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Fylkestingsgruppas årsberetning 
 
Representasjon: 
Fylkestingsgruppa for Nordland SV har i 2022 bestått av 2 fylkestingsrepresentanter, Aase 
Refsnes og Kirsti Saxi. Aase har fungert som gruppeleder. Kirsti har representert SV i 
komiteen for utdanning, mens Aase har sittet i komiteen for plan og økonomi.  

Christian Torset har innehatt vervet som fylkesråd for kultur, klima og miljø.  

Siden Nordland SVs årsmøte i 2022 har fylkestinget møttes 4 ganger. Vi møttes i april 2022 i 
Svolvær, juni 2022 i Mo i Rana, oktober på Sortland og desember i Bodø. Fylkestinget skal 
møtes igjen i slutten av februar 2023 i Svolvær. 

I løpet av fylkestingssamlingene har vararepresentantene Kurt Atle Hansen og Åshild 
Pettersen også møtt til hele eller deler av fylkestingssamlingene.  

Gjennom fylkestingsvervene innehar alle representantene mange andre verv: Aase Refsnes 
har verv i Barentssekretariatet, Midtre Nordland Nasjonalparkstyre og Fylkesstyret i KS, mens 
Kirsti Saxi bla har verv i Bodø2024 IKS.  

I perioden har vi også vært flere SVere til stede på fylkestingssamlingene. Fylkessekretær Ina 
Nyås Moe har bistått fylkestingsgruppa, og hjulpet til med mediearbeid. Åshild Pettersen har 
også vært politisk rådgiver, og bistått gruppa. Jitse Buitink var til stede på samlingen på 
Sortland. Vi prøver alltid å få møtt lokallagene når fylkestinget besøker utvalgte byer.  

Stortingsrepresentant fra Nordland for SV, Mona Fagerås, har flere ganger besøkt 
fylkestingssamlingene, noe vi setter stor pris på.  

Politisk situasjon: 
SV inngår fremdeles av flertallssamarbeidet i posisjon i Nordland, sammen med AP, SP og 
KrF. Som del av fylkesrådet jobber SV fortløpende med å ta politiske beslutninger i Nordland, 
også mellom fylkestingene. Både fylkesråd og gruppeleder deltar i ukentlige forhandlinger, 
hvor vi får ha en hånd på alt som blir vedtatt. Selv om vi i SV er betydelig mindre i størrelse 
en våre større samarbeidspartnere, opplever vi at vi er med å dra fylkesrådet i en grønnere 
og rødere retning. Samtidig oppstår det saker der partiene er langt fra hverandre, og 
posisjonspartiene ikke blir enig. Som oftest finner vi kompromisser, men for eksempel. i 
fylkestinget i april behandlet vi en høringssak om taretråling sør for Vega. Her valgte SV-
gruppa å gå imot våre samarbeidspartier.  

Fylkestinget i Nordland har behandlet svært mange saker i perioden. Fylkestinget behandlet 
179 politiske saker, og tillegg til titalls muntlige og skriftlig spørsmål og interpellasjoner pr 
fylkesting. Fylkesrådet behandlet 350 saker i 2022 (inkludering innstillingene til fylkestinget), 
og pr 9 februar 2023 48 saker.  

Fjorårets årsberetning var preget av flere år med økonomiske krevende tider, en pandemi på 
hell, men med fremtidstro i lys av ny regjering. Men Russlands angrep på Ukraina og dyrtid 
endret de eksterne faktorene for Nordlandspolitikken. Med store investeringer i nye 
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videregående skoler og oppgraderinger av fylkesveier, og raskt økende priser uten å bli 
kompensert fra staten, har ikke de økonomiske forutsetningene bedret seg.  

Det er mange svært interessante prioriteringer og satsninger i regi av fylkesrådet, men 
strategien for å sikre ung inkludering er særlig viktig. De fleste barn og unge har det bra i 
Nordland. Men når det likevel er slik at 7000 unge over 16 år i Nordland står utenfor arbeid, 
utdanning og opplæring, har vi en jobb å gjøre. Samtidig opplever stort sett hele Nordland 
store utfordringer med rekruttering. Fylkesrådet har gjort en rekke tiltak for å øke 
gjennomføringen i videregående skole de siste årene. Vi er på rett vei, men vi kan ikke si oss 
fornøyd med at 21 prosent av alle elever som startet i videregående opplæring i 2014 ikke har 
oppnådd studiekompetanse eller fagbrev. Arbeidet for ung inkludering skjer hver dag i hver 
kommune, og fylkestingsgruppa håper på enda mer samarbeid i tiden fremover. 

I juni 2022 vedtok Fylkestinget en ny regional transportplan. Det er en lang politisk prosess, 
og svært viktig dokument, både for kommunene og Nordlandssamfunnet generelt. I forkant av 
behandling inviterte fylkestingsgruppa til innspillmøte for lokallagene. Vi fikk flere muntlige og 
skriftlig innspill, og de aller meste greide vi å ivareta i behandlingen.  

Fylkesråden vår for kultur, klima og miljø har bidratt til å løfte kultur og miljøfeltet med en 
rekke satsinger. En ny kulturstrategi har blitt ferdigstilt, med fokus på å ivareta den enorme 
kultur og vekstimpulsen fra Bodø2024, og skape flere arbeidsplasser i kultur og kreative 
næringer. Fylkesråden har fokusert på samarbeidet med Veneto og utviklingen av 
kulturarvsruta Via Querenissima. SV har fortsatt jobben med å utvikle og styrke 
tannhelsetjenesten og spesielt forebyggende tiltak. Vi har kommet langt i etableringen av 
Nordnorsk Kunstmuseum i Bodø, og forventer å avklare hvor museet skal ligge i løpet av kort 
tid. Vi har utvidet folkehelsearbeidet, både med folkehelseprogrammet og Leve hele Livet, og 
videreutviklet jobben med selvmordsforebygging, bl.a. med kursing av hele fylkestinget. Vi 
har igangsatt et stort arbeid med å ta klima og miljøarbeidet til neste nivå, med et stort 
samarbeid med Lofoten de Grønne Øyene, der målsetningen er å få på plass 
materialstrømsanalyser, arealregnskap, naturregnskap, et fullverdig klimaregnskap og en 
klimasårbarhetsanalyse for hele fylket. Planen for dette arbeidet vil bli orientert til fylkestinget 
om i april. Vi jobber også tett med Bodø 2024 for å sikre at kulturhovedstadsprosjektet gir 
kunst og kultur til hele fylket. 

 

Politiske saker: 
Fylkestingsgruppa har siden forrige årsmøte lagt fram uttalelser med følgende overskrifter:  

April 2022 

- Kampen er ikke over – norske kvinner trenger fremdeles et trygt fødetilbud  
- Kommunenes og fylkeskommunes andel av havbruksfondet må økes 

 
Juni 2022:  

- Vi må sikre gode vilkår for kystfiskeflåten  
- La damene få like vilkår til å lykkes i fotballen  
- Flere studieplasser til Nordland nå!  
- PRIDE – kampen er ikke over 
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Oktober 2021: 

- Fiskerihavna på Andenes må realiseres raskt 
- Lærlingekvoter til alle Nordlands fiskerielever  
- E6 Sørfoldtunnelene må realiseres snarest  

 
Desember 2022:  

- Stopp raseringen av fødetilbudet  
- Den økende barnefattigdommen må stoppes 
- E6 i Sørfold – veien videre?  

 

Gruppeleder Aase Refsnes har gjentatte ganger løftet behovet for elevboliger, og stilte også 
skriftlig spørsmål til fylkesråden for utdanning under fylkestinget i oktober 22. 
Fylkestingsrepresentantene kan stille både muntlige og skriftlige spørsmål, samt å fremme 
interpellasjoner. Dette blir først og fremst benyttet av opposisjonen, men unntaksvis stiller 
også fylkestingsrepresentanter i posisjon, hvis de ønsker å særlig oppmerksomhet knyttet til 
et politisk spørsmål eller utfordring.  

I januar 2023 ble det første møtet mellom fylkesrådet, gruppeledere og de folkevalgte på 
Stortinget arrangert på lang tid. Her tok SV og posisjonen opp både utfordringene knyttet til 
klimakrisa, varslede kutt i sykehusene og pågående kutt i fødselsomsorg og 
ambulansetjenesten, samt viktigheten av snarlig realiseringen av fiskerihavn på Andenes og 
E6 i Sørfold. Fylkestingsgruppa har generelt god dialog med både Stortingsrepresentanter fra 
Nordland og SVs Stortingsrepresentanter knyttet til pågående saker.  

Fylkestingsgruppa vil takke for gode innspill til både fylkestingssaker og til uttalelser. Det er 
bare å ta kontakt med oss hvis man har saker som ønskes løftet til fylkesrådet/fylkestinget.  

Media: 
Fylkestingsgruppa har jobbet målrettet og profesjonelt opp mot media, og har fått dekning, 
spesielt knyttet til uttalelser og fylkestingssamlinger. Vi forsøker også å være synlig på sosiale 
medier, med god støtte fra fylkessekretæren. Legger med noen bilder for å vise noen av 
sakene. 

Takk for samarbeidet.  

På vegne av Fylkestingsgruppa,  

Aase Refsnes 
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