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1 Folka våre 5 

 6 

1.1 Tillitsvalgte 7 

Fylkesstyret har i arbeidsåret bestått av:  8 

Verv Navn Lokallag Regionansvar 
Leder Trine Fagervik Leirfjord  
1.Nestleder -
politisk 

Ola Smeplass Bodø Salten sør 

2.Nestleder - 
organisatorisk 

Anne Sand Vestvågøy Lofoten 

Studieleder Iren Beathe Teigen Lurøy  
Styremedlemmer Odd Arne 

Andreassen 
Andøy Vesterålen 

 Gunnar Gamst Narvik Ofoten 
 Christina F 

Holmvaag 
Steigen Salten nord 

 Lena Holmen Træna Helgeland nord 
 Peter A Talseth Alstahaug Helgeland midt 
 Hilde W Olsen Sømna Helgeland sør 
1.vara - møter fast Bent-Joacim 

Bentzen     
Hadsel    

2.vara  Kjersti Stensvaag 
Hansen 

Hamarøy  

3. vara  Frank Johnsen Vågan  
4.vara  Anders Nymo Narvik  
5. vara  Liv-Marit H Reitan Sømna  
                    
Medlemmer som møter i kraft av sine verv:  
Gruppeleder 
fylkestingslista 

Karl Hans Rønning   

Stortingsrepresent
ant 

Siv Mossleth Vara  
 

Willfred 
Nordlund 

Leder 
Senterungdomme
n 

Anette A Å Bang 
(til 17.09.22) 

(Fra 17.09.22) 
Felicia Skreslett-
Smalsundmo 
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Senterkvinnenes 
Interimstyre 

Anna Cecilie Jentoft Møtt som 
observatør i 
styret fra 1.juli 

 

                 9 

  10 

                                 11 

Fra fylkesårsmøtet 2022 - første bilde av styret. Hilde W Olsen var ikke til stede da bildet ble 12 
tatt.  13 

 14 

1.2  Fylkeskontoret  15 

Julie Brattli Steinvik 100% stilling som fylkessekretær.    16 

Anette Amalie Åbodsvik Bang prosjektstilling- valgkamp, 40% fra 1.september. 17 

 18 

2 Fylkesårsmøtet i 2022 19 
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Fylkesårsmøtet ble avholdt 12. og 13. mars i Bodø.  20 

Fylkesleder Trine Fagervik ønsket velkommen og det ble markert ett minutts 21 

stillhet for de som var gått bort.  22 

Daværende forsvarsminister Odd Roger Enoksen innledet generaldebatten. Det 23 

var et alvorlig bakteppe med Russlands angrep på Ukraina.  24 

Øvrige innledere var stortingsrepresentantene Siv Mossleth og Willfred 25 

Nordlund, samt Hans Gunnar Holand som på dette tidspunkt møtte på Stortinget 26 

i Nordlunds permisjon. Videre fylkesrådets nestleder Svein Eggesvik, 27 
Fylkesordfører Kari Anne B Andreassen og gruppeleder Karl-Hans Rønning, vara 28 

til Sentralstyret Bent-Joachim Bentzen og Nordland Senterungdom v/ politisk 29 

nestleder Felicia Skreslett-Smalsundmo 30 

I den påfølgende debatten holdt 30 delegater innlegg.  31 

Resolusjonskomitéen ved leder Kim H Schei la frem resolusjonene og komiteens 32 
forslag til behandling. Resolusjonskomitéen besto av Kim André Haugan Schei, 33 

Silje Paulsen og Adrian Fredriksen.  34 

10 resolusjoner ble vedtatt på årsmøtet. De øvrige ble videresendt styret.  35 

Samtlige vedtatte resolusjoner ble sendt Senterpartiets hovedorganisasjon for 36 

offentliggjøring sentralt, samt at disse ble publisert i media i perioden frem mot 37 

sommeren. Resolusjonene som ble oversendt styret skulle behandles 38 
fortløpende. Fylkesstyret beklager at disse ikke er blitt behandlet etter 39 

oversendelse. Fylkesstyret har i høst vurdert forbedringspotensiale i 40 

resolusjonsarbeidet og vil presentere et forslag for fylkesårsmøtet 2023 for 41 

videre arbeid med resolusjoner for Nordland Senterparti.  42 

Valg 43 

Valgkomitéens leder Rune Berg, Saltdal, presenterte valgkomitéens enstemmige 44 

innstilling. 45 

Trine Fagervik ble gjenvalgt som fylkesleder. 46 

Ola Smeplass ble valgt som styremedlem og som politisk nestleder for et år. 47 

Iren Beathe Teigen ble valgt til studieleder. 48 

Lena Holmen ble valgt som styremedlem.  49 

Peter Talseth ble gjenvalgt som styremedlem.  50 

Anna Cecilie Jentoft og Sindre Stordal gikk ut av styret.  51 

Som varamedlemmer ble valgt Bent-Joacim Bentzen, Hadsel, Kjersti Stensvaag 52 

Hansen, Hamarøy, Frank Johnsen, Vågan, Anders Nymo, Narvik, Liv-Marit H 53 
Reitan, Sømna, alle for ett år.  54 
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Fylkesleder er automatisk medlem i landsstyret, og har vært sedvane i Nordland 55 

at 1.nestleder har vært vara for fylkesleder.  56 

Valg av utsendinger til Landsmøte 2023 57 

Det var ikke forberedt valg av lokallagsutsendinger og fylkesårsmøtet vedtok 58 

derfor å delegere til fylkesstyret å innhente delegater til landsmøte. Hver av 59 

arbeidsregionene velger en utsending og den 9. utsendingen tildeles 60 

Senterungdommen, som velger sin egen utsending.   61 

Som utsendinger for stortingsvalgdistriktet ble valgt: 62 

Politisk nestleder 63 

Organisatorisk nestleder 64 

Studieleder 65 

Leder ordførerforum.  66 

Varamannsliste velges under fylkesårsmøte 2023.  67 

 68 

Valgkomite for 2023 med vara: 69 

 70 

Region Representant Personlig vara 
Nord-region Anne Berit Søfteland   

 
1. Tone May Nordstrand  
2. Øystein Martinussen 

Nord-region  Knut Nordmo 1.Frank Johnsen  
2. Aina Nilsen 

Midt-region Roald Kristensen 1. Kim Marion Mietinen   
2. Rune Berg 

Midt-region Britt Kristoffersen 1. Asle Schrøder              
2. Silje Sørfjordmo 

Sør-region Berit Hundåla 1. Ove Mortensen            
2. Hilde Lillerødvann 

Sør-region 
 

Johan Petter Røssvoll 1. Eirin Sleteng                
 2. Magnar Johnsen 

Senterungdommen  Håvard Engum Felicia Skreslett-
Smalsundmo 

Leder (velges blant 
medlemmer)  

Knut Nordmo  

Nestleder (velges blant 
medlemmer)  

Berit Hundåla  

 71 
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Det ble under valg bedt om at valgkomiteen søker å finne flere kandidater til de 72 

ulike verv og funksjoner da det ofte er mange av de samme navnene som går 73 

igjen. VI har mange gode kandidater rundt om i fylket og bør bruke bredden i 74 
laget.  75 

 76 

Nominasjonskomite for fylkestingsvalget 2023 med vara: 77 

 78 

Region Representant Personlig vara 
Nord-region Aina Nilsen 

 
1. Tone May Nordstrand  
2. Knut Nordmo 

Nord-region  Per Kristian Arntzen  1.Frank Johnsen  
2. Nina Fosslund 

Midt-region Sindre Stordal 1. Tove Berre                     
2. Steinar A Ormåsen 

Midt-region Ingrid Lien 1.Gisle Hansen 
2. Sissel Grimstad 

Sør-region Karl Hans Rønning  1. Berit Hundåla 
2. Roy Helge Dahle 

Sør-region 
 

Hilde W Olsen 1.Magnar Johnsen            
2. Lena Holmen 

Senterungdommen    
Leder (velges blant 
medlemmer)  

Per Kristian Arntzen  

Nestleder (velges blant 
medlemmer)  

Hilde W Olsen  

Noen kandidater trakk seg fra nominasjonskomiteen før arbeidet i komiteen 79 

starter. Regionene supplerte vara der det var behov.  80 

Jon Tørset og Jon Kolstad ble gjenvalgt som revisorer for ett år.  81 

 82 

 83 

3. Fylkesstyrets arbeid 84 

Styremøter 85 

Fylkesstyret har hatt tre fysiske møter og øvrige møter er avholdt digitalt.  86 

Arbeidsåret har vært preget av perioder med fravær på fylkeskontoret og 87 
med det noe mangel på administrativ støtte for fylkesstyret.  88 
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De av fylkesstyrets nyvalgte medlemmer som var til stede under årsmøtet 89 

møttes umiddelbart etterpå for å hilse på hverandre, dele forventinger og 90 

starte arbeidsåret. Fylkesstyret konstituerte seg i digitalt møte   91 

I juni hadde fylkesstyret sin andre fysiske samling. Styremøte, skolering og 92 

strategisamling med fylkestingsgruppa.  93 

I november hadde fylkesstyret sin tredje fysiske samling i tilknytning til 94 

høstkonferansen.  Der ble det ikke behandlet noen saker, men styret hadde 95 

gode politiske diskusjoner med fylkestingsgruppa om ulike saker som 96 
kommer opp, valgkamp-planlegging og strategi.  97 

Fylkesstyret har gjennom året hatt et tett samarbeid med 98 

Senterungdommen og har også bidratt til at Senterkvinnene i Nordland ble 99 

formelt etablert 22. januar 2023. 100 

Oppstart av Senterkvinnene 101 

Etter fylkesårsmøte 2022 ble det satt i gang et arbeid for å starte opp 102 

Senterkvinnene i Nordland. Anna Cecilie sto i front for å få dette til. Det ble 103 

kalt inn til møte blant de som hadde meldt sin interesse for å være med. 104 

Møtet ble holdt på teams 30. juni 2022 og et interimsstyre valgt. På møtet fikk 105 

alle deltakere komme med sine forslag til saker og ut fra det lagde de et 106 

forslag til handlingsplan som blir lagt frem til årsmøtet i 2023. Interimsstyret 107 
ble bestående av Anna Cecilie Jentoft, Anja Trones Simonsen, Lisa Marshall, 108 

Britt Kristoffersen og Line Trones. Disse fem har jobbet mot fylkesårsmøte for 109 

å formelt etablere fylkeslag i Senterkvinnene 22. Januar 2023.  110 

 111 

Politiske saker 112 

Fylkesstyret har i løpet av arbeidsåret drøftet mange aktuelle politiske saker. 113 

Fylkesstyret og fylkestingsgruppa har samarbeidet om flere leserinnlegg. 114 

Gjennom sommeren hadde fylkestingsgruppa og fylkesstyret medievakt 115 

sammen Fra 1. juli til ca 20 august hadde 3 og 4 116 

representanter/styremedlemmer «vakt» hver uke. I forkant hadde hver 117 
gruppe planlagt et medieutspill redaksjonelt, minimum et leserinnlegg og tre 118 

innlegg på sosiale media. (Facebook og Instagram) Det skapte økt 119 

oppmerksomhet gjennom sommeren og bør følges opp i arbeidsplan for 120 

2023.  121 

Særlig aktuelle politiske saker i 2022 har vært: 122 

-Innføring av grunnrenteskatt i havbruk 123 

-Energiforsyning/strømpriser 124 
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-Statsbudsjettet med særlig fokus på samferdselsinvesteringer 125 

(veier/flyplasser) i Nordland 126 

-Feiring av og fokus på konsekvenser av innføring av gratis ferge 127 

 128 

Høstkonferansen, programarbeid, nominasjonsarbeid og 129 

nominasjonsmøte  130 

Programkomiteen 131 

Programkomiteen hadde sitt første møte sist i juni. Fylkesstyret og 132 
fylkestingsgruppa ga innspill på gjennomført politikk i inneværende periode 133 

og på hva som burde følges opp videre. Etter det har det vært avholdt 28 134 

innspillsmøter med ulike organisasjoner. Programkomiteen har hatt ca. 10 135 

møter på Teams og et fysisk møte i Bodø i oktober. Komiteen har jobbet godt 136 

sammen, og sendte sitt forslag på 1. gangs høring til lokallagene i desember –137 
22.  Etter gjennomgang av innkomne innspill ble oppdatert forslag sendt ut på 138 

ny høring i januar –23. Lokallagene ble invitert til å foreslå navn på 139 

programmet i en navnekonkurranse. Anette Amalie Åbodsvik Bang bidro 140 

med sekretærfunksjon for komiteen. 141 

Nominasjonsarbeid 142 

I forkant av nominasjonsarbeidet ble det gjennomført kursing av 143 
medlemmene i nominasjonskomiteen. Det ble gjennomført forslagsrunde 144 

med lokallagene, intervjuer av 25 kandidater og nominasjonsrunde med 145 

lokallagene. Nominasjonskomiteen fikk inn forslag på 79 engasjerte 146 

senterpartister til fylkestingslista. Det ble avholdt nominasjonsmøte i 147 

forbindelse med Høstkonferansen og Senterpartiet stiller med full liste på 148 
51 kandidater til fylkestingsvalget i 2023.   149 

Høstkonferansen  150 

Det var gledelig å kunne ønske 110 deltakere velkommen til fysisk 151 

høstkonferanse.  152 

Fylkesleder ønsket velkommen før styreleder i Kystfiskarlaget Tom Vegar 153 
Kiil og stortingsrepresentant Willfred Norlund innledet til debatt om 154 

fiskeripolitikk. Som innledning til temaet energipolitikk presenterte Laura 155 

Johanne Olsen fra Lofotrådet prosjektet Lofoten De Grønne Øyene 2023 156 

og stortingsrepresentant Siv Mossleth innledet om status og utsiktene 157 

framover på energisektoren.  158 

Søndagens temaer var valgkamp 2023, fylkeskommunens organisering, 159 

resolusjonsarbeid i Nordland Senterparti og hvordan bygge lag. Det ble 160 
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også gitt en orientering om arbeidet med å etablere Senterkvinnene i 161 

Nordland og om arbeidet med fylkesprogrammet 2023 – 2027. 162 

Senterpartiets hedersmerke 163 

Det er ikke utdelt hedersmerker i 2022. 164 

Fylkesstyret oppfordrer lokallagene til å melde inn aktuelle kandidater til 165 

hedersmerket. 166 

4. Studiearbeid Nordland  167 

Studieleder har planlagt og gjennomført 3 studieringer i Nordland Senterparti i 168 
2022 i samarbeid med villige folk i laget som delte av sin kunnskap og skapte 169 

rom for videre diskusjon i lokallagene: 170 

• Studiering for listekandidater 171 

• Studiering Markedsføring valg 2023 172 

• Studiering Møte- og taleteknikk 173 

Studieleder var også med som tilrettelegger for følgende studieringer planlagt 174 
og løftet fram av andre: 175 

• Studiering Kjernekraft (Nesna SP) 176 

• Trygt arbeidsliv, faste ansettelser og heltidskultur (Siv Mossleth) 177 

Deltakelse i ulike fora 178 

Studieleder deltok på teamsmøte ganske raskt etter årsmøtet i Nordland 179 

Senterparti og ble presentert for hvordan ting skal gjøres og hva som ligger i 180 

mulighetsrommet med å føre studietimer. Her møttes studielederne i alle 181 

fylkeslagene og diskuterte ulike måter å motivere til å føre studietimer. Vi ble 182 

presentert for planene for studieringer fra sentralt hold og kom selv opp med 183 
forslag til studieringer som skulle planlegges i våre fylker og hvordan det bør 184 

jobbes. 185 

Det har blitt tatt initiativ fra Studieleder Nordland til å ha jevne møter med 186 

studielederne i Finnmark og Troms uten at dette har latt seg løse enda. De er 187 

positive til ideen, men foreløpig har de ikke hatt anledning til å møte. Dette kunne 188 
vært en mulighet for å utarbeide felles studiesamlinger som går på 189 

sammenfallende tematikk for Nord-Norge. 190 

Studieleder gjennomførte gruppearbeid med fylkesstyret og fylkestingsgruppa 191 

på deres samling i Mo i Rana sommeren 2022. Her ble status, mål for veien 192 

videre, metode og evaluering gjort. Det har ikke lyktes å samle inn alle referatene 193 
fra gruppearbeidene i etterkant. 194 

VOFO (voksenopplæringsforbundet) er under reetablering og i 2022 deltok 195 

studieleder på ett møte på teams 20. juni. Der ble det valgt utsending for 196 
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fylkesutvalgenes ledersamling 30. August 2022 samt orientert om mandatet. 197 

VOFOs formål er å fungere som et bindeledd mellom regionale myndigheter og 198 

studieforbund i fylket og være med på å sikre et godt samspill mellom de ulike 199 
aktørene innenfor områdene kompetanse, frivillighet og kultur. Det manglet pr. 200 

da finansiering til VOFO som organisasjon.  201 

Studieleder deltok på samling 8.-9. oktober for alle studielederne i fylkeslagene 202 

på hovedkontoret. Det man tar med seg derfra er at det er utfordrende i mange 203 

lokallag i Senterpartiet nå og fokus på hvordan vi kan se framover og hvordan vi 204 
kan motivere lokallagene. 205 

For lokallagene er de som må se de bra tingene og jobbe konstruktivt med de 206 

tingene de vil ha endret. – Hvis vi står sammen er vi sterkere! Konkurransen med 207 

mot de andre fylkeslagene ble lansert på dette møtet. Hvem klarer å levere flest 208 

timer mellom fylkeslagene? Her spiller lokallagene en viktig rolle! I 2023, med 209 
valgkamp og mye som skal skje må lokallagene bare stå på videre og passe på å 210 

få betalt for den gode jobben som gjøres rundt omkring i hele Nordland for både 211 

små og store saker lokalt og nasjonalt. 212 

Studietimer 213 

Det har ved gjentatte anledninger vært oppfordret til å føre studietimer underveis 214 

i året. Første halvår fikk man kr. 100,- pr. gjennomførte studietime. Dersom mange 215 
ikke søker før i desember kan det gjøre at sum pr. time reduseres for at alle skal 216 

få litt. Lokallag som ønsker å føre timer må minimum fylle opp 4 timer i et kurs, 217 

og være minimum 4 deltakere. Små lokallag kan få støtte selv om de er færre, 218 

dersom det begrunnes. Det har vært ført studietimer for lagets aktivitet på 219 

halvårsbasis. Første innsending var ferdig til 30. juni, neste innsendelse ble 220 
ferdigstilt ca. 18. desember. Nordland ledet an med flest studietimer så langt i 221 

presentasjon som ble gitt på et teamsmøte 24. november. Der deltok ikke 222 

studieleder, men fylkeskontoret v/ Bang. Bildene nedenfor illustrerer fordelingen 223 

på fylkene. 224 

 225 

 226 

Pr. 9. desember hadde Nordland ført 430 timer og Trøndelag som hadde ført nest 227 

mest hadde ført 415 timer. 228 

Summeringen av hvordan det ble til slutt får vi ikke oversikt over før litt ut i 2023. 229 

Det er ført følgende studietimer i 2022: 230 



Årsmelding 2022 
 

 
Årsmelding 2022                       Nordland Senterparti  

Første halvår: 231 

• Arbeid i valgkomite, 8 timer 232 

• K-møter, 7 timer 233 

• Resolusjonskomite, 17 timer 234 

• Lokallagslederkonferanse, 16 timer 235 

• Dialogmøter styret/fylkestingsgruppe, 20 timer 236 

• Nettmøter SP (sentralt), 5 timer 237 

• Møter i fylkestingsgruppa, 30 timer 238 

• Ordførerforum, 19 timer 239 

• Dialogmøter AU, 27 timer 240 

=149 timer 241 

Andre halvår: 242 

• Møte frikjøpte Nordland, 28 timer 243 

• Nominasjonskomiteens møter, 25 timer 244 

• Arbeid i programkomite, 55 timer 245 

• Dialogmøter AU, 15 timer 246 

• K-møter og studiering, 8 timer 247 

• Planlegging høstkonferanse, 6 timer 248 

• Senterpartiet lytter, 14 timer 249 

• Lagbygging Brønnøysund, 21 timer 250 

• Kurs fylkestingsrepresentanter nasjonalt, 18 timer 251 

• Studietur til Island, 24 timer 252 

• Studiering Nordland Senterparti, 6 timer 253 

• Arbeid i fylkestingsgruppa Nordland, 22 timer 254 

• Høstkonferanse 2022, 19 timer 255 

• Ordførerkonferanse i Oslo, 14 timer 256 

• Ordførerforum, 18 timer 257 

=318 timer 258 

Studiearbeidet i NSP gir et bidrag til laget i 2022 på 467 timer x 100,-=46.700,- 259 

5. Ordførerforum 260 
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Ordførerforum i Nordland har bestått av de 23 ordførerne i kommunene og 1 på 261 
fylket, samt 11 varaordførere av totalt 41 kommuner og 1 fylkeskommune. 262 

Opposisjonsledere er også invitert med der SP ikke har ordfører. I tillegg er 263 

fylkesleder, gruppeleder på fylket, fylkesråder og stortingsrepresentanter invitert 264 
med på møtene. 265 

Ordførerforum har et arbeidsutvalg bestående av leder Harald Lie, nestleder 266 

Elisabeth Mikalsen, Britt Kristoffersen og Torhild Haugann. 267 

Forumet og arbeidsutvalget har fått noe sekretariatshjelp fra fylkeskontoret. 268 

Nordland ordførerforum har hatt: 269 
8 møter i ordførerforum. 270 

3 Fysiske møter. 2 i Bodø og 1 hos hovedorg. i Oslo. 271 

5 møter på Teams 272 

Arbeidsutvalget har hatt 10 møter på Teams 273 

Videre har vi deltatt på: 274 

• Nasjonal ordførerkonferanse 31. januar i Oslo og, 22. og 23. august på 275 

Gardermoen. 276 

• Nasjonalt ordførerforum har hatt ca. 7 møter. Et tema som har gått igjen er 277 

energisituasjonen og løsningene i forhold til strømpriser. 278 

• Nestleder har deltatt på 1 møte og leder har deltatt på de andre. 279 

2022 har vært preget av krigen i Ukraina og store utfordringer med prisendringer. 280 

Det har blant annet gitt seg utslag i utfordrende kommuneøkonomi og mangel 281 
på enkelte fagfolk ute i kommunene. Særlig strømpriser har vært ute av kontroll. 282 

Ordførerforumet i Nordland har også dette året jobbet med større lokalt selvstyre 283 

i arealforvaltningen. 284 

Vi har også i 2022 satt fokus på bedre struktur for internkommunikasjon i 285 

organisasjonen, slik at vi jobber bedre sammen. Hvordan vi kan være 286 
støttespillere for hverandre og bygge hverandre gode. Det har til tider vært stor 287 

frustrasjon i forhold til saker der grasrota ikke får sine gjennomslag. Vi trenger 288 

fortsatt forbedring av intern struktur for å styrke laget. 289 

 290 

Nordland Senterpartiet i Storting og Regjering 291 

Siv Mossleth, Energi- og miljøkomiteen. Stortingets delegasjon til Organisasjonen 292 
for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, leder. 293 
Medlem i valgkomiteen. 294 
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Willfred Nordlund, Næringskomiteen, leder. Stortingets delegasjon for arktisk 295 
parlamentarisk samarbeid, nestleder. Stortingsgruppas styre, medlem.  296 

Bent Joachim Bentzen, statssekretær i Forsvarsdepartementet   297 
Trine Fagervik, statssekretær i Barne- og familiedepartementet  298 
Odd Roger Enoksen, forsvarsminister – gikk av 9. april 2022.     299 

  300 

Stortinget er regjeringens parlamentariske grunnlag. 301 

 I Stortinget har SP 28 og AP 48 representanter, til sammen 76 representanter. 302 
Det er 169 representanter på Stortinget, så 85 stemmer må til for å ha flertall. 303 
Budsjettenighet er forhandlet fram med SV. Senterpartiet har 28 304 
stortingsrepresentanter, 8 statsråder og 18 statssekretærer.  305 

I stortingssesjonen 2021–2022, den første sesjonen i valgperioden 2021–2025, har 306 
Stortinget holdt 97 møter og behandlet 468 innstillinger fra komiteene. I tillegg 307 
har representantene deltatt på en rekke reiser og møter som 308 
stortingsrepresentanter, både innenlands og utenlands.  309 

Ny covidnedstegning, krigen i Ukraina og strømprisene i sør har gjort at 2022 har 310 
vært et vanskelig år, hvor det har vært viktig å holde kostnadsvekst og 311 
renteøkninger nede. Likevel har Senterpartiet fått gjennomslag for mange viktige 312 
saker. Vi har prioritert trygghet for folks hverdagsøkonomi, nasjonal kontroll og 313 
hele Norge.  314 
 315 
Viktige saker er:    316 

Kontroll på prisveksten 317 

 3 av 4 får lavere eller uendret inntektsskatt i 2023 318 
 Redusert makspris i barnehage (3500 kr per år)  319 

Gratis barnehageplass for barn nummer tre. 320 

 Billigere SFO (20 000kr per år) 321 

 Strømstøtte (forbruk på 20 000 kwh gir ca 33 000kr i støtte) 322 

 Økt bostøtte (1500 kr i mnd) 323 
 Økt studiestøtte (9000kr mer i året) 324 

 Økt borteboerstipend for elever i videregående opplæring (ca 900kr mer i mnd)  325 

 Enslige forsørgere (økt utvidet barnetrygd for alle enslige forsørgere: 6000kr 326 

mer i året) 327 

 Enslige minstepensjonister (4000kr mer per år) 328 
 Totalberedskapskommisjonen og forsvarskommisjonen 329 

 Kraftig styrking av Forsvaret (11 mrd) 330 

 Styrket den sivile beredskapen – politi, nødnett, PST, sivilforsvaret, mat, mobil 331 

befolkningsvarsling 332 

 Økt støtten til jordbruket med over 30 prosent à 6,25 mrd. 333 

 Energikommisjonen 334 
 Styrket nærpoliti (reelt økt med ca 215 mill) 335 
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 Redusert drivstoffavgiftene med 2,2 mrd.  336 

Bredbånd (360 millioner) 337 

 Styrke nærskolene med 1,2 mrd.  338 
Styrket desentralisert, høyere utdanning à Eks: Nesna  339 

Halverte ferjetakster. Gratis ferje til øyer og steder uten veiforbindelse. 340 

 Billigere SFO (20 000kr per år)Økt reisefradrag/pendlerfradrag 341 

 Sikre at en større andel av verdiskapningen blir igjen lokalt. 342 

 343 

 344 

Nordland Senterparti har fire frikjøpte i Storting og regjeringsapparatet og fem 345 

frikjøpte i fylkespolitikken.  346 

 347 

 348 
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 349 

 350 

Fylkesstyret takker tillitsvalgte, folkevalgte, ansatte og alle som har stått på for 351 

Senterpartiets organisasjon og politiske idéer i 2022. Partiet opplever betydelig 352 

motgang som følge av utfordringene på nasjonalt nivå. Det er likevel gjennom 353 

partiets posisjon i regjering vi best kan påvirke utviklingen med vår politikk. 2023 354 
vil bli et år preget av valgkamp og hardt arbeid for å oppnå samme gode 355 

valgresultat som ved forrige kommune- og fylkestingsvalg. 356 

 357 
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Uttalelse: Strakstiltak i en vanskelig energisituasjon 

Det er prekært at Senterpartiet i regjering tar tydelige grep for å offensivt møte 

den vanskelige situasjonen som folk og næringsliv står i nå. Det er viktig at 

Senterpartiet som har mistet svært mye av oppslutninga etter valget er partiet 

som tar på ledertrøya for å vise veg framover for nasjonen Norge.  
Senterpartiets framgang var avgjørende for regjeringsskiftet. Et sterkt Senterparti 

er avgjørende for den nye politikken som skal ta hele landet i bruk. Senterpartiet i 

regjering har gjort mye allerede, men det får liten oppmerksomhet fordi fokuset 

til media er på energiprisene, eller konflikter i tilknytning til de gode sakene.  

Folk, næringsliv og industri rammes av høye energipriser, både på strøm og 

drivstoff. Det er selvsagt sammensatte årsaker til at situasjonen er slik. Krigen i 

Ukraina betyr mye, men den høye strømprisen i sør var et faktum mange 

måneder før Russland angrep Ukraina. Sikkerhet og beredskap er viktig, og 

situasjonen blir ikke bedre når kabelen til Nederland kommer i drift igjen. 

Lengre nord er strømprisene lavere, men den situasjonen er under sterkt press 

fordi så store nasjonale forskjeller gir sterke reaksjoner. Høye drivstoffpriser 

rammer folk i distriktene hardest, og næringslivet veldig ulikt etter hvilken bransje 

de tilhører. Eksempelvis norsk entreprenørbransje og transportnæring rammes 

hardt av dagens situasjon. Senterpartiet har i valgkamp fokusert på reduksjon i 

avgifter og det vil derfor være utrolig viktig at avgiftene på strøm og drivstoff 

fortsatt reduseres i neste års statsbudsjett. 

Strakstiltak som må på plass nå: 

• Sette ned drivstoffavgiftene, eventuelt innføre frakttilskudd, der det er 

små markeder og/eller avstandsulemper. Graden av 

distriktsutfordringer, for eksempel SSBs sentraliseringsindeks, kan 

brukes som utgangspunkt. Det bør også vurderes 

kompensasjonsordninger for de mest drivstoffavhengige næringer. 

• Sette ned avgiftene på anleggsdiesel (og diesel til næringsformål).  
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• Redusere eksporten av strøm ut av landet nå med hensyn til 

forsyningssikkerhet. Det kan gjøres etter EØS-avtalens artikkel 112 i 

EØS-avtalen, på grunn av den lave vannstanden i mange magasin.  

• Innføre strømstøtte også for næringslivet på samme måte som for 

husholdningene i høst. Det er rom for det innenfor dagens EØS-avtale. 

Finansiering av strakstiltakene kan skje ved å bruke noe av de økte inntektene 

som følge av de høye energiprisene. 

Det mer langsiktige politiske arbeidet for å få nasjonal kontroll på krafta og stabilt 

lavere strømpriser gjennom reforhandling av avtaler og gjennomgang av 

situasjonen må selvsagt fortsette. Senterpartiet må gå i nærkamp med EØS-

avtalens vilkår for å sikre at vi ikke blir en fullintegrert del av EUs energimarked 

og et stabilt høyt prisnivå på strøm.  

Det må også arbeides med å sette ned drivstoffavgifter og andre avgifter som 

rammer vanlige folk i budsjettet. Norge må nå utslippsmålene på en måte som 

ikke fører til store geografiske og sosiale forskjeller.  

 

 

Fylkesstyret i Nordland Senterparti 

Ordførerforumet i Nordland Senterparti  

Fylkestingsgruppa i Nordland Senterparti. 

 

 

Sendt som uttalelse til stortingsgruppa 4. august 2022 
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Uttalelse: En strømsituasjon med stadig svært høye priser er 
uholdbar  

Nordland Senterparti mener at dagens strømsituasjon med høye strømpriser for 
folk og næringsliv i Norge ikke er i tråd med Hurdalsplattformens mål for 
Fornybar kraft til folk og industri. Dagens situasjon er heller ikke i tråd med 
formålet i energiloven som skulle sikre at folk og næringsliv i Norge skulle ha 
nytte av fornybar, rimelig og sikker strømforsyning. Noe utveksling av strøm med 
naboland skulle sikre stabil norsk pris, uten nettoeksport. Slik er det ikke nå!  

Strømstøtteordningene som er opprettet etter at strømprisene løp løpsk er 
viktige, og hjelper på situasjonen for husholdningene. Tilrettelegging for å få opp 
bruken av fastprisavtaler er bra. Det er gjort flere gode, avbøtende tiltak fra 
regjeringspartiene i en vanskelig situasjon med høye energipriser og krig i Europa.  

Likevel forventer Nordland Senterparti at regjeringen tar tilbake suveren nasjonal 
kontroll over krafta, fordi dagens strømsituasjon er uholdbar over tid. Det var 
forutseende å ikke godkjenne nye mellomlandsforbindelser, heller ikke 
hybridforbindelser, til utlandet i denne stortingsperioden. Det må nå likevel tas 
grep for å redusere eksporten av kraft ut av landet, og for å sikre en lavere 
innenlandspris på strøm som er frakoblet Europas høye energipriser.  

Norge skal bidra når våre europeiske naboer mangler energi. Men det er å 
eksportere gass som er løsningen. Norge kan ikke å være en nettoeksportør av 
den viktige, regulerbare vannkrafta vår. Vi kan heller ikke bygge ned norsk natur i 
energisolidaritet med EU.  

Tilgang på rikelig med ren og rimelig kraft har i årtier vært den norske industriens 
fremste konkurransefortrinn. Slik må det være også i framtida. Nå er situasjonen 
slik at eksempelvis Elkem Rana stopper produksjonen av ferrosilisium i en av to 
ovner fordi det er mer lukrativt å videreselge strømmen.  

Landets vannkraftressurser tilhører og skal forvaltes til det beste for allmenheten. 
Slik må det også være i framtida.  

 

Nordland Senterparti  
Siv Mossleth, stortingsrepresentant  
Trine Fagervik, fylkesleder 
Karl-Hans Rønning, gruppeleder fylkestinget  

 

Sendt som uttalelse til stortingsgruppa 11. januar 2023  


