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Fylkesting 2019-2023 har behandlet saken i møte 28.04.2021 sak 28/21 

 

Fylkestingets vedtak  

1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen påse at: 
a. Revisors anbefalinger som gjelder partssamarbeidet fremmes som forslag i 

respektive organer, senest innen utgangen av juni 2022. 
b. Revisors anbefalinger om egen organisasjon vurderes og/eller iverksettes, 

senest innen utgangen av desember 2021. 

2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere om status for oppfølging vedtaket 

innen de samme frister. 

3. Forvaltningsrevisjon Miljøpakken oversendes Hovedutvalg Veg og Hovedutvalg 

Transport samt Kontaktutvalget for Miljøpakken til orientering og drøfting. 

 

 

 

Behandling 

Tilleggsforslag fremmet av Hallgeir Opdal (R) på vegne av Rødt:  

Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å komme tilbake med en sak om hvordan de ulike 

prosjektene i Miljøpakken og andre samferdselsprosjekter i Trondheimsregionen bidrar til 

å oppnå nullvekstmålet i byvekstavtalen. 

 

Forslag fremmet av Bjørn Iversen (Ap) på vegne av Ap, Sp, KrF og SV:  

Nytt pkt 3:  

Forvaltningsrevisjon Miljøpakken oversendes Hovedutvalg Veg og Hovedutvalg Transport 

samt Kontaktutvalget for Miljøpakken til orientering og drøfting. 

 

Forslag fremmet av Lill Harriet Sandaune (FrP) på vegne av FrP:  

Alternativt forslag 

Fylkestinget ber fylkesrådmannen, med bakgrunn i de funnene som 

Forvaltningsrevisjonen av Miljøpakken avdekker, starte en prosess der Trøndelag 

fylkeskommune avslutter sitt samarbeid og engasjement i Miljøpakken. 

 

Votering 
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Trööndelagen fylhkentjïelte 
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Alternativ votering:   

• Kontrollutvalgets innstilling 56 stemmer (Ap, Sp, H, MDG, SV, 

R, PP, V, KrF og uavh.) 

• Alternativt forslag fra Lill 
Harriet Sandaune (FrP) 

3 stemmer (FrP) 

 Innstillinga ble vedtatt.  

Tilleggsforslag fra Bjørn Iversen 

(Ap)  

For: 56 stemmer (Ap, Sp, H, MDG, 

SV, R, PP, V, KrF og uavh.) 

Mot: 3 stemmer (FrP) 
Forslaget ble vedtatt.  

Tilleggsforslag fra Hallgeir Opdal 

(R) 

For: 6 stemmer (Rødt og Norunn 

Krokeide, Gjertrud Berg og Jan 

Bojer Vindheim fra MDG) 

Mot: 53 stemmer (Ap, Sp, H, SV, 
FrP, PP, V, KrF, uavh. og Tommy 

Reinås fra MDG) 

Forslaget falt. 
 

 

Kontrollutvalgets innstilling:  

1. Fylkestinget ber fylkesrådmannen påse at: 
a. Revisors anbefalinger som gjelder partssamarbeidet fremmes som forslag i 

respektive organer, senest innen utgangen av juni 2022. 
b. Revisors anbefalinger om egen organisasjon vurderes og/eller iverksettes, 

senest innen utgangen av desember 2021. 

2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen rapportere om status for oppfølging vedtaket 

innen de samme frister. 

 

 

 
 

 

 

 

  


