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Styreleder Robert Jørgensen har
tidligere uttalt at man står klare
for å satse 300 millioner kroner
på skolen som planlegges med
100 elevplasser fordelt på fem
linjer.

Spørreundersøkelse
CampusBLÅsøkte godkjenning i
fjor, men nådde ikke opp. I år er
det sendt ny søknad innen fris-
ten 1. april. Søknader om folke-
høgskole sendes til Utdannings-
direktoratet, og det er Kunn-
skapsdepartementet som even-
tuelt godkjenner. En eventuell
godkjenning forutsetter at det
blir avsatt ekstra midler i stats-

budsjettet.
I en pressemelding mandag

sier daglig leder Liv Bentzen i
Campus BLÅ Folkehøgskole at
mannå venter spent på en avgjø-
relse.

– Vi har levert en grundig og
flott søknad, og nå håper vi å få
den inn i revidert nasjonalbuds-
jett før sommerferien, sier Bent-
zen.

Før søknaden ble sendt inn
gjennomførte skolen en lands-
dekkende undersøkelse for å
sjekke interessen blant ungdom i
målgruppen. Ifølge Bentzen var
responsen overveldende.

– Hele 76 prosent av de som
svarte sa at de kunne tenke seg å
gå på Campus BLÅ Folkehøg-
skole. I alt var det 1.149 ungdom-

mer som svarte på undersøkel-
sen, og hovedtyngden av dem
var i alderen 16-17 år. Alderen va-
rierte ellers fra 15 til 21 år, sier
Bentzen.

Campus BLÅ opplyser at inte-
resseundersøkelsen foregikk på
de sosiale mediene Facebook og
Instagram, og at ungdommene
var fra samtlige fylker i Norge.
De fikk 214 svar fra Viken, 148 fra
Vestland og 140 ungdommer i
Nordland.

–At vi fikk inn såmange svar er
kjempebra. Dette viser stor inte-
resse for hav og miljø, og også at
det er stor bredde geografisk.
Det er spesielt artig at det kom
inn såmange positive svar fra Vi-
ken, sier hun.

Ungdommene ble også bedt
om å svare på hvilken av de fem
planlagte linjene de ville fore-
trekke. Her satte 377 av dem
«BLÅ sport og friluftsliv» på før-

steplass, mens nærmere 300 øn-
sket seg «BLÅ muligheter – fra
idè til bedrift». Bentzen er ikke
overrasket over topplasseringen,
og liker veldig godt at linja som
handler ombedriftsutvikling og-
så skårer så høyt:
– Vi ønsker å få ungdommen

interessert i næringsdrift, så
dette var veldig gledelig, sier
hun.
Øvrige linjer er Det BLÅ kjøk-

ken, BLÅ kystturisme og BLÅ
bærekraftig forvaltning og mil-
jøvern.

Måhapolitisk godkjenning
Det opplyses at søknaden først
skal behandles i Utdanningsdi-
rektoratet, som også henter inn
høringsuttalelse fra Folkehøg-
skolerådet. Endelig godkjenning
gis eventuelt av Kunnskapsde-
partementet.
– Deretter er det en politisk

prosess som vi håper vil ende
med et vedtak om å tildele opp-
startsmidler på 750.000 kroner
og senere statsstøtte ved skolens
oppstart, sier grunder og styre-
leder Robert Jørgensen.

– Ingen av landets 84 folkehøg-
skoler har et hovedfokus på ha-
vet. Nord-Norge er landets
største forvaltningsområde for
havets ressurser, og med kun 8
folkehøgskoler trenger landsde-
len en folkehøgskole somhandler
om havets muligheter, mener
Jørgensen.

Han uttalte i mars at hvis sko-
len får godkjenning i høst så vil
man kunne ha oppstart på Toft
våren 2024.

bp@banett.no
90235 733

Har søkt godkjenning for
ny folkehøgskolepånytt
Campus BLÅ gjør et nytt forsøk på å få opprettet
en ny folkehøgskolemed fem linjer på Toft.

Slik serman for seg skoleområdet
påToftmedFolkehøgskole.
Illustrasjon: CampusBlå

SANDNESSJØEN
MORTEN HOFSTAD, HELGELANDS
BLAD

Det bekreftes overforHelgelands
Blad fra flere forskjellige kilder.
Prosjektgruppa skal etter pla-

nen ha ferdig sitt forslag til grov-
siling avde 20 gjenværende tom-
tealternativene til styremøtet i
Helgelandssykehuset mandag
26. april.
Etter det Helgelands Blad er

hovedtrekkene i forslaget slik:
* Ingen av de foreslåtte tom-

tene i Leirfjordkommuneermed
videre til sluttrunden.
*Kun femavde foreslåtte tom-

tene i eller omkring Sandness-
jøen ermedvidere, inkludert da-
gens sykehustomt.
* Etter det Helgelands Blad får

opplyst fra forskjellig hold er Ra-
dåsmyra forkastetut frabekymr-
inger omgrunnforholdene.
Vurderingene konkluderer at

dagens sykehus og omkringlig-
gende tomter, sammen med
tomtealternativet på Karlsen-
marka gir høyest uttelling på kri-
teriene som er satt for tomteval-
get.
Prosjektdirektør Torbjørn Aas

har foreløpig ikke vært tilgjenge-

lig for kommentar.
Sentrale kriterier som har lig-

get til grunn for tomtevalget er
blant annet:
* By- og tettstedsutvikling,

tilgjengelighet og transport, kul-
tur, miljø og naturverdier, akt-
somhet og klimatilpasning, tom-
tens funksjonelle egnethet og
økonomi og gjennomføring.
I et notat fra konsulentselska-

pet Sweco er kriteriene fordelt
etter «må» og «bør». Her er kli-
mafotavtrykket fra prosjektet
ikke ført opp blant de rødmer-
kede «må»-kriteriene.
– Dette vil endre seg, har Vig-

disHartmann tidligere sagt.
– Det er kort tid før dette vil

være blant «må»-kriteriene, sa
hun, og nevnte inngrep i karbon-
lagre som myr som en indikator
somvil slå ut her.
– Helse nord arbeider også

med sine kriterier, hvor dette vil
bli viktigere, sa hun.
By- og tettstedsutvikling har

blitt lagt vektpånår SwecoogSy-
kehusbygg har utviklet settet av
kriterier for tomtevalget.
«Overordnede arealpolitiske

retningslinjer er tydelige på at
utbygging av nye arbeidsplasser
i hovedsak skal skje innenfor et-
ablerte by- og tettstedsstruktur-
er», sier notatet.
I den forbindelse blir det på-

pekt at fortetting skal vurderes
som virkemiddel for å dempe

transportbehov, unngå uønsket
spredning av bebyggelse og gi
bedre vilkår for en effektiv kol-
lektivtransport.

Notatet refererer også fylkes-
planen for Nordland, som «vek-
tlegger at regionsentrene skal
være lokomotiver i livskraftige
regioner».
«For å demme opp for fraflyt-

ting fra fylket og spesielt fra dis-
triktene, må det satses særskilt
på regionsentrene som lokomo-
tiver for god utvikling i regio-
nene», sier notatet, og nevner
disse stedene på Helgeland med
regionale funksjoner: Mo i Rana,
Mosjøen, Sandnessjøen og Brøn-
nøysund.

desk@banett.no

Alle sykehustomter i Leirfjord er forkastet
Kun femalternativer
gjenstår, alle i
Sandnessjøen.


