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Andre saker i fjor

Nyorganisering 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.

De fleste planlagte besøk i

regionen måtte i 2021 avlyses

på grunn av pandemien. Vi ser

fram til å ta opp reiseaktiviteten

igjen når forholdene tillater det. 

ET ANNERLEDES ÅR
MED HJEMMEKONTOR
OG DIGITALE MØTER

Finansieringen av hurtigbåttilbudet. Vi fikk til en løsning som i

stor grad ivaretar behovet i Rogaland. 

Klinikkplanen for tannhelse ble vedtatt. Tannhelse Rogaland la

opp til sentralisering, men med iherdig jobbing fra Senterpartiet

sikret vi et fortsatt godt tilbud. 

Ulla Førre-fondet startet med å dele ut midler til prosjekter. 

Vi er i gang med plan for areal- og kraftkrevende industri. Den

har som mål å tilrettelegge for slik virksomhet. Hadde planen

vært på plass tidligere, kunne vi ha unngått kampen om Kalberg

hvor et flertall bestående av Ap, H og Frp gikk inn for å bygge

ned store landbruksområder.  

Reguleringsplan for Hetlandsskogen, et næringsområde på over

to tusen dekar i Bjerkreim, har også vært til behandling. Vi har

støttet planen som i svært liten grad tar landbruksjord. 

Noen av sakene gjennom 2021:  
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Gode tjenester nær folk i hele Rogaland



Representasjon

Fylkestinget

Arne Bergsvåg,

fylkesvaraordfører

Hanne Marte Vatnaland

Jarle Bø 

Sandra Christin Brochmann

Skarholm 

Sigmund Slettebø 

Vararepresentanter:

Dagny Sunnanå Hausken

Berit Søvik Østerhus 

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 

Inntaksnemnda

Hanne Marte Vatnaland 

Trafikksikkerhetsutvalget 

Jarle Bø 

AKTIVT ÅR INNEN REGIONAL,
KULTUR OG NÆRING
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Regional-, kultur- og 
næringsutvalget (RKNU) 
har et vidt arbeidsfelt, og 
jobber med saker innen 
alt fra fylkesdelplaner, 
energi og miljøvern til 
kultur, idrett 
og næringsutvikling. 

2021 ble også her preget av pandemien, ikke minst innen kultur, idrett og
frivillighet. Utvalget har heldigvis hatt mulighet til å bevilge penger til
fortsatt aktivitet og tilbud.  

Noen av sakene gjennom året:
Tilskudd til internasjonale idrettsarrangement, et viktig tiltak som skaper 
 oppmerksomhet, utøvere og publikum til Rogaland, fra EM i
undervannsrugby til VM i styrkeløft og World cup BMX super cross. 

Midler til frivillige lag og organisasjoner og det frivillige kulturlivet. Det
bidrar blant annet til et økt mangfold og inkludering.

Tilskudd til formål som stimulerer utviklingen av levende tettsteder. 16
prosjekter i 10 kommuner fikk penger til dette. 

Stipend til idrettsutøvere og kunstnere som ønsker å videreutvikle seg. I
2021 økte fylkestinget rammen med 1 million kroner, til 1,6 millioner. 

Regional bransjeutvikling innen kulturelle og kreative næringer. Ordningen
bidrar til å styrke næringene. 

Tilskudd for bredbåndsutbygging i Rogaland gjennom tildeling av såkalte
Nkom-midler. Total pott på 17,8 millioner. Dette gjorde at flere prosjekter
kunne gjennomføres. 

Oppstart av arbeidet med regionalplan for areal- og kraftkrevende
virksomhet. Industrien venter vekst i årene som kommer. 



PSYKISK HELSE ET VIKTIG
SATSINGSOMRÅDE I SKOLEN 
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Senterpartiet var en del av flertallet som startet satsingen mot
frafall i videregående opplæring. Det har løftet Rogaland fra 7.
til 1. plass i landet i forhold til gjennomført skolegang. 

Det er stor økning i henvendelser til spesialisthelsetjenesten etter
pandemien. Psykisk helse er derfor en viktig del av innsatsen mot frafall. 

Flertallspartiene styrker i år, som i fjor, arbeid med psykisk helse i
videregående med 5 mill. Også styrket rådgiving blir videreført, i tillegg til
at Senterpartiet fikk gjennomslag for at kontaktlærer kan ha færre elever,
slik at hver enkelt elev blir sett og fulgt opp enda bedre. 

Vi har også fått gjennomslag for en kritisk gjennomgang av ikke-lovpålagt
rapportering og byråkrati for å identifisere tidstyver for lærere. 

Da Rogaland fikk 45 mill ekstra med den nye regjeringen, fikk vi rom for å
øke skolenes frie rammer. Senterpartiet har også fått gjennomslag for at
fylkeskommunen skal ta initiativ til et samarbeidsprosjekt med
kommunene for å styrke den forebyggende innsatsen overfor barn og
unge. Forskning viser at frafall noen ganger kan spores tilbake til
barnehagen. 

Vi har fått vedtatt fortrinnsrett for elever som søker vg2 på samme skole de
gikk vg1 på, slik at færre skal måtte bytte skole. Tilbudet om gratis
skolefrokost videreføres. 

Rogaland er lærlingfylke 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.

De siste årene er skolebruksplanen styrt etter ventet elevtall. Det er  nå
politisk enighet om å tilpasser eksisterende bygg i stedet for å bygge nytt.

Fullføringsreformen og ny opplæringslov gir rett til fullført og bestått vgs-
opplæring, og til én rekvalifisering innen yrkesfaglig opplæring. Det
innebærer blant annet at 15.000 rogalendinger som i dag har brukt opp sin
rett til vgs uten å bestå i praksis, vil få rett til å fullføre sin kompetanse.  



NYE MÅTER Å TENKE
SAMFERDSEL PÅ, GIR MER VEG
FOR PENGENE
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Ny samferdselsstrategi med klart fokus: Mer veg og gode
løsninger for hver krone. Det var fokus i 2021. Å få mer for
pengene, betyr blant annet styrket vedlikehold,
kantforsterkning og rassikring. Og i forhold til nye prosjekter,
tenkes det nå nytt, mer utradisjonelt og på kryss og tvers av
fagene. 

En annen viktig sak i 2021, var hurtigbåttilbudet i fylket. Vi fikk gjennomslag
for en god løsning som ikke minst sikrer tilbudet til de som trenger
hurtigbåten mest.
 
Det samme er tilfellet innen samferdsel for øvrig, der både busstilbud,
Hentmeg-ordningen, Hjem for en 50-lapp og kollektiv i distriktetene har
hatt høy oppmerksomhet. Også her har vi vært spesielt opptatt av dem
som bor ute i distriktene og som er avhengige av et godt kollektivtilbud. 
Vi er glade for å ha fått gjennomslag i budsjettet for å vri en del av
pengestrømmen over fra drift til investeringer knyttet til fylkesveger. 2022-
budsjettet ble styrket med 40 millioner kroner, øremerket på tvers av
avdelinger og for å gi økt produksjon. 

Vi er også opptatt av byvekstavtalen og våre løsninger som gjør at vi
bygger mer rasjonelt. Å tenke og jobbe slik gjør at vi får gode, miljørettede
løsninger. 

Blant de mer krevende sakene i 2021, var Åkra sør/Veakrossen, hvor vi har
vært opptatt av å lytte til de ulike partene og deres interesser. 
Trafikksikkerhet er alltid viktig. En tiltaksplan på området vil ytterligere
styrke dette.

Tunnelsikkerhet på fylkesvegene er en omfattende og krevende sak som
gjør at en forholdsvis stor del av de fylkeskommunale midlene til veg, går
til dette arbeidet. Det gjør at det blir mindre penger til veg for øvrig. Dette
skyldes et EØS-direktiv, så jobben må uansett gjøres. 
 


