
01. Oppegående sivilforsvar 1 

 2 

Hvorfor har vi ikke et oppegående Sivilforsvar med avdeling i Narvik? Den 01.01.2020 ble Narvik slått 3 

sammen med to av nabo kommunene og økte folketallet til 22-23 tusen. Nå strekker kommunen seg 4 

fra sør i Kjøpsvik, hvor en har Stetinden som nasjonalfjell. I øst ligger Bjørnefjell med grensestasjon 5 

og store friluftsområder. I nord er Bjerkvik og Heriangsfjellet hytteområde og stor militær aktivitet.       6 

Til sjøs er det en stor økning av turistskip i 2021 ca. 40 båter. I 2020 og 2021 har det hver store 7 

problemer med korona og behov for et sterkt sivilforsvar for vakthold og ellers hjelp til vaksinasjon 8 

av folket. Narvik by hadde tidligere et sterkt sivilforsvar med kontor og diverse utstyr for og bistå ved 9 

ulykker eller annet samfunnstjeneste. Dette ble fjernet på grunn av en storstilt sentralisering av  10 

samfunnstjenesten.  11 

Narvik Senterparti ber derfor årsmøtet i Nordland Senterparti om og sende saken videre for og få 12 

etablert et nytt kontor og utstyrslager i Narvik. 13 



2. SENTERPARTIET KREVER NY BØ-TUNNEL PÅ FV 820   1 

Dagens Bø-tunnel sto ferdig for trafikk i 1980, med lange svingete tunellbakker 2 

på begge sider. Nå har fylkeskommunen bestemt seg for å tilfredsstille kravene 3 

til EU-standard for 120 millioner kroner. 4 

Et stort antall vogntog med sjømat går årlig ut gjennom tunnelen. Det er laks, 5 

fersk- og bearbeidet villfisk. I tillegg kommer vogntog inn nærmest hver dag 6 

hele året med livsnødvendige varer. 7 

De årlige sjømatverdier som bringes fra Bø og fram til mange markeder er 8 

betydelige. 9 

Dagens tunnel med bratte, svingete bakker tilfredsstiller neppe dagens EU krav. 10 

De egentlige flaskehalsene er tunnelbakkene som gjør at vogntog ofte står fast 11 

her høst og vinterstid og sperrer den eneste innfartsveien til kommunen, gjerne i 12 

mange timer hver gang. 13 

Dette medfører mange trafikkfarlige situasjoner, og sjømat kommer ikke ut til 14 

markedet i rett tid. 15 

Nordland Senterparti mener at fylkeskommunen må omdisponere de pengene 16 

som allerede er bevilget til en ny Bø-tunnel med innslag mye lavere i terrenget. 17 

Tunnelmassene fra den nye tunnelen kan brukes til utbedring av de mange 18 

trafikkfarlige flaskehalsene på FV 820 fra Frøskeland til Straumsnes. 19 

Nordland Senterparti krever at det blir bygget en ny trafikksikker Bø-tunnel 20 

anslagsvis til 400-600 millioner kr. som tilfredsstiller dagens EU krav, og som 21 

sikrer bedre fremkommelighet og kortere transporttid for bla. sjømaten fra Bø og 22 

frem til markedene.  23 



03. Sats på distriktspsykiatrien  1 
  2 
Antall selvmord i Norge var i 2019 hele 650. Til sammenligning lå tallet for trafikkdrepte på «bare» 3 
108. Selvmord blant unge 20-24 år øker dramatisk og er viktigste dødsårsak for både kvinner og 4 
menn i alderen 15-49 år. Norge er nå midt inne i en alvorlig pandemi, som utvilsomt også setter den 5 
psykiske helsen på prøve.  6 
 7 
Nordland Senterparti mener det er et stort gap mellom ord og handling når det gjelder psykiatrisk 8 
helsetjeneste. Til tross for at regjeringen sier det skal satses på psykiatri, er det det motsatte som 9 
skjer. Nordlandssykehuset hadde tidligere mange distriktspsykiatriske avdelinger. Den senere tid 10 
er mange avdelinger lagt ned og åpningstilbudet redusert. Som eksempel kan nevnes LoVe DPS 11 
(Nordlandssykehuset) som har lagt ned hele 20 sengeplasser og hvor det nå bare er 8 sengeplasser 12 
igjen med svært innskrenket åpningstilbud i høytider og fellesferie.   13 
 14 
 15 
Nordland Senterpartiet vil: 16 
 17 

- sette fokus på forholdene for svake grupper i samfunnet. Psykiatrien må opp og fram og vi 18 
må tørre å snakke om de vanskelige tingene. 19 

- øke 1. linjeberedskapen ved å reåpne distriktspsykiatriske sengeplasser og akuttplasser over 20 
hele fylket. Kun slik kan nærhet og tilgjengelighet for brukeren sikres gjennom hele året.  21 

- jobbe med selvmordsforebyggende tiltak, slik at ungdom og unge voksne, folk i sin beste 22 
alder og med livet framfor seg, kan få profesjonell hjelp når de sliter psykisk.  23 

- gjøre noe med den dystre selvmordsstatistikken. I stedet for å svekke tilbudet, må det 24 
jobbes for å styrke psykiatrien i helseforetakene.  25 

 26 
 27 



04. Senterpartiet godtar ikke svekking av prehospital responstid  1 

  2 

Reell responstid før ambulansen kommer til et ulykkessted eller til en alvorlig syk 3 

pasient kan være avgjørende for liv og død.  Helsedirektoratet skal innføre ny måte å måle 4 

responstiden på, som Nordland Senterparti mener innebærer en svekkelse av 5 

ambulansetjenesten.   6 

 7 

Responskravet har til nå vært basert på et regjeringsoppnevnt akuttutvalg fra 2015, som 8 

anbefaler å kontrollere helseforetakene på om 90 % av ambulanseutrykningene kommer 9 

fram innen maksimal angitt responstid (8 min i store byer, 12 min i andre tettsteder og 25 10 

min i grisgrendte strøk). Tall fra 2017 viser at av 39 kommuner i Nordland, så oppfylles ikke 11 

kravet i 25 av kommunene, 12 av kommuner mangler rapportering og kun 2 kommuner 12 

oppfyller kravene. 24 av 25 kommuner som ikke oppfyller kravet tilhører kategorien 13 

grisgrendt. Dette er i seg selv svært nedslående tall.  14 

 15 

Ny målemetode for responstidsmålet går ut på at man i stedet skal rapportere inn 16 

mediantall for hver kommune (50 % av utrykningene) og tall for 90 % av utrykningene på 17 

helseforetaksnivå. Dette kan medføre at man får en illusjon av at ambulansen når fram til 18 

pasientene fortere. Dermed senkes kravet til ambulanseberedskapen, spesielt i grisgrendte 19 

strøk.  20 

 21 

Nordland Senterparti mener at: 22 

- Det skal være en måloppnåelse i hver enkelt kommune.  23 

- Ambulanse er ikke en stykkpris-tjeneste, men en stående beredskap og 24 

representerer trygghetsaspektet for folk.  25 

- Ambulansetjenesten skal være tilfredsstillende uansett hvor folk bor i Norge. Dette 26 

har Norge råd til. 27 
 28 



                                                                  06. RESOLUSJON  1 

                                             2 

                                          FV 82 DEN LENGSTE FYLKESVEIEN I VESTERÅLEN   3 

                                 BINDER SAMMEN VESTERÅLEN FRA FISKEBØL TIL ANDENES 4 

 5 

 6 

Det er rundt 154 km fra E10- kryss til Fiskebøl til fergeleie Andenes som er ytterpunktene for FV 82 og  7 

som direkte binder sammen ca. 24 000 av innbyggerne og et betydelig næringsliv i Vesterålen langs 8 

veien. 9 

 10 

Av denne trekningen utgjør Sortland til Andenes rundt 100 km, av den strekningen så utgjør Maurnes – 11 

Risøyhamn 40 km. 12 

 13 

Disse 40 km er den del strekningen som er absolutt mest kritisk viktig å få utbedret av de 154 km som 14 

utgjør FV 82. 15 

 16 

Derfor har denne strekningen blitt gitt høyest prioritet fra region Vesterålen over mange år og er også 17 

gitt høyest prioritet i dagens RTP i Vesterålen. 18 

 19 

Ut fra dette blir det det viktig at Senterpartiet bidrar til at Nordland fylkeskommune prioriterer 20 

opprusting av denne delstrekningen ved å få den inn i førstkommende  budsjett og økonomiplan i 21 

Nordland fylkeskommune.  22 

 23 

 24 



09. Bedre veisikkerhet i distriktene 1 

 2 

Veier i distrikts Norge skal være trygge. Når det fraktes mye tungtrafikk over 3 

veistrekninger må disse være dimensjonert for denne typer ferdsel. 4 

Flere plasser i distrikts Norge ser vi at det skjer mye positivt i forhold til 5 

næringsutvikling. Arealer blir utarbeidet, nye næringsbygg settes opp og nye 6 

arbeidsplasser gjør at flere kommer flyttende ut i distriktene.  7 

Samtidig øker også tungtransporten. Noen ganger på små veier som går til en 8 

liten bygd, andre på riksveier hvor standarden er for dårlig. 9 

Når skolebarn og tungtransport skal fraktes samme veistrekning kan vi ikke 10 

vente på et at en ulykke skal skje før man starter utbedring av veistrekninger. Vi 11 

som lever i distriktet føler daglig på en uro når vi sender barna av gårde, på 12 

smale veier, i store busser som møter store trailere. Langs veiene er det også 13 

ofte fotgjengere, men ingen fotgjengerfelt.  14 

Det er stort fokus på hoved ferdselsårene, men man må ikke glemme 15 

småveiene inn til bedriftene. Veier som ofte er smale, svingete, og folk bor tett 16 

på. 17 

Når kommunene bruker masse penger på å legge til rette for næringsutvikling i 18 

distriktene må regjeringen og fylkeskommunen følge etter, og sikre at veiene 19 

holder er standard som gjør at man trygt kan ferdes på disse veiene. Det må 20 

settes av mer til utbedring av vei i statsbudsjettet. Den økende 21 

næringsutviklingen som skjer i distriktene er med å skape betydelig inntekt for 22 

Norge som nasjon. I takt med denne utvikling må vi ha veier som tåler den nye 23 

belastningen dette medfører og som ivaretar sikkerheten på en bedre måte.  24 

 25 

 26 

Steigen Senterparti 27 

 28 

 29 



12. Resulosjonsforslag – Gang og sykkelsti Rv 827  1 

 2 

Dragsarmen Hamarøy Senterparti mener at sikkerheten til myke trafikanter alltid må ha høy prioritet. 3 

Strekningen på RV 827 hvor det ikke er gang- og sykkelsti (mellom enden på gang- og sykkelstien og 4 

Dragskrysset) er svært farlig med den trafikken som er der i dag. Det har gjentatte ganger vært 5 

aksjonert for å få sluttført den opprinnelig planlagte gang- og sykkelveien langs RV 827 på 6 

Dragsarmen. Det antas at trafikkmengden vil øke betraktelig under byggeperioden på E6-sambandet. 7 

Planen for utbyggingen på de to ferjeleier må derfor si noe om hvordan hensynet til myke trafikanter 8 

skal ivaretas.  9 

Det har vært både dødsulykker og alvorlige personskader på denne strekningen. Fra der gangvei 10 

slutter og til krysset E6 er det ca 1 km. Veien har ikke bredde nok til å være to merkede kjørefelt. 11 

Dette medfører at bilene kjører helt ut på veiskulderen når trafikken møtes. Det er ikke veilys og med 12 

mye møtetrafikk er det vanskelig å se fotgjengere. En mye brukt turvei har litt av sin trasse langs 13 

denne veien.  14 

Vi anmoder veimyndighetene til å ta tak i denne problemstillingen så raskt som mulig, for at de myke 15 

trafikantene kan føle seg trygg og før det skjer en alvorlig ulykke.  16 

Hamarøy Senterparti  17 

 18 

Vedlegg; Vedtak K.styre Hamarøy 16.12.20 19 

 20 

Kommunestyrets behandling av sak 176/2020 i møte den 16.12.2020: Behandling Planutvalgets 21 
innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak 1.Detaljreguleringsplan for E6 Bognes og rv. 827 Drag fergeleier 22 
med tilhørende reguleringsbestemmelser vedtas. 23 

2.De deler av reguleringsplan for Drag Fergekaiområde (Plan-ID 18501992001, vedtatt 01.09.1992) 24 
som blir berørt av ny detaljreguleringsplan forE6 Bognes og rv. 827 Drag fergeleier, inkludert alle 25 
senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.  26 

3.Følgende rekkefølgebestemmelse legges til som pkt. 6.2 i Planbestemmelser for Bognes: Områder 27 
avsatt til bebyggelse og anlegg kanikke utbygges, bruksendres eller vesentlig utvides før Statens 28 
vegvesen formelt har varslet oppstart av egen reguleringsplan for «Bognes vest» med sikte på å ta 29 
hånd om trafikksikkerhet og lokalmiljø på Bognes samt fergekøproblematikken mot rv. 85 til Lødingen. 30 

4.Følgende rekkefølgebestemmelse legges til som pkt. 6.2 i Planbestemmelser for Drag: Områder 31 
avsatt til bebyggelse og anlegg kan ikke utbygges, bruksendres eller vesentlig utvides før Statens 32 
vegvesen har oversendt en estetisk plan for Drag fergeleie, utarbeidet av landskapsarkitekt eller 33 
annen fagperson. Planen skal vise hvordan fergeleie tenkes utformet, og kan inneholde elementer 34 
som belysning, bruk av høykvalitets materialer, bymøbler og kunst. Planen skal si noe om hvordan 35 
Drag fergeleie på enpositiv måte kan markeres som inngangsport til det største tettstedet i lulesamisk 36 
område.  37 

5.Hamarøy kommune mener at sikkerheten til myke trafikanter alltid må ha høy prioritet. Strekningen 38 
på RV 827 hvor det ikke er gang-og sykkelsti (mellom enden pågang-og sykkelstien og Dragskrysset) 39 
er svært farlig med den trafikken som er der i dag. Det har gjentatte ganger vært aksjonert for å få 40 
sluttført den opprinnelig planlagte gang-og sykkelveien langs RV 827 på Dragsarmen. Det antas at 41 
trafikkmengden viløke betraktelig under byggeperioden på E6-sambandet. Planen må derfor si noe om 42 
hvordan hensynet til myke trafikanter skal ivaretas 43 



13. Likt krav til egenkapital for finansiering av nye boliger i hele Norge 1 
 2 
«Boliglånsforskriften» krever av bankene at når de låner ut penger til finansiering av boliger 3 

med sikkerhet i bolig, skal vurdere om lån kan gis. Blant annet krever forskriften i:  4 

§4 Belåningsgrad  5 

Nedbetaling med pant i bolig skal på innvilgelsestidspunktet ikke overstige 85% av 6 

et forsvarlig verdigrunnlag av boligen, som ikke kan være høyere enn markedsverdi 7 

fastsatt ut fra forsiktig vurdering.  8 

  9 

Dette innebærer at en ny bolig i sentrale områder av landet der det forventes verdistigning 10 

kan belånes med 85% av det beløp bygget er forventet å koste.  I distriktskommuner vil 11 

samme bolig ha et markedsmessig verditap på 20-40% målt mot markedsverdi, første gang 12 

nøkkelen sette i ytterdøra.  13 

Et eksempel:  14 

I by, bynære og sentrale strøk med verdiøkning på bolig:  15 

Bygge kostnad ny bolig  Kr 4.000.000, -  16 

Lån ordinær bank 85% av 4 mill. markedsverdi kr. 3.400.000, -  17 

Krav til egenkapital kr.    600.000, -  18 

  19 

I en distriktskommune der markedspris faller når nøkkel første gang sette i døra:  20 

Bygge kostnad ny bolig  Kr 4.000.000, -  21 

Lån ordinær bank 85% av 2,5 mill. (andrehånds markedsverdi) kr. 2.125.000, -  22 

Krav til egenkapital kr. 1.875.000, -  23 

Dette er en effektiv måte å hindre nybygging av boliger i distriktene. Spesielt rammer ek-24 

kravet unge mennesker i etableringsfasen.  25 

 26 

Nordland Senterparti ber om at: 27 

 28 

- Husbankens ordninger styrkes for at ordinær boligbygging i distriktskommuner gis 29 

finansierings eller sikkerhetskompensasjon for redusert verdigrunnlag, slik at kravet 30 

til egenkapital blir likt i hele landet.   31 

- «Forskrift om krav til nye utlån med pant i bolig» harmoniseres i samsvar med slik 32 

Husbank-finansiering.  33 
 34 



14. Tilgang på strøm i hele landet. 1 

Gjennom store deler av 1900 tallet samlet mange kommuner seg og etablerte kraftselskaper 2 

som hadde til formål å bygge ut vannkraft og linjenett til alle områder med fastboende 3 

innbyggere. (leveringsplikt til de områder selskapet konsesjon i) 4 

I dag kjenner vi disse selskapene som lokaleide kraft- og nettselskaper som etter hvert er 5 

underlagt helt andre rammebetingelser fra statens side, enn de var da selskapene med et 6 

flott formål ble etablert.  7 

Gjennom forskrift er nettselskapene pålagt å kreve anleggsbidrag fra den/de som ønsker ny 8 

tilførsel av strøm ved utbygging av småbedrifter, offentlige områder eller boligbygging.  9 

For en nyetablerer i en distriktskommune som ønsker å bygge seg ny bolig på et sted der 10 

den gamle trafoen er fullbooket, betyr dette et ekstrakrav i størrelse 0,5 -1 million kroner,  11 

for å få tilknytning til strømnettet og mulighet til å kjøpe strøm. I et mer bynært område der 12 

man regner med at ny trafokapasitet relativt raskt blir utnyttet, blir ikke utbygger krevd slikt 13 

anleggsbidrag. Denne problemstillingen vil videre være et betydelig hinder for 14 

bensinstasjonen som ønsker å bygge ut ladestasjoner for el-biler i grisgrendte strøk. 15 

Ordningen fremstår som sterkt sentraliserende og for å unngå at dette blir et betydelig 16 

hinder for spredt bosetting eller næringsetablering i distriktene, vil Nordland Sp at det 17 

etableres statlig mellomfinansiering, i påvente av nye abonnenter, som sikrer nettselskapet 18 

og reduserer den økonomiske belastningen av anleggsbidrag for den enkelte nybygger eller 19 

etablerer til et nivå som står i forhold til dennes behov.  Vi ber regjeringen om straks å 20 

iverksette tiltak som skal sikre lik rett til forsyning av strøm i hele landet. 21 

 22 

Senterpartiet i Dønna 23 

Nils Olav Jenssen 24 

 25 



15. Styrk de unges kunnskap om arbeidslivet 1 
  2 
Mange unge står i fare for å bli holdt utenfor arbeidslivet. Det er en sammenheng med 3 
massepermisjon i yrkene der man finner ungearbeidere som eksempelvis reiseliv og 4 
restaurantbransjen. Fremdeles er det få som har kunnskap om hvordan skal arbeidsmiljøloven 5 
beskytte den enkelte arbeidstaker. Ikke før man havner på studieforbredendefag har man en 6 
mulighet til å velge fag som rettslære. Men det skal ikke være nødvendig at man må ha et valgfag for 7 
å få en gjennomgang av hva arbeidslivet innebærer, og hvilke rettigheter og plikter man må forholde 8 
seg til.  Nordland Senterparti mener derfor det er nødvendig å se på muligheten for å endre 9 
pensumet i samfunnsfaget, slik at kompetansen kan økes spesielt blant barn og unge.  10 
Arbeidslivet i Norge skal være rettferdig. Som barn og ungdom er det ikke enkelt å alene orientere 11 
seg i hva loven innebærer. Bestemmelsene rundt barnearbeid, varsling av uholdbare arbeidsforhold 12 
er noe av flere ting som burde ligge i den generelle kunnskapen til arbeidstakeren. Dette vil på sikt 13 
sørge for et mer rettferdig arbeidsliv.  14 
Frifagbevegelse skrev i 22.06.2020 om LOs sommerpatrulje sine observasjoner. Hvor artikkelen tok 15 
for seg hvordan arbeidstakerne møter arbeidslivet med den generelle kunnskapen de innehar ved 16 
oppstart i sin første jobb.  Sommerpatruljens observasjoner pekte på at nye personer i arbeidslivet 17 
har ofte manglende kunnskaper om hvilke rettigheter de har og hvilke lover og regler som gjelder. 18 
Erfaringen fra artikkelen uttrykte bekymring for at arbeidstakerne skal bli utnyttet. Det er Nordland 19 
Senterparti enig i at skaper utfordringer både for samfunnet og enkeltindividene det gjelder. Derfor 20 
er det viktig med tiltak for å hindre at situasjonen forverrer seg.   21 
  22 
Nordland Senterparti vil:  23 

- Styrke den generelle kunnskapen til barn og unge om arbeidslivet gjennom å endre 24 
læreplanen i samfunnsfaget i grunnskolen. 25 

- Ha en gjennomgang av arbeidsmiljøloven i grunnskolen, da særlig det som 26 
omhandler arbeidsgivers og arbeidstakers plikter, varsling, arbeid av barn og ungdom, 27 
ansettelse og oppsigelse og vern av usaklig oppsigelse. 28 

- At kunnskapen rundt arbeidstakerorganisasjonenes rolle skal økes.  29 



  17. Nordlandsbanen  1 

Tog er en fremtidsrettet og miljøvennlig transportform både for personer og gods.  2 

Nordlandsbanen har sakket akterut med investeringer på banelegemet, på materiell og  infrastruktur. 3 

Grane Senterparti vil at 4 

 - Det må satses på oppgradering til moderne materiell standard, moderne teknologi og fossilfri 5 

   energiform. 6 

 - I tillegg vil et forbedret rutetilbud gjøre reiseformen attraktiv.  7 

 -  Saltenpendelen er en suksess. 8 

 -  En tilsvarende tilbud fra Trofors til Mo i Rana vil være en vesentlig forbedring.  9 

 10 

 11 



18. Reetablere høyere utdanning på Helgeland  1 
 2 
Nordland Senterparti vil arbeide for å reetablere en fullverdig høyere utdanningsinstitusjon på 3 
campus Nesna innenfor lærerutdanning, barnehagelærerutdanning, sykepleierutdanning og andre 4 
utdanninger og fag som Helgeland har behov for. Institusjonen skal ha et særskilt ansvar for å 5 
utdanne til, forske på og formidle Helgelands natur, næring, kultur og tradisjoner, og med et 6 
nasjonalt ansvar for framtidas distriktsskole og kompetansebehov i distriktene.  7 



19. Økt bosetting av flyktninger i kommunene som ønsker det  1 
 2 
En av de største problemene for Nordland i dag er svak eller negativ befolkningsutvikling. 3 
Det vil på lang sikt svekke utviklingsmulighetene og vekst i regionen. Et aktivt 4 
bosettingsarbeid er nødvendig for å snu denne utviklingen. Ett av tiltakene som kan bidra er 5 
bosetting av flyktninger.  6 
 7 
Det er en akutt krise i flere flyktningleirer i Europa (eks Hellas og Bosnia) der mennesker 8 
lever under forhold hvor grunnleggende behov som sikkerhet, mat, hygiene og helsehjelp 9 
ikke kan ivaretas. Mange kommuner i Nordland har kompetanse, erfaring, kapasitet og 10 
ønske om å ta imot flyktninger, men får ikke bosette dem.   11 
 12 
I Indre Helgeland er det bare Rana som har fått tildelt og bosatt flyktninger de siste årene. 13 
Nesna, Hemnes og Hattfjelldal har tidligere bosatt flyktninger. De har ikke fått anmodning fra 14 
IMDi om nye plasser de siste årene til tross for at de selv ønsker å bosette flyktninger.  Det 15 
er et nasjonalt utvalg for bosetting som styrer bosettingen av flyktninger, men det er 16 
vanskelig å avdekke hva kriteriene for bosetting er, samt å etterprøve vedtak.  17 
 18 
En studie fra Senter for bygdeforskning fra 2017 viser til at innvandrere som bosetter seg i 19 
bygdekommuner har lettere for å komme i arbeid. De deltar også i større grad i aktiviteter i 20 
lokalsamfunnet enn hva tilfellet er i byene. De konkluderer med at en innvandrer har større 21 
mulighet til å bli en aktiv deltaker i små lokalsamfunn, og at det er mye å lære av hvordan 22 
små kommuner driver integreringsarbeid.   23 
 24 
 25 
Nordland Senterparti vil: 26 
 27 

- jobbe for å kartlegge nye mulige kommuner som kan bosette flyktninger.  28 
- ha økt bosetting av flyktninger i de kommunene som ønsker det.  29 



20. Nei til vindturbiner på Sjonfjellet   1 
  2 
I forbindelse med etablering av batterifabrikk i Mo i Rana, ønsker Freyr å etablere en vindturbinpark 3 
på Sjonfjellet. Senterpartiet er tilhenger av produksjon av fornybar kraft. Imidlertid går det en grense 4 
for omfanget av vindmøller, særlig med tanke på natur- og friluftsområder og bruken av disse. 5 
Senterpartiet ønsker økt norsk kraftproduksjon og verdiskapning i hele landet, men ønsker også at 6 
utbygging skal skje med så små inngrep i naturen som mulig og at det skjer i tråd med lokale vedtak. 7 
Nordland har et kraftoverskudd, og vi ønsker at den fornybare kraften i fylket skal brukes der den 8 
produseres.    9 
  10 
Vindturbinparken som er planlagt på Sjonfjellet vil har store negative konsekvenser i form av 11 
naturinngrep som påvirker både friluftsliv, naturmangfold, samt beiteområder og vannkilder for sau 12 
og reindriftsnæring. Utbygging av vindturbiner på Sjonfjellet kan føre til at den berørte strekningen 13 
av Fv17 taper status som nasjonal turistvei, og Helgeland som turistdestinasjon vil tape et stort 14 
område med inngrepsfri natur.   15 
  16 
Nordland Senterparti ønsker velkommen en etablering av industri i kommunene våre som kan bidra 17 
til det grønne skiftet, men sier nei til etablering av vindturbinpark på Sjonfjellet.   18 



22. Gjør livet til sjarkfiskeren enklere 1 

Senterpartiet skal jobbe for å gjøre livet for sjarkfiskere enklere. Hvert år kommer det nye 2 
krav, tilpasset større båter, som også påtvinges små sjarker. Det være seg sporing, 3 
digitalisering, rapportering som ikke er tilpasset den minste kystflåten. Årlige kostnader for 4 
alt det etter hvert er blitt krav til er betydelige og gjør livet som fisker vanskelig. Omfanget av 5 
sporing og rapportering er av ett sånt omfang at det ikke lar seg gjennomføre på båter med 6 
en og to mann. Fangst skal rapporteres før levering, er man alene eller 2 på en liten sjark lar 7 
det seg ikke gjennomføre da man gjerne får opptil 10 sorter fisk, som man ikke har plass til å 8 
sortere før man leverer på fiskebruket.  9 

Hvis myndighetene ønsker å spore fiskerne, så har flesteparten av båtene i dag AIS-sporing 10 
montert. Dette mener vi er ett godt nok sporingssystem, og det er ingen årlige kostnader 11 
knyttet til AIS. Myndighetene ønsker ett nytt system som har årlige kostnader samt innkjøp 12 
og montering.  13 

Alle sjarker har hatt store utgifter de siste årene med å gjennomføre fartøyinstruks. I 14 
hundretusenkrones klassen.  15 

Effekten av at alle foreslåtte krav blir gjennomført er at kostnadene for å komme seg inn i 16 
fisket blir så høye at rekruttering blir vanskelig.  17 

Senterpartiet ønsker å ha levende lokalsamfunn. Overlevelsen av den minste sjarkflåten er 18 
avgjørende for mange kystsamfunn, og styrking av den minste kystflåten kan skape mange 19 
arbeidsplasser både på hav og på land i små samfunn. 20 

 21 
 22 



23. Stopp statens detaljstyring av familienes hverdag – ha tillit til selvstyre, også innad i familiene   1 
  2 
Fra programutkastet: Senterpartiet mener det er en viktig verdi at det mangfoldet av familier som 3 
finnes skal ha trygghet og rom for å velge ulike måter å organisere familielivet sitt 4 
på. Nordland Senterparti mener derfor at fastlåste kvoter, og tredeling av foreldrepermisjonen er til 5 
stort hinder for denne familieorganiseringen. Vi har tillit til at foreldrene selv kjenner sin situasjon 6 
best, og derfor er best egnet til å styre egen familiehverdag.   7 
  8 
Likestilling i arbeidslivet må jobbes med i andre arenaer, hvor kvinner og menn har like 9 
utgangspunkt. Tiden rundt graviditet, fødsel og barnets første leveår er betinget av biologi – mors og 10 
barnets helse – og her kan ikke kvinner og menn likestilles. Tredelingen av permisjonen fører til økte 11 
forskjeller i Norge, da de som har best økonomi har mulighet til å ta ut ulønnet permisjon for å 12 
forlenge permisjonstiden. De som ikke har råd til ulønnet permisjon, risikerer å miste permisjonstid 13 
dersom en av foreldrene ikke kan bruke kvoten sin. Barnet blir skadelidende da eneste mulighet blir 14 
barnehagestart så tidlig som ved 7 måneders alder.   15 
  16 
Nordland Senterparti mener:  17 
  18 

- at de øremerkede mødre- og fedrekvotene må fjernes, og at hele perioden må være til fri 19 
fordeling.   20 



 1 
24. Godstrafikken på norsk jernbane og på sjø må gis bedre rammevilkår! 2 

 3 
Godstogene er i de fleste tilfeller ikke konkurransedyktige mot kabotasje fra europeiske trailere på 4 
veg. De økonomiske utfordringene består i økte avgifter, ustabil infrastruktur og knallhard 5 
konkurranse fra veitransport, som i stor grad skyldes sosial og teknisk dumping på grunn av et EU-6 
regelverk som tilrettelegger for kabotasjekjøring. 7 
Jernbanereformen innførte en kjøreveisavgift på jernbanen som vil økes gradvis fram mot 2025, og 8 
som vil påføre godsselskapene (forutsatt samme volum) samlede årlige kostnader på 70 millioner 9 
kroner. Staten må øke den økonomiske støtteordningen til godssektoren, alternativt fjerne 10 
kjøreveisavgiften. Videre må staten utrede en langtransportavgift lik Sveits, der transport på veg 11 
avgiftsbelegges der hvor kunden kunne valgt tog. Dette vil redusere antall dødstrailere på norske 12 
veier betraktelig, og være ett stort og godt tilskudd i det grønne skifte! 13 
 14 
Videre må det satses både på ny og eksisterende infrastruktur, også på Nordlandsbanen! Vi trenger 15 
flere krysningsspor, slik at frekvensen på gods- og persontrafikken skal kunne styrkes, og komme 16 
befolkningen og næringslivet til gode! Godsruten fra Bodø til Tromsø må sikres med støtteordning fra 17 
staten, all den tid NordNorges-banen ikke er planlagt! Denne forlengelsen av Nordlandsbanen på 18 
kjøl, er en svært viktig bidragsyter i kampen med å flytte gods over fra vei til bane og sjø. Ett viktig 19 
punkt både sikkerhets- og klimamessig.  20 
 21 
 22 



26. Vi trenger flere seter, bedre plass og bedre komfort på Nordlandsbanen! 1 
 2 
På Strekningen mellom Mo I Rana og Trondheim, er tog 478 («Ole Tobias») i realiteten vårt 3 
sørgående dagtogtilbud, med retur fra Trondheim på ettermiddagen.  4 
Disse togene, sammen med «polarsirkelpendelen» (Mosjøen-Bodø tur/retur morgen og kveld), har 5 
NSB, og i SJ Norge kjørt med togsett av type BM93, på folkemunne kalt «Agenda». 6 
Både passasjerer og togoperatører opplever, og er skjønt enige om, at disse togsettene ikke egner 7 
seg for lange reiser. (kilde: KTI-undersøkelser gjort av VY)  8 
BM93 har for få sitteplasser, for liten baggasjekapasitet, for dårlig komfort og serveringstilbud!  9 
Når Norske Tog AS nå kjøper nye bimodale togsett av typen BM76 tenkt til Trønderbanen, må slike 10 
store bi-modale togsett også få kjøre nordover, slik at rutetilbudet, robustheten og komforten kan 11 
styrkes også mellom Steinkjer og Bodø!  12 
Regjeringen må instruere Jernbanedirektoratet og Norske Tog om å oppgradere matrielltypene i 13 
Trafikkpakke 2, og investere i flere nye togsett!  14 
 15 
Nordland Senterparti ønsker å styrke tilbudet på Nordlandsbanen, som ett klimavennlig alternativ! 16 



28. Yrkesfaglig utdanning  1 
 2 
Koronatiden har vist at mange næringer i Norge er helt avhengige av utenlands 3 
arbeidskraft. Det mangler kunnskap og kompetanse på svært mange områder; i 4 
landbruket, fiskeriene og industrien. Samtidig som mange ungdommer er arbeidsledige og har 5 
problemer med å få jobb, fordi de mangler arbeidserfaring.   6 
 7 
Yrkesfaglige tilbud på videregående og høyere utdanning må for fremtiden styrkes, ikke svekkes. På 8 
små steder må kravene til antall elever i vg.skole ikke høynes, snarere senkes. Det bør vurderes et 9 
bredere tilbud, slik at flest mulig elever kan bo heim 10 
e.  11 
Yrkesopplæring gir mange mulighet; fagkunnskap, arbeidstrening og -erfaring. Yrkesfag gir opptil 180 12 
yrker å velge mellom og lønn i læretiden Med fagbrev og påbygging ligger veien til høgskole- og 13 
universitetsutdanning åpen. Ingeniører med faglig og praktisk erfaring er etterpurte i næringslivet.  14 
 15 
Nordland Senterparti foreslår: 16 
 17 

- en sterkere satsing på yrkesfag, også i små kommuner. Noe 18 
som igjen kan bety jobbmuligheter for lærere i distriktskommune.   19 



29. Rekruttering og folketallsvekst krever politisk vilje – gode ordninger må sikre distriktene!  1 
  2 
Senterpartiet foreslår i sitt program å opprette bygdevekstavtaler, som et verktøy for å sikre 3 
næringsutvikling i distriktskommuner med behov for vekst. Kommuner skal kunne inngå avtaler med 4 
staten etter mønster av byvekstavtalene, og målet er å sikre næringsvekst og flere arbeidsplasser.  5 
  6 
Nordland Senterparti støtter selvsagt dette, men mener at vi også må finne insentivordninger som 7 
gjør det mulig og attraktivt for ungdom å legge større del av sitt utdanningsløp til distriktskommuner 8 
som har utfordringer med å rekruttere unge til forskjellige fagfelt. Dette kan være å legge til rette for 9 
at studenter i større grad jobber med oppgaver som er direkte relatert til behov og utfordringer i 10 
distriktskommuner, både innen det offentlige og det private næringsliv. Det må tilrettelegges bedre 11 
for lærlingeplasser, trainee-ordninger og lignende i distriktene, gjennom samarbeid mellom 12 
næringsliv, de videregående skolene, utdanningsinstitusjoner og offentlige myndigheter.  13 
  14 
Et eksempel hvor vi vet at det mange steder er vanskelig å rekruttere, er veterinæryrket med 15 
arbeidsoppgaver innen produksjonsdyrpraksis og med vaktdeltakelse. Et samarbeid mellom 16 
utdanningsinstitusjoner, fagorganisasjoner og statlige myndigheter kan resultere i 17 
en insentivordning der det blir attraktivt for studenter å ha mer produksjonsdyrpraksis gjennom 18 
studietiden, og at denne legges til områder der rekruttering i utgangspunktet er vanskelig. Positiv 19 
erfaring og tilknytning til et område kan føre til bedre dekning av produksjonsdyrveterinærer på sikt.  20 
  21 
Det kreves ny tenkning innen mange utdanningsfelt for å sikre at ungdom blir kjent med de delene 22 
av landet de kanskje ikke automatisk trekkes til. Slike ordninger må utvikles i dialog med de unge, 23 
men det krever også politisk vilje og økonomisk prioritering.   24 



35. Fiberutbygging i hele Norge, et forsømt samfunnsansvar   1 
 2 
Diskusjonen er i høygir angående utbyggingen av høyhastighetsinternett, men den sittende 3 
regjeringen tyder til å ha liten interesse for å intensivere utbyggingen av fiberkabel til de resterende 4 
5% i Norge. Det er den senere tiden blitt presentert en trådløs løsning med 5G der det ikke er 5 
«hensiktsmessig» å legge ned fiberkabel, men dette blir å legge ned enorme ressurser for et 6 
annenrangs alternativ, hvor det er store usikkerheter rundt påvirkningen av vær og vind. Et 7 
alternativ som ikke kan tilfredsstille bedrifters behov for datatilgang, og som til stadighet krever 8 
fornying av infrastrukturen er aldri et fullverdig alternativ.   9 
 10 
Kostnaden for ferdig utbygging av fibernettet er estimert til 25 milliarder kroner, en kostnad som er 11 
stor nok til at høylytte diskusjoner plutselig blir stumme, og spørsmålet snus om til hvem som sitter 12 
med ansvaret for denne utbyggingen. Vi mener byrden i all hovedsak hviler på Telenor, et konsern 13 
som i 2019 kunne flagge med et overskudd på 17 milliarder kroner – og et selskap hvor den norske 14 
stat eier 57% av aksjene.   15 
En slik utbygging skjer selvsagt ikke over natten, men vi opplever nå at arbeidet med utbygging i stor 16 
grad har stoppet opp. Spaden må igjen stikkes i jorda, og denne gangen må den ikke tas opp før alle 17 
har de samme mulighetene til å ta del i dagens digitaliserte samfunn.   18 
 19 
 20 
Nordland Senterparti mener:   21 
 22 

 Det må økes et press på Telenor som utbygger av fibernettet.   23 
 En større prosentandel av selskapets midler skal øremerkes til utbygging av fibernett i 24 

distriktene.   25 



36. Moderasjon i lønninger til ledere   1 
 2 
De siste 10 årene har man sett en drastisk økning i lønn og antall stillinger som direktører, ledere og 3 
mellomledere i statlige, statseide og delstatseide selskaper. Slik situasjonen er i dag 4 
er velferdssamfunnet under stadige prøvelser. En av årsakene til at vi begynner å stille 5 
spørsmål rundt vårt velferdssamfunnet er den økende årslønnen i toppen av samfunnet.  6 
 7 
I dag benyttes cirka 303 millioner skattekroner hvert år på utbetaling av lønninger til ledere blant 8 
annet i politiet, Vy, NAV og lignende selskaper. Om man tar utgangspunkt i at arbeidstaker skatter 9 
123 000,- per år, er det cirka 2400 skatteytende personer i Norge som er inntekstgrunnlaget for disse 10 
lederne.  11 
 12 
For å ta et konkret eksempel har direktør for Posten Norge en årslønn på 5,8 millioner kroner, mens 13 
et helt ordinert landpostbud har en årslønn på 439 000 kroner.  Her er altså lønn til leder hele 10 14 
ganger årsinntekt i forhold til selskapets fotsoldater.   15 
 16 
I tillegg til de enorme lønnsforskjellene, finnes det også gunstige bonusordninger og avskjedspakker 17 
som et sikkerhetsnett som «vanlige» arbeidstakere kan se langt etter. Med å godta slik urettferd er 18 
vi langt på vei til å undergrave vår egen velferdsmodell.  19 
 20 
 21 
Nordland Senterparti vil:  22 
 23 

 Gjennomgå strukturen i selskaper eid av staten, og behovet for antall ledere.   24 
 Vise moderasjon i forhold til lønn, lukrative avskjedpakker og bonusløsninger for ledere i 25 

statseide- og delstatseide selskaper.   26 



 1 

Bygging av nye boliger i et klimaperspektiv 2 

 3 

Viktor Normann og demografiutvalget foreslår at det må bygges boliger i distriktskommunene 4 

for å unngå at unge mennesker som flytter til distriktene blir hengende fast i hus og leiligheter 5 

som de ikke får solgt. Det anbefales at kommunene bygger nok hus og leiligheter.  6 

Nordland fylkeskommune foreslår å innføre saneringstilskudd. Men nå da klima og miljø er et 7 

aktuelt og viktig tema, blir dette veldig feil. Det koster å rive og bygge nytt. Mye gode 8 

materialer kastes og brennes, til store kostnader. Samtidig som det bygges blokker i betong og 9 

tette hus i andre nye materialer, som inneholder stoffer som ikke er klimavennlige. Små og 10 

store byer raseres på grunn av fortettingpolitikken som er vedtatt de siste årene.  11 

«Vi kan ikke fortsette sånn», skriver Ola H Fjeldheim i Fortidsminneforeningen.  «Det rives i 12 

norske byer og tettsteder. Det rives kulturminner, som vi i Fortidsminneforeningen er spesielt 13 
opptatt av, men det rives også helt ordinære hus. De fleste av disse husene har til felles at de 14 
er fullt brukbare, og som med normalt vedlikehold kunne fungert glimrende som boliger i 15 

mange tiår framover.»   16 
 17 
Senterpartiet bør oppfordre til bevaring, renovering og restaurering av eldre hus, ikke 18 

sanering! 19 

 20 
Aasa Storlien 21 
 22 



 1 

Knut Hamsun joarkkaskåvllå/videregående skole som lulesamisk ressursskole  2 

Nordland Senterparti ønsker at Knut Hamsun joarkkaskåvllå/videregående skole og Nordland 3 

fylkeskommune som skoleeier tar en rolle i og medansvar for forvaltningen av det 4 

lulesamiske språket, som av Unesco defineres som et alvorlig truet språk. Skolen må bidra til 5 

nødvendig kompetansebygging i både språk og kulturforståelse. Skolen bør derfor ha en 6 

tydelig samisk profil i samsvar med samfunnet den hører til i. Vi ønsker at skolen skal være 7 

det opplagte valget videre for ungdommer som har hatt tilbud om samisk som første- eller 8 

andrespråk i barnehage og grunnskole lokalt. Vi ønsker også at skolen gir kunnskap om 9 

samisk språk og kultur til øvrige elever. Kommunen har behov for å rekruttere bl.a. 10 

helsefagarbeidere, sykepleiere, leger, barnehagelærere, grunnskolelærere m.m. med samisk 11 

språk- og kulturkompetanse. Vi ønsker også å utvikle Ájluovta skåvllå/Drag skole som 12 

ressursskole for lulesamisk språk på grunnskolenivå. Vi ber Nordland fylkeskommune om å 13 

vurdere noe tilsvarende for Knut Hamsun vgs. Vi vil derfor be om at Nordland 14 

fylkeskommune ser på arbeidet som gjøres i Troms og Finnmark fylkeskommune, der fire 15 

skoler er gitt status som samiske ressursskoler, med formål at det skal være sterke 16 

kompetansekapasiteter for opplæring i og om samisk språk og kultur i den videregående 17 

opplæringen. Det er en stor utfordring at skolene og elevene innen lulesamisk opplæring er 18 

spredt, og lærekreftene og læremidlene er for få. Det er mangel på lærebøker og lærere som 19 

har undervisningskompetanse i lulesamisk språk. Vi må tenke nytt og finne og bruke 20 

virkemidler som gjør det mer attraktivt å være både samisk elev og samisk lærer.  21 

For å bidra til et fortsatt levende språk er det viktig å bygge opp et sterkt og godt fagmiljø 22 

innen lulesamisk språk. Vi mener dette kan oppnås gjennom samarbeid mellom de 23 

forskjellige aktørene som har ansvar og kompetanse: kommunen, fylkeskommunen/skolen, 24 

Sametinget,Árran og evt andre. Opplæring i, og vedlikehold av lulesamisk språk har best 25 

forutsetninger for å lykkes i det lulesamiske kjerneområdet, der en også kan høre og bruke 26 

språket i nærmiljøet. En satsing på Knut Hamsun vgs som en ressursskole for lulesamisk, vil 27 

både kunne styrke skolen og styrke språket. I en slik satsing mener vi at både stedlig 28 

undervisning og ansvar for å levere fjernundervisning må legges til Hamarøy, ved Knut 29 

Hamsun vgs. 30 

Læreplanene for samiskfaget for hele det 13-årige skoleløpet sier at elevene skal bli trygge 31 

språkbrukere. For å kunne oppnå dette er satsing på skolen med stedlige lærere og 32 

språkmiljø viktig slik at elevene kan bruke språket i kontakt med andre og i alle stuasjoner. 33 

Knut Hamsun vgs rekrutterer elever fra det lulesamiske kjerneområdet. Ved å gå på skole i 34 

sitt nærmiljø får elevene fortsatt være i et samisktalende hjemmemiljø, og samtidig velge 35 

studieretning ut fra personlige interesser. Jo smalere studietilbud, dess dårligere 36 

rekruttering, også av elever som vil ha samisk i fagkretsen. Samiske elever utgjør en 37 

betydelig del av elevmassen ved Knut Hamsun vgs. Flere av samiskelevene er ledere i 38 

Rádnastallam, en populær og viktig samiskspråklig arena på fritiden for elever ved Drag 39 

skole.  40 

I dag tilbyr Drag skole og Knut Hamsun vgs stedlig opplæring i lulesamisk i Nord-Salten. For 41 

lulesamisk språk er det svært viktig at ALLE elever som har hatt lulesamisk i grunnskoleløpet 42 



velger å fortsette med lulesamisk på videregående skole. Over 60% av Drag skoles elever 43 

dette skoleår har lulesamisk som første- eller andrespråk. De fleste elever som har hatt 44 

samisk i grunnskolen velger å fortsette ved Knut Hamsun vgs. Det er da naturlig og riktig å 45 

styrke det samiske fagmiljøet ved nærskolen, også for å sikre at de kan fortsette med stedlig 46 

undervisning. Elevene er viktige språkressurser og er rekrutteringsgrunnlaget bl.a. for 47 

lulesamisk lærerutdanning. Elevgrunnlaget på videregående skoles nivå i Nord-Salten er lite 48 

og avstanden til annen videregående opplæring er svært stor. Det er derfor desto viktigere 49 

hvilke studietilbud nærskolen gir. Videregående skole er en bærebjelke i vårt lokalsamfunn. 50 

En av de viktigste enkeltfaktorene for å revitalisere og bevare et sterkt truet språk er 51 

opplæring i og på språket. Det er våre barn og ungdommer som er framtida, de framtidige 52 

språkbærerne. Det at de har mulighet til å få undervisning i et klassemiljø i stedet for via en 53 

skjerm på ulike videregående skoler, kan være avgjørende for om de velger å ha samisk i 54 

fagkretsen. Det krever et godt studietilbud.   55 

Vi viser til planene for Drag skole som lulesamisk profilskole. I sitt alternative statsbudsjett 56 

foreslo Senterpartiet høsten 2020 å bevilge 4,5 millioner kroner i tilskudd til etablering av 57 

profilskole for lulesamisk i Hábmer-Hamarøy. I Stortingets utdannings- og forskningskomité 58 

støttet AP og SV dette. I en felles merknad viser de tre partiene til at Stortinget i 59 

oppfølgingen av NOU 2016:18 Hjertespråket, har vært tydelig på at det er et behov for å 60 

styrke minoritetsspråkene. Lulesamisk er det samiske språket som har størst utfordringer og 61 

minst ressurser knyttet til opplæring på samisk. De viser til at Hábmer-Hamarøy er den 62 

eneste kommunen som har lulesamisk språk som forvaltningsområde, og at det er et lokalt 63 

ønske om å utvikle den kommunale skolen på Drag til en lulesamisk profilskole. De tre 64 

partiene mener det lulesamiske kjernemiljøet trenger et særskilt utdanningstilbud, slik det 65 

allerede finnes tilbud i nord- og sørsamisk.  66 

Grunnmuren for vitalisering av lulesamisk språk må først og fremst bygges i barnehage og 67 

skole. “Hjertespråket” foreslår 100 tiltak for å få flere samiske språkbrukere, og dermed 68 

forhindre at språkene dør ut. Det som virker aller best og er mest effektivt, er å starte med 69 

barn og unge. Tidlig innsats for språket og et kontinuerlig samiskspråklig skoleløp, er en god 70 

oppskrift. Det er nå det gjelder for lulesamisk språk. Interessen for å ta tilbake og bruke de 71 

samiske språkene øker blant ungdom. For sør- og lulesamisk er situasjonen mest kritisk, og 72 

krever mer omfattende innsats. Økt innsats gjennom tiltak som gir flere samiskspråklige, er 73 

derfor helt nødvendige.  74 

Den lulesamiske befolkningen står overfor utfordringer i å bygge opp språklig infrastruktur, 75 

tilegne seg språklige domener innenfor media og offentlig ordskifte, samt arbeide for å 76 

vitalisere bruk av lulesamisk som dagligspråk. Styrking av lulesamisk språk forutsetter en 77 

felles og samordnet bevissthet og planlegging i nye Hamarøy kommune, og i samarbeid med 78 

institusjoner og organisasjoner som arbeider for å fremme lulesamisk språk, kultur og 79 

samfunnsliv 80 

 81 

Fakta:  82 



Ájluovta skåvllå - Drag skole er en 1-10 skole med 104 elever og totalt 28 ansatte. Drag 83 

skole underviser etter L-20S og har lulesamisk og norsk som førstespråk. Det gis undervisning 84 

i samisk 2 og samisk 3. Skoleåret 20/21 er det 31 elever som har lulesamisk som førstespråk. 85 

Samisk språkutvalg oppnevnt av regjeringen 2014, avga sin innstilling NOU 2016:18 86 

«Hjertespråket» i oktober 2016. Språkutvalget har lagt vekt på at samiske språk er truede 87 

språk. Det trenges flere språkbrukere for at språkene fortsatt skal være levende språk. 88 

Utredningen viser at barns språklæring er nøkkelen til vitalisering av samiske språk. Økt bruk 89 

og styrking av samiske språk i barnehager og skoler vil være blant de viktigste tiltak. Utvalget 90 

har vurdert hvordan moderne teknologi kan være med på å heve språkenes status og gjøre 91 

det lettere å tilby et godt tjenestetilbud til samiskspråklige. Utredningen viser at det behøves 92 

mer personell med samiskspråklig kompetanse i offentlig tjenesteyting. I mellomtiden må det 93 

tilrettelegges i større grad ved hjelp av tilleggstjenester som fjernundervisning i skolen, 94 

fjernkonsultasjoner i helse- og omsorgssektoren, tolking og oversetting. Utvalgets målsetning 95 

er at foreslåtte lovendringer og tiltak skal bidra til flere samiske språkbrukere og at samiske 96 

språk sikres som fremtidige levende språk. Utvalgets innstilling er enstemmig. 97 

 98 

Enstemmig vedtak i Senterpartiets samepolitiske landsmøte 3.mars 2021:  99 

Utvikle lulesamisk profilskole i Hábmer/Hamarøy. 100 

Senterpartiet vil bidra til å utvikle Drag skole i Hábmer/Hamarøy til en lulesamisk profilskole. 101 

Hamarøy er den eneste kommunen i lulesamisk område som er i forvaltningsområdet for 102 

samisk språk og kommunen har dermed et spesielt ansvar for lulesamisk språk og kultur. SP 103 

vil utvikle skolen på Drag til en lulesamisk profilskole. Det lulesamiske kjerneområdet behøver 104 

en sterkt satsing på lulesamisk undervisning. Lulesamisk har store utfordringer i forhold til 105 

opplæring i og på samisk og rekruttering av pedagogisk undervisningspersonell med 106 

lulesamisk språkkompetanse og tilgang til kvalitetsmessig gode læremidler på lulesamisk er 107 

avgjørende viktig. Klasseromsundervisning, fjernundervisning og læremiddelproduksjon vil 108 

være naturlig å utrede som del av profilskolen. Styrking av tradisjonell kunnskap som duodje 109 

og naturbruk vil være en naturlig del av en lulesamisk profilskole, gjerne i samarbeid med 110 

kulturskolen. 111 



 1 

FORSLAG TIL UTTALELSE OM UTVIKLINGA I NORDLAND FRA STEIGEN 2 

SENTERPARTI 3 

 4 

 5 

 6 

Det er valgår og det drysser store penger over byene og bynære områder. 7 

 8 

Det er gitt lovnad om bevilgninger til  Ny Flyplass/Ny By i Bodø. En ser for seg å skape et 9 

grunnlag for 45.000 nye innbyggere i løpet av 40 år. 10 

 11 

Mo i Rana har fått en bevilgning på 1,5 mrd til ny flyplass. Det er store planer for å bygge en 12 

ny batterifabrikk med 2000 arbeidsplasser. 13 

 14 

Store veiprosjekter i Vesterålen og E6 i Sørfold har fått sine bevilgninger/lovnader om 15 

snarlige bevilgninger. 16 

 17 

Alt dette vil føre til svært stor aktivitet og et stort behov for arbeidskraft og nye innbyggere.  18 

 19 

Steigen Sp er ikke imot nyskapning og utvikling. Særlig er vi glade for at E6 i Sørfold får 20 

bevilgning og kan realiseres de første årene.. Men vi er svært bekymret for den 21 

sentraliserende effekten dette vil få. Den store utviklinga i Mo i Rana og i  Bodø vil ha et stort 22 

potensiale for å suge folk ut av distriktskommunene rundt.  23 

Vi opplever samtidig at små veibevilgninger til helt nødvendige tiltak i Steigen blir  24 

redusert/fjernet. Dette er bevilgninger som er helt nødvendig for å transportere ut laksen, 25 

fisken  og melka og kjøttet  vi produserer.  26 

 27 

Steigen Sp mener Stortinget  må bevilge utviklingspakker til distriktskommunene i Nordland 28 

for å motvirke den store sentraliserende effekten en vil få av storsatsinga i Bodø og Mo i 29 

Rana. 30 

 31 

 32 

 33 

Steigen 6. mars 2021 34 

 35 

 36 

Steigen Senterparti 37 

 38 



Ulvsvågskaret – en flaskehals på E6 – prioritering i Nasjonal Transportplan  1 

NTP-lekkasjene fra regjeringene om at det skal bevilges nær 10 mrd til E6 Sørfold og 5 mrd til 2 
Hålogalandsveien, er gledelige nyheter for Nordland.  3 
Samtidig oppstår det en åpenbar missing link, dvs. Ulvsvågskaret på Hamarøy. 4 

Fergesambandet Lødingen-Bognes knytter sammen Hålogalandsveien (E10) og E6. Dette er nord-sør- 5 
forbindelsen til og fra Lofoten og Vesterålen. For å binde landet sammen, er det avgjørende at også 6 
E6 over Hamarøy med Ulvsvågskaret blir prioritert og ferdigstilt. 7 

Nordland Senterparti viser til at fylkestinget i sitt innspill til NTP prioriterte E6 Fauske-Bognes.  8 

E6 fra Fauske og nordover dekkes av to KVU-er, der Sørfold-tunnellene ligger i KVU Megården-9 
Mørsvikbotn. For å få en sammenhengende god vei mellom E6 og Hålogalandsveien, som også er 10 
prioritert, må den mellomliggende strekningen på E6 fra Mørsvikbotn til Bognes følges opp. Her 11 
peker Ulvsvågskaret seg ut som verstingen blant flere flaskehalser. 12 

Helt siden transport med hest og kjerre ble erstattet av motorisert ferdsel, har Ulvsvågskaret vært et 13 
problem for fremkommelighet vinterstid, særlig for tunge kjøretøy. Dette medfører et stort antall 14 
hendelser som krever berging, og en rekke nestenulykker og ulykker. Fra tidlig på 90-tallet har E6 15 
Ulvsvågskaret med god grunn vært omtalt i de nasjonale vei- og transportplaner NVVP og NTP. Det er 16 
nå på høy tid at Ulvsvågskaret blir realisert, etter 30 år der stadig nye prosjekter går forbi i køen. 17 

Nordland Senterparti mener at Ulvsvågskaret må ses i sammenheng med ny E6 Sørfold og 18 
utbedringer av E10/Hålogalandsveien når Nasjonal Transportplan skal behandles.  19 

 20 

 21 

Hamarøy Senterparti 22 


