
         Stavanger, januar 07

Oppfølging av Rogaland Venstres sjekkliste – statsbudsjettet 2007

Venstre er stolte av at vi i forrige stortingsperiode blant annet fikk på plass positive vedtak 
om etablering av Universitetet i Stavanger, igangsetting av dobbeltspor mellom Sandnes og 
Stavanger, Finnfast og en generell kraftig økning i satsingen på kollektivtransporten.

I september 2006 utarbeidet Rogaland Venstre en sjekkliste til Statsbudsjettet for 2007. 
Rogaland Venstre vil på denne måten å vise videre retning i saker avgjørende for Rogaland. 
Gjennom sjekklisten er det også mulig å se om den nye Ap-dominerte regjeringen prioriterer 
Rogaland fylke.

Gjennomgangen viser at regjeringspartiene har ikke innfridd på vesentlige punkter innen 
områdene miljø, samferdsel, utdanning, helse- og kultur. Det er dramatisk at regjeringen 
tilsidesetter de klare advarslene miljøindikatorene gir og gjennomfører en politikk som har 
som resultat å dramatisk øke utslipp som endrer klimaet på jorden. Innen 
samferdselsområdet har regjeringspartiene fulgt opp vedtak, men utelatt å prioritere nye 
viktige tiltak innen kollektivtransporten. Heller ikke i forhold til flere andre mer lokale saker 
har regjeringen innfridd i forhold til det som er Rogaland Venstres ambisjoner og 
forventninger. 

Følgende klipp fra Stavanger Aftenblad 18.10.2006 kan stå som blide på hvilket gjennomslag 
de tre regjeringspartienes lokale politikere har i regjeringssamarbeidet.
” Ap-politiker Eirin K. Sund lover å jobbe for BUT (Barne- og ungdomsteateret), men er ikke 
overbevist om at støtten fra Rogalands-politikerne fører fram”
”Hallgeir Langeland trodde han kom med en gladnyhet til Rogaland Teater da han lovte dem 
1,85 millioner kroner mer i 2007. Men da statsbudsjettet ble lagt fram, viste det seg at han og 
de andre rød-grønne på Rogalands-benken hadde misforstått.
- Vi var nok litt for kjappe der. Vi skjønte ikke at 1,3 millioner kroner av de økte bevilgningene 
var kompensasjon for lønns- og prisvekst, sier Eirin K. Sund (Ap). Og mener sånt skjer når 
de må pløye gjennom et statsbudsjett på 10 kilo.”
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Dette er vurderingen av Rogaland Venstres prioriterte punkter i forhold til 
Statsbudsjettet for 2007, og hvordan har disse har blitt behandlet:

Utdanning

1) Øke bevilgningene til forskning på Universitetet i Stavanger med 40 millioner. Jevnstore 
Universitetet i Tromsø får mer enn sju ganger mer enn UiS. Sikre at Universitetet i Stavanger 
får rammevilkår på linje med de andre universitetene i Norge.

Resultat:
Venstre foreslo i sitt alternative budsjett en betydelig økning av bevilgningene til høyskole- og 
til universitetssektoren. Det er også en sterk økning av forskningsbevilgningene.  Dette 
innebærer at Venstre retter opp underbudsjetteringen av basisbevilgningene til Universitet i 
Stavanger og at det blir en økning av forskningsbevilgningene med 20 millioner kroner.

2) Øke bevilgningene til bygging av studentboliger, slik at Stavanger får forholdsvis det 
samme som de andre universitetsbyene som defineres som pressområder. Stavanger
kommune har vedtatt at Universitetet delvis skal bygges ut som en campus, arealer innenfor 
området kan dermed tas i bruk til formålet, dersom bevilgningene økes.

Resultat:
Regjeringen foreslo i sitt budsjett å likebehandle Stavanger med de andre storbyene når det 
gjelder grunnlaget for støtte til studentboliger. Venstre støttet dette og øker avsetningen til 
studentboliger med 15 millioner kr og studentbarnehager med 15 millioner kr, noe som åpner 
for økt avsetning også til Stavanger.

3) Følge opp de enstemmige merknadene i Stortinget om at velferds- og idrettshallen (SIS 
sportssenter) ved UiS får statlig finansiering på 10 millioner kroner, på lik linje med bygg i 
Oslo og Tromsø.

Resultat:
Venstre prioriterte økning av basisbevilgningene og økte forskningsbevilgninger. Bevilgning 
til velferds- og idrettshallen ved Universitetet i Stavanger ble ikke prioritert av noe parti ved 
årets budsjettbehandling. Hallen står som kjent ferdig, men det er ikke bevilget statlige midler 
til den, slik det er gjort ved tilsvarende anlegg i Oslo og Tromsø. Dette beklager Rogaland 
Venstre.

4) Universitetet i Stavanger har et sterkt teknologimiljø, spesielt knyttet til 
petroleumsteknologi. På denne bakgrunn må UiS få etableringstøtte for TTO (Technology 
Transfer Office) på linje med de andre universitetene. Regjeringen må avsette minimum 1,5 
mill. kroner til formålet.

Resultat:
Regjeringen foreslo etableringsstøtte til TTO (Technology Transfer Office) ved Universitetet i 
Stavanger. Dette fikk Venstres støtte.
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5) Bedre rammevilkårene for de private høgskolene: Misjonshøgskolen, 
Diakonhjemmet Høgskole Rogaland (ergoterapi- utdanning) og Høgskolen på Jæren 
(landbruk og bygdenæringer).

Resultat:
Regjeringen strammet inn overfor de private høyskolene. Venstre derimot økte avsetningen i 
sitt alternative statsbudsjett med 13 millioner kroner. Vi bevilget også mer penger til 
folkehøyskolene enn regjeringen foreslo.

Samferdsel

6) Storbyområdet Sandnes - Stavanger er svært presset trafikkmessig. Det eneste som
kan avhjelpe denne situasjonen er et fortsatt fokus på bedret kollektivtransport.
Statsbudsjettet må innholde den nødvendige finansieringen av
dobbeltsporutbyggingen slik at denne kan bygges ut i henhold til Stortingets vedtak.

Resultat:
Regjeringen foreslo å holde framdriften i arbeidet med dobbeltsporet med nødvendige midler, 
som det Venstre-ledede Samferdselsdepartementet startet i forbindelse med 2006-
budsjettet. Venstre støttet regjeringens opplegg i 2007-budsjettet.

7) Det må avsettes nye midler som statlig andel av utredningskostnader knyttet til bygging av 
bybane på Nord-Jæren, slik at gjennomføringsplan for denne er klar når dobbeltsporet er 
ferdigstilt i 2010.

Resultat:
Venstre ønsket forpliktende fremdrift for bybanen på Nord-Jæren og fremmet egen merknad 
og forslag knyttet til dette.  Vi ble dessverre stående alene om merknaden og forslaget som 
hadde denne ordlyden: 

“Komiteens medlem fra Venstre vil peke på at det er positivt at arbeidet med dobbeltspor for 
jernbanen på Nord-Jæren nå er i gang. Dobbeltsporet vil legge grunnlaget for et forbedret 
kollektivtilbud i et område med sterkt vekst i folketall og næringsaktivitet. Det arbeides nå 
lokalt med planer om en bybane/kombibane, som er tenkt knyttet opp til og skal fungere i 
samspill med dobbeltsporet og lokaltogtrafikken på Jærbanen. En kombibane vil være en 
meget kostnadsoptimal løsning som kan styrke kollektivtrafikkens konkurranseevne 
vesentlig, og bidra til en mer framtidsrettet og bærekraftig transportutvikling i denne 
ekspansive storbyregionen. 
Dette medlem vil vektlegge betydningen av samarbeid mellom lokale og sentrale 
myndigheter i slike planleggingsprosesser. Dette medlem vil på denne bakgrunn fremme 
følgende forslag: 

"Stortinget ber Regjeringen etablere et tett og forpliktende samarbeid med lokale 
myndigheter på Nord-Jæren med sikte på å få etablert en kombibane på Nord-Jæren så 
snart dobbeltsporet er ferdig."
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8) Belønningsordningen for kollektivtransporten økes, slik at Stavangerregionen minimum 
kan få ut 50 millioner årlig. Kollektivtransporten må prioriteres slik at også Haugalandet får en 
reell kollektivsatsing.

Resultat:
Regjeringspartiene kuttet beklageligvis i belønningsordningen for kollektivtransport i 
storbyene. 
Venstre foreslo å styrke ordningen med 75 millioner kroner. Det ble også foreslått å utvide 
ordningen til flere byer, noe som kunne åpnet for støtte til Haugesund/Karmøy.  

9) Grunnet usikkerheten rundt planleggingen av Ryfast, i forhold til sikkerhet, miljø og
grunnforhold, antydes det nå fra prosjektledelsen at veisambandet tidligst kan stå
ferdig i 2015. Også av denne grunn må kvaliteten i TAU-sambandet bedres straks.
Det må i Statsbudsjettet avsettes midler til en ny hurtiggående ferge i Tau-sambandet.

Resultat:
Venstre var med på en merknad som understreker behovet for bedret kapasitet i Tau-
sambandet. Forhåpentligvis følger regjeringspartiene dette opp i forbindelse med revidert 
budsjett, for det haster med en løsning. Merknaden hadde denne ordlyden:

”Komiteen er kjent med at det er betydelig uro knyttet til Tau-sambandet. Pendlere og 
næringsliv har over flere år opplevd problemer med ferjemateriellet og regulariteten til 
fergene. Også så langt i 2006. Komiteen ber om at Regjeringen, i den vurderingen som skal 
foretas av standarden på de ulike fergesamband i forhold til de mål som er satt opp i 
Nasjonal transportplan, noterer seg den veksten som har vært Tau-sambandet. 

Komiteen vil også understreke den spesielt krevende situasjonen som oppstår som følge av 
at sambandet er betjent med ferjer med ulik hastighet og kapasitet.”

10) Rogaland må sikres sin tilstrekkelige del av de nasjonale rassikringsmidlene.

Resultat:
Regjeringen satte ikke av midler til noen nye rassikringsprosjekt i Rogaland. Venstre økte 
avsetningen til rassikring med 50 millioner kroner, noe som ville åpne for at viktige 
sikringstiltak i Rogaland ville bli utført.

11) Det må avsettes midler til opprustning av Nasjonal Turistvei.

Resultat:
Regjeringen foreslo å øke bevilgningene til opprusting av nasjonale turistveier og fikk støtte 
av Venstre i Stortinget.
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Miljø

12) Det er grunn til å være sterkt bekymret for den mangelfulle oppfølging av 
miljøgiftsituasjonen i sjø- og havneområder i Rogaland. Det frarådes å spise fisk,
krabber og skjell fra områder i Sandnes, Sauda, Stavanger og Karmøy/Haugesund.
Det må avsettes tilstrekkelige midler til at SFT og Fylkesmannens miljøvernavdeling
kan foreta ny kartlegging av sjøområdene og foreta oppryddingstiltak.

Resultat:
Regjeringspartiene kuttet i støtten til giftopprydning i fjorder og havner. Venstre, i motsetning, 
plusset på 10 millioner kroner, av hensyn til de urovekkende kostholdsråd som gis for blant 
annet havneområder i Rogaland.  

13) Aksjon Jærvassdrag har bidratt til en gradvis bedring av vannkvaliteten etter mange
tiår med overgjødsling, samt sikre biologisk mangfold og landskapskvaliteter.
Regjeringen må derfor sikre direkte avsatte midler til spleiselaget Aksjon Jærvassdrag
også i 2007.

Resultat:
Regjeringens budsjett sikret midler til Aksjon Jærvassdrag også i 2007. Venstre fikk energi- 
og miljøkomiteen med på en merknad som åpner for den fleksible pengebruken Aksjon 
Jærvassdrag ønsker for å kunne prioritere de riktige prosjektene.  Merknaden har denne 
ordlyden:

”Komiteen har merket seg de store utfordringene i Vansjø generelt og vestre Vansjø spesielt, 
og imøteser nødvendige tiltak for å oppnå vannkvalitetsmålene for Vansjø.

Komiteen vil åpne for at midlene over posten skal kunne benyttes til delfinansiering av 
helhetlige tiltak som reduserer næringstilførselen og bedrer vannkvaliteten i Vansjø- og 
Jærvassdragene i tråd med vedtatte handlingsplaner, herunder tiltak innenfor landbruks- og 
avløpssektoren. Midlene skal også kunne benyttes til nødvendig tilstandsovervåkning.”

14) Dersom gasskraftverket på Kårstø skal ha full C02 rensing i 2009 må regjeringen
avklare den statlige medvirkningen slik at det legges grunnlag for en investeringsbeslutning i 
forbindelse med statsbudsjettet for 2007.

Resultat:
Det ble i Statsbudsjettet foreslått å sette av 720 millioner kroner til rensing av CO2 utslipp fra 
gasskraftverket på Kårstø. Det fikk støtte fra Venstre. Venstre bekymrer seg imidlertid over at 
regjeringspartiene bryter egne løfter og vil tillate fullskala drift før renseteknologien er på 
plass. Dette vil øke Norges utslipp av klimagasser betydelig og sørge for at Norge ikke tar sin 
del av de internasjonale forpliktelsene. 

15) Det må på plass et forbedret opplegg som sikrer at statlige eiendommer (f.eks. fyr- og
forsvarseiendommer) som ikke lenger er i bruk og som kan brukes til friluftsliv og kultur skal 
overføres til lokale frilufts- og kulturorganisasjoner og kommunene.
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Resultat:
Venstre har foreslått midler som kan bidra til å sikre at fyreiendommer kan overtas rimelig av 
kommuner og ulike organisasjoner som kan sikre at de blir tilgjengelige for alllmenheten. Den 
Ap-dominerte regjeringen har trukket tilbake fullmakten til å selge fyr. Venstre kommenterte 
det i en merknad som fikk tilslutning fra Høyre og Kristelig Folkeparti, og som hadde denne 
ordlyden:

”Komiteens medlemmer fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre viser til at de fleste 
fyreiendommene Bondevik II-regjeringen la ut for salg, ble solgt til kommuner eller 
organisasjoner som har sikret at eiendommene i framtiden blir tilgjengelig for allmennheten. 

Disse medlemmer mener det er beklagelig at man bare satser på en type løsning, og ikke 
åpner både for salg og utleie. I noen tilfeller ligger det godt til rette for en løsning med salg, 
mens utleie kan være den beste løsningen for andre eiendommer. Ensidig satsing på 
utleieløsninger kan stoppe gode lokalt tilpassede løsninger for noen av eiendommene. Det er 
derfor viktig at utleier ikke opptrer på en måte som er tungvint og byråkratisk for leietaker. 
Det legges til grunn at departementet vil sørge for at dette ikke blir tilfelle. Disse medlemmer 
vil understreke at det er av stor betydning at leiesummen blir symbolsk, slik at ressurser kan 
benyttes til å få satt eiendommen i stand. Det er også viktig at det blir lagt til rette for en rask 
løsning for de fyreiendommene, som har ligger ute for salg i lang tid. Eksempelvis har det i 
over to år vært prosess for å finne en løsning for Viberodden fyr i Eigersund. Dersom 
Regjeringen kursendring fører til nye utsettelser, kan dette før til at lokale interessenter 
trekker seg. 

Komiteens medlem fra Venstre vil peke på at Venstre i forbindelse med Revidert 
nasjonalbudsjett for 2006, foreslo en tilskuddsordning til erverv av fyreiendom, som kunne 
sikre allmennheten tilgang til disse eiendommene. Dette medlem registrerer at Regjeringen 
stopper opp salget av fyreiendommer.” 

Helse og omsorg

16) Gjenopprette ubalansen mellom helseregionene, slik at Helse Vests andel kommer på
samme nivå som øvrige regionene.

Resultat:
I regjeringens budsjettforslag ble det foreslått justeringer som rettet opp skjevfordelingen av 
midler mellom helseregionene, og spesielt  i Helse Vest sin disfavør. Regjeringspartiene 
rettet ikke opp skjevheten når det gjelder rehabiliteringsmidler. Dette ble foreslått av Venstre i 
en merknad. Venstre derimot foreslo 60 millioner kroner mer til rehabilitering i Helse Vest sitt 
område. Venstres forslag som ville åpnet for behandling av betydelig flere som trenger 
rehabilitering i vårt fylke, fikk beklageligvis ikke støtte i Stortinget.
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17) Gi delfinansiering som sørger for at Rogaland får et eget behandlingstilbud for personer 
som opplever eller utøver vold i nære relasjoner.

Resultat:
Å få motvirket vold i nære relasjoner er et av vårt samfunns største uløste oppgaver. Mange 
kommuner er etter forslag fra Venstrerepresentanter lokalt, i gang med prisverdige tiltak som 
setter fokus på dette området. Venstre på Stortinget arbeider videre med dette, med tanke på 
å fremme forslag til tiltak som bistår dette arbeidet.

Kultur

18) Stavanger2008 fikk bare 20 av de 33 millioner kronene den var forespeilet for 2006. I
forbindelse med Statsbudsjettet må regjeringen gi tilstrekkelig bevilgning slik at etterslepet 
tas igjen.

Resultat:
Regjeringen foreslo å bevilge midlene forventet og nødvendige for Stavanger2008. Venstre 
støttet forslaget.

19) Teatrene i Stavanger og Haugesund er ryggraden i kulturlivet. Av denne grunn må
bevilgningene til Haugesund Teater og Rogaland Teater økes. Det er også nødvendig
å stille tilstrekkelige ressurser til rådighet for prosjekt- og utviklingstiltak innenfor arkiv, 
bibliotek- og museumsområdet.

Resultat:
Venstre foreslo å øke bevilgningene til Barne- og ungdomsteateret ved Rogaland Teater med 
en million kroner som en naturlig konsekvens av Turnhallen er ferdig rehabilitert og klar til å 
fylles med aktivitet.  Dette stemte blant andre regjeringspartiene mot. Venstre tok imidlertid 
saken opp lokalt i budsjettbehandlingen i både Stavanger og Rogaland og fikk sikret der at 
økte midler ble avsatt, i en situasjon der regjeringspartiene, og dermed stortingsflertallet, 
sviktet.

20) Utstein Kloster som en sentral del av Norges nasjonale kulturhistorie må sikres gjennom 
egen post i Statsbudsjettet.

Resultat:
Venstre, Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet stemte sammen om en merknad 
hvor det slås fast at Ulstein kloster skal få 0,5 millioner kroner over Riksantikvarens budsjett 
til istandsettings- og vedlikeholdsoppgaver. Dette lå ikke i regjeringens forslag og ble følgelig 
stemt ned av disse partiene i Stortinget.
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