
ÅRSMELDING FRA SENTERPARTIETS FYLKESTINGSGRUPPE I 

NORDLAND 2021 

 
Fylkestingsrepresentanter Nordland Sp 

Fylkestingsgruppa har i 2021 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- Råd for samferdsel og infrastruktur 

fra 4.des. 2021 

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 Fast Representant fra 4.des 2021 

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 

• Monika Sande :Fylkesråd for transport og infrastruktur. Bent-Joacim 

Bentzen var råd fram til 22.oktober 2021 da han gikk over som 

statssekretær (forsvarsdepartementet) i den nye regjering. 

I perioden fra 22.oktober til 4.desember fungerte Svein Eggesvik som råd 

for transport og infrastruktur i tillegg til sin funksjon som nestleder i 

rådet og råd for finans og organisasjon. 

 

 

Arbeidet i fylkestinget i Nordland 

Fylkestinget i Nordland har i 2021 behandlet 170 saker. Sakene og vedtak er 

godt belyst på Nordland fylkeskommunes nettsider : 

(https://www.nfk.no/innsyn.aspx?response=moteplan&MId1=1006&scripturi=/innsyn.aspx&sk

in=infolink&fradato=2021-01-01T00:00:00 ) 

 

 

 2021 har vært et spesielt år grunnet Covid også for fylkestingsrepresentantene 

i Nordland fylkeskommune. Likevel er det gjennomført 5 fylkesting som 

planlagt. To av disse fylkestingene (februar og april 2021) ble gjennomført 

digitalt.   

 

Kommunene driver en aktiv næringspolitikk og fylkeskommunen har støttet 

opp utviklingsprosjekter. I tillegg er det i året gjort et omfattende 

vedlikeholdsarbeid på fylkesveier. Totalt ble det bruket 169 millioner til 

asfaltering, stikkrenner og vedlikehold av fylkesveier. I tillegg er det foretatt en 

https://www.nfk.no/innsyn.aspx?response=moteplan&MId1=1006&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&fradato=2021-01-01T00:00:00
https://www.nfk.no/innsyn.aspx?response=moteplan&MId1=1006&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&fradato=2021-01-01T00:00:00


del justeringer og endringer i forhold til det vedtatte samferdselskartet for 

ferjer og båter i 2017. 

 

 

 

 

Sp har fremmet følgende uttalelser som ble  vedtatt i fylkestinget i 2021  

 

• Reetablering av høyere utdanning på Nesna (februar) 

• Endring av konsesjonssystemet i havbruksnæringen (februar) 

• Mobbeombud må fortsatt hete mobbeombud og må forbli i 

fylkeskommunen (februar) 

• Støtt bondeopprøret (april) 

• Jernbane er fremtidens transport (april) 

• Styrk villaksen (juni) 

•  Reiseliv og koronatiltak (juni) 

•  Fjelloven må gjelde også Nordland og Troms (juni) 

• Renovering av laksetrapper (oktober) 

• Landingsplass for SAR Queen ved nytt sykehus (oktober) 

• Ny giv for landet. Hurdalsplattformen(oktober) 

• Veterinærkrisen (desember) 

• Nasjonalt ungdomsråd (desember) 

• Overgangsordning for viltbehandlingsanlegg (desember) 

• Fødestua i Brønnøysund må gjenåpnes (desember) 

 

 

 

 

 

Arbeidet i fylkestingsgruppa 

 

Fylkestingsgruppa har i løpet av 2021 gjennomført 36  møter i gruppa.. Vi har i 

disse møtene behandlet 90 saker.  

 



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. Fylkessekretær er innkalt til disse møtene. 

Dette for å ha gode informasjonsrutiner mellom fylkesorganisasjons og 

fylkestingsgruppa. I tillegg til dette har det vært fellesmøter mellom 

fylkestingsrepresentanter og fylkesorganisasjon i Nordland Sp. Viser her til 

årsmelding for fylkeslaget. 

 

Fylkestingsrepresentanter deltok aktivt i valgkampen ved å delta sammen med 

lokallag på stands og møter. I tillegg deltok fylkestingsrepresentanter i debatter 

som ble arrangert. 

 

I forbindelse med fylkestinget i Svolvær ble det gjennomført en gruppetur i 

forkant av møtet. Tone Nordstrand og Julie Steinvik hadde utarbeidet et godt 

program og vi fikk informasjon om reiseliv, næringsliv og kultursatsninger i 

Svolvær og Lofoten. 

 

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

månedlige K-møtene om det politiske arbeidet på fylkesnivå. 

 

Bodø 17.02.2022 

 

Karl-Hans Rønning  

Gruppeleder Senterpartiet 

 

 

 

 

 

 


