
Årsmelding for Senterpartiets fylkestingsgruppe 

2020 vil gå inn i historien som et spesielt år. Pandemien har ført til store endringer i folks 

hverdag. For driften av fylkeskommunen og de tjenestene den utfører, har det til tider vært 

krevende. Dette har ført til ekstra kostnad for fylket, som imidlertid stort sett er blitt 

kompensert av Stortinget.  

Etter en travel høst i 2019 med valg, konstituering og budsjettarbeid hadde vi planer om å 

bruke tid rundt om i Rogaland, slik at den nye gruppa skulle bli kjent med alle deler av fylket. 

Slik ble det ikke. Det meste av aktiviteten siste året er gjennomført på Teams. Håpet er at 

kommende høst gir oss muligheter til besøk.  

Etter sommerferien 2020 startet for øvrig Morten Helliesen i et engasjement som 

kommunikasjonsrådgiver.  

Fylkesutvalget har mange plansaker til behandling. 

Kommuneplan for E39 Lyngdal - Ålgård, ny 4-felts vei krever dessverre mye landbruksareal. 

I prosessen var vi opptatt av at å velge den trasé som tok minst landbruksjord. 

Flere konsesjonssøknader for kraftlinjer og vindkraftverk. Ny og bedre strømforsyning er ofte 

nøkkelen til ny næring, og derfor viktig å få realisert. I forhold til nye vindkraftverk har vi vært 

restriktive. 

I arbeidet med Regionalplan Jæren har vi arbeidet for å redusere nedbygging av dyrka jord. 

Fortsatt ligger det mer areal inne her enn det som er behovet.  

Plan for dobbeltspor Sandnes - Nærbø er under arbeid. Vi har støttet arbeidet, men også 

dette er en krevende sak når vi ser hvor mye nytt landbruksareal som beslaglegges. 

I høring til ny Nasjonal transportplan var vi del av flertallet som prioriterte blant annet 

rassikring, mer midler til fylkesvegene og satsing på tog.  

Andre saker 

Ny organisering av Ungdommens Fylkesting som nå er blitt Ungdommens Fylkesråd. 

Søknad fra Sveio kommune i Vestland fylke om midler til utredning av fylkesskifte. 

Prioritering av gjenværende portefølje i Haugalandspakken. 

 

Representasjon  

Senterpartiet er representert på fylkestinget med følgende medlemmer:  

• Arne Bergsvåg, fylkesvaraordfører 

• Hanne Marte Vatnaland 

• Jarle Bø  

• Sandra Christin Brochmann Skarholm  

• Sigmund Slettebø  

Vararepresentanter: 

• Dagny Sunnanå Hausken 

• Berit Søvik Østerhus  

 



I de faste utvalgene er Senterpartiet representert med følgende faste medlemmer:  

Fylkesutvalget 

• Arne Bergsvåg 

• Hanne Marte Vatnaland  

Samferdselsutvalget  

• Jarle Bø 

• Berit Søvik Østerhus  

Opplæringsutvalget 

• Hanne Marte Vatnaland  

Regional- og kulturutvalget 

• Sandra Christin Brochmann Skarholm 

• Sigmund Slettebø  

Kontroll- og kvalitetsutvalget 

• Katrine Sægrov  

Administrasjonsutvalget  

• Arne Bergsvåg  

Fagskolen Rogaland 

• Dagny Sunnanå Hausken (styreleder)  

Inntaksnemnda 

• Hanne Marte Vatnaland  

Trafikksikkerhetsutvalget  

• Jarle Bø  

 

Samferdsel  

Gjennom en aktiv samferdselspolitikk har fylkestingsgruppa bidratt til å sette søkelys på 

rassikring, økt vedlikehold av fylkesvegnettet og bedre kollektivløsninger i hele Rogaland. En 

aktiv samferdselspolitikk er nødvendig for å opprettholde gode tjenester nær folk i hele fylke.  

I budsjett 2021 og økonomiplan for 2021 – 2024 har Senterpartiet fått gjennomslag for økte 

innvesteringer i distriktene, økt vedlikehold av fylkesvegnettet. Vi har samtidig avsatt 

betydelige beløp til rassikring i perioden. 

I en tid hvor det aldri er brukt mer penger på kollektiv i bynære områder, oppleves det fortsatt 

at kollektivløsninger i distriktene er for dårlig. Dette er ikke godt nok, og kan ikke aksepteres. 

Senterpartiet har bidratt til at ordningene «Hent meg» i Sauda og Egersund skal danne 

grunnlag for en mer målrettet og bedre kollektivløsning i distriktene i 2021 og 2022. Dette 

skal vi gjøre med eksempelvis matebusser, KID ordningen, hjem for en femtilapp etc. 



Dagens finansiering av hurtigbåttilbudet slår ekstremt uheldig ut for Rogaland. Dette 

medfører at det gode tilbudet i Ryfylke er under press. Senterpartiet fikk gjennomslag for å 

ikke redusere tilbudet nå. Vår målsetning er at vi gjennom et aktivt arbeid sammen med 

Ryfylke-kommunene, næringsliv, innbyggere og organisasjoner skal kunne lage en ny 

rutestruktur i Ryfylke som total sett gir et bedre tilbud til de som trenger det mest. Der båten 

er veien, skal tilbudet styrkes. For å opprettholde å utvikle heile Rogaland er en god 

samferdselspolitikk en viktig del av løsningen. 

 

Opplæring  

Senterpartiet var en del av flertallet som startet satsingen mot frafall i videregående 

opplæring i forrige periode. Satsingen videreføres, og har så langt løftet Rogaland fra 7. til 3. 

plass i landet på gjennomføringsstatistikk. Kvalitetsmeldingen viser at man dessuten har gjort 

et betydelig løft for elevgruppen med lavest karakterpoeng (10-29). 30 % flere av elevene i 

denne gruppen som startet sin opplæring i 2013, gjennomførte opplæringen sammenlignet 

med elevene som begynte i 2006.  

Senterpartiet fikk i budsjettet 2021 gjennomslag for igangsetting av et samarbeidsprosjekt 

mellom stat, fylkeskommune og kommune for å styrke den forebyggende innsatsen overfor 

barn og unge. Forskning viser at frafallsproblematikk i enkelte tilfeller kan spores helt tilbake 

til barnehagen. Målet er derfor å sette inn flere forebyggende ressurser på et mye tidligere 

stadium. 

Elevenes psykiske helse er en viktig del av innsatsen mot frafall. Mobbeombudet har blitt 

utvidet, flere skoler har fått styrket sin rådgiverressurs og fylkeskommunen har vedtatt en 

handlingsplan mot selvmord.  

Vi har sammen med posisjonspartiene vedtatt fortrinnsrett for elever som søker vg2 på 

samme skole de gikk vg1 på, slik at færre skal oppleve å bytte skole ufrivillig. Tilbudet om 

gratis skolefrokost til alle elever som ønsket det startet opp fra skoleåret 2019 og 

videreføres.  

Senterpartiet har fremmet konkrete forslag for mindre testing og måling i skolen, og fortsetter 

å kjempe for mer fleksible og praktiske videregående utdanningsløp. Eksempelvis har vi i 

Rogaland YSK tilbudet (yrkesfag med studiekompetanse) ved Sauda vgs, utvidelse av 

Bergelandsmodellen hvor elevene får tre ganger så mye praksis i løpet av opplæringen enn 

ved ordinært yrkesfaglig løp, forsøk med påbygg over to år i stedet for ett, og pilotprosjekt 

med helse og oppvekstfag med innebygd studiekompetanse.  

Prognoser viser en forventet elevtallsvekst særlig i Stavangerregionen som krever opp mot 

1500 elevplasser i årene fremover. Denne toppen i elevtall er forventet å avta igjen de 

senere årene. Det er bred politisk enighet om at vi tar kommende elevtallsvekst ved å bygge 

ut og rehabilitere eksisterende skolebygg, i stedet for å bygge nytt.  

Senterpartiet har ekstra fokus på tilbudet ved de videregående skolene i distriktene, samt 

fagskolen og voksenopplæringstilbudet i distriktene som begge har blitt betydelig styrket.  

Vi er veldig stolte over at Rogaland er lærlingefylke nummer én. Vi har den høyeste andelen 

elever som velger yrkesfag, og er best på å tilby læreplass til de som skal ut i lære. Fokuset 

fremover i posisjon er å sikre at enda flere lærlinger gjennomfører læretiden og oppnår 

fagbrev eller kompetansebevis. 

 



Regional-, kultur- og næringsutvalget  

Regional-, kultur- og næringsutvalget (RKNU) behandler årlig en rekke tilskuddsordninger 

som eksempelvis fordeling av spillmidler til idrettsanlegg, tilskudd til regionale og kommunale 

kulturhus, ulike kulturminnetiltak og midler til fysisk aktivitet.  

Nå har vi også fått næring på agendaen, og gått fra å være Regional- og kulturutvalget til 

Regional-, kultur og næringsutvalget (RKNU). Vi er så heldige å få lære mye nytt om næring 

og utvikling i fylket, og får ofte oppdateringer før møter.   

2020 var et spesielt år hvor mange ble påvirket av konsekvensene av pandemien. Mange 

mistet jobbene sine, måtte distansere seg fra familie og venner og i størst mulig grad holde 

seg hjemme. Ved siden av alle de som er påvirket, ble året krevende både for næring, kultur 

og idrett.  

RKNU tildelte midler til en rekke arrangementer som senere ikke kunne avholdes, og mange 

artister som ikke har fått gjort jobben sin. Heldigvis lar vi store deler av disse midlene bli hos 

arrangører og artister for å hjelpe dem gjennom krisen slik at de kan overleve pandemien og 

gjennomføre arrangement igjen på et senere tidspunkt.   

For Senterpartiet er det viktig å medvirke til at hele fylket blir tilgodesett i fylkeskommunens 

tilskuddsordninger.  

Av enkeltsaker i 2020 nevner vi at fylkeskommunens uttalelse i forbindelse med 

landbruksforhandlingene omfattet et forslag fra Senterpartiet om å fokusere på at bøndenes 

lønn kommer på linje med resten av samfunnet. Forslaget fikk støtte i posisjonen.  

Vi har ellers stilt spørsmål ved hvordan fylkeskommunen kan ta en aktiv rolle i regional 

næringsutvikling i tomrommet som er oppstått etter nedlegging av Greater Stavanger, samt 

deltatt aktivt i høring om strategi 2030 for Universitetet i Stavanger (UiS). I forhold til 

sistnevnte har vi vært opptatt av viktigheten av at UiS arbeider for utvikling av medisinstudiet 

i samarbeid med SUS og fylkeskommunen, samt at UiS prioriterer satsing på mat, reiseliv og 

kultur som en del av grønn omstilling. 

Sist, men ikke minst, har vi deltatt i behandling av ny Nærings- og innovasjonsstrategi for 

Rogaland. Stikkord er ren energi og maritim framtid, mat, reiseliv og opplevelser. 

 


