
internasjonalt, og på tvers av politikkområder. Skal vi lykkes med å redusere utslippene av
klimagasser slik at vi unngår de mest skadelige og uoversiktlige konsekvensene av
klimaendringer må vi øke både den nasjonale og internasjonale innsatsen. Norge har
økonomien, kompetansen og et organisert arbeidsliv som gir store muligheter for omstilling.
Vi har muligheten til å skape arbeidsplasser for fremtiden, satse på nye næringer og bidra
med forskning og teknologi som kan redusere utslipp. Å bekjempe klimaendringene krever
også at spesielt sårbare områder ikke må åpnes for oljevirksomhet. En konsekvens av dette
er at Lofoten, Vesterålen og Senja ikke konsekvensutredes eller åpnes for
petroleumsvirksomhet. I stedet må vi fortsette med næringer Norge er gode på som fisk,
turisme og prosessindustri. Slik sørger vi for et allsidig og trygt arbeidsliv som vi kan ta med
oss langt inn i framtida.
Nord- Trøndelag Arbeiderparti vil:
 Styrke klimateknologifondet, gi omstillingsmidler til bedrifter tilknyttet olje og gass
 Opprette fagskoleplasser innenfor nye grønne arbeidsplasser
 Sørge for at de sårbare områdene i Lofoten, Vesterålen og Senja ikke
konsekvensutredes eller åpnes for petroleumsvirksomhet under neste
stortingsperiode.
NR 17: AUF I NORD-TRØNDELAG
«Ruspolitikk»
Norsk ruspolitikk kjennetegnes i dag av stor velvilje og lite handling. Politiet bruker store
ressurser på å jage syke mennesker, narkomane, som egentlig kun trenger hjelp og trygg
oppfølging. Å ha rusproblem skal bli sett på som en sykdom, og noe man skal få hjelp for
gjennom velferdsstaten. Vi vil innføre en modell der de rusavhengige som måtte bli tatt med
brukerdoser ikke må møte for retten, men får hjelp fra velferdssystemet.
Nord-Trøndelag Arbeiderparti vil ha flere lavterskeltilbud som bidrar til at rusavhengige
kommer i kontakt med hjelpeapparatet. Et slikt tilbud kan for eksempel være helse- og
overdoseteam. Disse kan både drive holdningsskapende arbeid, spre informasjon, være en
helsetjeneste og utlevere rent utstyr.
Nord-Trøndelag Arbeiderparti vil åpne for å opprette trygge brukerrom med helse- og
sosialfagarbeidere i byer og større tettsteder. Disse brukerrommene skal opprettes i
nærheten av åpne brukersteder. Det vil blant annet forebygge smitte som følge av deling av
sprøyter, og risikoen for dødsfall er lavere fordi det er helsepersonell til stede. På disse
brukerstedene må rusmidlene også kunne røykes, da for eksempel heroinavhengige
oppmuntres til å røyke heroinen fremfor å injisere den, fordi risikoen for overdose er lavere.
For å forhindre rekruttering til rusmiljøet senere, må det forebyggende arbeidet være sterkt
og stå tidlig. Barn og unge skal vite hva de risikerer om de velger å takke ja til rusmidler,
hvordan man gjenkjenner ulike rusmidler og hvordan man skal forholde seg om man blir
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tilbudt det fra tidlig alder. Det forebyggende arbeidet bør starte allerede på småtrinnet i
barneskolen, og bli vedlikeholdt opp igjennom skoleløpet.
Nord-Trøndelag Arbeiderparti er mot legalisering av cannabis, og mener at dette er en
lettvint løsning på et stort problem. Argumenter som at alkohol er mindre farlig enn cannabis
er irrelevante, og de to stoffene kan ikke sammenlignes med tanke på informasjonen vi
besitter om dem. Det er heller ikke slik at om man legaliserer cannabis kommer alkohol til å
forsvinne. Forskning viser at de fleste som bruker cannabis kombinerer det med bruk av
alkohol. Å legalisere cannabis blir å gi opp, og Nord-Trøndelag Arbeiderparti ønsker ikke å
være en del av en slik lettvint løsning.
Nord- Trøndelag Arbeiderparti vil:
 Avkriminalisere bruk av narkotika
 Endre lovverket slik at behandling erstatter fengselsstraff for bruk og besittelse av
brukerdoser
 Opprette et helse- og overdoseteam som kan drive holdningsskapende arbeid og
spredning av informasjon, helsetjeneste for rusmisbrukere og utlevere rent utstyr.
 Opprette trygge brukerrom i byer
 Satse på forebyggende arbeid fra tidlig alder
 Ikke legalisere og åpne for kjøp og salg av cannabis og andre narkotiske rusmidler
NR 18: AUF I NORD-TRØNDELAG
«Asyl og integrering»
Det bor flere hundre døve med innvandrerbakgrunn i Norge. Mange av disse opplever at de
ikke får informasjonen og opplæringen de trenger. Flyktninger som kommer til Norge har rett
til undervisning i norsk og samfunnsfag. Denne retten gjelder også døve flyktninger.
Introduksjonsprogrammet skal sørge for at flyktninger får norsk og samfunnsopplæring, men
80 prosent av døve på verdensbasis har ikke gått på skole og er dermed å regne som
analfabeter. Derfor mener Nord-Trøndelag Arbeiderparti at programmet må tilrettelegges slik
at alle får opplæringen de har krav på. Døve med minoritetsbakgrunn har hatt store
utfordringer med å finne fram til riktig instans. Det hadde derfor vært hensiktsmessig med en
innvandrerkonsulent for døve som kunne bistått med veiledning og støtte i hver region.
Nord- Trøndelag Arbeiderparti vil at:
• undervisningen i introduksjonsprogrammet skal tilrettelegges alle minoriteter, også
døve.
• samtlige regioner i landet skal opprette en innvandrerkonsulent for døve.
Nord- Trøndelag Arbeiderparti ønsker også å rette et fokus mot enslige mindreårige. I dag er
ligger ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere under justisdepartementet. Vi mener at
dette er en lite logisk organisering, da enslige mindreårige flyktninger er barn. Ansvaret for
denne gruppen bør derfor underlegges barne- og likestillingsdepartementet. Asylbarn er
akkurat som alle andre integrerte barn, og bør derfor ligge under ansvarsorgan.
Vi ser også at regjeringen svikter landets enslige mindreårige asylsøkere. På grunn av
manglende finansiering er det færre kommuner som bosetter denne sårbare gruppen, andre
grupper med bedre finansieringsnøkkel foretrekkes ofte over de mindreårige. Den sittende
regjeringen har innført en stykkprisfinansiering. For barn inntil 16 år utbetales en sum på
nærmere 1.6 millioner, mens barnet fra og med fylte 17 år kun genererer 750.000 kroner.
Ordningen har ført til at mange kommuner betaler høyere utgifter enn det staten overfører.
En stykkpris kan ikke være hensiktsmessig, da det ikke finnes noe gjennomsnitt for hvor
store utgifter en person vil medføre. Både barna og kommunene rammes av denne
overforenklede modellen.
Nord-Trøndelag Arbeiderparti vil:
• at organiseringen av enslige mindreårige asylsøkere bør ligge under Barne- og
Likestillingsdepartementet.
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• kreve at staten fullfinansierer mottaket og omsorgen for samtlige enslige mindreårige.

Går man videre i integreringsdebatten har totalforbud mot Nikab i det offentlige rom har vært
gjenstand for debatt gjentatte ganger. Nord-Trøndelag Arbeiderparti mener likevel ikke at et
forbud er veien å gå. Norge er et liberalt land, hvor friheten til å utøve egen religion står
sterkt. Individets valgfrihet er også et av prinsippene nordmenn forfekter med den største
stolthet, vi bør derfor ikke praktisere et forbud som både vil begrense den religiøse
utfoldelsen og individets frihet fra samfunnet.
Nord-Trøndelag Arbeiderparti vil at:
• det ikke skal vedtas et nasjonalt forbud mot Nikab.
NR 19: INDERØY ARBEIDERPARTI
«Vi tar Norge videre – uten oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja!»
De menneskeskapte miljøutslippene er vår tids største utfordring og vi er på overtid om vi
skal nå de nasjonale og internasjonale klimaforpliktelsene. Den første
kunnskapsinnhentingen om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja ble lagt frem den 23.
november 2012, av olje- og energiminister Ola Borten Moe. Den presenterte ingen ny
kunnskap som tilsier at det er forsvarlig å bore. Områdene rundt Lofoten, Vesterålen og
Senja blir av Havforskningsinstituttet (IMR) karakterisert som ett av de mest produktive
havområdene i verden, og som særdeles viktig for økosystemet i hele Barentshavet. Norsk
polarinstitutt, Havforskningsinstituttet, Direktoratet for naturforvaltning og Klima- og
forurensningsdirektoratet fraråder at området skal åpnes for petroleumsvirksomhet. La deres
budskap være helt tydelig, oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja er ikke forsvarlig.
Oljeindustrien er Norges desidert største forurenser, og står for om lag ¼ av våre totale
utslipp, i tillegg til at vi gjennom eksport fører til over 600 millioner tonn CO2-utslipp i andre
land. Det internasjonale energibyrået (IEA) har konkludert med at om vi skal ha 50 % sjanse
til å nå 2-gradersmålet er vi avhengig av at 2/3 av de fossile ressursene forblir i bakken. I
2008 advarte Klima- og forurensningsdirektoratet om at økt oljeutvinning ville medføre
problemer for Norges kyotoforpliktelser og nasjonale klimaforpliktelser. Norge som verdens
rikeste land har alle forutsetningene for å satse på de klimavennlige løsningene. Inderøy
Arbeiderparti krever at Norge blir et foregangsland, og viser at lave klimautslipp og god
levestandard harmonerer.
Å åpne for oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja er ikke forsvarlig. I desember 2012
blusset på nytt debatten om åpning av oljeleting i nord opp. Da med delåpning av enkelte
området, f.eks. Nordland VI, som tilsvarer området utenfor Lofoten. Konsekvensutredningen
av området fra 1994 brukes som argumentasjon for å åpne disse områdene, selv om det ikke
har støtte fra noen miljøfaglige råd. Statens miljøfaglige etater fraråder all oljevirksomhet i
Nordland VI. Konsekvensutredningen fra 1994 kan ikke brukes som grunndokument for en
slik åpning. Det er et 20 år gammelt vedtak, og i løpet av de årene har området ved fire
forskjellige anledninger vedtatt holdt stengt på grunn av områdenes sårbarhet og egenart. I
Nordland VI ligger Røstrevet, verdens største kaldtvannsrev. Det har et rikt naturmangfold,
men er særlig sårbar for fysiske inngrep. Det er svært usikkert hvordan korallrevene vil bli
påvirket av produsert vann fra oljevirksomheten. Det er Norges oppgave å verne om den
sårbare naturen i Lofoten, ved å si ned til oljeutvinning.
Ved en eventuell ulykke i Nordland VI vil det ikke ta mer enn halvannet døgn før oljen når
land. Dagens oljevernberedskap er ikke god nok til å mobilisere et effektivt opprydningstiltak.
På grunn av hav- og kyststrømmene vil oljen trolig være til skade og tilgrise hele kysten fra
Lofoten til Hammerfest.
Det er på tide at Norges rikeste, mest forurensende næring viker plass for Norges nest
største eksportnæring, nemlig fiske. Områdene hvor det planlegges petroleumsutvinning er
midt i fiskefeltene, og en sameksistens vil være umulig.
Norge vil ikke bli fattig om vi ikke borer etter olje i Lofoten, Vesterålen og Senja. I dag
benytter vi oss kun av rentene av Statens Pensjonsfond Utland, bedre kjent som oljefondet.
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Norge kan bli et av verdens foregangsland på fornybar energi, som et substitutt for
oljeboring. Vi kan bruke ressurser og kunnskap, og se på mulighetene for vindkraft både til
havs og på land og vi kan åpne nye vannkraftverk. Mulighetene ligger allerede til rette for at
Norge kan bli Europas grønne batteri.
Nord-Trøndelag Arbeiderparti krever at:
•
Arbeiderpartiet går inn for å verne områdene rundt Lofoten, Vesterålen og Senja, slik
at disse områdene vil bli skånet mot oljeutvinning.
•
Arbeiderpartiet går i bresjen for utfasing av oljeindustrien, og bruker omstillingsevnen
til å utvikle nye fornybare energikilder.
•
Arbeiderpartiet satser på vindkraft både på land og til havs, samt vannkraft, slik at
Norge kan bli et foregangsland med grønn energi til Europa.
NR 20: INDERØY ARBEIDERPARTI
«En praksisnær og pedagogisk skolehverdag»
Inderøy Arbeiderparti ønsker en skole for alle, med reell tilpasset opplæring. Gjennom tillit til
både elever og lærere, en praksisrettet skolehverdag og godt utdannede lærere vil vi skape
en skole med et godt læringsmiljø, uten overdreven måling av resultater og testing.
Gode, tydelige tilbakemeldinger fra læreren er det viktigste for elevene på barnetrinnet.
Ingen karakterer på barneskolen
Forskning gir liten støtte til å innføre karakterer på barnetrinnet. Forskerne mener at elever
som motiveres av å oppnå best mulig karakterer, ikke vil oppnå like god kunnskap som dem
som har den indre motivasjonen til å lære. Hvis elevene virkelig skal bli flinke, er det viktig at
de motiveres ut fra et eget ønske om å forstå, ikke ut i fra å prestere karaktermessig. Inderøy
Arbeiderparti ønsker ikke en barneskole som undertrykker elevenes behov for læring for å
oppnå resultater.
Etterutdanning for lærere
For å få en best mulig skole og læringsarena trenger vi gode lærere med god utdanning.
Lærere skal ha mulighet og økonomi til å kunne utdanne seg også etter å ha vært i arbeid en
stund. Etterutdanning må være enkelt, gratis og tilrettelegges for av arbeidsgiver.
En praksisnær undervisning er viktig for sikre et godt læringsutbytte i skolen. Forskning viser
at elever som får mer praksis i undervisningen også lærer mer. Derfor ønsker Inderøy
Arbeiderparti en skolehverdag hvor elevene får vært mer i aktivitet og lære på andre måter
enn ved kun tradisjonell, stillesittende tavleundervisning.
Mer praksisrettet opptak
Når man søker opptak til videregående skole og høyere utdanning i dag er det kun
karakterene dine som gjelder, med få unntak. Slik burde det ikke være. En elev med 3 i
geografi er ikke nødvendigvis mindre egnet i et yrke enn en elev med karakteren 5. Inderøy
Arbeiderparti ønsker at inntakskontorene skal vurdere mer enn bare karaktersnittet til
søkeren. Praktisk erfaring, motivasjon og personlige egenskaper er også faktorer som burde
veie inn når man tas opp til en utdanning.
Nasjonale prøver
Nasjonale prøver starter allerede når elevene går i tredje klasse, og gjennomføres så
gjennom resten av grunnskolen. Kort tid etter resultatene er offentliggjort kommer
medieoppslagene som viser Norges beste og dårligste skoler, basert på resultater fra
nasjonale prøver. Flere ganger har man sett tilfeller hvor lærere trener elevene i forkant av
nasjonale prøver. Elever har også blitt holdt tilbake fra å ta nasjonale prøver, for å ikke trekke
ned skolens resultater. Elevene skal ikke lide under skolens jakt etter prestasjoner og
oppnåelser. Hver skole kan selv gjennomføre kartlegging av elevene, uten at det skaper
konkurranse eller legger press på elever og lærere om å prestere.
Eksamen
Eksamen er en stressfaktor for mange elever, og en gammeldags ordning som ikke hører
hjemme i dagens skolesystem. Resultater fra tidligere år viser at gjennomsnittet gjør det én
til to karakterer dårligere på eksamen enn i fag med standpunktskarakter. Hva du presterer i
løpet av én dags arbeid sier ingenting hverken om din kunnskap, eller om din læringskurve i
faget du kommer opp i. I tillegg er dagens eksamensordning urettferdig, og tilfeldig. Mens
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noen elever kommer opp i fag de er trygge på, risikerer andre å måtte ha eksamen i sitt
dårligste fag. I verste fall kan eksamenskarakteren hindre deg i å komme inn på
drømmestudiet. Eksamen er gammeldags, og ikke nødvendig.
Nord-Trøndelag Arbeiderparti vil:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ikke gå inn for karakterer i barneskolen
At lærere skal tilbys gratis etterutdanning
At etterutdanning av lærere skal tilrettelegges for av arbeidsgiver
Tilrettelegge for en mer praksisnær skolehverdag
Tilrettelegge for mer praksisrettet opptak til vgs og høgskole
Fjerne nasjonale prøver
Ikke offentliggjøre skolenes resultater på eksamen og andre prøver
Fjerne dagens eksamensordning som vurderingsform i grunnskole og videregående
skole

NR 21: INDERØY ARBEIDERPARTI
«Bestillingstransport»
Det er stor problem rundt om i hele landet at bussene som blir satt opp ikke fylles helt opp.
Dette gjør at det går mange tomme busser, dette er noe som sliter veldig på miljøet. Det er
satt opp ruter som går tomme gang på gang. Disse rutene blir derfor i mange tilfeller lagt
ned. Disse rutene og bussene blir aldri erstattet.
Når man fjerner slike ruter plasser der det er vanskelig å komme seg til butikken, skolen og
fritids aktiviteter. De som rammes hardes er barn, unge og gamle som ikke kan å kjøre bil.
Med bussene kan de eldre bo lenger hjemme fordi de kom seg på butikken og gjøre det
dagligdagse. Det er også vanskeligere for familier med barn å bo sette seg på plasser der
barna ikke har muligheten til å komme seg på fritidsaktiviteter.
Noen steder blir bussrutene erstattet med tilbringer tjenesten, som er drosje for busspriser.
Dette er et supert tiltak, men det har skulle blitt satt opp i hver by og bygd der bussrutene blir
lagt ned.
Nord-Trøndelag Arbeiderparti vil:
•
Årsmøtet gir den nye fylkeskommunen ansvar for å sørge for effektive
kollektivløsninger for hele Trøndelag.
•

Det er ikke tilfredsstillende dekning utenfor de store sentra i dag og tilbringertjenesten
vil derfor være meget viktig.

•

alle bussruter som legges ned skal erstattes av alternativ transport, som for eksempel
bestillingstransport

NR 22: INDERØY ARBEIDERPARTI
«Barnepensjon»
Barnepensjon gis ut til barn der en eller begge foreldrene har omkommet. Det skal sikre
barnet inntekt til lives opphold. Dersom en av foreldrene er død gis 40% av grunnbeløpet til
det eldste barnet og 25% til hver av de andre barna.
Det gis ut til barnet er fylt 18 år, da er det ifølge norsk lov ikke lenger er et barn. Har barnet
mistet begge foreldrene gis barnepensjon til fylte 20 år og er under utdanning. Dersom en av
foreldrene eller begge foreldrene har omkommet av en yrkesskade gis det til barnet er fylt 21
år og under utdanning.
At noen skal ha en fordel fordi forsørgeren døde av en spesiell årsak skal ikke forkomme.
Det skal være like muligheter for alle, et liv uten en forelder er like vanskelig for alle uansett
dødsårsak. Det er svært psykisk tungt å høre at om din forelder døde på en annen måte kan
du få goder av det. Det skal ikke være slik at noen får goder, alle skal behandles likt.
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Nord-Trøndelag Arbeiderparti ønsker:
•
At alle som har mistet en eller begge foreldrene sine, og er i utdanning, får
barnepensjon frem til fylte 21 år.

NR 23: INDERØY ARBEIDERPARTI
«Arbeiderpartiets ruspolitikk»
Norsk ruspolitikk kjennetegnes i dag av stor velvilje og lite handling. Politiet bruker store
ressurser på å jage syke mennesker, narkomane, som egentlig kun trenger hjelp og trygg
oppfølging. Å ha rusproblem skal bli sett på som en sykdom, og noe man skal få hjelp for
gjennom velferdsstaten. Vi vil innføre en modell der de rusavhengige som måtte bli tatt med
brukerdoser ikke må møte for retten, men får hjelp fra velferdssystemet.
Inderøy Arbeiderparti vil ha flere lavterskeltilbud som bidrar til at rusavhengige kommer i
kontakt med hjelpeapparatet. Et slikt tilbud kan for eksempel være helse- og overdoseteam.
Disse kan både drive holdningsskapende arbeid, spre informasjon, være en helsetjeneste og
utlevere rent utstyr.
Inderøy Arbeiderparti vil åpne for å opprette trygge bruker-rom med helse- og
sosialfagarbeidere i byer og større tettsteder. Disse bruker-rommene skal opprettes i
nærheten av åpne brukersteder. Det vil blant annet forebygge smitte som følge av deling av
sprøyter, og risikoen for dødsfall er lavere fordi det er helsepersonell til stede. På disse
brukerstedene må rusmidlene også kunne røykes, da for eksempel heroinavhengige
oppmuntres til å røyke heroinen fremfor å injisere den, fordi risikoen for overdose er lavere.
For å forhindre rekruttering til rusmiljøet senere, må det forebyggende arbeidet være sterkt
og stå tidlig. Barn og unge skal vite hva de risikerer om de velger å takke ja til rusmidler,
hvordan man gjenkjenner ulike rusmidler og hvordan man skal forholde seg om man blir
tilbudt det fra tidlig alder. Det forebyggende arbeidet bør starte allerede på småtrinnet i
barneskolen, og bli vedlikeholdt opp igjennom skoleløpet.
Inderøy Arbeiderparti er mot legalisering av cannabis, og mener at dette er en lettvint løsning
på et stort problem. Argumenter som at alkohol er mindre farlig enn cannabis er ikke
relevante. De to stoffene kan ikke sammenlignes med tanke på informasjonen vi besitter om
dem. Det er heller ikke slik at om man legaliserer cannabis kommer alkohol til å forsvinne.
Forskning viser at de fleste som bruker cannabis kombinerer det med bruk av alkohol.
Å legalisere cannabis blir å gi opp. Inderøy Arbeiderparti ønsker ikke å være en del av en slik
lettvint løsning.
Nord-Trøndelag Arbeiderparti vil:
•
Avkriminalisere bruk av narkotika
•
Endre lovverket slik at behandling erstatter fengselsstraff for bruk og besittelse av
brukerdoser
•
Opprette kommunale helse- og overdoseteam som kan drive holdningsskapende
arbeid og spredning av informasjon, helsetjeneste for rusmisbrukere og utlevere rent
utstyr.
•
Opprette trygge bruker-rom i byer
•
Satse på forebyggende arbeid fra tidlig alder
•
Ikke legalisere eller åpne for kjøp og salg av cannabis og andre narkotiske rusmidler
NR 24: CARL SITTER GEVING OG KJELL SCHIVE
«Folk og samfunn»
Distriktspolitikk
Forslag til nytt avsnitt (For eks. fra linje 2914)
Begrunnelse:
Partiets gjeldende program har egne avsnitt om både distriktspolitikk og bypolitikk. Vi savner
tilsvarende i forslaget til nytt program. Vi registrerer at dette også gjelder både
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organisasjonsledd og enkeltmedlemmer for øvrig. Arbeiderpartiet er sterkt kritisk til
Solbergregjeringens distriktspolitikk, og denne kritikken krever at det formuleres et tydelig
motsvar! Det er også andre partier som gjerne vil konkurrere med oss på dette området, og
vi må ha en formulert politikk å vise til. Det samme burde gjelde for bypolitikk, slik at vi i vårt
nye program kunne komme ut med en samlet og sammenhengende politikk for by og distrikt.
Arbeiderpartiet vil at det skal bo folk i hele landet. Hele landet skal tas i bruk, og vi vil føre en
politikk som bidrar til vekst og utvikling. Bosetting og tilstedeværelse i hele landet er en viktig
del av nasjonens beredskap og sikkerhet. Både i grenseområdene på land og i
kystområdene er det viktig at det finnes folk og virksomhet.
Arbeiderpartiet vil føre en målrettet nærings- og distriktspolitikk for å utnytte distriktenes
ressurser innen energi, jord og skog samt marin og maritim sektor. Vekst og utvikling i
distriktene vil bidra til å løse landets sysselsettingsutfordringer. Det vil bidra til det grønne
skiftet, og det vil avlaste storbyenes utfordringer innen miljø, kommunikasjon og bolig.
Et spesielt viktig element i distrikts- og næringspolitikken er landbrukspolitikken. Ved siden
av matproduksjon bidrar denne næringen til å virksomhet over hele landet. Det vil også være
viktig at det foregår kompetanseutvikling knyttet til regionale fortrinn, og at det etableres flere
kompetansearbeidsplasser i distriktene.
For næringsliv- og samfunnsliv i vårt langstrakte og tynt befolkede land, er nærings- og
persontransport krevende med til dels svært lange avstander. Det er avgjørende viktig at det
satses på utvikling av transportårene også i distriktene, først og fremst handler det om gode
veier. Arbeiderpartiet vil bygge ut bredbånd og mobiltelefoni over hele landet. Dette handler
om sikkerhet for innbyggerne og en nødvendig forutsetning for nærings- og samfunnsliv.
En viktig forutsetning for bosetting er videre at kommunene er i stand til å gi gode
velferdstjenester, at det finnes service- og kulturtilbud og at det er grunnlag for frivillige
aktiviteter. For å møte disse behovene for service og kulturtilbud, er det viktig at det utvikles
regionale sentre som kan se tilbud i sammenheng for større områder.
For å få et godt fungerende nærings- og samfunnsliv i distriktene er det nødvendig med
tilpassede virkemidler som utløser ny næringsvirksomhet og skaper arbeid og grunnlag for
bosetting og bolyst.
For Arbeiderpartiet er det viktig å understreke at byer og distrikter er gjensidig avhengig av
hverandre. Det er ingen motsetning mellom sterke byer og sterke distrikter. Arbeiderpartiet vil
bidra til samspill og samarbeid som gagner både by og land.

Arbeiderpartiet vil:
 Legge fra en samlet distriktspolitisk strategi som kan gi grunnlag for videre vekst og
utvikling og bosetting i alle deler av landet
 Gjennomføre en differensiering av regelverk og avgifter mellom pressområder og
distrikter
 Videreutvikle en næringspolitikk som er tilpasset lokale og regionale muligheter og
utfordringer
 Føre en landbrukspolitikk som legger til rette for landbruk over hele landet
 Satse på kompetanseutvikling og etablering av kompetansearbeidsplasser i
distriktene
 Sørge for at også distriktene får del i nødvendig utbygging av veier og andre
transportårer
 Bygge ut bredbånd og mobiltelefoni over hele landet
 Legge til rette for at kommuner og fylker kan ha mulighet for å gi tilnærmet likeverdige
tjenester uansett geografi
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Legge til grunn at det må utvikles differensierte virkemidler av forskjellig art, herav
økonomiske virkemidler, som understøtter den distriktsutvikling partiet ønsker
Understreke at byer og distrikter er gjensidig avhengig av hverandre, og partiet vil
bidra til samspill og samarbeid som gagner både by og distrikt

NR 25: VERDAL ARBEIDERPARTI
«Konsekvensutredning for Lofoten, Vesterålen og Senja»
Verden trenger energi og Norge trenger en verdiskapende industri. Derfor må vi sikre
forutsigbare utviklingsmuligheter for landets viktigste industri. Et avgjørende element i denne
forutsigbarheten er tilgang på nye letearealer.
Tiden er overmoden for å gjennomføre en ny konsekvensutredning av havområdene utenfor
Lofoten, Vesterålen og Senja. Prosessen må nå bringes et steg videre. Som en kommune og
et lokalsamfunn med høy olje- og gassrelatert virksomhet ønsker Verdal Arbeiderparti
velkommen en utvikling som skal gi oss en aktiv fremtid langs hele kysten i Norge.
I havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja er fiskeriressursene grunnlaget for
bosetting og verdiskaping. I disse havområdene er det sannsynligvis flere områder hvor
fiskeri og havbruk er så viktig at det ikke er forenelig med petroleumsvirksomhet. Vi mener at
i slike områder skal fiskeri og havbruk prioriteres. En konsekvensutredning vil bidra til
nødvendig kunnskap om hvor disse områdene er og hvordan disse ressursene skal forvaltes.
En konsekvensutredning skal også kunne fastsette innenfor hvilke betingelser olje- og
gassvirksomhet skal kunne drives, både operasjonelt og teknologisk. Det skal ikke være slik
at en konsekvensutredning fører til automatisk åpning av hele eller deler av et område. Ingen
må være i tvil om at vi ønsker det beste for innbyggerne i våre kommuner og langs hele
norskekysten.
Verdal Arbeiderparti ønsker en balansert og god utvikling som gir oss arbeidsplasser
innenfor mange næringer - et ensidig næringsliv er sårbart. Vi må også erkjenne at
inntektene fra olje- og gassvirksomheten har bidratt til å skape verdens beste velferdsstat.
Det er ringvirkningene fra denne næringen som har lagt grunnlaget for skoler, sykehjem og
alle deler av offentlig virksomhet i hele landet.
Olje- og gassindustrien har gitt Norge tidenes kompetanseløft. La oss bruke denne
kunnskapen til å sikre at Norge fortsatt kan bidra til å utvikle alle trinn i verdikjeden i den
globale olje- og gassvirksomheten. Uten framtid for denne virksomheten vil
kunnskapsgrunnlaget forvitre og Norge vil ha et dårligere grunnlag for å kunne spille en
ledende rolle eksempelvis innen miljø- og klimateknologi.
Det er kun gjennom en konsekvensutredning vi kan få svar på hvilken verdiskaping og
utfordringer olje – og gassvirksomheten vil kunne representere i områdene som ennå ikke er
åpnet for petroleumsvirksomhet.
Det har gjennom 50 år vært en sameksistens mellom ulike næringer som har tjent Norge
godt. Vi høster av rikdommene langs kysten på en ansvarlig måte. Det skal vi fortsette med.
Vi vil aldri gå inn for en olje- og gassvirksomhet som vil sette miljø og naturressursene i fare.
Olje- og gassindustrien er en næring hvor aktivitetene og de ansatte er spredd ut over hele
landet. Økt aktivitet betyr flere arbeidsplasser, høyere skatteinntekter og større verdiskaping
til glede for distriktene og hele landet. Vi kan derfor ikke la denne muligheten gå fra oss.
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§ 1 Formål
Trøndelag Arbeiderparti er Arbeiderpartiets fylkesorganisasjon. Fylkespartiet følger Arbeiderpartiets
etter de retningslinjer og lover som er vedtatt av partiet. Det skal i samarbeid med sentralstyret og de
tilsluttede kommunepartier, lede og samordne partiets politiske virksomhet og organisasjonsarbeid i
fylket. Fylkespartiet har et overordnet ansvar for kvinnenettverket i eget fylke. Samarbeid med andre
deler av arbeiderbevegelsen som AUF og LO er en viktig del av dette arbeidet.

§ 2 Organisasjonens oppbygging
Trøndelag Arbeiderparti består av alle kommunepartiene i fylket.

§ 3 Årsmøte
1. Årsmøtet er fylkespartiets høyeste myndighet.
Årsmøtet består av 225 valgte representanter fra kommunepartiene.
Representantene fordeles proporsjonalt mellom kommunepartiene, basert på kommunepartienes
betalende medlemmer i foregående år. Dog slik at alle kommunepartier blir representert.
De kommunepartier som kun blir representert med 1 representant får anledning til å møte med en
observatør i tillegg. Vedkommende har da tale og forslagsrett, men ikke stemmerett.
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Utsendinger og varautsendinger til årsmøtet skal velges av kommunepartiene etter innstilling fra
partiavdelingene. Representantenes fullmakter blir laget av kommunepartienes styrer og skal sendes
fylkespartiet innen en fastsatt frist.
I tillegg til de nevnte møter følgende på årsmøtet:

14 representanter fra AUF med fulle rettigheter. Disse velges av AUF.
Styret i fylkespartiet med tale og forslagsrett.
Fylkestingsgruppa med tale og forslagsrett.
Stortingsrepresentanter med tale og forslagsrett.

2. Utsendingenes utgifter dekkes av de kommunepartier og/eller organisasjoner der den enkelte hører
til.

3. Fylkespartiets årsmøte holdes ordinært hvert år, innen utgangen av 1. kvartal.
Ekstraordinært fylkesårsmøte avholdes når representantskapet bestemmer det, eller når
kommunepartiene som representerer minst 2/5 deler av medlemmene krever det.
Ekstraordinært årsmøte skal kunngjøres senest 8 uker før møtet finner sted.
Sammensettingen av et ekstraordinært årsmøte er lik det ordinære årsmøtet.

4. Årsmøtet kunngjøres minst 3 mnd. i forveien.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte, må være innsendt av en partiavdeling et
kommuneparti eller av AUF, og må være fylkespartiet i hende senest 3 uker før årsmøtet. Styret i
fylkespartiet har også forslagsrett til årsmøtet.
Forslagene, med styrets innstillinger, sendes årsmøtedeltakerne senest 1 uke før årsmøtet.
Årsmøtet behandler:






Årsberetning og revidert regnskap
Innkomne forslag
Budsjett og arbeidsplan for kommende år
Valg av valgkomiteer og nominasjonskomiteer
Vedtektfestede valg, herunder landsstyremedlemmer og utsendinger til partiets
landsmøte.

Årsmøtet kan gi representantskapet fullmakt til å behandle budsjett og arbeidsplan om ønskelig.
Årsmøtets vedtak er bindende for fylkestingsgruppa.

§ 4 Representantskapet.
1. Representantskapet er fylkespartiets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Representantskapet består av: Fylkespartiets styre, Stortingsrepresentantene, Fylkestingsgruppas
styre, Representanter fra kommunepartiene og 9 valgte representanter fra AUF i Trøndelag.
Kommunepartienes representasjon blir utregnet fra innbetalt medlemskontingent til Arbeiderpartiet i
foregående år, ut fra følgende skala:
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1 representant for hvert påbegynte 200 medlemmer
Alle kommuneparti skal imidlertid rundes av oppover slik at de får minst 1
representant.

2. Fylkespartiets styre er styre for representantskapet og tiltrer med fulle rettigheter.
Om representantskapet har blitt delegert å behandle regnskap og årsberetning så har styret
ikke stemmerett i disse sakene.

3. Etter vedtak i styret kan fylkestingsgruppa ta del i representantskapets behandling av
fylkeskommunale saker. Når slike saker legges fram for representantskapet har også
fylkestingsgruppa fulle rettigheter.
Representantskapets vedtak er bindende for fylkestingsgruppa.
Representantskapet og fylkestingsgruppa har i fellesskap, ansvaret for gjennomføringen av
fylkespartiets program og nominerer sammen representanter til fylkeskommunale utvalg.

4. Representantenes utgifter dekkes av kommunepartiene.
5. Kommunepartiene og AUF i Trøndelag har anledning til å fremme forslag til tema for
representantskapets møter, ved at forslag til tema/saker sendes styret senest tre uker før
representantskapsmøtet.

§ 5 Andre møter.
Andre møter som programkonferanser, valgkonferanser, andre konferanser og regionmøter innkalles
av styret etter behov.

§ 6 Organisasjonens ledelse.
a. Styret:
Styret består av 15 årsmøtevalgte medlemmer, blant disse er leder av kvinnenettverket og studieleder.
Leder for AUF i Trøndelag, eller dennes vara som utpekt av AUF i Trøndelag, tiltrer også styret med
fulle rettigheter. Det velges 5 varamedlemmer.
Leder og to nestledere velges for 2 år, alternerende for i sikre kontinuitet. Alle andre valg gjelder for 1
år.
Varamedlemmer innkalles ved forfall.
Til styrets møter innkalles også: Sentralstyremedlemmer, stortingsrepresentanter, fylkestingsgruppas
leder, fylkesordfører når denne er fra Arbeiderpartiet, LO-sekretær, AUF’s fylkessekretær og en
representant fra sametingsgruppa. Disse møter med tale og forslagsrett. Det forventes at disse møter i
styret så langt det er praktisk mulig.
Ved behandling av saker som naturlig hører hjemme under noen av fylkespartiets utvalg, så innkalles
utvalgets leder til styremøtet med tale og forslagsrett.
De ansatte fylkessekretærer tiltrer styret uten stemmerett.
Andre kan innkalles til styrets møter når arbeidsutvalget bestemmer det.
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b. Arbeidsutvalget:
Arbeidsutvalget er saksforberedende organ for fylkespartiets styre, og kan behandle hastesaker når
dette er nødvendig.
Arbeidsutvalget består av leder, nestledere, leder i kvinnenettverket, et styremedlem, studieleder og
AUFs leder. De ansatte fylkessekretærer og AUF`s fylkessekretær møter uten stemmerett.

c. Kontrollnemnd/revisjon
Årsmøtet velger en kontrollnemnd på 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Kontrollnemnda skal
gjennomgå fylkespartiets protokoller, disposisjoner og ekstern revisjonsrapport, og avgi sin beretning
til årsmøtet. Fylkespartiets regnskaper skal revideres av statsautorisert revisor.

d. Fylkessekretærene
Arbeiderpartiet ansetter fylkessekretærer etter innstilling fra fylkespartiets styre. Arbeiderpartiet
bemyndiger en av de ansatte fylkessekretærene til å ha ansvaret for den daglige ledelse for
partikontoret og for føringen av fylkespartiets regnskaper. Fylkespartiets leder og/eller nestledere skal
attestere hvert av regnskapets bilag.

Fylkessekretæren legger fram for styret/arbeidsutvalget regelmessige oversikter over fylkespartiets
økonomiske stilling. Denne skal føre protokoll under styrets- og arbeidsutvalgets møter.

Fylkessekretæren møter i fylkestings- og fylkesutvalgsgruppa med tale og forslagsrett. Fylkessekretær
har anledning til å møte i styremøter i kommunepartiene når det er formålstjenlig.

§ 7 Kvinnenettverket
Arbeiderpartiet skal være pådriver for et likestilt samfunn og et likestilt parti.

Kvinnenettverket skal være pådriver for å sette kvinnepolitiske saker på dagsorden. Kvinnenettverket
skal rekruttere, skolere og motivere alle kvinner i partiet til politisk arbeid, og særlig til lederposisjoner.

Årsmøtet velger et medlem i fylkespartiets styre med ansvar for å ledet det fylkesvise
kvinnenettverket. Fylkespartiets styre oppnevner etter forslag fra kommunepartiene en styringsgruppe
for det fylkesvise kvinnenettverket. Årsmøtet fastsetter økonomiske ressurser til Kvinnenettverkets
arbeid gjennom budsjettet.

§ 8 Faglig/Politisk samarbeid.
Det faglig/politiske arbeidet organiseres ved at det opprettes en Samarbeidskomitè på 12 medlemmer
og varamedlemmer mellom Trøndelag Arbeiderparti og LO i Trøndelag. Seks medlemmer og
varamedlemmer velges av Trøndelag Arbeiderparti sitt årsmøte, mens LO utnevner seks medlemmer
og varamedlemmer. LO-sekretær og fylkessekretær tiltrer Samarbeidskomiteen med tale- og
forslagsrett.
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Leder- og sekretærfunksjonen i komiteen innehas av LO og Arbeiderpartiet annethvert år.
Alle medlemmer i Samarbeidskomiteen skal være medlemmer av Arbeiderpartiet og LO.
Til Samarbeidskomiteen velges representanter fra den politiske ledelse i Trøndelag Arbeiderparti,
fylkestingsgruppa og stortingsgruppa. AUF tiltrer komiteen
Samarbeidskomiteen skal være et organ for koordinering og gjensidig drøfting av faglige og politiske
saker, samt bidra til rekruttering fra faglige miljø. Møtene skal danne grunnlag for den videre
behandlingen i de besluttende organer i parti og fagbevegelse. Samarbeidskomiteen skal ta initiativ til
prosesser som kan bidra til en langsiktig strategi for en samlet arbeiderbevegelse. I tillegg vil komiteen
ha ansvaret for; Fagligpolitiske konferanser, 1. mai, organisering av samarbeidskomiteer i
kommunene, og holde god kontakt med arbeidstakerne på den enkelte arbeidsplass.

§ 9 Utvalg
Fylkespartiets styre oppnevner de utvalg og komiteer de til enhver tid finner hensiktsmessig.
Disse utvalgene kan tiltre styret når styret behandler saker som naturlig ligger under deres
ansvarsområde. AUF skal delta i alle fylkespartiets utvalg.

§ 10 Fylkestingsgruppa
a) Fylkespartiets styre skal etter et fylkestingsvalg innkalle til et fellesmøte mellom partiets
representanter i det nye fylkesting, partistyret og representantskapet for å konstituere
fylkestingsgruppa.
Fellesmøtet velger gruppestyre og utpeker partiets kandidater til fylkesutvalg, hovedutvalg og
andre viktige styrer, råd og utvalg.
Øvrige valg gjøres av fylkestingsgruppa etter retningslinjer vedtatt av fellesmøte eller etter
innstilling fra gruppestyret.

b) Fylkespartiets leder, AUF`s representant i styret og inntil to andre styremedlemmer utpekt
av styret, tiltrer fylkestingsgruppa med tale –forslag og stemmerett. Partiets fylkessekretær og
AUF`S fylkessekretær har møterett med tale og forslagsrett. Så vidt mulig skal styret være
representert i samtlige av gruppas møter.

c) Alle viktige saker som skal opp i fylkestinget, drøftes i gruppemøter. Det skal føres
møtene og gruppa skal legge fram årsmelding for fylkespartiet.

protokoll fra

d) Vedtak i fylkestingsgruppa eller i fylkespartiets styre er, i likhet med vedtak i årsmøtet og
representantskapet, bindende. Ønsker noen å stå fritt i forhold til slike vedtak, må
fylkestingsgruppa og/eller fylkespartiets styre ta avgjørelse om dette.

e) Viktige saker skal legges fram for drøfting i representantskapet. Partistyret, gruppestyret eller et
flertall av gruppas medlemmer kan be om at saker av prinsipiell betydning og programsaker blir
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lagt fram for representantskapet til behandling. Gruppestyret skal i slike saker fremme innstilling til
representantskapet.
f) Partiets representanter i fylkesutvalg og andre fylkeskommunale utvalg skal danne grupper. Disse
gruppene skal organiseres og arbeide etter de regler som i det foregående er trukket opp for
fylkestingsgruppa.
g) Fylkeskommunale saker skal behandles i fylkespartiets representantskap når styret i
fylkestingsgruppa ber om det og fylkesstyret eller representantskapet bestemmer det.
h) Den som etter loven ville vært/er inhabil ved behandlingen av en sak i
kommunestyre/fylkesting, skal også fratre i partiets organer når saken diskuteres der.
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