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Bevilgningen til RKNU er ikke den største bevilgnings posten i budsjettet. 
Fylkestingets oppgave er nettopp å bidra til utvikling i heile fylket og da er opplæring 
og samferdsel helt sentrale i regionsutviklingen. 

Alt henger sammen med alt! 

 

Så til selve budsjettforslaget: 

I KrF er me glade for at: 

Nå bevilger me 400.000 til kystpilegrimssenteret på Avaldsnes. 

Kystpilegrimsleia fra Eigersund til Trondheim og Nidarosdomen er godkjent historisk 
som både St.Olavsvei og nå Europeisk kulturvei, den blei offisielt åpna sommeren 
2018. 

Her har politikere, byråkrater, forskere, museum, reiseliv og kirke jobbet  sammen for 
å få til dette. 

Det er og pilegrimsvandringer hvert år fra Stavanger via Utstein til Røldal.  

 

Høgskulen for grøn utvikling (HGUt) er ein offentleg godkjend privat høgskule som 
tilbyr Nordens einaste bachelorgrad i nyskaping og samfunnsutvikling, og fleksible 
høgskulekurs med fokus på verdiskaping og entreprenørskap. 

Høgskulen ligg i Bryne sentrum i Time kommune. Og KrF er glad for at me nå bevilger 
400.000,- pr år til denne høgskulen. 

HGUt skal vera ein leiande kunnskapsleverandør for levande og livskraftige 
bygdesamfunn. 

Studiane ved HGUt er nett- og samlingsbaserte.  

 

Økt tilskudd til inkubatorvirksomheten ved Validé med kr 1 mill.  Arbeidet som skjer 
med utgangspunkt i Validé er viktig i arbeidet med å skape dagens og framtidens 
arbeids- og næringsliv.   

  

Vi har et yrende gründerliv i fylket vårt som samtidig har behov for råd, veiledning, 
investeringer, døråpnere og navigering for raskt å få avklart om idéene er liv laga og 
for raskere å komme ut i markedet med det som har stort verdiskapingspotensiale.   



  

Validés inkubatorvirksomhet topper den nasjonale rankingen og der må vi fortsatt ha 
ambisjon om å være. 

  

Vi setter også av 0,5 mill årlig i 3 år for å kunne bidra med vår del av finansieringen til 
Kapasitetsløftprosjektene Tunellsikkerhet og Future Energy Hub i samarbeid med 
UiS.   

  

Dette er prosjekter hvor FoU-institusjoner samarbeider med næringslivet og 
fylkeskommunene for å styrke kompetanse- og forskningstilbudet for 
næringslivet.  Midlene utløser betydelige midler fra andre aktører og er en 
forutsetning for finansiering i Norges forskningsråd.   

 

Me i KrF er glade for at fylkeskommunen nå tar ansvar for Stavanger regionens 
Europa kontor. Vi er ein region sør- vest i Norge med lang tradisjon for samhandling 
med Europa og  det viktig at dette arbeidet ikke stopper opp, men blir forsterket. Vår 
region trenger kapasitet til å f.eks søke  og delta i EU prosjekter i åra framover. 

 

-så vil eg gjerne takke fylkesordfører  for en aktiv rolle for nå når Greater Stavanger 
ser ut til å bli historie, da er det viktig at fylkeskommunen tar rollen som 
regional  næringsutvikler i samarbeid med kommunene.  

Fylkeskommunen kan ikke drive dette aleine, men sammen med næringsliv, fou miljø 
og kommunene, kan me videreutvikle fylket vårt - meir om dette i sak 141 Nærings og 
innovasjonsstrategi - me må bygge nedenfra og opp.  

 


