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Nye ansikter i fylkes-
rådet i Nordland etter 
valget. 

I Nordland fylke fortsetter de sam-
me partiene flertallssamarbeidet 
etter valget, men Arbeiderpartiet 
må gi fra seg en rådsplass til 
Senterpartiet. 

I tillegg til de to store, er SV og 
KrF med i flertallskonstellasjonen. 

Sp rykker opp
I valget gikk Senterpartiet fram 
15,5 prosentpoeng og endte på 
25,3 prosent. Arbeiderpartiet ber-
get så vidt plassen som det største 
partiet med 26,8 prosent av stem-
mene, etter å ha gått tilbake 9,2 
prosentpoeng. 

Med to så å si jamstore partier, 
måtte Arbeiderpartiet gi fra seg en 
plass i det seks personer store fyl-
kesrådet. Nå har Sp og Ap to plas-
ser hver, mens SV og KrF har en 
hver. 

Ap fortsetter med fylkesråd-
sleder Tomas Norvoll, mens Sp 
får nestlederposten med Svein 
Eggesvik, med ansvar for økonomi 
i fylkesrådet. Eggesvik var samferd-
selsråd i forrige periode. 

Finnmarking
For SV overtar Kirsti Saxi som 
 fylkesråd for kultur, miljø og fol-
kehelse, etter Aase Refsnes, som 
 ligger an til å bli ordfører i Steigen.

Kirsti Saxi er født og oppvokst i 
Vadsø, og er utdannet spesialpeda-
gog. Hun har lang fartstid i fylkes-
politikken i Finnmark, som medlem 

av fylkestinget fra 1995 til 2007. 
Hun var fylkesvaraordfører fra 2003 
til 2005 og fylkesordfører fra 2005 
til 2007. Hun har også to perioder 
i kommunestyret i Vadsø, og tre 
perioder som 1. vara til Stortinget. 
Fra 2007 til 2011 var Saxi utdan-
ningsdirektør i Finnmark. Hun har 
de siste åtte årene vært leder for 
Nasjonalt senter for kunst og kultur 
i opplæringen.

– Jeg har jobbet mye på kultur-
feltet, og det skal bli spennende 
også å få arbeide mer med miljø 
og folkehelse fremover, sier Saxi i 
kunngjøringa av nytt råd på fylkes-
kommunens nettsider. 

Overtar også fylkesordfører
I tillegg til fylkesrådsleder Tomas 
Norvoll fortsetter to av fylkesråde-
ne fra forrige periode i sine respek-

tive posisjoner. Disse er Ingelin 
Noresjø (KrF) som fylkesråd for næ-
ring og Hild-Marit Olsen (Ap) som 
fylkesråd for utdanning. Olsen er 
for tiden sykemeldt og i hennes 
sykefraværsperiode er Knut Petter 
Torgersen (Ap) konstituert.

Bent-Joacim Bentzen (Sp) kom-
mer inn som samferdselsråd.

Senterpartiet får også fylkesord-
førerposten. Idag er Sonja A. Steen 
fra Ap fylkesordfører. 

Når det nye fylkestinget mø-
tes til konstituering i oktober, vil 
flertallspartiene foreslå Kari Anne 
Bøkestad Andreassen (Sp) som ny 
fylkesordfører. Hun er i dag ordfø-
rer i Vevelstad kommune.
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Kilde: SEG

DÁLKEMEARKKAT: 
Maŋŋá go lea muohttán čajehit beatnatrávrrat makkár 
dálvi lea vuordimis. Ceaggájit njuolga bajás: Ollu 
muohta ja eai boađe biekkat. Sodjet: Muohtahis dálvi 
ja biekkat. Guđe guvlui sodjet čájeha guđe guovllus 
bieggá. Eai soja: Ollu muohta ja eai biekkat. 

NAMMABEAIVI:
21. Máhtebeaivi: Máhtemeassu lea apostal Matteusa 
muitobeaivi.

VÆRTEGN:
Etter at det har kommet sne sier takrør hvordan vinter vi 
har i vente. Står de rett opp: Mye sne og ikke vind. Bøyde: 
Snefri vinter og vind. Den veien de står, viser vilken vei 
vinden kommer fra. Bøyes ikke: Mye sne og vind.

MERKEDAG:
21. Mattisdagen: Mattismesse til minne om apostelen 
Matteus.
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Har søkt hyttetomt
Universitetet i Tromsø har 
søkt om å få sette opp ei 
hytte, inklusive en utebod, 
ved Skoarrojohka. I søknaden 
opplyses det at bygningene 
vil ligge ved politihytta.

Hytta er tenkt å være på 
cirka 55 m2, mens uteboden 
er planlagt til 12 m2.

Bakgrunnen for byggingen 
er at man ønsker å ha ei hytte 
som bosted i forbindelse med 
utmarksarbeid i regi av COAT, 
som står for Klimaøkologisk 
Observasjonssystem for Ark-
tisk Tundra.

Fradeling til bolig
Juoksa Smuk har etter søknad 
fått tilbud fra Finnmarkseien-
dommen (FeFo) om fradeling 
av boligtomt på 3 dekar på 
gnr 8 bnr 1 i Nesseby kom-
mune.

Omsøkt areal er i kom-
munens arealplan avsatt 
til fritidsbebyggelse, men 
tillatelse er gitt på grunnlag 
av at boligtomta er i nær 
tilknytning til eksisterende 
boligbebyggelse.

Nordkappgt 1B Karl 
Kristiansen/ Ernst 
Lyder Ans
Nordkappgt 1B Karl Kristian-
sen/ Ernst Lyder ANS endrer 
styre. Selskapets styreleder 
Karl Kristian Kristiansen blir 
styremedlem og tar plassen 
til Karin Elise Lyder. Kim-Even 
Lyder tar over som styrets 
leder og daglig leder.

Ottars rørservice AS
Det nyregistrerte aksjesel-
skapet Ottars rørservice AS i 
Honningsvåg har som formål 
alt innen rørlegging og andre 
produkter/tjenester som 
naturlig hører til dette. Her-
under å delta i andre selskap 
med lignende virksomhet, 
og kjøp og salg av aksjer 
eller annen måte gjøre seg 
interessert i andre foretak. 
Det er startet med en kapital 
på 30.000 med Ottar Erling 
Hansen som daglig leder. 
I styret sitter Ottar Erling 
Hansen som styreleder. Rita 
Hansen og Tom Iversen sitter 
som styremedlemmer.

Saxi fra Vadsø til 
makta i Nordland

DET NYE FYLKESRÅDET: Fra venstre Svein Eggesvik (nestleder og fylkesråd for økonomi), Ingelin Noresjø (fylkesråd for næring), Tomas Norvoll 
(fylkesrådsleder). Knut Petter Torgersen (konstituert fylkesråd for utdanning i Hild-Marit Olsen sykefravær), Kirsti Saxi (fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse) og 
Bent-Joacim Bentzen (fylkesråd for samferdsel). FOTO: SUSANNE FORSLAND/NORDLAND FYLKESKOMMUNE
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