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Fylkesordfører, 

Det er litt andre summer vi her snakker om enn det jeg styre med i kommunen til 
vanlig, men det har vært både kjekt å interessant å jobbe med årets fylkesbudsjett. 
Og jeg vil rette litt skryt til fylkesrådmannen og økonomisjef for en forbilledlig 
strukturering av fremleggelse, detaljerte presentasjoner og grundige svar på 
spørsmål. 

Jeg stiller meg selvfølgelig bak innleggene fra resten av KrF og flertallspartiene, men 
jeg har likevel lyst å fremheve et par punkter fra flertallspartienes forslag. 

Og hvis jeg tar ordførerhatten på et lite øyeblikk var det ikke tvil om at det var god 
stemning i kommunen når det ble klart at flertallspartiene tok inn igjen prosjektet 
Fv44 Prestbru-kryss Tellenes for oppstart i 2021. Det er en sårt tiltrengt utbedring 
som det rett og slett var helt nødvendig å få gjennomført nå når det regionale 
motorsportanlegget i Sokndal åpner til sommeren.   

Jeg registrerer at prosjektet ikke er prioritert i noen av de alternative forslagene fra 
de andre partiene på fylkestinget, men det lever jeg veldig greit med. Det viktigste er 
at framdriften nå er sikret, at folk og næringsliv får en tryggere vei, og at dette 
prosjektet kan gi en sulteforet anleggsbransje jobb relativt kjapt over på nyåret. 

Det andre punktet jeg vil nevne er tekstpunktet som omhandler konsesjonskraft. For 
det vi nå ber om er en sak som omhandler selve forvaltningen av det kraftvolumet 
fylkeskommunen disponerer. Slik dette gjøres i dag blir selve kraftsalget gjennomført 
på spotmarkedet av noen advokater i Oslo fra måned til måned, og det gjør også at 
summene det budsjetteres med i selvfølgelig ikke samsvarer med de oppnådde 
salgsprisene når regnskapet gjøres opp. 

I Agder har kommunene og fylkeskommunen løst dette på en annen måte der de har 
gått sammen i et interkommunalt selskap som forvalter kraftomsetningen på vegne 
av medlemmene.  Gjennom å kombinere fremtidige fastprisavtaler og løpende salg 
på spotprismarkedet har de over tid levert gode resultater, men kanskje viktigst vet 
kommunene akkurat hvor store inntekter de kommer til å få det kommende året når 
de lager budsjett.  

Det er altså en slik modell fylkesrådmannen nå skal undersøke interessen for i 
Rogaland. Det er ikke sikkert noe kommer ut av dette, men det er i hvert fall noe som 
er verd å sjekke ut. 


