
Redaksjonskomiteen har 
merket endringer med rødt i 
dokumentet. Språklige 
endringer er ikke merket.       
      

Sak:  Forslagstiller: Forslagsnummer: Linjenummer: Endringsforslag: Redkoms innstilling: 

Nr 5  Ørland SV 1,2 
  

Uttalelsen foreslås oversendt 
fylkesstyret sammen med 
endringsforslagene for 
behandling innen 
høringsfristens utløp 

Nr 4 Nils Heldal 1 14 Norges utenriksminister må innen 
8. mai 

Intensjonen er innarbeidet 
med følgende formulring: 
Norges utenriksminister må 
umiddelbart. Sendes media.  

Nr 3 Silje 
Salomonsen 

1 56 at det offentlige tar ansvar for et 
oppfølgingstilbud for kvinner som 
har gjennomgått spontanabort eller 
abort.  

Endringen tas inn. Sendes 
media før 8. mars. 

Nr 3 Inger Seem 2 24 4,1 til 2,7 de siste 20 årene Endringen tas inn. Det er 
gjort noen språklige 
endringer. 

      

Nr 2 Ole Jørgen S. 
Abrahamsen 
m.fl.  

1 29 For å kunne oppnå økologisk 
bærekraft anerkjenner også 
Trøndelag Sv at det er strukturelle 
problemer med en økonomi som 
krever evig vekst. En slik økonomi 
er uforenlig med målet om et grønt 
framtidssamfunn.  

Trøndelag SV mener at en 
økonomi med evig vekst er 
uforenlig med målet om et 
grønt fremtidssamfunn. 
Sendes stortingsgruppa og 
fylkesstyret.  
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Trøndelag SV ønsker å erstatte de 
fossile energikildene, i første rekke 
gjennom oppgradering av 

 
 
Endringen tas inn.  



ekstisterende vannkraftverk og 
kraftig satsing på 
energiøkomisering 

Nr 2 Silje 
Salomonsen 

3 37 Et stort potensiale ligger i å fange 
solenergi.  

Forslaget avvises. Red. kom 
foreslår at setningen strykes.  

Nr 2 Erlend 
Andresen 

4 41 ... ta vare på dyrkajord, 
beitemark.... 

Endringen tas inn.  

Nr 1 Anne Mari 
Svinsaas og 
Mads 
Løkeland-Stai 

1 27 Innvordsfjellet i Namdal og 
Remmafjellet i Orkland har begge 
konsesjon, der konsesjontida er i 
ferd med å løpet ut. Kraftselskapa 
har søkt om utsetting av 
konsesjonen.  

Red.koms innstilling: 
Innvordsfjellet og 
Remmafjellet står nå på 
dagsorden og Trøndelag SV 
krever at disse 
vindkraftanleggene ikke blir 
bebygd.  

Nr 1 Mads Løkeland 2 24 Trøndelag SV ønsker å erstatte de 
fossile energikildene, i første rekke 
gjennom oppgradering av 
ekstisterende vannkraftverk og 
kraftig satsing på 
energiøkomisering 

Endringen tas inn. Uttalelsen 
sendes media og landsstyret. 

Nr 1 Silje 
Salomonsen 

3 27 Kraftproduksjon kan ikke først og 
fremst ses som kommersiell 
næringsutvikling. Kraftproduksjon 
forutsetter medvirkning, offentlig 
eierskap og varig kompensasjon 
for naturinngrep. Forslagene fra 
kraftskattutvalget styrker statlige 
inntekter på bekostning av lokale 
inntekter; det er vi i Trøndelag SV 
imot. 

Forslaget avvises. Hensikten 
med uttalelsen er at vi ikke 
skal ødelegge naturmangfold, 
dette er ivaretatt.  

Nr 1 Eskil Sandvik 4 1 Trøndelag SV sier nei til all 
vindkraft på land i Norge idag.  

Red.kom. innstilling: 1. Nei til 
vindkraft i sårbar natur. 2. Nei 
til vindkraft i naturområder.  



 


