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Budsjettet i fylket: Nye løft for skule, psykisk helse, fylkesvegar og frivilligheit 

Fylkesordfører,  

Eg vil starte innlegget mitt med å takke våre samarbeidspartier Ap, Sp, H og Venstre for gode 
forhandlinger.  Eg vil også takke fylkesrådmannen og hans stab for et godt budsjettgrunnlag og god 
hjelp underveis i prossen.  Eg vil også takke alle ansatte i fylkeskommunen og i våre foretak for den 
jobben de gjør – ikke minst i et svært krevende år med nedstenging og restriksjoner både i skoler, på 
tannklinikker og på bussen.   

Fleire av gjennomslagene i budsjettet vil bli kommentert spesielt gjennom innlegg frå fleire i KrF sin 
fylkestingsgruppe.  Eg skal likevel nemne noe av det KrF har vært opptatt av ved behandling av dette 
årsbudsjettet og økonomiplan.   

Overskriften vi har satt på budsjettforslaget som legges fram for endelig behandling av fylkestinget, er 
«Nye løft for skule, psykisk helse, fylkesvegar og frivilligheit.»   

Sistnevnte som et «frampek» på neste år som er «Frivillighetens år» med blant annet en ekstra 
bevilgning på 5 millioner kroner til regionale idrettsanlegg. Auka investeringsramme til regionale 
idrettsanlegg bidrar til at nokre av dei lag og organisasjonene som har venta lengst på finansiering 
gjennom spelemiddelordninga no kan få kjærkomne middel til finansiering av anlegga. 

Vi har satt av kr 0,5 mill. til ny lastebil i Jæren Friluftsråd i tillegg til en prisjustering for friluftsrådene i 
fylket med totalt kr 100.000.  Dette er viktige tiltak for at friluftsråda kan fortsetja det gode arbeidet med 
legge til rette for friluftsområder og samstundes ha kapasitet til å rydda strender og friluftsområde for 
søppel. 

Det nye budsjettfleirtalet aukar midla til samferdsel og opplæring med henholdsvis 31 og 11 millionar 
kroner i forhold til fylkesrådmannen sitt forslag. I tillegg vert det sett av 6,2 millionar meir til kultur, 
frivilligheit og næringsutvikling.  

I året som har gått har mange av sakene som fylkestingsgruppa vår har jobbet med handlet om 
samferdsel.  Jeg er glad for at det fortsatt er bred politisk enighet i fylkestinget om å bidra til 
forskuttering av rassikring på rv13 Rødsliane.  Det viser også igjen i budsjettforslaget som er lagt fram.  
Samtidig er budsjettenigheten som er oppnådd på nasjonalt nivå sammen med midlene som ble satt 
av fra forrige regjering det som nå avgjør at en oppstart og realisering av prosjektet endelig ser ut til å 
ha funnet sin løsning.   

KrF er glad for at det vil skje ei rekke store investeringar i fylket i åra som kjem. Totalt skal 3 milliardar 
kroner investerast neste år i mellom anna skulebygg, fylkesvegar, tunnelar, bruer, gang- og 
sykkelveier og ikkje minst kai på Utsira.  

 

Nokre konkrete satsingar i 2022-budsjettet innenfor skulebygg:  

Rehabilitering og utviding av Godalen vidaregåande skule fortsett for fullt i 2022. Totalt blir det sett av 
194,6 millionar til prosjektet neste år. I tillegg er det lagt inn store beløp til oppgraderingar og nybygg 
på dei vidaregåande skulane Haugaland, Hetland, Skeisvang, Sola, St. Olav, Ølen og Åkrehamn.  

Jamfør egen sak om skulebruksplanen som og skal behandles av fylkestinget.  

 
I fylkestinget i sommar styrka vi midlene til ulike tiltak overfor ungdom som slit med si psykiske helse.  
Denne styrkinga videreføres for neste år med 5 millionar.  Vi aukar og midlene til 
kontaktlærarressursar med 4 millionar. KrF er glad for at økte midler til fylkeskommunene som følge 
av tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet bidrar til at vi kan lette noe på trykket innenfor opplæring 
som i likhet med de andre områdene som fylkeskommunen har ansvar for er pålagt å foreta til dels 
store innsparinger i årene framover.   



 
Det gir meg samtidig en mulighet for å takke alle de som hver eneste dag jobber for at flere skal 
fullføre og bestå videregående opplæring.   
  
I år som óg i tidligere budsjettvedtak har med innarbeida eit verbalforslag knytta til helsesykepleiere.   
 
Alle elevar i vidaregåande opplæring i Rogaland skal ha eit godt psykososialt arbeidsmiljø. Eit viktig 
bidrag til dette er den kommunale skulehelsetenesta. Kor mykje ressursar kommunane set av til dette 
vekslar, og påverkar såleis tilgangen på dei enkelte skulane. KrF er difor opptatt av å fylgje opp dialog 
med kommunane for å avklara moglegheitene for ei styrking av ressursane der forskjellen mellom 
tilbod og behov er store.  Særleg blir dette viktig når ein skal imøtekomme elevtalsutviklinga i åra som 
kjem.   
 
KrF er fornøyd med at det i budsjettet er uttrykt vilje til dialog med friskulane i fylket om dimensjonering 
av skuletilbodet.   Den offentlege skulen er berebjelken i den vidaregåande opplæringa i Rogaland. 
Samstundes utgjer friskulane eit viktig supplement og eit alternativ til det offentlege tilbodet. Det er 
viktig med ein god og jamn dialog mellom fylkeskommunen og friskulane der óg dimensjonering av 
skuletilbod kan sjåast i samanheng. Dette vil óg vera særs viktig sett opp mot elevtalsutviklinga 
framover.  
 
Avslutningsvis vil eg nemne at budsjettfleirtalet har løfta sirkulær økonomi som eit viktig og konkret 
tiltak for å svara på miljøutfordringa og har óg sett fokus på korleis me i endå større grad kan sørgja 
for at me har gode og berekraftige avtaler for innkjøp og anskaffingar. Flere av punktene som er 
knyttet til klima og miljø vil vi komme tilbake til. 
 
 
Budsjett og leveranseavtale 2022 – Tannhelse: 

Tannhelseforetaket 

For tannhelseforetaket legges det opp til at foretakets eget forslag til aktivitetsnivå legges til grunn for 
2022.  Dette innebærer også tidligere vedtak om sparetiltak.  

Vi har et foretak som med sine vel 330 ansatte, 34 tannklinikker, et regionalt odontologisk 
kompetansesenter i tillegg til tannlegevakt i Stavanger og Haugesund gjør en svært viktig jobb for 
innbyggerne i fylket vårt.   

Nøkkeltall fra Kostra viser at foretaket yter gode tjenester til befolkningen på tross av forholdsvis 
knappe ressurser.  

I 2020 var om lag 163 000 pasienter under tilsyn på tannklinikkene våre.  Gjennom øremerkede 
tilskudd til gratis tannbehandling for innsatte i fengsel og til personer som har blitt utsatt for tortur og 
overgrep – så bidrar foretaket med å gjøre en forskjell for mennesker med ekstra utfordringer. 

I saken er de demografiske utviklingstrekkene fram til 2025 gjort rede for med blant annet økning i 
aldersgruppen over 70 år er det beskrevet en høy økning tilsvarende 7 600 personer.  Det legges opp 
til en omdisponering av ressurser for å møte behovet for en mer omfattende behandling enn tidligere.  
Det at levealderen til innbyggerne våre øker er en positiv utvikling samtidig som det skaper 
utfordringer for helsetjenestene inkludert tannhelsetjenesten.  KrF er glad for at det med bakgrunn i 
denne utviklingen legges opp til utvidelse av spesialisttannklinikken både i Haugesund og Stavanger.  

Foretaket følger opp tidligere verbalpunkt fra fylkestinget i 2019 om dialog og oppfølging med 
kommunene for å sikre at alle som har krav på gratis tannhelsetjenester får informasjon om tilbudet.  
Dette vil igjen kunne gi grunnlag for økning i stillinger på grunn av demografi.   

KrF håper foretaket lykkes med å rekruttere relevant kompetanse og imøteser gjerne en sak til 
fylkestinget slik at vi er orientert om ulike tiltak som settes i gang for både å beholde og rekruttere 
tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer.  KrF er glad for kontakten som er etablert med 
opplæringsavdelingen i fylkeskommunen med sikte på å utvide kapasiteten for utdanning av 
tannhelsesekretærer på videregående.  Flott at det er tatt høyde for å kunne bidra både med utstyr og 
kompetanse til et utvidet tilbud.   



KrF støtter tilleggsforslaget fra Sp som vi oppfatter er en oppfølging av tidligere vedtak om at 
«fylkestinget ber Tannhelse Rogaland også vurderer Bjerkreim kommune som et aktuelt sted for et 
offentlig/privat samarbeid om tannhelseklinikk». 

 

Takk for oppmerksomheten!  


