
ÅRSMELDING FRA SENTERPARTIETS FYLKESTINGSGRUPPE I  

NORDLAND 2022  

  

  
Fylkestingsrepresentanter Nordland Sp 2022  

Fylkestingsgruppa har i 2022 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. Berit Hundåla, komité for plan og økonomi  

5. Odd Arne Andreassen, komité for utdanning – komitéleder  

6. Svein Møllersen, komité for næring  

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

nestleder  

8. Svein Nilsen, komité for samferdsel  

9. Tone Nordstrand, komite for samferdsel  

10. Iren Beathe Teigen, komite for samferdsel  

11.Mikael Rølvåg Fast Representant fra 4.des 2021  

      12.Britt Kristoffersen  



  

  

Vararepr.  

1. Ove Mortensen   

2. Aina Nilsen  

3. Asle Schrøder – medlem av kontrollutvalget i Nordland fylkeskommune 

4. Harald Lie  

  

Senterpartiråder i fylkesrådet  

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

organisasjon  

• Monika Sande: Fylkesråd for transport og infrastruktur.   

  

Arbeidet i fylkestinget i Nordland  

Fylkestinget i Nordland har i 2022 behandlet 179 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 )  

  

  

 I 2022 har det vært gjennomført 5 fylkesting. Til forskjell fra 2021 var alle 

fysiske. Ett fylkesting ble avviklet i Bodø, ett i Svolvær, to i Mo i Rana, og for 

første gang i denne perioden ble ett av fylkestingene arrangert i Vesterålen på 

Sortland . Alle fylkestingene er streamet og innlegg fra representantene er 

derfor tilgjengelig digitalt. Mange av våre ordførere har deltatt på 

gruppemøter i forbindelse med fylkestingene og vi har gjennom dette fått 

belyst lokale saker og innspill fra lokalparti.  

  

Næringsutvikling er ei forutsetning for samfunnsutvikling i Nordland 

fylkeskommune. I 2022 er 40 millioner  gitt i tilskudd til kommuner  for  å 

stimulere til infrastruktur og  næringsutvikling . I tillegg har fylket innvilget 

omstillingsmidler til Bindal, Vevelstad, Nesna, Andøy, Værøy og Røst.  Gode 

samferdselsløsninger er viktig og i 2022 ble Liafjell tunellen åpnet (stort 

rassikringsprosjekt) Ny el ferge Tjøtta – Forvik , knutepunkt for 
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hutigbåtsambandet i Lurøy – Træna bassenget  ble flyttet fra Stokkvågen til 

Onøy. I tillegg ble fergesambandet Fiskebøl- Melbu videreført.  

Samferdsel investeringer er viktig og nødvendig i Nordland. I  økonomi plan 

perioden (2023-26)  er det avsatt 3,4  millarder til veger, bruer, gang og 

sykkelveier og fergeleier. I tillegg er det satt av investeringsmidler til ny 

videregående skole i Mosjøen og oppstart av ny skole i Narvik.   

  

Sp har fremmet følgende uttalelser som ble vedtatt i fylkestinget i 2022   

  

• By tunnel i Narvik og KVU i Rana (februar)  

• Dyretragedien på Helgeland må stoppes (februar)  

• Testsenter på Fiskebøl  (april)  

• Norsk ull er gull  (april)  

• Åpning av nye tunnelprosjekt i Norge  (april)  

• Avgifts differensiering på drivstoff (april)  

• Utbedring av E6 mellom Megården og Mørsvikbotn i Sørfold kommune  

(juni)  

• Manglende Enovastøtte til fyllestasjoner for biogass i Nordland (juni)  

• Lokalt eide havbruksselskap er viktig for verdiskapingen langs hele 

kysten (juni)  

• Pitesamisk og umesamisk (juni)  

• Rassikring E10 Napp-Å (juni)  

• Spis norsk mat også på restaurant (oktober)  

• Besøkssenter skog (oktober)  

• -Miljøteknologitillatelser(oktober)  

• The Whale i statsbudsjettet 2023 (oktober)  

• Vesterålsgata nedsatt fartsgrense (desember)  

• UNESCO globale geoparker (desember)  

• Gi kompensasjon til Nordland pensjonistskole (desember)  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Arbeidet i fylkestingsgruppa  

  

Livet er skjørt.  

16.mai 2022 mottok vi ei trist melding.  

Etter lang tids sykdom døde den sentrale Sentepartipolitiker og ikke minst 

fylkespolitiker fra Hadsel, Kurt Jenssen  .  

  

  

Fylkestingsgruppa har i løpet av 2022 gjennomført 26 møter i gruppa.  Vi har i 

disse møtene behandlet 80 saker. I juni tinget i 2022 vedtok vi RTP (Regional 

transportplan) etter lang og god prosess. I desember ble budsjett og 

økonomiplan vedtatt. I disse sakene hadde vi omfattende samarbeid både i 

gruppa om med styret. Det samme gjaldt for høringen om innføring av 

grunnrenteskatt som ble vedtatt på tinget i februar.  

  

  

Gruppeleder, nestleder, fylkesordfører og de to fylkesrådene har ukentlige 

møter. I tillegg til dette har gruppeleder og Kim Haugan Schei deltatt i 

ukentlige møter med våre stortingsrepresentanter og leder og nestledere i 

fylkesorganisasjon. 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 og leder i 

Nordland Sp er innkalt til disse møtene. Dette for å ha gode 

informasjonsrutiner mellom fylkesorganisasjons og fylkestingsgruppa.  

  

Vi som er frikjøpt   har også i 2022 besøkt lokallag og regioner i Nordland. 

Regionene har vært besøkt og vi har innspill både fra lokallag og ordførere.  I 

tillegg til dette har vi vært tilstede når våre statsråder har vært på besøk i  

Nordland  

  



I tillegg til dette har det vært fellesmøter mellom fylkestingsrepresentanter og 

fylkesorganisasjon i Nordland Sp. Viser her til årsmelding for fylkeslaget.    2022 

har vært et krevende år for Senterpartiet og vi har vært med på å fremme 

uttalelser sammen med fylkesstyret både i forhold til drivstoff og strøm som er 

adressert til partiet sentralt.  

  

  

Fylkestingsgruppa og rådene gjennomførte en studietur til Island i september. 

Vi startet med besøk på Alltinget og fikk god  kjennskap til styringsform og 

hvordan  folkestyret er opp bygd på Island . I tillegg hadde vi møte med vårt 

søsterparti Framsókn på Island og fikk innblikk hvordan de jobbet. Sist,  men 

ikke minst var vi på bedriftsbesøk på Benchmark Genetics, og vi besøkte også 

en del av Islands kulturinstitusjoner og naturfenomener, som kulturhuset 

Harpa, Thingvellir nasjonalpark og Geysir.  

  

  

Gruppeleder  og fylkesordfører er deltaker på alle møter i ordførerforum, og 

det informeres fra fylkestingsnivå på de månedlige K-møtene  

  

Bodø 23.01.2023  

Fylkestingsgruppa i Nordland Senterparti  


