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Kommunedirektøren i Brønnøy innstiller til onsdagensmøte i
driftsutvalg II på at en hytteeier skal få dispensasjon i to se-
songer i sommerhalvåret for å kjøre ATV til en hytte vedNev-
ervika i Velfjord. Tillatelsen gjelder seks turer per song og
anbefales gitt fordi det er behov for transport avmaterialer, og
man ikke ser andremuligheter for transporten.

Innstiller på dispensasjon forATV
Enkvinne i slutten av 40-årene er dømt til 10måneder ubetinget
fengsel for å ha stjålet penger fra sin egen far. Kvinnen erklærte
seg ikke skyldig daRana tingrett tok saken opp til doms i februar.
Hunvar tiltalt for å ha tilegnet seg over1,1millioner kroner av
farens sparepenger, skriverHelgelands Blad.

Svindlet sin egen far formillionbeløp

BRØNNØYSUND
SIMONALDRA

Det melder styreleder Robert
Jørgensen i en pressemelding
torsdagmorgen.

Den planlagte folkehøgskolen
er tenkt å ha fem linjer med 100
elevplasser, og skal være en del
av Campus BLÅ på Toft, som er
et utdannings- og kompetanse-
senter det skal investeres rundt
300 millioner kroner i. Det er
tenkt at satsingen på sistnevnte
skal innebære 50 nye arbeid-
splasser, heter det. I dag er det
privat videregående skole på
Toft, og det arbeides med en
havbruksfagskole med høysko-

lekurs.

–Mågripe sjansen
I pressemeldingen sier Andreas-
sen at hun syns det er en spen-
nende etablering.

— Ungdommen som får op-
pleve dette tilbudet, kommer til
å se at det finnes uante mulighe-
ter og fristelser på Helgeland og i
Nordland. Skolen kan bli et vik-
tig bidrag til å skape bolyst og
tilflytting, og her må vi gripe
sjansen når den kommer, sier
hun i pressemeldingen.

Ut over å være tidligere ordfør-
er i Vevelstad og å ha møtt på
Stortinget som vara er Andreas-
sen veterinær av yrke.

Olaisen mener havet er viktig
for regionen.

— Jeg synes det er viktig at un-
ge mennesker både fra Helge-
land og i resten av landet får opp
øynene for de storemulighetene
som ligger både i havet og på
Helgeland. Kunnskap og utdan-
ning er en forutsetning for en
bærekraftig samfunnsutvikling,
og jeg gledermeg til å jobbemed
ei blå folkehøgskole, sier Aino
Olaisen imeldingen.

Nova Sea er et norsk opp-
drettsselskap etablert så tidlig

som i 1972. I 2019 omsatte Nova
Sea AS for 2,9 milliarder kroner
og hadde et resultat før skatt på
1,1 milliarder kroner. Aino Olai-
sen eier cirka 17 prosent av Vign-
er Olaisen, som blant annet er
største eier i Nova Sea.

Søker godkjenning igjen
Folkehøgskolen søkte om godk-
jenning i fjor, men nådde ikke
opp. Styreleder Robert Jørgen-
sen i Campus BLÅ sier at man
gjør et nytt forsøk i år.

— Vi søker ny godkjenning 1.
april. Vi søkte i fjor, det var vel 9–
10 folkehøgskolesøknader i fjor,
ingen av dem ble godkjent. Vi
hadde en periode i fjor høst da vi
så et håp for å komme på stats-
budsjettet – det er en politisk
avgjørelse å godkjenne en folke-
høgskole. Ingen folkehøgskole
har fått godkjenning på første
forsøk, så vi sender ny søknad i
år og jobber mot revidert stats-
budsjett, sier han til BA.

— Hva er annerledes når dere
søker nå?

— Det er først og fremst en pol-
itisk avgjørelse, det er den veien
vimå jobbe.

— Da er det kanskje praktisk
med en fylkesordfører i styret?

— Ja, vi har etablert et styre
med ressurspersoner vi tror kan
være med på å dra lasset mot en
godkjenning.

Oppstart tidligst i 2024
Når skolen kan ta imot sine
første elever avhenger av når
man får godkjenning.

— I fjor så vi på dette i forbin-
delse med den første søknaden.
Hadde vi fått en godkjenning i
fjor høst hadde vi kunnet ha
oppstart høsten 2023, så om vi
får godkjenning i høst kan vi

åpne høsten 2024. Da starter vi
opptaket sånn at elever kan søke
plass våren 2024, sier styrelede-
ren.

De øvrige medlemmene i sty-
ret Paul Birger Torgnes og Kjell
Arne Engelsø

Ifølge pressemeldingen har
CampusBLÅFolkehøgskole alle-
rede avtale med et lokalt eien-
domsfirma om å bygge moderne
lokaler.

simon@banett.no
48514196

AinoOlaisenogKariAnneBøkestadAndreassen skal
inn i styret til Campus BLÅFolkehøgskole på
Toft.Foto:MartheMølstre og SimonAldra

Fårmed seg laksemilliardær og fylkesordfører

Inn i folkehøgskolestyrepå
Toft:— Jeggledermeg
Fylkesordfører Kari
AnneBøkestad
Andreassen (Sp) og
oppdretter ogNova
Sea-styreleder Aino
Olaisen blir
styremedlemmer i
Campus BLÅ
Folkehøgskole.

StyrelederRobert Jørgensen i CampusBLÅFolkehøgskole sier
man søker godkjenning i april.Foto: SimonAldra


