
ÅRSMELDING FRA SENTERPARTIETS FYLKESTINGSGRUPPE I NORDLAND 

2020 

 

Fylkestingsrepresentanter Nordland Sp 

Fylkestingsgruppa har i 2020 bestått av følgende fylkestingsrepresentanter: 

1. Kari Anne Bøkestad Andreassen, fylkesordfører 

2. Karl-Hans Rønning, gruppeleder, komité for plan og økonomi 

3. Kim André Haugan Schei, komité for næring – komitéleder 

4. Monika Sande, komité for utdanning 

5. Kurt Jenssen, komité for plan og økonomi 

6. Berit Hundåla, komité for plan og økonomi 

7. Odd Arne Andreassen, komité for utdanning – komitéleder 

8. Svein Møllersen, komité for næring 

9. Anette Amalie Åbodsvik Bang, komité for kultur, miljø og folkehelse – nestleder 

10. Svein Nilsen, komité for samferdsel 

11. Tone Nordstrand, komite for samferdsel 

12. Iren Beathe Teigen, komite for samferdsel 

Vararepresentanter: 

1. Mikael Rølvåg 

2. Britt Kristoffersen 

3. Ove Mortensen  

4. Aina Nilsen 

5. Asle Schrøder – medlem av kontrollutvalget i Nordland fylkeskommune 

6. Harald Lie 

 

Senterpartiråder i fylkesrådet 

• Svein Øien Eggesvik: Fylkesrådets nestleder, ansvar for finans og organisasjon 

• Bent-Joacim Bentzen: Fylkesråd for transport og infrastruktur 

 

Arbeidet i fylkestinget i Nordland 

Fylkestinget i Nordland har i 2020 behandlet 156 saker. Sakene og vedtak er godt belyst på 

Nordland fylkeskommunes nettsider, nfk.no.  

 

2020 har vært et spesielt år grunnet Covid-19 også for fylkestingsrepresentantene i Nordland 

fylkeskommune. Likevel er det gjennomført 5 fylkesting som planlagt. To av disse 

fylkestingene (april og desember 2020) har vært gjennomført digitalt. Representantene har 

som mange vært igjennom ei nødvendig og god digital opplæring. De digitale møtene viser at 

det demokratiske system kan følges opp gjennom digitale møter. Likevel er det viktig å 

poengtere at fylkestingsgruppa ønsker fysiske fylkestingsmøter som førsteprioritet. 

 

 

Saker i 2020 med omfattende behandling 

I saken Nordland fylkeskommunes innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033 var alle 

partier gjennom gruppeledere godt informert i forkant, og saken ble behandlet og vedtatt i 

https://innsyn.onacos.no/nfk/historisk/mote/wfinnsyn.ashx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2020037861&


april. Fylkestingsgruppa hadde flere møter i forkant av behandlingen, og mange av 

representantene våre var aktive og engasjerte i debatten i fylkestinget. 

 

Saken Fireårig tilbudsstruktur for videregående opplæring i Nordland 2021 – 2024 ble 

behandlet i desember. Saken skapte stort engasjement i hele fylket, og fylkestingsgruppa fikk 

mange innspill fra regioner, kommuner, skolemiljø, næringsliv og lokalpolitikere. 

Senterpartiets fylkestingsgruppe hadde en grundig prosess med mange møter tilknyttet saken i 

forkant av fylkestingsmøtet. Det endelige vedtaket i fylkestinget opprettholdt alle skoler og 

alle studiesteder i perioden. Det kan også nevnes at det ble ingen nedlegginger av linjer på 

landbruksutdanninger i Nordland. 

 

Saken Økonomiplan 2021-2024 og Budsjett 2021 ble også behandlet i desember. I 

forarbeidet til denne saken ble gruppa godt informert gjennom møter og en felles konferanse 

mellom fylkestingsgruppa og fylkesstyret i november 2020, der både fylkesråd og 

fylkesdirektør for finans og organisasjon deltok. Det endelige budsjettet gir ei økt satsning på 

samferdsel, investeringer på nye skoler i Mosjøen og Narvik. Nytt fylkesbygg ble tatt ut av 

planen, og det er avsatt 40 millioner hvert år i økonomiplanperioden til næringsutvikling som 

kommuner kan søke på. 

 

Sp har støttet følgende uttalelser vedtatt i fylkestinget i 2020 (uttalelser fremmet av Sp 

er uthevet i fet skrift): 

• NorthConnect truer kraftforedlende industri (februar) 

• Desentralisert rekruttskolestruktur (februar) 

• Økning i regionale utviklingsmidler viktig for Nordland (februar) 

• Evakuer Moria nå (februar) 

• Bygningsmasse Nesna (februar) 

• Nord-Norgebanen må ha fremdrift (februar) 

• Digital allemannsrett (februar) 

• Klimakuren må ikke føre til at landbruket i Norge legges ned (februar) 

• Kommunene må sikres faste og forutsigbare inntekter fra havbruksnæringen (februar) 

• Reduserte satser for innskudd på verdikort og AutoPass på ferger (februar) 

• Kortbanenettet er kollektivtrafikk (februar) 

• Grønt skifte – staten må ta merkostnaden (februar) 

• Umiddelbar tilgang til nye kreftmedisiner (februar) 

• Øk borteboerstipendet (februar) 

• Koronakrisen må gi grønn omstilling (april) 

• Krisepakke for kunstnere og frilansere (april) 

• Støtte til lærlinger i Nordland (april) 

• Flere kvinnelige rollemodeller i næringslivet (april) 

• Nordland gjennom koronakrisen (april) 

• Fiskerihavner (april) 

• Regionale utviklingsmidler – viktigere enn noensinne! (april) 

• Bedre tilrettelegging for utnyttelse av vannkraft (april) 



• Nye konsesjoner med ny teknologi, lokale ringvirkninger og strenge miljøkrav (april) 

• Regjeringen må sikre finansiering av Andøy (april) 

• Nordland kunst- og filmhøgskole må sikres statlig finansiering (april) 

• Klimavennlig industri i sentrum for gjenreisningen (april) 

• Kontraktstrukturen for Hålogalandsveien må tilpasses regionale og nasjonale 

entreprenører (april) 

• Unge uføre trenger varig tilrettelagte arbeidsplasser (juni) 

• Fortsatt vedlikehold og utvikling av fiskerihavnene (juni) 

• Fylkestinget ber staten finansiere Nordland kunst- og filmhøgskole (juni) 

• Utvikling av strandsonene – god distriktspolitikk (juni) 

• Restaurantmomsen bør kuttes (juni) 

• En verdig pasienttransport i Nordland (juni) 

• Behold dagens dagpengesats for de permitterte – gjeninnfør feriepengeopptjening 

(juni) 

• Det må satses på havvind i Nordland (juni) 

• Ny by – ny lufthavn er et av Norges viktigste nordområdeprosjekter (juni) 

• Leverandørindustrien i Nordland må sikres og videreutvikles (juni) 

• Grønn transport krever økt statlig støtte i startfasen (juni) 

• Hydrogen må være en del av det grønne skiftet (juni) 

• Flere studieplasser til Helgeland (juni) 

• Industrihavnberedskap (juni – oversendt fylkesrådet) 

• Dyrevelferden i beitenæringa i Nordland må styrkes (juni) 

• Havbruksfondets fordeling og innføring av produksjonsavgift i 

havbruksnæringen (juni) 

• Nordland mot rasisme og diskriminering – et felles ansvar (juni) 

• RIBO (juni) 

• EU skal ikke bestemme norsk jernbane politikk (oktober) 

• Stortinget må utrede Drevjamoen (oktober) 

• Nordland trenger ny industri (oktober) 

• Borteboerstipendet må økes (oktober) 

• Veterinærordningen i distriktene må styrkes nå (oktober) 

• Desentralisert høyere utdanning i Vesterålen (oktober) 

• FOT-ruter Stokmarknes (oktober) 

• Fra leiebolig til å eie bolig (oktober) 

• Hold hjulene i reiselivsnæringen i gang (oktober) 

• Yrkesfag, en retning å være stolt av (oktober) 

• Bevar desentralisert utdanning! (oktober) 

• Regjeringskvartalet (oktober) 

• Sterkere satsing på utvikling av «tale til tekst» (oktober) 

• Hurtigruten må gå (oktober) 

• Bygg flere statlige toaletter (oktober) 



• Narvikterminalen må inn i statsbudsjettet og Ofotbanen må videreutvikles 

(oktober) 

• Utstyrsstipendet må økes (oktober) 

• Bosettingskommuner må kompenseres (oktober) 

• Budsjettforliket til regjeringa og framtida til tingrettene (desember) 

• Det må satses på distriktene! (desember) 

• Hent de mindreårige flyktningene fra Hellas nå (desember) 

• Behov for en felles politikk for marin sektor (desember) 

• Kritikken fra riksrevisjonen av kvotesystemet i kyst- og havfisket støttes 

(desember) 

• Fiskeindustrien i Lofoten og Vesterålen må rekruttere mest mulig lokal arbeidskraft 

(desember) 

• Soldatregister i Narvik (desember) 

• Nordområdemelding må gå fra ord til handling (desember) 

• Karakterbasert opptak gir dårligere tilbud (desember) 

• Smittesporing under vinterfisket (desember) 

• Slipp de unge inn på boligmarkedet (desember) 

 

 

Arbeidet i fylkestingsgruppa 

Fylkesordfører Kari Anne Bøkestad Andreassen hadde permisjon fra oppstart av perioden 

fram til 1.april, da hun møtte som vara på Stortinget. Karl-Hans Rønning fungerte i hennes 

fravær som fylkesvaraordfører, og Kim André Haugan Schei fungerte som gruppeleder. 

 

Fylkestingsgruppa har faste digitale møter to ganger per måned. I tillegg har det vært 

ukentlige møter i forkant av fylkestingene.  I alle møtene er også varamedlemmer, våre to 

fylkesråder og leder i Nordland Sp innkalt. Det er også mye kontakt innad i gruppa via epost 

og sosiale medier. 

 

Gruppeleder, nestleder, fylkesordfører og de to fylkesrådene har ukentlige møter. Saker til 

arbeidsmøter i fylkesrådet og andre tema tas opp, og de frikjøpte diskuterer saker for å finne 

løsninger som er i tråd med Senterpartiets program og felles politisk plattform. 

 

Første august ble Eirill DeLonge tilsatt som politisk rådgiver i Nordland Sp. De frikjøpte og 

fylkestingsgruppa har utviklet et godt samarbeid med rådgiver, og hun deltar i møter og på 

fylkestingssamlingene. 

 

I mars var det planlagt tur for hele fylkestingsgruppa til Oslo, der vi skulle i møter med 

Senterpartiets stortingsgruppe og med hovedorg. Grunnet Covid-19 ble turen utsatt til 

oktober, men måtte da igjen avlyses. 

 

 



Gruppeleder og nestleder var på besøk i Vesterålen våren 2020 og hadde møter med Sp-

ordførere og deltok på Skrei-konferansen i Øksnes. I tillegg har gruppeleder deltatt på 

regionmøte i Lofoten, og gruppeleder og politisk rådgiver var på studietur i Leknes der vi fikk 

god informasjon om næringsliv og den videregående skole. Gruppeleder var også med på 

studietur med stortingsrepresentantene Siv Mossleth og Sandra Borch og fylkesordfører i 

kommunene Fauske og Saltdal i august. Kommunene Hamarøy, Brønnøy, Steigen, Nesna, 

Rana, Hattfjelldal, Trofors, Træna og Nesna er besøkt. Gruppenestleder og fylkesordfører 

deltok på et felles samferdselsmøte på Helgeland, arrangert av de tre lokallagsregionene til 

partiet der. 

 

Gruppeleder er deltaker på alle møter i ordførerforum, og informerer på de månedlige K-

møtene om det politiske arbeidet på fylkesnivå. 

 

Fylkestingsgruppa er tildelt en frikjøpsressurs på 2,2 årsverk. 2 årsverk har vært brukt fast av 

dette, til gruppeleder og nestleder. De ressursene som er spart opp vil brukes i forbindelse 

med valgkampen i 2021. Annette Amalie Åbodsvik Bang ansettes i 0,8 stilling fra 1. april til 

1. oktober, som en ekstra ressurs for Senterpartiet i Nordland i valgkamparbeidet. 

 

 

Bodø 17.01.2021 

 

Karl-Hans Rønning  

Gruppeleder Senterpartiet 

 

 

 

 

 

 


