
ENDRINGSFORSLAG TIL 2. UTKAST 

FYLKESVALGPROGRAMMET 

Votering følger programkomiteens innstilling. Innstilling legges til grunn, og årsmøtet stemmer for eller 

mot denne innstillingen.  

V = Vedtas og A= Avvises 

Alle forslag voteres over enkeltvis, kapittel for kapittel. 

Redaksjonelle endringer og innkomne kommentarer som ikke anses som forslag voteres over i bolk. 
Dette betyr at man stemmer én gang over de samlede forslagene i bolk 

 

Det skal voteres over tittel for fylkesvalgprogrammet. Programkomiteen har nominert 5 tittelforslag. 
Dersom lokallag ønsker å votere over andre tittelforslag må dette sendes inn til nsp@sp.no innen fredag 
17. februar kl. 12.00. 
 

Spørsmål til programkomiteens innstilling kan rettes til programkomiteens leder Ola Smeplass 

mailto:nsp@sp.no


Innledning:  
 

 

 

 Forslagsnr. Innsender  Type endring Linjenr. Forslaget: Begrunnelse: Innstilling: 

1 

Region nordre 
Nordland (Of, 
Lo, Ve) Endringsforslag; 39-41 

Fisken i havet har gjennom århundrer vært 
grunnlaget for bosettinga langs kysten. 
Fiskeriene har forsynt befolkninga med 
mat og har bidratt til inntekter og rikdom, 
både i Nordland og nasjonalt. De senere 
årene er ny havbasert næring kommet til. 
Utviklinga av havbruket har bidratt til nye 
arbeidsplasser og viktig utvikling langs 
kysten. Vi vil bidra til at disse næringene 
også i framtida er med på å ivareta 
arbeidsplasser og bosetting langs kysten. 

Fiskeri og havbruk er store og 
viktige næringer for Nordland 
og må synliggjøres bedre. V 

2 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Endringsforslag; 54 

...utviklingen, særlig når det gjelder psykisk 
uhelse blant unge og vi vil arbeide for å få 
flere i aktivitet. Det må også settes fokus på 
digitalt utenforskap. Vi har ......   A 

3 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Endringsforslag; 65-66 

de skaper arbeid og velferd for folk i hele 
Norge. Dette gjøres best med lokal 
ledermedvirkning og fører til en større 
bredde i rekruttering av yngre arbeidskraft. 

For å beholde 
fagkompetansen i landsdelen 
vår, så bør vi oppfordre 
næringslivet til å etablere 
ledelsen i nærheten av 
virksomheten. Dette for å få et 
bedre og bredere grunnlag 
for yngre utdannet personell 
til å søke stilling i nord. 
Det har også en økonomisk 
side, idet at mye av 
skatteinngangen går til 
bedriftens 
registreringsadresse, reint tap 
for distriktene. A 



 

Transport og infrastruktur:  
 

 Forslags 
-nr Innsender  Type endring Linjenr. Forslaget: Begrunnelse: Innstilling: 

 4 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Tilleggsforslag; 87-89 

Nordland Senterparti er opptatt av at 
myke trafikanter skal kunne ferdes 
trygt langs våre fylkesveier, og 
spesielt ønsker vi å ha trygge 
skoleveier. Vi ønsker å øke tempoet i 
utbygging av gang- og sykkelstier, 
og om mulig tilrettelegge for at man 
kan senke kravene slik at man får 
flere meter gang og sykkelsti for 
pengene.   V  

 5 
Grane og Vefsn 
Senterparti  Tilleggsforslag; 92  

1. Nordland Senterparti skal jobbe for 
fortsatt økt godsmengden på 
jernbane, for å videreføre den 
positive utviklingen. Det er viktig å 
satse på et forbedret tilbud på 
Saltenpendelen og 
Helgelandspendelen. Tog mellom 
Mosjøen og Bodø bør starte på 
Trofors, eller lenger sør, for å gjøre 
pendling med offentlig transport 
mulig.  For å lykkes med økt 
transport er det nødvendig med 
flere korte, og lange krysningsspor    A  

 6 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Endringsforslag; 106 

Styrke alt vedlikehold og opprusting 
av fylkesveiene 

Det er behov for styrket 
vedlikehold gjennom hele året og 
dessuten behov for opprusting av 
fylkesveiene. A 

 7 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Endringsforslag; 112 

Styrke fokus på utbygging av gang- 
og sykkelvei i neste RTP. 

Oppfølging av vedtatt RTP ivaretas 
i linje 103. Om punktet skal være 
med må det heller fokuseres på 
neste RTP. A 



 8 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Endringsforslag; 122 

Bro kan i noen tilfeller være et 
realistisk alternativ til fergekai. 

Programmet bør ikke være 
stedsspesifikt. A 

 9 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Endringsforslag; 148 

Styrke kollektivtilbudet på buss og 
jobbe for at det skal bli enklere å 
reise tur/retur daglig gjennom hele 
året. 

Det må være mulig for skoleelever 
å bruke bussen i det daglige. A  

 10 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Strykningsforslag; 163 fra Nordland Fylkeskommune 

Bør være gjennomgående 
uavhengig av transportleverandør. 
Det er f.eks ikke Nordland 
fylkeskommune som har 
fergesambandet over Vestfjorden. A 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Kultur, miljø og folkehelse:  
 

 Forslags 
-nr  Innsender:  Type endring Linjenr. Forslaget: Begrunnelse: Innstilling: 

11 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Endringsforslag; 191 

Endre «idrettsmiljø» til 
«lokalmiljø» 

Det er mye frivillighet og folkehelse 
også i andre aktiviteter enn idrett. V 

12 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Strykningsforslag; 197 Ta bort «i Nordland» 

Ikke begrense dette bare til eget 
fylke. V 

13 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Endringsforslag; 201 

Endre «i Nordland» til «på tvers av 
fylkesgrensene»   V 

14 Sør-Helgeland Tilleggsforslag; 219 

Styrke sceneinstrukturordningen 
og tilrettelegge for liknende 
ordning for danseinstruktør. 

Tilrettelegge for at barn og unge får 
bruke dans til å uttrykke seg. Med en 
danseinstruktørordning i likhet med 
sceneinstruktørordningen vil man 
kunne dele på en instruktør i flere 
kommuner og dermed gjøre dans 
tilgjengelig for flere.  A 

15 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Tilleggsforslag; 228 -230 

Nordland fylke har store metall- 
og mineralressurser som kan spille 
en viktig rolle i det grønne skiftet. 
Eventuell utvinning av disse må 
ivareta miljøet på en god måte   A  

16 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Endringsforslag; 237 

Stimulere og jobbe for 
skattefordeler til utvikling og bruk 
av fjernvarme fra industri som har 
spill energi, samt jordvarme og 
biogass. 

I Norge har vi veldig liten tradisjon for 
å benytte fjernvarme sammenlignet 
med våre naboland, men vi har mye 
tung industri, smelteverk osv. som har 
f.eks mye strålevarme, dette bør 
utnyttes bedre enn i dag. Med å 
benytte denne energien får vi frigitt 
annen energi til samfunnsnyttige 
formål. Kan vi påvirke dette med 
skattefordeler eller avgiftslette? 
 
Må skille mellom energikilder og 
energibærere. Tar derfor ut 
hydrogen. A 



17 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Tilleggsforslag; 238 

Arbeide for gjenbruk av 
oljeinstallasjoner / olje gassfelt til 
geotermiske kraftstasjoner og 
elkraft til land. 

Vi har olje / gassfelt på norsk sokkel 
som har en høy reservoartemperatur 
som kan benyttes til geotermisk 
produksjon når feltet er stengt ned. 
Her er grunn investeringer tatt 
tidligere med brønn etableringer, 
plattform installasjon o.s.v 
Her kan det produseres elkraft og 
sendes iland. Dette er av betydning 
for Midt-Norge som trenger mer 
energi til planlagt industri. A 

18 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Tilleggsforslag; 249 

.... og styrke avtaler om levering av 
søppel i havnene.   V  

19 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Tilleggsforslag; 250 

• Stille strenge, men fornuftige 
krav til både inngrep i naturen 
samt håndtering av 
overskuddsmasser i forbindelse 
med eventuell utvinning av 
mineraler og metaller   A 

20 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Tillegsforslag: 250 

•Styrke informasjon og kunnskap 
om miljøutfordringene  A 

21 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Tilleggsforslag; 258 

Tiltak må settes inn på så lave 
alderstrinn som mulig.   A 

22 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Strykningsforslag; 263 Stryke «i videregående skole» Må gjelde alle. A 

 

 

 

 

 

 



Næring: 
 
 Forslags 
-nr. Innsender:  Type endring Linjenr. Forslaget: Begrunnelse: Innstilling: 

23 
Region nord 
(Of, Lof, Ve) Tilleggsforslag; 298 

For å imøtekomme næringslivet og den grønne 
omstillingen så ønsker vi å etablere en ny 
studieretning i Nordland: Alternative 
energiformer. 

Grunnlaget for å bygge ut alternative 
energiformer er geografisk, 
geologisk, meteorologisk, topografisk 
og tidevann, osv. forskjellig 
utfordrende hvor i landet dette er. 
For å imøtekomme kravet til det 
grønne skifte og fremtidig næring i 
denne retningen så vil vi støtte en 
etablering av en ny studieretning: 
Alternative energiformer. A 

24 
Region nord 
(Of, Lof, Ve) Tilleggsforslag; 

307 - 
341 

Geologien i Nordland inneholder store mengder 
mineraler og metaller som vil være viktig for å 
gjennomføre det grønne skiftet. Nordland 
Senterparti vil være en aktiv pådriver for at man 
skal lykkes med kartlegging og utvinning av 
disse ressursene.   A 

25 
Region nord 
(Of, Lof, Ve) Tilleggsforslag; 312 

Alle alternativer for kraftproduksjon skal gis like 
vilkår for utredning og utvikling, også kjernekraft.   V 

26 
Region nord 
(Of, Lof, Ve) Tilleggsforslag; 317 

...turisme, og at det kan innføres besøksbidrag for 
områder med stor belastning.    A 



27 

Region 
nordre 
Nordland 
(Of. Lo, Ve) Endringsforslag; 

333 - 
337 

Fisken i havet betegnes som en av verdenes 
viktigste matressurser. Det er derfor viktig at vi 
sikrer en god og bærekraftig forvaltning av disse 
ressursene. Nordland fylke er et av landets 
største og viktigste fiskerifylker og vi har et 
ekstra stort ansvar for å legge til rette for 
arbeidsplasser både på sjø og land. Vi må også 
sørge for at farleder og havner utbedres slik at 
de kan betjene dagens fiskefartøy.  
 
Havbruk har de senere årene vokst til å bli en av 
de største næringene langs kysten. Senterpartiet 
setter miljøspørsmålet høyt i forhold til drift og 
vekst i næringen. Vi ønsker å utvikle denne 
næringen på en bærekraftig måte, der et godt 
samspill mellom aktørene og andre 
brukerinteresser kan bidra til nye løsninger for å 
minske miljøavtrykket. 
 
Kysten i Nordland trenger arbeidsplasser og det 
bør jobbes for å øke foredlingsgraden for råstoff 
fra både fiske og havbruk for å opprettholde 
aktivitet og verdiskapning på land.    

Fiskeri og havbruk er store og viktige 
næringer for Nordland og må 
synliggjøres bedre. V 

28 
Region nord 
(Of, Lof, Ve) Tilleggsforslag; 356 

Sørge for tilrettelegging for at mineral og 
metallforekomster i Nordland kan kartlegges og 
utvinnes  

Det sees på mulig oppstart av 
gruvevirksomhet i Ballangen, i 
Sulitjelma og sikkert andre plasser. 
Fjellene våre er fulle av 
mineralressurser som kanskje er 
drivverdige. Dette kan bety mange 
arbeidsplasser i Nordland. 
Arbeidsplasser som umulig kan 
flagges ut av fylket, eller landet, 
Derfor bør det være en del av vår 
politikk V 

29 
Region nord 
(Of, Lof, Ve) Tilleggsforslag:  352 

Sette av midler til viktige næringsveier gjennom 
prosjektet "fra kyst til marked"   

A: ivaretatt i 
kapittel 

Transport 
og 

infrastruktur 



30 
Region nord 
(Of, Lof, Ve) Tilleggsforslag; 356 

vil jobbe for å øke overføringskapasiteten i 
eksisterende og nytt nett. 

Begrenset overføringskapasiteten i 
området Lofoten-Vesterålen-Hinnøya 
er til hinder for næringsutvikling i 
regionen.  V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UTDANNING: 
 

 Forslags 
-nr Innsender:    Type endring Linjenr. Forslaget: Begrunnelse: Innstilling: 

31 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Endringsforslag; 362 

Nordland Senterpartiet skal bidra 
til økt satsing på og rekruttering til 
yrkesfag, i samarbeid med 
næringslivet og behovet lokalt og 
regionalt.  Senterpartiet ønsker å 
sikre en desentralisert 
tilbudsstruktur.    V 

32 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Tilleggsforslag 382 

Tilrettelegge for digital og 
samlingsbasert utdanning, også 
høyere utdanning.   A 

33 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Tilleggsforslag; 385 

● Satse på yrkesfaglærer 2-
ordningen. Der fagpersoner fra 
arbeidslivet blir direkte involvert i 
opplæringen på yrkesfag. 

Norge vil mangle 90000 fagarbeidere i 
2035. Regjeringa satser kraftfullt på 
dette. Regjeringen vil at flere skal velge 
yrkesfag, få læreplass og fullføre 
fagbrevet. Dette er en viktig sak for 
Senterpartiet. 
Det må utdannes flere yrkesfaglærere 
for å kunne fylle opp nye klasser. 
Gjennom tilskudd som gis skal 
fylkeskommunen legge til rette for at 
Yrkesfaglærer 2- ordningen styrkes. 
Dette er fagpersoner fra arbeidslivet 
som er direkte involvert i opplæringen 
på yrkesfag. A 

34 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Tilleggsforslag: 385 

●Legge til rette for modulbasert 
opplæring, slik at flere 
voksne som mangler kompetanse 
deltar i videregående opplæring.  A 

35 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Tilleggsforslag 385 

●Følge opp at utstyret på 
yrkesfagskolene er oppdatert 

Oppdatering av utstyret på 
yrkesfagskolenene er mange plasser 
utdatert og må fornyes for at elevene er A 



best mulig forberedt til oppgavene de 
skal utføre i arbeidslivet. 

36 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Tilleggsforslag 385 ●Utdanne flere lærere på yrkesfag.  A 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



NÅR ANDRE BESTEMMER/NORDLAND SENTERPARTI VIL JOBBE FOR 
 

 Forslags 
-nr Innsender:  Type endring Linjenr. Forslaget: Begrunnelse: Innstilling: 

37 Programkomiteen 

Tittel kapittel 
Alternativ A 
Alternativ B 406 

Alternativ A: «Når andre bestemmer» 
Alternativ B: «Nordland Senterparti vil 
jobbe for» 

Programkomiteen ber fylkesårsmøte 
ta standpunkt til tittel for kapittelet.  

38 
Grane og Vefsn 
Senterparti  Tilleggsforslag; 422 

• At Norske parker ligger inne med fast 
post på statsbudsjettet.  

punktet over, beskriver Geoparker, 
her vil det også være naturlig å 
trekke inn andre parker inn i 
statsbudsjett som for eksempel 
nasjonalparker.  A 

39 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Tilleggsforslag; 450 

Bidra til at DSB ( Direktorat for 
Samfunnssikkerhet og Beredskap) 
pålegges å revidere beredskapen i 
sammenslåtte kommuner og fylker. 

Demografien og topografien endrer 
seg etter endret kommune-og 
fylkesstruktur, som får og har fått 
konsekvenser for kommunikasjon og 
beredskap.  
DSB opplyser at de har et stort 
etterslep med revideringen. 
Det er bare regjeringen som kan 
pålegge DSB og gjøre dette. 
På nettmøtet med vår Justis - og 
Beredskapsminister, Emilie Mehl, den 
24.1.23. ble hun gjort oppmerksom på 
dette. Hun sa hun skulle ta det med 
seg.  
Det blir viktig at Nordland Senterparti 
også  følger opp dette videre. A 

40 

Region nordre 
Nordland (Of, Lo, 
Ve) Tilleggsforslag; 457 

• Bidra til tiltak som styrker den lokale 
fiskeflåten 

Fiskeri og havbruk er store og viktige 
næringer for Nordland og må 
synliggjøres bedre. V 

41 

Region nordre 
Nordland (Of, Lo, 
Ve) Tilleggsforslag; 457 

•At bonusordninger som 
ferskfiskordningen må reguleres slik at 
landindustrien i Nordland også får 
utbytte av dem.  v 



42 

Region nordre 
Nordland (Of, Lo, 
Ve) Tilleggsforslag; 457 

•At det utvikles støtteordninger til 
forskning og utvikling på 
fremtidsrettede fiskefartøy og 
fiskeredskaper  v 

43 

Region nordre 
Nordland (Of, Lo, 
Ve) Tilleggsforslag; 457 

•Bidra til økt støtte til tiltak i 
fiskerihavnene gjennom Kystverket 
(post 60)  v 

44 

Region nordre 
Nordland (Of, Lo, 
Ve) Tilleggsforslag; 457 

•Støtte arbeidet med nye miljøvennlige 
driftsformer innen havbruk  v 

45 
Grane og Vefsn 
Senterparti  Tilleggsforslag; 464 

• Det må jobbes for at reindrifta, og 
beitenæringa for øvrig, har et 
akseptabelt tap til rovvilt som gjør 
beitenæringa bærekraftig. 
Rovviltforvaltninga må praktiseres i 
tråd med det tosidige målet i 
rovviltforliket.    V  

46 
Grane og Vefsen 
Senterparti  Endringsforslag; 467 

- utrede muligheten for mer vannkraft, 
samt utvikle eksisterende 
vannkraftverkene vi har i dag for å få 
utnyttet kapasiteten i disse  

årsak til endring er nyetablering av 
ny industri i Nordland, og da være 
fremoverlent i programmet med et 
relativt åpent sin i forhold til ny 
etableringer.  A 

47 
Grane og Vefsn 
Senterparti  Tilleggsforslag; 469 

- en differensiert støtte fra Enova ift 
hvilken prisområde man tilhører  

i prisområdet N04 er tiltak som 
gårdsturbin og solcelle mindre 
lønnsomt, og en økt støtte fra Enova 
for slike tiltak. kunne vært 
hensiktsmessig for prisområder der 
strøm fortsatt har en relativt lav 
strømpris.  A 

48 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Tilleggsforslag; 469 og forenkle søknadsprosessen   V  

49 

Sør-Helgeland 
(regionmøte 
29.01.23)  Tilleggsforslag; 487 

Jobbe for at Nordnorsk pensjonistskole 
og andre folkehøgskoler for eldre skal 
ligge under Folkehøgskoleloven for å 
sikre eldres rett til å “Lære hele livet- 
Leve hele livet” 

Folkehøgskolene for eldre står i fare 
for å minste sin status som 
folkehøgskoler. Det finnes i dag to av 
disse i landet. den ene ligger i 
Nordland. For den eldre 
befolkningen er disse skolene et 
verktøy for å kunne lære mens man 
lever.  Eksempelvis er V  



språksamlinger og digital 
utenforskap viktige områder.  Om 
man ønsker å omformulere "Lære 
hele livet-Leve hele livet" kunne det 
vært gjort, men tatt med i forslaget 
for det er veldig forklarende. 

50 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Tilleggsforslag; 501 ....E6 og E10......   V  

51 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Tilleggsforslag; 502 .....til utbedring og ......   V  

52 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Tilleggsforslag; 503 

....forutsatt at dette ikke går ut over 
andre samferdselsinvesteringer i Nord-
Norge.   A 

53 
Grane og Vefsn 
Senterparti  Tilleggsforslag  508 

• Jobbe aktivt for økning av 
godsmengde på Nordlandsbanen   V 

54 
Grane og Vefsn 
Senterparti Tilleggsforslag 508 

•Helgelandspendel bør starte lenger 
sør for Mosjøen, på Trofors eller 
Majavatn.  V 

55 
Grane og Vefsn 
Senterparti Tilleggsforslag 508 

• Styrking av Saltenpendelen med 
forlengelse til Røkland  V 

56 
Grane og Vefsn 
Senterparti Tilleggsforslag 508 

•Jobbe for bygging av flere korte og 
lange krysningsspor  V 

 

 

 

 

 

 

 



Votering - hvorvidt formålsparagrafen skal være en del av 
programmet eller ikke: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
57 Programkomiteen 

Skal formålsparagrafen stå 
i fylkesvalgprogrammet?  
 
 
JA/NEI 
  Linje 526 

Dette er Senterpartiets formålsparagraf: Senterpartiet har som mål å legge 
vilkårene til  
rette for en harmonisk samfunnsutvikling. Et levende folkestyre, bygget på 
kristen og  
nasjonal grunn, er en forutsetning for folkets trivsel og landets fremgang. 
Individet og menneskeverdet skal være det sentrale i samfunnet og vises 
tillit i  
fellesskapet. De sosiale, kulturelle og økonomiske tiltak fra samfunnets side 
må ta sikte på  
å skape vekstvilkår og trivsel for alle uansett bosted eller yrke. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BOLK – VEDTAS REDAKSJONELT  
 

 Forslags-
nr Innsender:  Type endring Linjenr. Forslaget: Begrunnelse: Innstilling: 

58 
Region nord (Of, Lof, 
Ve) Endringsforslag; 75-82 

..... for effektiv og god transport 
av varer og personer både inntil, 
innenfor og ut av Nordland. Vår 
kystlinje utgjør alene 25,9 
prosent av Norges totale 
kystlinje, og er hele 26496 
kilometer lang, Vi har 1225 km 
riksvei/europavei, 4043 km 
fylkesvei, 21 hurtigbåtruter og 23 
fergeruter. 
 
Næringslivet i Nordland bidrar 
med viktig verdiskaping og 
eksport for Norge som nasjon. 
Våre varer fraktes ut via veier, 
jernbane, flyplasser og havner. Rydde i fremstillingen. 

Vedtas 
redaksjonelt  

59 
Region nord (Of, Lof, 
Ve) Endringsforslag; 212 

Endre til «.... ulike besøkssenter 
og andre besøksarenaer, samt 
finansiering gjennom regionale 
kulturfond.» 

Rydde i teksten. Regionale 
kulturfond er ikke en besøksarena. 

Vedtas 
redaksjonelt  

60 
Region nord (Of, Lof, 
Ve) Endringsforslag; 231 

Endre «..kan nå bli en ressurs....» 
til «.... må anvendes som en 
ressurs.....»   

Vedtas 
redaksjonelt  

61 
Region nord (Of, Lof, 
Ve) Endringsforslag; 243 

Opprettholde og ivareta .....dyrka 
og dyrkbare areal....    

Vedtas 
redaksjonelt  

62 
Region nord (Of, Lof, 
Ve) Annet; 399 

Hva menes her? Fagskole gir 
ikke fagbrev.   

Vedtas 
redaksjonelt: 

"med 
fagbrev" 
strykes  

 



BOLK – AVVISES: ANSES IKKE SOM FORSLAG 
 

  
Anses ikke som 
forslag           

63 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Annet; 129 

Hva betyr dette? Er det noen 
samband som pr i dag ikke 
driftes på anbud? Hvordan 
harmonerer det med reglene for 
offentlige anskaffelser?   

Anses ikke 
som forslag 

64 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Annet; 242 

Konkretisere hva et 
besøkssenter er   

Anses ikke 
som forslag 

65 
Region nord (Of, 
Lof, Ve) Annet; 287 

Må forklare hva «Æ E MÆ» er. 
Alle kjenner ikke konseptet.   

Forklaring 
legges inn 

som fotnote/ 
i grafisk 

utforming  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

TITTELFORSLAG – votering  
Programkomiteen nominerer følgende tittelforslag;  

Alle innspill ligger vedlagt. Dersom lokallag ønsker å votere over andre tittelforslag må dette sendes inn til nsp@sp.no innen fredag 17. 

februar kl. 12.00.  

Nr. 10 Med beina på jorda og blikket mot nye horisonter 

Nr. 16 Levende samfunn i hele Nordland!  

Nr. 19 I storm og stille – Senterpartiet tar ansvar 

Nr. 27 Vi bygger det nye Nordland 

Nr. 34  Det trygge valget i midten 

 

mailto:nsp@sp.no


TITTELFORSLAG 
 

 Grønn farge = nominerte titler fra programkomiteen 

  
1 Vi står han av!  
2 Lokale ressurser skal gi lokal gevinst 
3 Trygg kurs, utvikling tar tid! 
4 Din tanke er fri - Nordland Senterparti 
5 Opptur 
6 Solidaritet i Nord 
7 Valg For fremtiden året 2023 
8 Senterpartiet for fremtidens løsninger 
10 Med beina på jorda og blikket mot nye horisonter. 
11 Jobber for nye muligheter med forankring i historien. 
12 Fortid, nåtid og fremtid - kunnskap som gir løsninger til det beste for alle. 
13 Med forankring i fortidens kunnskap finner vi morgendagens løsninger.  
14 Liten eller stor kommune - alle er viktige for fremtidens løsninger.  
15 Løsninger som forener distrikt, by, miljø og næring. 
16 Levende samfunn i hele Nordland! 
17 I storm og stille 
18 I storm og stille - Nordland Sp tar ansvar 
19 I storm og stille- Senterpartiet tar ansvar 
20 Vi står han av!  
21 I motbakke går det oppover! 
22 Vi tar utfordringen! 
23 Liv og driv i Nordland 
24 Nordland oppfrisket 
25 Arbeid og trivsel i Nordland 
26 Trivsel er Nordlands drivkraft 
27 Vi bygger det nye Nordland 
28 Vi skaper det nye Nordland  
29 SP for heile Nordland, fordi vi trur på heile fylket 
30 Nordland, det er gjestfritt og næringsvennlig 
31 Nordland, med plass til flere 
32 Nordland, vi tar vare på folk 
33 Trygghet i sentrum 
34 Det trygge valget i midten 
35 Sikkerhet i sentrum 
36 Krafta i Nord! 

 


