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Vedtak i FT-sak 86/14 Økonomiplan 2015-2018 – ÅRSBUDSJETT 2015  
  
 
Fylkestinget vedtar rådmannens forslag til budsjett med følgende endringer: 

Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. I tillegg til å ivareta våre 

kjerneoppgaver, er det områder som styrkes ytterligere i budsjettet for 2015.  

Rogaland fylkeskommune ønsker å bedre fremkommeligheten i fylket, spesielt for syklende, 

gående og de som bruker kollektivtransport. Dette vil vi gjøre først og fremst gjennom en 

solid satsing på fremkommelig‐ og trafikksikkerhetstiltak. I tillegg ønsker vi å satse spesielt på 

et eget sykkelmotivasjonsprogram. Gjennom blant annet en økning i årsverk i 

samferdselsavdelingen vil vi styrke vår rolle som en aktiv kollektiv‐ og veieier.  

I tillegg skal vi fortsatt opptre som en ansvarlig skoleeier. Fylket skal ha et videregående 

opplæringstilbud av høy kvalitet – også for elever med behov for tilpasset opplæring. 

Gjennom blant økt antall læretimer i spesialundervisning, samt en satsing på Himsmoen ved 

Sauda Vgs, vil vi styrke tilbudet for de som ikke får et tilfredsstillende utbytte av det 

ordinære opplæringstilbudet.  

2015 er Friluftslivets år. Økt livskvalitet, bedre helse – både fysisk og psykisk, naturforståelse 

og gode opplevelser er bare noen av de positive effektene friluftsliv bidrar til. Som en seriøs 

aktør i folkehelsearbeidet ønsker Rogaland fylkeskommune å bidra til at 2015 skal bli et år i 

friluftslivets navn. 

Investeringsbudsjett: 

Fylkestinget vedtar rådmannens forslag til budsjett med følgende endringer: 

Investeringsbudsjett 

Tekst  2015 (tall i mill) 2016 2017  2018

Fremkommelighets‐ og trafikksikkerhetstiltak  10         

Bergesenhuset  ‐3 ‐8      

Kvalitetsforbedrende tiltak i vgs  ‐1,3 ‐1,3 ‐1,3  ‐1,3

Inventar og utstyr i skolene  ‐0,2 ‐0,2 ‐0,2  ‐0,2

Tiltak lyddemping av kroppsøvingsanlegg  ‐2 ‐4 2  4

Sum endringer investeringsbudsjett  3,5 ‐13,5 0,5  2,5

 

Fremkommelighets‐ og trafikksikkerhetstiltak 

Det settes av 10 mill til fremkommelighets‐ og trafikksikkerhetstiltak.  

Bergesenhuset 

Det settes av 1 mill til å sikre Bergesenhuset. Før ytterligere investeringer eventuelt gjøres 
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må fremtidig eierskap med Haugesund kommune avklares, og det må foreligge en fordeling 

av fremtidig investering og drift.  

Investering i videregående skole 

Kvalitetsforbedrende tiltak, samt midler til inventar og utstyr i skolene, reduseres med til 

sammen 1,5 mill.  

Lyddemping 

Lyddemping av kroppsøvingslokaler skyves 2 år ut i tid.   

Jøssingfjord Vitenmuseum 

Jøssingfjord Vitenmuseum framstår som en spennende og framtidsrettet satsing av stor 

nasjonal betydning. En eventuell medfinansiering og realisering av senteret forutsetter 

imidlertid en statlig prioritering og finansiering. 

Frisørfag Nord‐Jæren 

Fylkestinget ønsker en klasse frisørfag på Gand vgs. Nåværende tilbud med design og 

håndverk opprettholdes på Vågen vgs. Nåværende tilbud på Godalen vgs videreføres. Det 

forutsettes at dette ikke medfører økte kostnader. 

 

Jåttå vgs, avd. Hinna selges 

Fylkestinget legger til grunn at Jåttå vgs avd Hinna selges og at utdanningstilbudene flyttes 

jfr. OU sak 53/14 Samordning av yrkesfag i Stavanger. Utdanningstilbudet innen 

spesialundervisning i små grupper samlokaliseres med Jåttå vgs.   

Årlig investeringer i fylkeshuset 

Fylkestinget ber om en sak hvor det blir redegjort for de årlige investeringene i fylkeshuset 

og uteområdene.  

Driftsbudsjett: 
Fylkestinget vedtar rådmannens forslag til driftsbudsjett med følgende endringer: 

Driftsbudsjett  2015  2016  2017  2018 

Fellesutgifter og annet:             

Husleie nye lokaler TkVest Rogaland  ‐2 875  ‐2 875   ‐2 875  ‐2 875 

Husleie nye lokaler TkVest Rogaland, korrigert  2 875  4 313   4 313  4 313 

Statlig finansieringsbidrag (60 pst)  ‐1 725  ‐2 588   ‐2 588  ‐2 588 

Differanse (overbudsjettert)  ‐1 725  ‐1 150   ‐1 150  ‐1 150 

Omdisponert til stillinger Samferdsel  ‐1 600  ‐1 600   ‐1 600  ‐1 600 

Disposisjonsfond  2 720  6 045   8 645  10 545 

   ‐605  3 295   5 895  7 795 
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Samferdsel:             

Markedstiltak, kollektivløft knyttet til arbeidsreiser  5 000  0   0  0 

Økning i stillinger, omdisponert fra fellesutgifter/annet  1 600  1 600   1 600  1 600 

Motivasjonsprogram sykkel  100  100   100  100 

Utfasing av Borgøy‐Steinsvik   0  ‐200   ‐200  ‐200 

Omdisponert fra Kultur, stilling DKS  350  700   700  700 

   7 050  2 200   2 200  2 200 

Regional og kultur:             

Tiltak knyttet til Regional kulturplan  ‐4 545  ‐4 545   ‐4 545  ‐4 545 

Omdisponert til Samferdsel, stilling DKS   0  ‐350   ‐350  ‐350 

Friluftslivets år  500  0   0  0 

Videreføring av samarbeid m/Sølvberget  200  500   500  500 

Rådgiver bibliotek  ‐100  ‐500   ‐500  ‐500 

Ikke økt egenandel ‐ Hele Rogaland leser  ‐200  ‐100   ‐200  ‐200 

Ikke økt driftstilskudd – Litunet  ‐200  ‐200   ‐200  ‐200 

   ‐4 345  ‐5 195   ‐5 295  ‐5 295 

Opplæring:             

Økt antall læretimer, spesialundervisning  1 600  3 500   2 000  0 

Ungt entreprenørskap  200  200   200  200 

Studieforbundene  500  500   500  500 

Økt eksamensgebyr (privatisteksamener)  ‐5 000  ‐5 000   ‐5 000  ‐5 000 

Prosjekt Hiimsmoen / Sauda vgs  500  500   0  0 

   ‐2 200  ‐300   ‐2 300  ‐4 300 

 
 

Finansutgifter:             

Netto renteutgifter  100  ‐100   ‐300  ‐200 

Avdrag  0  100   ‐200  ‐200 

   100  0   ‐500  ‐400 

TOTALSUM  0  0   0  0 

 

 

1. Fylkestinget stiller inntil 5 millioner til disposisjon til markedsføringstiltak rettet 

spesielt mot arbeidsreisende. Det forutsettes et samarbeid mellom Kolumbus og 

arbeids‐ og næringslivet, hvor målet er å øke antall nye arbeidsreisende.   

 

2. Samferdselsavdelingen styrkes med tre stillinger. Stilling som foreslås til Den 

Kulturelle Skolesekken (DKS), overføres samferdsel. Rådmannen omdisponerer 

internt til ytterligere to stillinger til samferdsel. 
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3. Det settes i gang et motivasjonsprogram som handler om å få flere til å sykle til og fra 

jobb eller skole. Dette må ses i sammenheng med satsingen på Sykkelbyene og 

Sykkelløftet. 

 

4. Som følge av hybelordning for elever i videregående opplæring opphørte Rogaland 

fylkeskommunes forpliktelser for skoleskyss Borgøy‐Steinsvik i 2014. For 2015 

bevilges det 200.000 som en overgangsordning for skyssbåt. 

 

5. Den statlige andelen i husleie nye lokaler TkVest Rogaland (FT 27/14) på 1.725.000 

legges inn. 

 

6. Det bevilges ytterligere kroner 1.600.000 til økt antall læretimer i 

spesialundervisning. Pengene er tiltenkt elever som begynner VG2 høsten 2015. 

Elevene tilbys valg innen yrkesfag. Ved denne endringen får elever i VG1 og VG2 økte 

valgmuligheter. 

 

7. Ungt entreprenørskap (UE) er en viktig aktør i kunnskapsutviklingen og verdiskaping. 

UE styrkes med 200.000. 

 

8. Studieforbundene gis støtte på 500.000 til tilrettelagt etter‐ og videreutdanning for 

mennesker med funksjonshemminger og/eller kroniske sykdommer. 

 

9. Sauda vgs tilføres 500.000,‐ pr år i to år til styrking av undervisningstilbudet til elever 

ved Hiimsmoen kollektivet. 

 

10. Salg av Rygjabø gjennomføres snarest jfr Fylkestingets budsjettvedtak for 2014. 

Inntekter fra salg av eiendommen overføres fylkesveivedlikehold. 

 

11. Stavanger International School sine elever som får undervisning på videregående 

nivå, gis anledning til å nytte seg av Rogaland fylkeskommunes PPT. Dette fordi 

denne skolen ikke mottar rammetilskudd fra fylkeskommunen, slik de øvrige 

friskolene gjør.  

 

12. Det bevilges 500.000 i ekstra midler til Friluftslivets år i 2015.  

 

13. Rogaland fylkeskommune har i sin reiselivstrategi slått fast at Fjord Norge er en av 

våre viktigste motorer når det gjelder reiselivssatsing i regionen.  

 
Samarbeidet om reiseliv på Vestlandet oppfattes som avgjørende for Rogaland, og 
det er derfor viktig å opprettholde et godt samarbeid med de tre andre 
fylkeskommunene. Samtidig er det viktig å sørge for at Fjord Norge gis forutsigbare 
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og langsiktige rammevilkår, slik at de på denne måten settes i stand til å følge opp og 
gjennomføre oppgavene som er gitt dem.  
 
Fylkestinget ber om at administrasjonen innarbeider Fjord Norge i den ordinære 
rammen.  
 

14. Det er i rådmannens innstilling til budsjett lagt inn tiltak som knytter seg til den 

regionale kulturplanen som nå er på høring. Fylkestinget vil ikke forskuttere 

behandlingen i fylkestinget og har derfor valgt å ta ut alle økninger som følge av en 

plan som ikke er vedtatt.  Dette beløper seg til tiltak på til sammen kr 4.545.000,‐ (ref 

tabell 4, side 96,97 i rådmannens innstilling). Tiltak som følge av vedtatt plan 

innarbeides i budsjettet for 2016. Den foreslåtte stillingen til utvidelse av den 

kulturelle skolesekken tas ut og overføres samferdsel.  

 

15. Fylkestinget mener det er riktig at Stavanger Bibliotek, Sølvberget fremdeles skal 

utføre regionale oppgaver på vegne av fylkeskommunen. Tilskudd til 

bibliotekutvikling på Sølvberget beholdes derfor, og rådgiverstilling blir ikke overført 

RFK. 

 

16. Hele Rogaland leser videreføres på 2014‐nivå. 

 

17. Drift av Litunet videreføres på 2014‐nivå. 

 

18. Ordningen og tilskuddet til kunstnerbolig beholdes som i dag, og utvides dermed ikke 

fra 2017. 

 

19. Dersom hurtigbåtforbindelsen til Ølen tas ut, bør det vurderes mulig utvidelse av 

busstilbudet.  

 

20. Disposisjonsfondet styrkes med 2.720.000 kroner. 

 

Årsbudsjettet for 2015 baseres på følgende forutsetninger: 

.1 Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele midler til inventar og utstyr i 
opplæringssektoren.  

.2 Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele avsatt beløp til dekning av 
pensjonsutgifter.  

.3 Fylkesrådmannen får fullmakt til å omdisponere budsjett mellom de enkelte 
skolene som følge av endret klasseordning fra og med høsten 2015. 
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.4 Fylkesrådmannen får fullmakt til å innvilge søknader om økonomisk støtte fra 
Rogaland fylkeskommune begrenset oppad til kroner 100.000,- pr søknad. Det 
forutsettes dekning i konto 3099.49 Reservert tilleggsbevilgninger. Oversikt 
over innvilgede søknader gis i forbindelse med månedsrapportene.  Den 
samme fullmaktsgrense og rapportering gjelder for fylkesordførerens 
bevilgningsfullmakt.  

.5 Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer slik at ordning med 
generell momskompensasjon fungerer nøytralt i forhold til den enkelte virksomhet. 
Håndtering av eventuelle avvik i forhold til samlet refusjonsnivå forutsettes 
forelagt fylkestinget. 

.6 Et eventuelt overskudd i 2014 forutsettes benyttet til følgende formål: 

a) Tilbakeføring overskudd/underskudd foretak og videregående skoler. 

b) Ekstraordinært avdrag / økt egenfinansiering av investeringer. Eventuelt 
 avsetning til fond. 

 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
 
 

1.   Fylkestinget viser til vedtak om Dale Eiendomsutvikling AS i juni 2014, sak 
33/14. Fylkestinget bekrefter at eventuelle betalingsforpliktelser DE AS har 
overfor EU, jf. PIMES, overtas av Rogaland fylkeskommune. 

 
2.  Fylkesrådmannen bes starte et arbeid med å vurdere avvikling av 

aksjeselskapet DE AS. Fylkesordfører får som generalforsamling fullmakt til å 
velge et avviklingsstyre dersom det blir aktuelt før fylkestinget behandler 
endelig sak.. 

 
3.  Det fremmes egen sak til fylkestingets møte i februar eller april om 

organisering av den videre drift av Dale-eiendommen. 
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VEDTATT INVESTERINGSBUDSJETT 2015-2018
Forklaring til de enkelte kolonner i tabellen :
"Ansvar / art / prosjekt / tekst": Tilsvarer kontoplanbetegnelse i tallbudsjett
"Kostnad": Total kostnad for prosjektet
"Tidl. bevilget": Bevilget tom. 2014
"Budsj. 2015" og "2016-2018": Budsjett for økonomiplanperioden

  Tidl. Budsj.
Ansvar Tekst Kostnad bevilget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

SENTRALE STYRINGS ORGANER OG FELLESUTGIFTER

032340 IKT-investeringer
Felles, opplæring, sentraladm. 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

ROS-analyse (oppfølging) 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nytt skoleadministrasjonssystem 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

032702 Planlegging nye prosjekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03270 Prosjektledere (4 årsverk) 3,65 3,65 2,75 2,75 2,00 2,00 2,00 2,00

032703 "Buffer" uforuts. investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

032706 Diverse ombygginger 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

032707 Energiøkonomisering 5,00 6,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

032708 Tekniske forskrifter / off. pålegg 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

032709 Miljøtiltak - ventilasjon 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

0327093 Miljøtiltak - miljøstasjoner/renovasjon 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0327083 Elektriske anlegg - hovedtavler 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

032712 Fylkeshuset, ombygging og uteareal 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

37,25 32,75 30,85 30,35 29,60 29,60 29,60 29,60

Budsjett
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  Tidl. Budsj.
Ansvar Tekst Kostnad bevilget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Budsjett

SAMFERDSEL

FYLKESVEIER - STATENS VEGVESEN

04249* Ordinære midler (350 mill. per år ujevnt fordelt i 14-17) 280,00 280,00 280,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

Sandsfjord bru, ordinære midler 250,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sandsfjord bru, ferjeavløsningsmidler 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fremkommelighets- og trafikksikkerhetstiltak 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fylkesveier (SVV) - finansiert av eksterne midler 528,40 636,00 574,00 574,00 574,00 574,00 574,00 574,00

FYLKESVEIER - ANNET

04240251 Fylkesveier - refusjoner fra RFK 49,80 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04240281 Fylkesveier (RFK) - aksjon skoleveg 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50

 1133,70 971,50 869,50 939,50 939,50 939,50 939,50 939,50

TANNHELSE

01920* Tannhelse - Med./tekn. Utstyr 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

IKT-utstyr 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Nye tannklinikker 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Nye lokaler for TkVest-Rogaland 59,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(kompetansesenter)

72,90 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00

DIVERSE

042500 Kultur- Bergesenhuset Vibrandsøy 23,50 11,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

032715 Dale Eiendom 49,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  Tidl. Budsj.
Ansvar Tekst Kostnad bevilget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Budsjett

OPPLÆRING

06150 1Kvalitetsforbedrende tiltak 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

06152 1Universell utforming 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20

061800 Inventar og utstyr (opplæring) 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00

PÅBEGYNTE PROSJEKTER

062032 Nye Bryne vgs 572,40 521,40 51,00
Inventar og utstyr 33,30 1,00 32,30

Nye Bryne vgs, bygg C (Trallfabygget) 248,90 10,00 50,00 151,50 37,40
Inventar og utstyr 21,30 5,00 16,30

062120 Gand vgs – 2. trinn rehabilitering av hovedbygget 193,50 60,00 128,50 5,00
Inventar og utstyr 14,70 14,70

Gand vgs – 3. trinn nybygg i sør og nord 189,00 10,00 109,00 70,00
Inventar og utstyr 15,80 15,80

062510 Sandnes vgs – ombygging og nybygg 204,10 100,00 104,10
Inventar og utstyr 21,90 9,50 12,40

062993 Åkrehamn vgs – ombygging / nybygg 183,20 177,70 5,50
Inventar og utstyr 18,50 18,50

062660 St. Svithun vgs – tilbygg og rehabilitering 84,00 4,20 20,00 40,00 19,80
Inventar og utstyr 10,00 5,00 5,50

062636 St. Olav vgs – tilbygg og rehabilitering 108,50 12,00 85,00 11,50
Inventar og utstyr 10,20 8,20 2,00

062186 Haugaland vgs, avdeling bil 36,80 1,00 31,80 4,00
Inventar og utstyr 4,20 4,20

062972 Ølen vgs – ventilasjon og varmeanlegg 21,00 3,00 18,00
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  Tidl. Budsj.
Ansvar Tekst Kostnad bevilget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Budsjett

IKKE PÅBEGYNTE PROSJEKTER

062741 Jåttå vgs, avdeling Hinna 57,80 1,00 5,00 14,00 37,80
Inventar og utstyr 8,40 8,40

062605 Sola vgs - arbeidsplasser, ventilasjon og varme 73,50 1,00 5,00 30,00 37,50
Inventar og utstyr 3,20 3,20

062152 Godalen vgs - ombygging og ventilasjon 68,30 1,00 4,00 30,00 33,30
Inventar og utstyr 5,30 5,30

062452 Randaberg vgs – ventilasjon og oppgradering 42,00 20,00 22,00

062331 Kopervik vgs – ventilasjon og varme 41,00 3,00 15,00 23,00

062064 Dalane vgs – ventilasjon 5,00 5,00

062814 Strand vgs - ventilasjon 4,60 4,60

062933 Vardafjell vgs - ventilasjon 2,60 2,60

AKTUELLE NYE PROSJEKTER

061xxx Tiltak lyddemping i kroppsøvingsanlegg 0,00 0,00 4,00 4,00

062741 Strand vgs - utvidelse (Naturbruk) 20,00 1,00 9,00 10,00

ANSLÅTT TILLEGG (NORMALNIVÅ) 100,00 200,00 174,50 300,00 300,00 300,00

611,90 442,40 346,00 308,20 330,20 330,20 330,20 330,20
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  Tidl. Budsj.
Ansvar Tekst Kostnad bevilget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Budsjett

SAMMENDRAG 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 37,25 32,75 30,85 30,35 29,60 29,60 29,60 29,60
Samferdsel 1133,70 971,50 869,50 939,50 939,50 939,50 939,50 939,50
Opplæring 611,90 442,40 346,00 308,20 330,20 330,20 330,20 330,20
Tannhelse 72,90 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00
Diverse 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Brutto utgifter 1856,75 1459,65 1259,35 1291,05 1312,30 1312,30 1312,30 1312,30

Salg eiendommer ( Bryne -Time) 29,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Statstilskudd skredsikring 27,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Statstilskudd inventar/utstyr TK Vest - Rogaland 5,60 5,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dekkes ved bompenger / annen ekstern finansiering 426,30 515,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00
Momsrefusjon eksternt finansierte prosjekter 102,10 121,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00

Egenfinansiering - overføring fra drift 133,00 120,00 211,00 264,00 334,00 334,00 334,00 334,00
Egenfinansiering - bruk av fond 11,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Momsrefusjon 245,63 153,90 129,69 135,72 139,90 139,90 139,90 139,90
Låneopptak 875,37 544,20 308,66 317,33 264,40 264,40 264,40 264,40
Sum finansiering 1856,75 1459,65 1259,35 1291,05 1312,30 1312,30 1312,30 1312,30
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Saksprotokoll 

 
 

Utvalg: Fylkestinget  

Møtedato: 09.12.2014 

Sak: 86/14  

 

Resultat: Annet forslag vedtatt 
 

Arkivsak: 14/19615 

Tittel: SAKSPROTOKOLL: ØKONOMIPLAN 2015-2018 - ÅRSBUDSJETT 

2015  
 
Behandling: 
 
Det ble protokollert: 
 
 
Fylkesordføreren, H fremmet følgende fellesforslag til endringer i innstillingen fra 
fylkesutvalget, på vegne H, FrP, KrF og T.Larsen/uavh: 
 
Tekstpunkt / investeringsbudsjett – «Samlokalisering av frisørfag» - strykes og 
erstattes med: 
 

Frisørfag Nord-Jæren 
Fylkestinget ønsker en klasse frisørfag på Gand vgs. Nåværende tilbud med 
design og håndverk opprettholdes på Vågen vgs. Nåværende tilbud på 
Godalen vgs videreføres. Det forutsettes at dette ikke medfører økte 
kostnader. 
 

Tekstpunkt 13 / driftsbudsjettet – siste avsnitt strykes og erstattes med: 
 

Fylkestinget ber om at administrasjonen innarbeider Fjord Norge i den 
ordinære rammen 

 
 
 

Tom Tvedt, AP fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP og SP: 

Forslag til årsbudsjett og økonomiplan 2015-2018 

Den økonomiske handlefridomen til Rogaland fylkeskommune er sterkt redusert 

gjennom svært stor auke i lånegjeld/kapitalkostnader og tilsvarande dramatisk fall i 

netto driftsresultat gjennom dei siste åra. Med utgangspunkt i den økonomiske 

situasjonen og fråvær av økonomisk handlefridom, dei lovpålagde oppgåvene 

fylkeskommunen har mellom anna knyte til vidaregåande opplæring, og dei store 
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utfordringane i kollektivtrafikken og til utviklinga av vegnettet, finn ikkje Fylkestinget 

grunnlag for å gjera store endringar på dei rammer og tiltak på driftsbudsjettet slik 

fylkesrådmannen har gjort framlegg om. 

 

Endringane som er gjort for 2015 er ikkje vidareførte i perioden, då ein vil avventa 

den økonomiske utviklinga. Det er igjennom 2014 skapt større usikkerhet med tanke 

på skatteinngang som i hovudsak skyldas usikkerheten innan olje- og gassektor.  

 

Styrking av vegvedlikehaldet vil vi komme attende til i revidert budsjett sommaren 

2015. 

 

Fylkesrådmannens forslag til årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 blir vedteke med 

følgjande endringar: 

1. Rogaland ligg over landsgjennomsnittet for tilskot til kollektiv. For å unngå kutt i 

ruteproduksjonen aukar ramma for RKT med 20 mil. Dette dekkes av 

belønningsmidlane. 

2. Regionalutvikling blir styrka med 2 mil.  

3. Opplæringsavdelinga blir styrka med 9,8 mil. 

4. Fylkestinget ber om at det vert lagt fram eiga sak på utfordringane skognæringa har 

med omsyn til utskipingskaiar og «flaskehalsar» på fylkesvegnettet. 

 

Økonomiplan 2015-2018 
  -  Forslag til endringer av fylkesrådmannes forslag 
 

 
2015 

Følgende nye tiltak foreslås lagt til: 
 

  Samferdsel  
 Beløningsmidler, reduksjon i rutekutt 14 000 000 

Ringbuss Forus/Gausel/Sandnes 
 Styrke buss Haugalandet 2 000 000 

Utsiraruta. Ekstra avgang 500 000 

Borgøyruten  200 000 

Tilskudd godstransport 600 000 

Hurtigbåt Hordaland / Rogaland 2 700 000 

  Kultur 
 Kulturkort for ungdom  1 500 000 

Økning RUP midler 2 000 000 

  Opplæring 
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ikke redusert timetall på yrkesfag/studiespes 6 500 000 

ikke reduksjon utvidet praksis          3 300 000  

Næring / Fjord Norge         2 000 000  

  

  Sum nye utgifter:       35 300 000  

  Nye inntekter/Strykninger: 
 

  utredning idrett og folkehelse            -250 000  

Historieverket            -700 000  

reduksjon folkevalgte styrer og råd  - kutt i studieturer/honorarer        -7 000 000  

reduksjon styrehonorarer Kolombus           -100 000  

konsesjonskraft        -5 000 000  

reduksjon karriereveiledningssenteret            -900 000  

kystpilegrimsprosjektet           -100 000  

Næring -Greater Stavanger        -1 250 000  

Konjungturbarometeret           -137 500  

Belønningsmidler      -20 000 000  

Rup-midler        -2 000 000  

Sum nye besparelser:      -37 437 500  

  Inntekter: 
 Følgende inntekter økes/ nye inntekter: 
 

  leieinntekter lokaler Rygjabø videregående skoler        -1 000 000  

Red. utgifter renter og avdrag som følge av red. låneopptak beregnet 
med 4%rente        -1 000 000  

 
  

  

  Sum inntektsreduksjoner   

  Netto endring:        -4 137 500  

  

  Nytt forslag til netto driftsresultat        -4 137 500  

   

.1 Opplæring 

Drop-out problematikk  
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 De videregående skolene har store utfordringer knyttet til drop-out, psykiske lidelser blant 

elevene, og tilrettelagt opplæring – det gjøres et stort arbeid i forhold til dette, både i den 

enkelte skole, gjennom enkeltprosjekter og overfor aktuelle samarbeidspartnere. For å få en 

bedre oversikt, og vurdere om det arbeidet som gjøres er målrettet nok, og holder en god 

nok samlet kvalitet bes det om at det fremlegges en sak der dette gjøres rede for.  Formålet 

med en slik redegjørelse er å se om noen av tiltakene og arbeidet som foregår kan 

samordnes på en bedre måte, for nettopp å oppnå bedre effekt.  

Vindkraftlinje på Dalane videregående  

 Det forventes betydelig utbygging av ny fornybar energi på Sør-Vestlandet de nærmeste 

årene. Dette vil skape et betydelig behov for fagarbeidere med relevant kompetanse. 

Rogaland fylkeskommune søker Utdanningsdirektoratet om etablering av en landslinje for 

utdanning av energioperatører for drift og vedlikehold av vind- og vannturbiner ved Dalane 

videregående skole i Egersund. 

 

 

.2 Samferdsel 

Bedre kollektivtilbud til Forus  

Ringbuss FORUS/GAUSEL med avgang hvert kvarter for å styrke  

kollektivtilbøyeligheten for ansatte på Forus. Det bes om at det igangsettes et samarbeid med 

næringslivet på Forus, Statens vegvesen, og Kolombus for å se på hvordan man bedre kan utnytte 

eksisterende buss og togruter, samtidig som det gjøres en vurdering av stoppesteder, og 

tilrettelegging for fotgjengeroverganger/felt fra stoppested til arbeidsplass.  

 .3 Kultur 

Kulturkort 

Kulturkort for ungdom ble tatt ut i budsjettet for 2010, AP foreslår å legge inn denne ordningen igjen. 

Det har kommet en rekke reaksjoner fra både ungdom selv, og kulturaktører regional og nasjonalt 

om at dette prosjektet akkurat var i ferd med å bli en suksess. Det oppfattes som viktig å bidra til at 

ungdom får anledning til å benytte seg av kulturtilbud de kanskje ellers ikke ville brukt. I tillegg til at 

de uavhengig av egen eller familiens økonomi får anledning til å delta i kulturaktiviteter sammen med 

annen ungdom. Rogaland er en kulturregion, for at dette skal videreføres til neste generasjon er det 

viktig å legge insitamenter på plass for å skape interesse og engasjement om kulturlivet i regionen.  

.4 Folkevalgte organer /sentraladministrasjon  

4.1  

Posten reduseres med 7 mill. i 2015, Det er en kjensgjerning at politikerne i fylkeskommunen har en 

utstrakt reisevirksomhet. Det bes om en overordnet sak, der det fremkommer en evaluering av 
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studieturvirksomheten som arrangeres og en vurdering av hvorvidt de folkevalgte kan opplyses og 

informeres om interessante prosjekter nasjonalt og internasjonalt uten at dette innebærer 

omfattende og kostnadskrevende reisevirksomhet.  

4.2  

I tillegg bes det om en sak der man særlig ser på folkevalgtes honorarer og arbeidsforhold. Det søkes 

særlig å få frem en sake der en fristiller disse honorarene fra varaordførers lønn, noe som vil bidra til 

at nye vurderinger kan tas uten at man er spesifikt bundet opp til ett kostnadsnivå.  

 

 

 

Klara Tveit, SV fremmet følgende forslag: 

1.  Økonomiplan for Rogaland fylkeskommune for perioden 2015 - 2018 vedtas i 
samsvar med vedlagte hovedoversikter. Tallbudsjett for år 2015 (1. år i 
økonomiplanperioden) vedtas i samsvar med vedlegg. 

2.  Den fylkeskommunale inntektsskattøren skal være lovens maksimalsats. 

3.  Det tas opp lån i 2015 til investeringer med til sammen kr 872.531.000. 

Investeringer samt finansiering av disse foretas i henhold til vedlagte tabeller 
og tallbudsjett. Fylkesrådmannen får fullmakt til å innarbeide eksternt 
finansierte investeringer i fylkesveier forutsatt at dette ikke påvirker 
låneopptaket. 

4.  Årsbudsjett for 2015 baseres på følgende forutsetninger: 

 Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele midler til inventar og utstyr i 
opplæringssektoren. 

 Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele avsatt beløp til dekning av 
pensjonsutgifter. 

 Fylkesrådmannen får fullmakt til å omdisponere budsjett mellom de enkelte 
skoler som følge av endret klasseordning fra og med høsten år 2014. 

 Fylkesrådmannen får fullmakt til å innvilge søknader om økonomisk støtte fra 
RFK begrenset opp til kr 100.000 pr. søknad. Det forutsettes dekning i konto 
3099.49 Reservert til tilleggsbevilgninger. Oversikt over innvilgede søknader 
gis i forbindelse med månedsrapportene. 

 Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer slik at ordning med 
generell momskompensasjon fungerer nøytralt i forhold til den enkelte 
virksomhet. Håndtering av eventuelle avvik i forhold til samlet refusjonsnivå 
forutsettes forelagt fylkestinget. 
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5.  Et eventuelt overskudd i 2014 forutsettes primært benyttet til følgende formål: - 
tilbakeføring overskudd / underskudd foretak og videregående skoler - styrket 
soliditet (frie fond) eller økt egenfinansiering av investeringer.  

 

Endringsforslag i forhold til rådmannens innstilling: 

 

Reduserte kostnader/økt inntekter Redusert utgift Økt inntekt

Trafikkstyring med kollektivprioritering 5000

Fylkesveier drift og vedlikehold 3500

Ikke vedtatte tiltak i regional kulturplan 4545

Kystpilgrimsleden 100

Greater Stavanger 1250

Lysefjorden utvikling 700

Karriereveiledningssenteret 900

Redusert styrehonorar Kolumbus 1100

Hele Rogland leser 200

Solamøtet 200

Stavangerregionens Europakontor 562

SUM 13057 5000 18057

Økte kostnader / redusert inntekt økt kostnad redusert inntekt

Kulturkort for ungdom 1500

Ungdomskort 2500

Spesialundervisning, økt antall læretimer 1600

Hiimsmoen 800

Skyssbåt Borgøy 200

Økt ruteproduksjon kollektiv 2500

Buss Haugalandet 1500

Tilskudd godstransport distriktene 600

Økning i antall klasser for ikke rettsselever 3400

Ikke reduksjon utvidet praksis 3300

Utvandersenteret 150

SUM 18050 0 18050

Total sum -7  

 

Tekstforslag og noter til endringsforslagene:  

1. Rogaland fylkeskommune samarbeider med Hordaland fylkeskommune for å 
opprettholde båtrutetilbudet for indre Rogaland.  
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2. Rogaland fylkeskommune vil bruke trafikkstyring for økt framføring av kollektiv 
og forventer en effektivitetsgevinst på 5 millioner kroner. Dette prøves ut på 
strekningen mellom Tasta sykehjem og Arne Rettedalsgate, mellom Gausel 
stasjon og Forus, og fra krysset Solaveien/Oalsgata ned til sentrum og videre 
til Ruten.  
 

3. Bruk av innsparte midler ved trafikkstyring går til utvidelse av alder på 
ungdomskort (2,5 millioner) og økt ruteproduksjon (2,5 millioner).  
 

4. Rogaland fylkeskommune tar tilbake driften av kollektivtrafikken til 
fylkeskommunal styring. Dette innebærer at dagens organisering avvikles og 
at folkevalgte overtar både det praktiske og det strategiske ansvaret. Det 
legges fram sak for fylkestinget om konsekvenser av omleggingen i løpet av 
våren 2015.  
 

5. Rogaland fylkeskommune har som målsetting å ha 75 lærlinger i egen 
organisasjon og øker fra dagens 50 med minst 10 i året.  
 

6. Rogaland fylkeskommune tilbyr frisørlinje både på Gand videregående skole 
og på Godalen videregående skole.  
 

7. Rogaland fylkeskommune innfører kulturkort for ungdom igjen. Det er viktig å 
legge til rette for at ungdom kan benytte seg av kulturtilbud og kan delta i 
kulturaktiviteter sammen med andre ungdommer. Ungdommene er framtidens 
kulturtilbydere og fylket ønsker å gi alle mulighet til å delta bredt i alle 
kulturarena i fylket.   

 

Svein Abrahamsen, V fremmet følgende forslag: 

1.  Endringer i fylkesrådmannens forslag til driftsbudsjett for 2015  

Årsbudsjettet for 2015 og økonomiplan for 2015-2018 vedtas i tråd med 
fylkesrådmannens innstilling, med følgende endringer i driftsbudsjettet, som 
fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele på ansvar og og art: 
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Driftsbudsjettet baseres ellers på følgende forutsetninger: 

1.1  Rogaland fylkeskommune vil redusere prisen på ungdomskort til 300 kroner 
med henvisning til redusert salg av ungdomskort i 2014 som følge av økt pris.   

1.2 Fylkestinget ber om en sak om konsekvensene av å øke aldersgrense på 
ungdomskortet til 25 år. 
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1.3  Fylkestinget ber om en sak om konsekvensene av å gjøre studentkortet 
sonefritt.  

1.4  Fylkeskommunen skal stille krav om mest mulig klimavennlig drivstoff ved 
fremtidige anbud innen kollektivtrafikken og benytte beste tilgjengelige 
miljøteknologi, ved nyanskaffelser og opprustning av biler og annet driftsutstyr. 

 
1.5  Rogaland fylkeskommune skal bruke sin markedsmakt ved å stille krav til 
 leverandørene om miljøsertifisering ved innkjøp av varer og tjenester. 
 
1.6  Fylkestinget ber om at samferdselsutvalget får en sak om helårsrute til 
 Utsira. 
 

1.7  Skyssordning på strekningen Borgøy-Steinsvik videreføres i tråd med 
rådmannens revidere budsjettinnstilling.   

1.8 Fylkestinget ber om at opplæringsutvalget snarlig får en sak om oppfølgingen 
av pålegget om økt antall læretimer for spesialundervisning.  

1.9  Fylkestinget ber om at regional- og kulturutvalget får en sak om fremdriften for 
nye Rogaland teater.  

1.10  Fylkestinget ber om at regional- og kulturutvalget får en sak om muligheten for 
etablering av Jøssingfjord vitenmuseum tidligere enn 2020, slik det legges opp 
til i rådmannens budsjettforslag. 

1.11  Rogaland fylkeskommune har i dag flere forskjellige støtteordninger for frivillige 
lag og organisasjoner. Fylkestinget ber om en sak om mulighetene til å 
samordne og slå sammen støtteordninger. I forbindelse med saken må det 
også ses på mulighetene til å kutte i rapporteringskrav for å gjøre arbeidet for 
de frivillige enklere. 

 

2. Endringer i fylkesrådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2015 

Årsbudsjettet for 2015 og økonomiplan for 2015-2018 vedtas i tråd med 
fylkesrådmannens innstilling, med følgende endringer i investeringsbudsjettet, som 
fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele på ansvar og og art: 
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Investeringsbudsjettet baseres ellers for øvrig på følgende forutsetninger: 

2.1  Fylkestinget ber fylkesrådmannen snarlig legge fram en sak om muligheten for 
og konsekvensene av å forskyve oppstarten av og/eller redusere kostnadene 
ved investeringsprosjektene for å redusere gjeldsgraden. 

2.2  Fylkestinget ber fylkesrådmannen snarlig legge fram en sak om salg av 
muligheten for og konsekvensene av å selge fylkeskommunale eiendeler for å 
redusere gjeldsgraden. 

2.3  Rogaland fylkeskommune skal redusere sine klimagassutslipp fra bygg. 
Fylkestinget ber fylkesrådmannen om prioritere energiøkonomisering i 
eksisterende bygg. Alle fylkeskommunale nybygg og store rehabiliteringer skal 
som hovedregel bygges etter passivhus- eller lavenergistandard. Bygg hvor 
dette ikke er mulig eller hensiktsmessig skal varmes opp ved hjelp av 
energieffektive metoder, slik som fjernvarme, biobrensel eller sjø- eller 
jordvarme. All oppvarming basert på fossil, ikke fornybar energi skal fases ut 
innen 2020. 

 

Helge Solum-Larsen, uavh fremmet følgende fellesforslag sammen med Fride 
Solbakken/uavh: 
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1. Økonomiplan for Rogaland fylkeskommune for perioden 2015 - 2018 vedtas i 
samsvar med vedlagte hovedoversikter. Tallbudsjett for år 2015 (1. år i 
økonomiplanperioden) vedtas i samsvar med vedlegg. 

 
2. Den fylkeskommunale inntektsskattøren skal være lovens maksimalsats. 
 
3. Det tas opp lån i 2015 til investeringer med til sammen kr 872.531.000. 

 
Investeringer samt finansiering av disse foretas i henhold til vedlagte tabeller og 
tallbudsjett. Fylkesrådmannen får fullmakt til å innarbeide eksternt finansierte 
investeringer i fylkesveier forutsatt at dette ikke påvirker låneopptaket. 
 

4. Årsbudsjett for 2015 baseres på følgende forutsetninger: 
 
 Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele midler til inventar og utstyr i 

opplæringssektoren. 
 

 Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele avsatt beløp til dekning av 
pensjonsutgifter. 
 

 Fylkesrådmannen får fullmakt til å omdisponere budsjett mellom de enkelte 
skoler som følge av endret klasseordning fra og med høsten år 2014. 
 

 Fylkesrådmannen får fullmakt til å innvilge søknader om økonomisk støtte 
fra RFK begrenset opp til kr 100.000 pr. søknad. Det forutsettes dekning i 
konto 3099.49 Reservert til tilleggsbevilgninger. Oversikt over innvilgede 
søknader gis i forbindelse med månedsrapportene. 
 

 Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer slik at ordning 
med generell momskompensasjon fungerer nøytralt i forhold til den enkelte 
virksomhet. Håndtering av eventuelle avvik i forhold til samlet refusjonsnivå 
forutsettes forelagt fylkestinget. 
 

5. Et eventuelt overskudd i 2014 forutsettes primært benyttet til følgende formål: 
 
- tilbakeføring overskudd / underskudd foretak og videregående skoler 
- styrket soliditet (frie fond) eller økt egenfinansiering av investeringer 
 

---------- 
 
Fylkesrådmannen fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
1.   Fylkestinget viser til vedtak om Dale Eiendomsutvikling AS i juni 2014, sak 

33/14. Fylkestinget bekrefter at eventuelle betalingsforpliktelser DE AS har 
overfor EU, jf. PIMES, overtas av Rogaland fylkeskommune. 

 
2.  Fylkesrådmannen bes starte et arbeid med å vurdere avvikling av 

aksjeselskapet DE AS. Fylkesordfører får som generalforsamling fullmakt til å 
velge et avviklingsstyre dersom det blir aktuelt før fylkestinget behandler 
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endelig sak.. 
 
3.  Det fremmes egen sak til fylkestingets møte i februar eller april om 

organisering av den videre drift av Dale-eiendommen. 
 
 
Votering: 
 
Fellesforslaget (Solum-Larsen/uavh) fikk 2 stemmer (Solum-Larsen/uavh og 
Solbakken/uavh) og falt. 
Tveits forslag fikk 1 stemme (SV) og falt. 
Abrahamsens forslag fikk 1 stemme (V) og falt. 
Fellesforslaget (Tvedt) fikk 15 stemmer (AP, SP) og falt. 
Fellesforslaget (fylkesordfører) ble vedtatt med 28 stemmer (H, FrP, KrF, 
T.Larsen/uavh) 
 
------- 
 
Fylkesrådmannens forslag vedr. Dale ble enstemmig vedtatt. 
(46 repr. til stede pga inhabilitet) 
 
 
 
 
Vedtak: 
 
 
Fylkestinget vedtar rådmannens forslag til budsjett med følgende endringer: 

Rogaland er et godt fylke å bo i, og det skal det fortsette å være. I tillegg til å ivareta våre 

kjerneoppgaver, er det områder som styrkes ytterligere i budsjettet for 2015.  

Rogaland fylkeskommune ønsker å bedre fremkommeligheten i fylket, spesielt for syklende, 

gående og de som bruker kollektivtransport. Dette vil vi gjøre først og fremst gjennom en 

solid satsing på fremkommelig- og trafikksikkerhetstiltak. I tillegg ønsker vi å satse spesielt på 

et eget sykkelmotivasjonsprogram. Gjennom blant annet en økning i årsverk i 

samferdselsavdelingen vil vi styrke vår rolle som en aktiv kollektiv- og veieier.  

I tillegg skal vi fortsatt opptre som en ansvarlig skoleeier. Fylket skal ha et videregående 

opplæringstilbud av høy kvalitet – også for elever med behov for tilpasset opplæring. 

Gjennom blant økt antall læretimer i spesialundervisning, samt en satsing på Himsmoen ved 

Sauda Vgs, vil vi styrke tilbudet for de som ikke får et tilfredsstillende utbytte av det 

ordinære opplæringstilbudet.  

2015 er Friluftslivets år. Økt livskvalitet, bedre helse – både fysisk og psykisk, naturforståelse 

og gode opplevelser er bare noen av de positive effektene friluftsliv bidrar til. Som en seriøs 
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aktør i folkehelsearbeidet ønsker Rogaland fylkeskommune å bidra til at 2015 skal bli et år i 

friluftslivets navn. 

Investeringsbudsjett: 

Fylkestinget vedtar rådmannens forslag til budsjett med følgende endringer: 

Investeringsbudsjett 
    

     Tekst 2015 (tall i mill) 2016 2017 2018 

Fremkommelighets- og trafikksikkerhetstiltak 10       

Bergesenhuset -3 -8     

Kvalitetsforbedrende tiltak i vgs -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 

Inventar og utstyr i skolene -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Tiltak lyddemping av kroppsøvingsanlegg -2 -4 2 4 

Sum endringer investeringsbudsjett 3,5 -13,5 0,5 2,5 

 

Fremkommelighets- og trafikksikkerhetstiltak 

Det settes av 10 mill til fremkommelighets- og trafikksikkerhetstiltak.  

Bergesenhuset 

Det settes av 1 mill til å sikre Bergesenhuset. Før ytterligere investeringer eventuelt gjøres 

må fremtidig eierskap med Haugesund kommune avklares, og det må foreligge en fordeling 

av fremtidig investering og drift.  

Investering i videregående skole 

Kvalitetsforbedrende tiltak, samt midler til inventar og utstyr i skolene, reduseres med til 

sammen 1,5 mill.  

Lyddemping 

Lyddemping av kroppsøvingslokaler skyves 2 år ut i tid.   

Jøssingfjord Vitenmuseum 

Jøssingfjord Vitenmuseum framstår som en spennende og framtidsrettet satsing av stor 

nasjonal betydning. En eventuell medfinansiering og realisering av senteret forutsetter 

imidlertid en statlig prioritering og finansiering. 

Frisørfag Nord-Jæren 

Fylkestinget ønsker en klasse frisørfag på Gand vgs. Nåværende tilbud med design og 

håndverk opprettholdes på Vågen vgs. Nåværende tilbud på Godalen vgs videreføres. Det 

forutsettes at dette ikke medfører økte kostnader. 

 

Jåttå vgs, avd. Hinna selges 

Fylkestinget legger til grunn at Jåttå vgs avd Hinna selges og at utdanningstilbudene flyttes 
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jfr. OU sak 53/14 Samordning av yrkesfag i Stavanger. Utdanningstilbudet innen 

spesialundervisning i små grupper samlokaliseres med Jåttå vgs.   

Årlig investeringer i fylkeshuset 

Fylkestinget ber om en sak hvor det blir redegjort for de årlige investeringene i fylkeshuset 

og uteområdene.  

 

Driftsbudsjett: 
Fylkestinget vedtar rådmannens forslag til driftsbudsjett med følgende endringer: 

Driftsbudsjett 2015 2016 2017 2018 

     Fellesutgifter og annet:         

Husleie nye lokaler TkVest Rogaland -2 875  -2 875  -2 875  -2 875  

Husleie nye lokaler TkVest Rogaland, korrigert 2 875  4 313  4 313  4 313  

Statlig finansieringsbidrag (60 pst) -1 725  -2 588  -2 588  -2 588  

Differanse (overbudsjettert) -1 725  -1 150  -1 150  -1 150  

Omdisponert til stillinger Samferdsel -1 600  -1 600  -1 600  -1 600  

Disposisjonsfond 2 720  6 045  8 645  10 545  

  -605  3 295  5 895  7 795  

     Samferdsel:         

Markedstiltak, kollektivløft knyttet til arbeidsreiser 5 000  0  0  0  

Økning i stillinger, omdisponert fra fellesutgifter/annet 1 600  1 600  1 600  1 600  

Motivasjonsprogram sykkel 100  100  100  100  

Utfasing av Borgøy-Steinsvik  0  -200  -200  -200  

Omdisponert fra Kultur, stilling DKS 350  700  700  700  

  7 050  2 200  2 200  2 200  

     Regional og kultur:         

Tiltak knyttet til Regional kulturplan -4 545  -4 545  -4 545  -4 545  

Omdisponert til Samferdsel, stilling DKS  0  -350  -350  -350  

Friluftslivets år 500  0  0  0  

Videreføring av samarbeid m/Sølvberget 200  500  500  500  

Rådgiver bibliotek -100  -500  -500  -500  

Ikke økt egenandel - Hele Rogaland leser -200  -100  -200  -200  

Ikke økt driftstilskudd – Litunet -200  -200  -200  -200  

  -4 345  -5 195  -5 295  -5 295  

     Opplæring:         

Økt antall læretimer, spesialundervisning 1 600  3 500  2 000  0  

Ungt entreprenørskap 200  200  200  200  

Studieforbundene 500  500  500  500  
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Økt eksamensgebyr (privatisteksamener) -5 000  -5 000  -5 000  -5 000  

Prosjekt Hiimsmoen / Sauda vgs 500  500  0  0  

  -2 200  -300  -2 300  -4 300  

 
 

    Finansutgifter:         

Netto renteutgifter 100  -100  -300  -200  

Avdrag 0  100  -200  -200  

  100  0  -500  -400  

     TOTALSUM 0  0  0  0  

 

 

1. Fylkestinget stiller inntil 5 millioner til disposisjon til markedsføringstiltak rettet 

spesielt mot arbeidsreisende. Det forutsettes et samarbeid mellom Kolumbus og 

arbeids- og næringslivet, hvor målet er å øke antall nye arbeidsreisende.   

 

2. Samferdselsavdelingen styrkes med tre stillinger. Stilling som foreslås til Den 

Kulturelle Skolesekken (DKS), overføres samferdsel. Rådmannen omdisponerer 

internt til ytterligere to stillinger til samferdsel. 

 

3. Det settes i gang et motivasjonsprogram som handler om å få flere til å sykle til og fra 

jobb eller skole. Dette må ses i sammenheng med satsingen på Sykkelbyene og 

Sykkelløftet. 

 

4. Som følge av hybelordning for elever i videregående opplæring opphørte Rogaland 

fylkeskommunes forpliktelser for skoleskyss Borgøy-Steinsvik i 2014. For 2015 

bevilges det 200.000 som en overgangsordning for skyssbåt. 

 

5. Den statlige andelen i husleie nye lokaler TkVest Rogaland (FT 27/14) på 1.725.000 

legges inn. 

 

6. Det bevilges ytterligere kroner 1.600.000 til økt antall læretimer i 

spesialundervisning. Pengene er tiltenkt elever som begynner VG2 høsten 2015. 

Elevene tilbys valg innen yrkesfag. Ved denne endringen får elever i VG1 og VG2 økte 

valgmuligheter. 

 

7. Ungt entreprenørskap (UE) er en viktig aktør i kunnskapsutviklingen og verdiskaping. 

UE styrkes med 200.000. 
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8. Studieforbundene gis støtte på 500.000 til tilrettelagt etter- og videreutdanning for 

mennesker med funksjonshemminger og/eller kroniske sykdommer. 

 

9. Sauda vgs tilføres 500.000,- pr år i to år til styrking av undervisningstilbudet til elever 

ved Hiimsmoen kollektivet. 

 

10. Salg av Rygjabø gjennomføres snarest jfr Fylkestingets budsjettvedtak for 2014. 

Inntekter fra salg av eiendommen overføres fylkesveivedlikehold. 

 

11. Stavanger International School sine elever som får undervisning på videregående 

nivå, gis anledning til å nytte seg av Rogaland fylkeskommunes PPT. Dette fordi 

denne skolen ikke mottar rammetilskudd fra fylkeskommunen, slik de øvrige 

friskolene gjør.  

 

12. Det bevilges 500.000 i ekstra midler til Friluftslivets år i 2015.  

 

13. Rogaland fylkeskommune har i sin reiselivstrategi slått fast at Fjord Norge er en av 

våre viktigste motorer når det gjelder reiselivssatsing i regionen.  

 
Samarbeidet om reiseliv på Vestlandet oppfattes som avgjørende for Rogaland, og 
det er derfor viktig å opprettholde et godt samarbeid med de tre andre 
fylkeskommunene. Samtidig er det viktig å sørge for at Fjord Norge gis forutsigbare 
og langsiktige rammevilkår, slik at de på denne måten settes i stand til å følge opp og 
gjennomføre oppgavene som er gitt dem.  
 
Fylkestinget ber om at administrasjonen innarbeider Fjord Norge i den ordinære 
rammen.  
 

14. Det er i rådmannens innstilling til budsjett lagt inn tiltak som knytter seg til den 

regionale kulturplanen som nå er på høring. Fylkestinget vil ikke forskuttere 

behandlingen i fylkestinget og har derfor valgt å ta ut alle økninger som følge av en 

plan som ikke er vedtatt.  Dette beløper seg til tiltak på til sammen kr 4.545.000,- (ref 

tabell 4, side 96,97 i rådmannens innstilling). Tiltak som følge av vedtatt plan 

innarbeides i budsjettet for 2016. Den foreslåtte stillingen til utvidelse av den 

kulturelle skolesekken tas ut og overføres samferdsel.  

 

15. Fylkestinget mener det er riktig at Stavanger Bibliotek, Sølvberget fremdeles skal 

utføre regionale oppgaver på vegne av fylkeskommunen. Tilskudd til 

bibliotekutvikling på Sølvberget beholdes derfor, og rådgiverstilling blir ikke overført 

RFK. 
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16. Hele Rogaland leser videreføres på 2014-nivå. 

 

17. Drift av Litunet videreføres på 2014-nivå. 

 

18. Ordningen og tilskuddet til kunstnerbolig beholdes som i dag, og utvides dermed ikke 

fra 2017. 

 

19. Dersom hurtigbåtforbindelsen til Ølen tas ut, bør det vurderes mulig utvidelse av 

busstilbudet.  

 

20. Disposisjonsfondet styrkes med 2.720.000 kroner. 

 

Årsbudsjettet for 2015 baseres på følgende forutsetninger: 

.1 Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele midler til inventar og utstyr i 
opplæringssektoren.  

.2 Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele avsatt beløp til dekning av 
pensjonsutgifter.  

.3 Fylkesrådmannen får fullmakt til å omdisponere budsjett mellom de enkelte 
skolene som følge av endret klasseordning fra og med høsten 2015. 

.4 Fylkesrådmannen får fullmakt til å innvilge søknader om økonomisk støtte fra 
Rogaland fylkeskommune begrenset oppad til kroner 100.000,- pr søknad. Det 
forutsettes dekning i konto 3099.49 Reservert tilleggsbevilgninger. Oversikt 
over innvilgede søknader gis i forbindelse med månedsrapportene.  Den 
samme fullmaktsgrense og rapportering gjelder for fylkesordførerens 
bevilgningsfullmakt.  

.5 Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer slik at ordning med 
generell momskompensasjon fungerer nøytralt i forhold til den enkelte virksomhet. 
Håndtering av eventuelle avvik i forhold til samlet refusjonsnivå forutsettes 
forelagt fylkestinget. 

a) Et eventuelt overskudd i 2014 forutsettes benyttet til følgende formål: 

b) Tilbakeføring overskudd/underskudd foretak og videregående skoler. 
 

.6 Ekstraordinært avdrag/økt egenfinansiering av investeringer. Eventuelt 
avsetninger til fond. 

 
 
---------------- 
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1.   Fylkestinget viser til vedtak om Dale Eiendomsutvikling AS i juni 2014, sak 
33/14. Fylkestinget bekrefter at eventuelle betalingsforpliktelser DE AS har 
overfor EU, jf. PIMES, overtas av Rogaland fylkeskommune. 

 
2.  Fylkesrådmannen bes starte et arbeid med å vurdere avvikling av 

aksjeselskapet DE AS. Fylkesordfører får som generalforsamling fullmakt til å 
velge et avviklingsstyre dersom det blir aktuelt før fylkestinget behandler 
endelig sak.. 

 
3.  Det fremmes egen sak til fylkestingets møte i februar eller april om 

organisering av den videre drift av Dale-eiendommen. 
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Saksutredning: 
 
 
ØKONOMIPLAN 2015-2018 - ÅRSBUDSJETT 2015  
 
           

Trykte vedlegg:   
Utrykte vedlegg:  
 
 
1. Bakgrunn: 
 
Det vises til tidligere utsendt innstilling fra fylkesrådmannen datert 27.10.14. 
 
Fylkesrådmannen viser for øvrig til egne bestillingssaker vedrørende Tannhelse 
Rogaland FKF og Kolumbus, samt fylkesveibudsjettet for 2015. Det vises også til 
sak om klassestruktur innen videregående opplæring. 
 
2. Justerte forutsetninger i fylkesrådmannens innstilling 
 
I budsjettforslaget for Kulturavdelingen er det lagt inn kr 250.000 til utredning av 
idretts- og folkehelsesenter, jf. FU-sak 50/14. Beløpet gjelder en engangsbevilgning 
i 2014, og er ved en inkurie innarbeidet alle fire år i økonomiplanen. 
 
Fylkesrådmannen viser til parallell sak om driftsstøtte til skyssordning på 
strekningen Borgøy-Steinsvik. Det tilrås støtte til et enklere ruteopplegg til og fra 
Borgøy, med en øvre ramme på kr 200.000 per år. 
 
Følgende justering foretas i rådmannens innstilling: 
 
Driftsbudsjett (tusen kroner) 2015 2016 2017 2018 

Utredning av idretts- og folkehelsesenter -250 -250 -250 -250 
Borgøy-Steinsvik, tillegg i Kolumbus’ ramme 200 200 200 200 
Avsetning disposisjonsfond 50 50 50 50 
Opprinnelig avsetning til disposisjonsfond (minus = bruk) -498 230 -281 210 
Korrigert avsetning til disposisjonsfond (minus = bruk) -448 280 -231 260 
 
 
Forslag til vedtak: 
1. Økonomiplan for Rogaland fylkeskommune for perioden 2015 - 2018 vedtas i 

samsvar med vedlagte hovedoversikter. Tallbudsjett for år 2015 (1. år i 
økonomiplanperioden) vedtas i samsvar med vedlegg. 

 
2. Den fylkeskommunale inntektsskattøren skal være lovens maksimalsats. 
 
3. Det tas opp lån i 2015 til investeringer med til sammen kr 872.531.000. 

 
Investeringer samt finansiering av disse foretas i henhold til vedlagte tabeller 
og tallbudsjett. Fylkesrådmannen får fullmakt til å innarbeide eksternt 
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finansierte investeringer i fylkesveier forutsatt at dette ikke påvirker 
låneopptaket. 
 

4. Årsbudsjett for 2015 baseres på følgende forutsetninger: 
 
 Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele midler til inventar og utstyr i 

opplæringssektoren. 
 

 Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele avsatt beløp til dekning av 
pensjonsutgifter. 
 

 Fylkesrådmannen får fullmakt til å omdisponere budsjett mellom de 
enkelte skoler som følge av endret klasseordning fra og med høsten år 
2014. 
 

 Fylkesrådmannen får fullmakt til å innvilge søknader om økonomisk støtte 
fra RFK begrenset opp til kr 100.000 pr. søknad. Det forutsettes dekning i 
konto 3099.49 Reservert til tilleggsbevilgninger. Oversikt over innvilgede 
søknader gis i forbindelse med månedsrapportene. 
 

 Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer slik at ordning 
med generell momskompensasjon fungerer nøytralt i forhold til den 
enkelte virksomhet. Håndtering av eventuelle avvik i forhold til samlet 
refusjonsnivå forutsettes forelagt fylkestinget. 
 

5. Et eventuelt overskudd i 2014 forutsettes primært benyttet til følgende formål: 
 
- tilbakeføring overskudd / underskudd foretak og videregående skoler 
- styrket soliditet (frie fond) eller økt egenfinansiering av investeringer 
 

 
 
 
 
 

 
Trond Nerdal 

fylkesrådmann 
 

Øyvind Langeland 
økonomisjef 

 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
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ØKONOMIPLAN 2015-2018 – ÅRSBUDSJETT 2015 
 
 

1 INNLEDNING 
 
I FT-sak 39/14 – «Økonomiplan 2015-2018 – økonomiske mål og prioriteringer» 
redegjorde fylkesrådmannen for økonomiske utfordringer i årene framover. Følgende 
utfordringer ble framhevet: 
 

 Vekst i lånegjeld og kapitalkostnader, samt renterisiko 
 Høye pensjonspremier / vekst i pensjonskostnader 
 Investeringer i kollektivtransport – utvikling og drift 
 Etterslep i vedlikehold (veier og bygningsmasse) 
 Ambisjonsnivå i vedtatte planer, samt pågående planarbeid 
 Rekruttere og beholde kompetanse 

 
Ved behandlingen av FT-sak 39/14 vedtok fylkestinget fire finansielle måltall / 
handlingsregler som retningsgivende for økonomiplan 2015-2018. En forutsetning for 
at det skulle ha noen hensikt å vedta finansielle måltall, var at måltallene måtte være 
realistiske og at de skulle styres etter på en konsekvent måte. 
 
En grunnleggende viktig forutsetning var økte frie inntekter på nivå med signalene 
som ble gitt i kommuneproposisjonen for 2015. Fylkestinget la videre til grunn at 
aktivitetsvekst i årene framover i stor grad må finansieres ved omdisponering av 
gjeldende budsjettrammer, samt effekt av omstillings- og effektiviseringstiltak. 
 
Som i fjor legger fylkesrådmannen fram en økonomiplan med stramme prioriteringer. 
Det er innarbeidet svært få økninger i driftsbudsjettet i form av nye tiltak eller styrking 
av eksisterende tiltak. For å bringe budsjett og økonomiplan i balanse samtidig som 
man øker netto driftsresultat til et mer bærekraftig nivå i løpet av planperioden, er 
vedtatte sparetiltak i økonomiplan 2014-2017 videreført med den opptrapping som 
var forutsatt i perioden 2015-2017. Sparetiltakene utgjør akkumulert om lag 125 mill. 
kroner over fireårsperioden 2014-2017. Sparetiltakene vil påvirke tjenestetilbudet. 
 
Nivået av foreslåtte investeringer er spesielt høyt i 2015 og 2016. De foreslåtte 
bevilgningene til investeringer i skolebygg og fylkesveier er på nivå med det fjorårets 
økonomiplan la opp til. 
 
Forslag til statsbudsjett for 2015 innebærer en samlet realvekst i frie inntekter for 
fylkeskommunene på 500 mill. kroner. Av veksten i frie inntekter er 200 mill. kroner 
begrunnet i behovet for fornying og opprusting av fylkesveiene. Midlene foreslås 
fordelt mellom fylkeskommunene ut fra kartlagt forfall i den enkelte fylkeskommune. 
En rapport fra Statens vegvesen i februar 2013 viste at kostnadene ved å fjerne 
forfallet på fylkesvegnettet er vesentlig lavere i Rogaland enn i landet samlet. Videre 
vil 125 mill. kroner av veksten i frie inntekter gis som kompensasjon til 
fylkeskommuner som taper mer enn 200 kroner per innbygger på systemvirkningene 
av ny kostnadsnøkkel for fylkeskommunene. 
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I kommuneproposisjonen for 2015 ble det lagt fram en ny kostnadsnøkkel for 
fylkeskommunene. Delkostnadsnøkkelen for buss og bane er i statsbudsjettet 
oppdatert med nyere analyser, som øker kriterieverdien på innbyggere i alderen 6-34 
år og reduserer kriterieverdien på innbyggere per kilometer offentlig vei og 
innbyggere bosatt spredt. For Rogaland fylkeskommune slår dette positivt ut. 
 
Rammetilskuddet til den enkelte fylkeskommune beregnes på grunnlag av såkalte 
kriteriedata. Tre av de viktigste kriteriene i den nye kostnadsnøkkelen er «Antall 16-
18-åringer», «Fylkesvegfaktor drift og vedlikehold (MOTIV-data1)» og «Søkere 
høykostnads utdanningsprogram». Som objektive kriterier for beregnet utgiftsbehov i 
2015, har Rogaland fylkeskommune følgende indeks for de tre kriteriene, målt i 
forhold til landsgjennomsnitt per innbygger. 
 
Rogaland  Indeks 
Antall 16-18-åringer (teller 44,67 pst) 106,75 pst 
Fylkesvegfaktor drift og vedlikehold (teller 12,89 pst)   69,75 pst 
Søkere høykostnads utdanningsprogram (teller 10,2 pst) 106,78 pst 
Samlet for alle kriterier (100 pst)   99,51 pst 
  
Mens Rogaland i 2014 har et teoretisk beregnet utgiftsbehov med den gamle 
kostnadsnøkkelen på 96,54 % av landsgjennomsnitt, er dette tallet for 2015 økt til 
99,51 % med ny kostnadsnøkkel. En rekke saker som tidligere ble gjenstand for 
særskilt fordeling (i tabell C) er dessuten innlemmet i kostnadsnøkkelen for 2015, 
herunder makrobevilgninger knyttet til forvaltningsreformen. 
 
Ifølge Grønt hefte2 får Rogaland en samlet positiv fordelingsvirkning som følge av ny 
kostnadsnøkkel på 347,4 mill. kroner. Virkningen fases inn med 1/5 per år i perioden 
2015-2019 i form av en ny overgangsordning. Førsteårseffekten (i 2015) av 
endringer i kostnadsnøkkelen er således 69,5 mill. kroner. 
 
Fra 2015 blir skatteutjevningen lagt om til symmetrisk utjevning mellom 
fylkeskommunene. Det innebærer at fylkeskommuner med skatteinntekter over 
landsgjennomsnittet blir trukket for 87,5 pst av differansen mellom egen 
skatteinngang og landsgjennomsnittet. For RFK er den beregnede positive effekten 
av omleggingen 24,5 mill. kroner i økte frie inntekter. 
 
Fylkeskommunenes økonomiske handlingsrom blir i stor grad definert av sentrale 
myndigheter, som fastsetter nivå for frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Det er 
således viktig å operere med oppdaterte fordelingsmekanismer som speiler dagens 
realiteter. Fylkesrådmannen oppfatter at dette i langt større grad er tilfelle med den 
nye kostnadsnøkkelen enn den gamle utdaterte kostnadsnøkkelen.  
 
Inntektssiden i økonomiplanen er nå mer forutsigbar enn på samme tidspunkt i fjor, 
men det er fortsatt knyttet usikkerhet til fordelingen mellom fylkeskommuner. 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i samarbeid med 
Samferdselsdepartementet gjøre en vurdering av hele delkostnadsnøkkelen for 
kollektive ruter fram mot kommuneproposisjonen for 2016. 

                                            
1 MOTIV (SINTEF-verktøy) som brukes til å beregne vedlikeholdsbehovet for blant annet riksveger. 
2 Beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2014-2015) fra KMD. 

36

Rogaland fylkeskommune Økonomiplan 2015-2018



3 
 

Staten, Rogaland fylkeskommune og involverte kommuner har inngått avtale om 
midler fra belønningsordningen for perioden 2013-2016. Samferdselsdepartementet 
har lagt til grunn et samlet statlig tilskudd på 215 mill. kroner i fireårsperioden, gitt at 
byområdet oppnår målet om nullvekst i personbiltrafikken i perioden 2013-2016. Årlig 
utbetaling i tråd med avtalen er avhengig av Stortingets vedtak om bevilgninger det 
enkelte år. Det er lagt opp til følgende finansiering: 35 mill. kroner i 2013 og 60 mill. 
kroner per år i perioden 2014-2016. Fylkesrådmannen redegjør i forholdsvis grove 
trekk for den konkrete anvendelsen av belønningsmidler i denne økonomiplanen. For 
øvrig vises det til parallelle saker. 
 
I 2015-2018 tas det høyde for at inntektene fra konsesjonskraft blir ytterligere 
redusert. Fra 2014 til 2015 er anslått nettobidrag redusert fra 67 mill. kroner i 
opprinnelig budsjett 2014 til 55 mill. kroner i 2015. Fra 2018 er dessuten 
inntektsgrunnlaget truet av potensielle strukturelle endringer i kommunesektoren, 
som fylkesrådmannen velger å ta høyde for i økonomiplanen. 
 
Store investeringer medfører økende lånegjeld i første del av planperioden. Fra et 
nivå på rundt 5,0 mrd. kroner ved utløpet av 2014 vil gjelden øke til ca. 6,1 mrd. 
kroner ved utløpet av 2016, og videre til 6,3 mrd. kroner ved utløpet av 2018. I 
inneværende år (2014) øker lånegjelden med drøyt 700 mill. kroner. Årlige netto 
finansutgifter (renteutgifter og avdrag på lån fratrukket renteinntekter mv.) stiger med 
om lag 77 mill. kroner fra 2014 til 2018. 
 
Fylkesrådmannen er bekymret for den stigende gjeldsgraden i Rogaland 
fylkeskommune. Ved inngangen til økonomiplanperioden er gjeldsgraden nærmere 
90 pst av driftsinntekter. Med historisk lave renter og høy lånegjeld er nå 
renterisikoen ekstraordinært høy. En høy andel rentesikring innebærer at risikoen er 
høyere noen år fram i tid. 
 
En stor utfordring for kommunesektoren er vedvarende høye pensjonspremier/-
kostnader. Det er flere faktorer som har trukket premienivået opp de siste årene. 
Hovedårsaken er sterk lønnsvekst og lav rente. I tillegg har Finanstilsynet stilt krav 
om at pensjonsordningene må ta høyde for økt levealder. Innføring av økt levealder i 
beregningsforutsetningene økte nivået på løpende premier vesentlig fra 2013 til 
2014. Fylkesrådmannen forventer at det samlede premienivået reduseres noe i 2015. 
 
Fylkesrådmannen har videreført arbeidet med å fremstille en mer realistisk 
økonomiplan for de fire årene som inngår i planen, og da med en større 
oppmerksomhet rettet mot årene som følger etter budsjettåret (2015) enn det som 
tradisjonelt har vært tilfelle. Dette speiles i fagavdelingenes analyser, med flere 
innslag av demografiske variabler og andre forhold som sannsynliggjør en realøkning 
eller -nedgang på utgiftssiden. Fylkesrådmannen mener først og fremst at dette er 
viktig for ikke å undervurdere utgiftene. Vårt ønske er å unngå at marginene blir for 
små i årene framover. Det økte finansielle handlingsrommet, som følger av endringer 
i inntektssystemet, bør først og fremst brukes til å gjenvinne økonomisk bærekraft. 
 
Fylkesrådmannen tar for seg finansielle måltall / handlingsregler i lys av de 
premissene som ble lagt til grunn for økonomiplanen i juni, og illustrerer utviklingen 
det nå legges opp til i perioden fram mot 2019, jf. kapittel 4.1 og 4.2. 
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2 SAMMENDRAG 
 
2.1 HOVEDTREKK I BUDSJETTFORSLAGET FOR 2015 

 
Rogaland fylkeskommune styrer mot et meget svakt netto driftsresultat i 2014. Det 
budsjetterte resultatet i 2014 er svekket fra opprinnelig budsjett på grunn av svikt i 
skatteinngangen for fylkeskommunene. Skatteanslaget for fylkeskommunene samlet 
ble nedjustert med 245 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2014, og videre 
nedjustert med 150 mill. kroner i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 
2015. 
 
Reelt sett er handlingsrommet i drift noe styrket fra 2014 til 2015 som følge av økte 
frie inntekter. Dette har blant annet sammenheng med endringer i inntektssystemet 
for fylkeskommuner, som gir Rogaland fylkeskommune en forholdsvis høy vekst i 
inntektene. 
 
Salderingen av driftsbudsjettet for 2015 er likevel krevende av flere årsaker. Noen av 
de viktigste faktorene er økte kapitalkostnader, forholdsvis høy lønnsvekst og 
vedvarende høye pensjonspremier. På flere områder er det en kostnadsøkning som 
er større enn ordinær pris- og lønnsvekst. Svakere skatteinngang enn forutsatt i 
første halvdel av 2014, fram til RNB 2014, har negativ innvirkning også på nivået av 
frie inntekter i 2015. I tillegg er inntekter fra konsesjonskraft ytterligere redusert. 
 
Isolert sett er det positivt at fylkeskommunene får tilført friske midler som henføres til 
Nasjonal transportplan 2014-23. Rogaland får imidlertid langt mindre per innbygger 
enn gjennomsnittet av fylkeskommuner. Økningen i 2015 er på 8,8 mill. kroner til 
44,0 mill. kroner, som andel av 1.003 mill. kroner for landet. 
 
Driftsnivået for fylkeskommunens kjerneoppgaver må vurderes i lys av 
fylkesrådmannens forslag til saldering av budsjettet for 2015. For å komme nærmere 
oppnåelse av finansielle måltall i økonomiplanperioden, foreslår fylkesrådmannen 
noen konkrete budsjettreduksjoner. For øvrig videreføres sparetiltak som ble vedtatt i 
økonomiplan 2014-2017, med forutsatt opptrapping i 2015. 
  
I budsjettforslaget for 2015 har fylkesrådmannen økt egenfinansieringen av 
investeringer fra 40 mill. kroner i opprinnelig budsjett 2014 til 133 mill. kroner. Dette 
er 10 mill. kroner mindre enn det som var forutsatt i 2015 ved forrige rullering av 
økonomiplanen (143 mill. kroner). 
 
Nivå for frie inntekter er oppjustert i forhold til departementets forutsetninger i forslag 
til statsbudsjett. I beregningen er det tatt hensyn til utviklingen i skatteinntekter hittil i 
2014 og høyere vekst i innbyggertallet enn landsgjennomsnitt. Fylkesrådmannen har 
ikke lagt inn ytterligere påplussinger begrunnet i konjunkturelle forutsetninger, og ser 
således ikke at det er et grunnlag for å gjøre dette i årets økonomiplan. 
 
Det er begrenset mulighet for å realisere ambisjonsnivået i vedtatte planer. For å 
kunne realisere de høyest prioriterte nye tiltak, er det i noen grad foretatt kutt og 
omdisponeringer i eksisterende budsjett. 
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I forbindelse med salderingen av driftsbudsjettet er det innarbeidet 158,8 mill. kroner 
til styrking av diverse budsjettposter, ref. oppsummeringen i kapittel 6.11. Av dette 
gjelder 105,3 mill. kroner kostnadsøkning knyttet til eksisterende drift. 53,5 mill. 
kroner er kategorisert som nye tiltak / styrking av eksisterende tiltak, herunder: 

 
 14,2 mill. kroner i forbindelse med ny forskrift om tunnelsikkerhet 

(frie inntekter øker tilsvarende). 
 10,95 mill. kroner knyttet til økt volum av lærekontrakter – bedriftstilskudd, 

fagprøver og stimuleringstilskudd til nye lærebedrifter. 
 12,4 mill. kroner til 18,5 nye klasser høsten 2015. 
 5,9 mill. kroner til andre nye tiltak i videregående opplæring. 
 10,0 mill. kroner til andre nye tiltak eller styrking av tiltak. 

 
Budsjettet for kollektivtransport innebærer en nominell økning på 37,3 mill. kroner i 
rammetilskuddet til Rogaland kollektivtrafikk FKF (RKT). Dette tilsvarer en økning på 
om lag 5,0 pst fra opprinnelig budsjett 2014. Det er innarbeidet krav om 
effektivisering/sparetiltak på 10 mill. kroner og en forutsatt økning i passasjerinntekter 
på 5 mill. kroner (tilsvarende knapt 2 pst). 
 
Budsjett for drift og vedlikehold av veier økes med 23 mill. kroner i forhold til 
opprinnelig budsjett 2014. Økningen tilsvarer den dokumenterte økningen i bundne 
kostnader (funksjons-/fagkontrakter). Fylkesrådmannen har ikke videreført et 
engangstilskudd i 2014 på 34,1 mill. kroner til 2015. Den foreslåtte rammen er lavere 
enn det beregnede utgiftsbehovet som fremkommer ved bruk av MOTIV-data. 
Ovennevnte beløp til tiltak i forbindelse med ny forskrift om tunnelsikkerhet er lagt inn 
i tillegg til den indeksjusterte rammen. Budsjett for ferjedrift nedjusteres med 4,3 mill. 
kroner i forhold til opprinnelig budsjett 2014. 
 
I forbindelse med salderingen er det innarbeidet reduksjoner i basis på ca. 109,9 mill. 
kroner innen driftspostene, ref. oppsummeringen i kapittel 6.11. Av dette er 34,4 mill. 
kroner økt effekt av sparetiltak vedtatt i FT-sak 95/13. Videre er 55,2 mill. kroner nye 
reelle reduksjoner, herunder uttrekk av engangsbevilgningen i 2014 på 34,1 mill. 
kroner til drift og vedlikehold av fylkesveier og 10,0 mill. kroner i forutsatt 
effektivisering i RKT. 5,0 mill. kroner er forutsatte økte inntekter (RKT) og 15,3 mill. 
kroner er spesifikke reduksjoner i kostnadsnivået. 
 
I tråd med fylkestingets vedtak i økonomiplan 2014-2017 er det innarbeidet 
stillingsreduksjoner i sentraladministrasjonen tilsvarende 10 årsverk med 
helårsvirkning fra 2015. Fylkesrådmannen viser også til tidligere vedtak om 
vakanse/omstilling/effektivisering/stillingsreduksjoner. I 2012 og 2013 er det samlet 
innarbeidet og fordelt (mellom avdelingene) konkrete besparelser på drøyt 16 mill. 
kroner knyttet til hovedsakelig lønnsutgifter. 
 
Fylkesrådmannen legger fram et saldert forslag til driftsbudsjett for 2015. Forslag til 
sparetiltak/budsjettreduksjoner framgår av avdelingenes redegjørelse, herunder 
sparetiltak vedtatt i FT-sak 95/13. Fylkesrådmannen redegjør for tekniske 
budsjettforutsetninger i kapittel 3.3. 
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2.2 UTVIKLING OG PRIORITERING I ØKONOMIPLANPERIODEN 
 
Investeringer gjennomføres i samsvar med tidligere vedtak i fylkestinget. Utgifter og 
tidsprofil er som vanlig oppdatert i tråd med kostnadsutvikling og faktisk framdrift. Det 
er innarbeidet to nye prosjekter i opplæringssektoren, som er mindre vesentlige i 
størrelse. Et hovedtrekk fra forrige økonomiplan er at fylkestinget har innarbeidet 
nødvendig renovering/standardheving av gamle ventilasjons- og varmeanlegg som 
spesifikke prosjekter. Også flere av de store prosjektene dreier seg i betydelig grad 
om styrket innemiljø (arbeidsmiljøet for elever og lærere) og kostnadseffektivisering i 
kraft av energiøkonomisering. Sistnevnte danner til en viss grad motvekt til økte 
kapitalkostnader. 
 
Fylkesrådmannen har tidligere antydet at dersom man ønsker å gjøre tilpasninger i 
investeringsbudsjettet, er veisektoren den mest nærliggende å vurdere. 
Dokumentasjonen av forfall, som viste at Rogaland har et forholdsvis lavere behov 
for opprusting og fornying av fylkesveier, er en faktor i prioriteringsdiskusjoner.  I 
økonomiplaner etter forvaltningsreformen (2010) er det innarbeidet store beløp til 
investeringer i samferdsel. Dette inntrykket ble forsterket gjennom store 
tilleggsbevilgninger i 2013 i forbindelse med T-forbindelsen. 
 
I planperioden 2014-2017 vedtok fylkestinget et noe lavere nivå av investeringer i 
veisektoren finansiert av fylkeskommunale midler. Handlingsprogrammet for 
fylkesveier 2014-2017 viste imidlertid at nivået av ekstern finansiering øker betydelig 
utover i planperioden. Fylkesrådmannen redegjør for tilpasninger og strategier i et 
senere kapittel og i egne saker. 
 
Samlet, inkludert refusjon av tidligere forskudd, er det i 2015 lagt inn hele 595,3 mill. 
kroner i fylkeskommunale investeringer i veier, herunder 529,7 mill. kroner som 
forvaltes av Statens vegvesen. Dette er om lag 180 mill. kroner mer enn 
fylkesrådmannen vurderer som forsvarlig i et langsiktig perspektiv. I forrige 
økonomiplan ble det lagt opp til høyere investeringer i 2015 på grunn av Sandsfjord 
bru og tilsvarende lavere aktivitet i 2014, 2016 og 2017. Fylkesrådmannen har støttet 
seg på dette vedtaket. 
 
I tillegg til ovennevnte bruttobevilgninger kommer momsutgifter for eksternt 
finansierte prosjekter, som ses i sammenheng med momskompensasjon 
(administreres av RFK). 
  
Store investeringer medfører økt lånegjeld i årene framover. Fra et nivå på ca. 4,3 
mrd. kroner ved utløpet av 2013 vil gjelden øke til ca. 6,3 mrd. kroner ved utløpet av 
2018. Gjeldsøkningen er om lag på samme nivå som forespeilet i økonomiplan 2014-
2017. 
 
På grunn av stor gjeldsøkning vil utgifter til renter og avdrag stige med om lag 48 mill. 
kroner fra opprinnelig budsjett 2014 til 2015. Fylkesrådmannen opererer med en 
rentebane som speiler Norges Banks rentesyn, og legger til grunn at flytende renter 
stiger med 0,8 prosentpoeng fra 2015 til 2018. På den annen side forventes lavere 
fastrenter ved inngåelse av nye rentesikringsavtaler. Kapitalkostnadene (renter og 
avdrag) vil stige med om lag 29 mill. kroner de tre siste årene i planperioden. 
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Andel av momsrefusjon fra investeringer som kunne benyttes i driftsbudsjettet, ble 
redusert med 20 % hvert år i perioden 2010-2014. Fra 2014 er momsrefusjon fra 
investeringer en ren investeringsinntekt. Rogaland fylkeskommune har et høyt 
investeringsnivå. Endringen betyr dermed en vesentlig reduksjon i driftsinntekter – 
men med en tilsvarende økning i inntekter i investeringsbudsjettet. Både anvendelse 
av momsrefusjon og egenfinansiering i form av overføring fra drift til investering 
inngår som finansiering i investeringsbudsjettet, og det kan til en viss grad være 
naturlig å vurdere disse to elementene i en sammenheng. 
 
Inntekter fra konsesjonskraft er redusert også i 2015. Den største risikoen utover i 
planperioden er knyttet til strukturelle endringer (kommunesammenslutninger), som 
fylkesrådmannen finner det forsvarlig å ta høyde for gjennom et redusert 
inntektsanslag fra 2018. Nettoanslaget senkes fra 55 mill. til 40 mill. kroner fra 2018. 
 
Utviklingen i frie inntekter vil være avgjørende for framtidig handlingsrom og våre 
muligheter for å opprettholde ønsket finansiell handlekraft, og for å realisere 
ambisjonsnivået i vedtatte planer. En fylkeskommune har som kjent liten mulighet til 
å påvirke egne inntekter. 
 
Inntektsutviklingen for kommunesektoren blir i hovedsak fastsatt av sentrale 
myndigheter, men for den enkelte kommune/fylkeskommune er også de mer tekniske 
sider ved inntektssystemet av vesentlig betydning. 
 
I 2013 ble det varslet at ny kostnadsnøkkel for fylkeskommunene – som skulle 
inkludere virkningene av forvaltningsreformen i 2010 – skulle være på plass fra og 
med budsjettåret 2014. I kommuneproposisjonen for 2015 ble dette endelig realitet. 
Endringene har rettet opp flere skjevheter. Fram mot 2019 gir dette RFK et finansielt 
handlingsrom som er mer i tråd med vårt utgiftsbehov. Forutsetningene i denne 
økonomiplanen skiller seg dermed vesentlig fra fjorårets økonomiplan. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har som nevnt varslet en revurdering 
av hele delkostnadsnøkkelen for kollektive ruter fram mot kommuneproposisjonen for 
2016. Fylkesrådmannen vil understreke at det er usikre forhold knyttet til vårt 
inntektsgrunnlag, og at det ikke kan utelukkes til dels store utslag også i årene 
framover. 
 
Fylkesrådmannen foreslår at handlingsrommet i drift gradvis styrkes i løpet av 
planperioden. Fylkesrådmannen legger til grunn at det må frigjøres minimum 5 pst av 
driftsinntektene til egenfinansiering av investeringer fra 2019. 
 
Rogaland fylkeskommune har liten eller ingen akkumulert sparing fra tidligere år i 
form av egenkapital / frie fond. I praksis betyr dette at små prosentvise avvik i netto 
driftsutgifter vil måtte dekkes av løpende inntekter i påfølgende år. Sammenligninger 
med andre fylkeskommuner viser at RFK også bør styrke soliditeten gjennom 
avsetninger til frie fond (disposisjonsfond), nettopp for å være i stand til å jevne ut 
naturlige svingninger. Eventuelle budsjettoverskudd (regnskapsmessige 
mindreforbruk) i planperioden bør fortrinnsvis brukes til å styrke soliditeten, men kan 
også brukes til å øke egenfinansieringen av investeringer utover planlagt nivå. 
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2.3 OPPBYGGING AV BUDSJETTDOKUMENTET 
 
I kapittel 3 foretas en kort gjennomgang av Rogaland fylkeskommunes økonomiske 
status fram til og med 2013. Det gis også en vurdering av framlagt forslag til 
statsbudsjett og hvilken effekt dette har for fylkeskommunens økonomi. Det er i 
tillegg redegjort for de tekniske budsjettforutsetninger. 
 
Kapittel 4 gir et bilde av premissene for budsjettarbeidet i sak om økonomiske mål 
og prioriteringer, samt en tilbakemelding om hvordan de enkelte punkter i 
fylkestingets vedtak er håndtert. 
 
Investeringsbudsjettet er nærmere omtalt i kapittel 5. Det gis en oversikt over de 
faktorer som har påvirket størrelse og sammensetning av investeringsbudsjettet. 
Videre presenteres det konkrete forslag til investeringsbudsjett for perioden samt en 
nærmere omtale av de enkelte prosjekter. 
 
Driftsbudsjettet er nærmere omtalt i kapittel 6 med en sektorvis beskrivelse av det 
framlagte forslag. I kapittel 6.11 – 6.13 oppsummeres forslag til budsjett og 
økonomiplan, herunder en særskilt redegjørelse for forventede eller sannsynlige 
realendringer i planperiodens tre siste år. 
 
Forslag til vedtak framgår av kapittel 7. 
 
Konkret forslag til bevilgning i 2015 samt prioriteringer for resten av økonomiplan-
perioden framgår av vedlagt tallbudsjett. 
 
Det vises til egne ”bestillingssaker” som fremmes til fylkestinget for henholdsvis 
kollektivtrafikk, fylkesveier og tannhelsetjenester. Det vises også til egen sak om 
tilbudsstrukturen for skoleåret 2015/16. 
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3 STATUS FOR FYLKESKOMMUNENS ØKONOMI ETC.  
 
 
3.1 HISTORISKE NØKKELTALL 
 
Regnskapsmessig resultat: 
 
 Regnskapsresultat 

(mill. kr.) 
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 

Rogaland Snitt 18 fylkeskomm. 1)

1995        2,5 - 0,3   3,1 
1996 -    81,3 - 2,1   1,8 
1997 -    34,7 - 0,1   2,5 
1998      81,5   2,6   0,4 
1999 -   28,5 - 0,5 - 0,8 
2000 - 118,4 - 1,8 - 0,3 
2001 - 129,4 -2,4 -1,8 
2002      0,0 10,2   8,3 
2003      0,0   0,9   1,1 
2004    72,4   5,2   4,3 
2005   101,4    4,8   4,0 
2006  171,9   6,8   5,3 
2007  115,4   3,5   4,0 
2008    42,7   0,6   2,8 
2009    70,9   3,9   4,5 
2010    80,0       7,5  2)       8,8  2) 
2011  156,1   8,2   5,5 
2012  218,7   5,0   5,2 
2013    89,2   8,0   5,9 
 

1) Gjennomsnitt for fylkeskommunene eks. Oslo. 
2) Økte frie inntekter forvaltningsreformen / økt momskompensasjon fra investeringer. 

 
I tabellen ovenfor inngår ikke de fylkeskommunale foretak. Tall for foretakene: 
 
 Regnskapsresultat Rogaland 

Kollektivtrafikk FKF (mill. kr.) 
Regnskapsresultat Tannhelse 

Rogaland FKF (mill. kr.) 
2002 -   7,0  
2003 - 12,0  
2004 - 13,2 4,2 
2005 -   4,1 6,1 
2006 - 17,3 6,3 
2007 -   4,1 2,3 
2008 -   3,4 6,4 
2009   12,7 3,5 
2010     5,9 4,6 
2011     1,9 4,3 
2012     8,6 7,0 
2013     8,1 8,8 
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Utvikling de siste år mht. langsiktig lånegjeld i kroner per innbygger: 
 
Tall pr. 31.12                1)   2) Rogaland Snitt 18 fylkeskomm. 
Gjeld pr. innbygger 2003 2.437 2.067 
Gjeld pr. innbygger 2004 2.851 2.177 
Gjeld pr. innbygger 2005 2.974 2.919 
Gjeld pr. innbygger 2006 3.515 3.459 
Gjeld pr. innbygger 2007 4.299 4.066 
Gjeld pr. innbygger 2008 4.970 4.174 
Gjeld pr. innbygger 2009 6.102 5.064 
Gjeld pr. innbygger 2010 6.500 5.938 
Gjeld pr. innbygger 2011 6.556 6.795 
Gjeld pr. innbygger 2012 7.166 7.668 
Gjeld pr. innbygger 2013 8.624 8.637 
Gjeld i % av driftsinntekter 2003 28,7 23,1 
Gjeld i % av driftsinntekter 2004 36,9 26,0 
Gjeld i % av driftsinntekter 2005 35,9 33,1 
Gjeld i % av driftsinntekter 2006 38,3 35,7 
Gjeld i % av driftsinntekter 2007 45,0 40,9 
Gjeld i % av driftsinntekter 2008 49,3 39,6 
Gjeld i % av driftsinntekter 2009 55,9 43,8 
Gjeld i % av driftsinntekter 2010 54,5 44,0 
Gjeld i % av driftsinntekter 2011 51,9 48,6 
Gjeld i % av driftsinntekter 2012 56,1 53,1 
Gjeld i % av driftsinntekter 2013 64,2 56,6 
 
   1) Tall fra Kostra-statistikk, konsern (inkl. foretak) 
   2) Gjeld er definert som langsiktig lånegjeld fratrukket utlån og ubrukte lånemidler 
 
 
3.2 FORSLAG TIL STATSBUDSJETT FOR 2015 
 
Viktige momenter i forslag til statsbudsjett for 2015: 

 
 Opplegget følger i hovedsak de premisser som ble presentert i 

kommuneproposisjonen i mai. 
 Frie inntekter for fylkeskommunene er i 2015 oppjustert med 500 mill. kroner i 

realvekst. Av dette er 200 mill. kroner begrunnet i behovet for opprusting og 
fornying av fylkesveier. Midlene gis som rammetilskudd med en særskilt 
fordeling. Midlene fordeles forholdsmessig mellom fylkeskommunene på 
grunnlag av Vegdirektoratets kartlegging av forfall på fylkesveinettet. RFK får 
om lag 8,8 mill. kroner av denne økningen. Den årlige bevilgningen til NTP 
2014-2023 er nå oppe i 1.003,4 mill. kroner, herav 44,0 mill. kroner til RFK. 

 Av økningen i frie inntekter er 125 mill. kroner tapskompensasjon for endringer 
i inntektssystemet (kostnadsnøkkelen). 

 Resterende vekst i frie inntekter (175 mill. kroner) er begrunnet i økte 
pensjonskostnader og muligheter for styrket tjenestetilbud. 
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 Demografikostnader – økte utgiftsbehov som følge av demografiske endringer 
– er av TBU3 anslått til null fra 2014 til 2015. 

 I tillegg til veksten i frie inntekter er det foreslått satt av 272 mill. kroner til 
merutgifter når forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse veitunneler for 
fylkesveier mv. iverksettes. RFKs andel av kompensasjonen for 2015 er 14,2 
mill. kroner. Kompensasjonen fordeles etter samlet lengde tunnelløp i aktuelle 
fylker som krever sikkerhetstiltak etter forskriften. 

 Grunnlagstallene for fagskoler er oppdaterte, slik at for de fylkeskommunalt 
finansierte fagskoleutdanningene er det tallet på registrerte fagskolestudenter 
høsten 2013 som blir lagt til grunn for fordelingen av midler i 2015. RFKs 
rammetilskudd for fagskoler i 2015 er forutsatt å ligge på om lag samme reelle 
nivå som i 2014 (indeksjustert fra 43,1 mill. i 2014 til 44,2 mill. kroner i 2015). 

 Lønnsvekst anslås til 3,3 pst, mens vekst i konsumprisindeks anslås til 2,1 pst. 
 Deflator (veid lønns- og prisvekst) er på 3,0 pst. 
 Statlige midler til regionalt utviklingsprogram utgjør for Rogaland 22,1 mill. 

kroner. Dette er en reduksjon på 0,5 mill. kroner fra opprinnelig budsjett 2014. 
 Rentekompensasjonsordningen for skolebygg / svømmehaller videreføres 

med en investeringsramme på 1 mrd. kroner. Dette får ingen betydning for 
Rogaland, som allerede har utnyttet sin del av totalrammen. 

 Rentekompensasjonsordningen for veier / transporttiltak i fylkene foreslås 
videreført i 2015 med en utvidelse av den årlige investeringsrammen fra 2 
mrd. kroner i 2014 til 3 mrd. kroner i 2015. RFKs «andel» er 220,2 mill. kroner 
i 2015. I statsbudsjettet for 2015 er det satt av et beløp som vil dekke statens 
renteforpliktelser på rammer stilt til disposisjon i perioden 2010-2014. Det er 
viktig å ha klart for seg at hovedstol (avdrag) finansieres av fylkeskommunene. 

 Bevilgninger i forbindelse med forvaltningsreformen (2010), tidligere særskilt 
fordelt, er nå innlemmet i den nye kostnadsnøkkelen fra 2015. Det vises til 
omtale i premissaken i juni. 

 I 2015 er det for RFK kun ovennevnte elementer (opprusting og fornying av 
fylkesvegnettet, tunnelsikkerhet og fagskoler) som blir gjenstand for særskilt 
fordeling utenfor kostnadsnøkkelen. 

 I fjor ble det vedtatt i statsbudsjettet å gi elever med fullført og bestått fag- og 
yrkesopplæring rett til påbygging til generell studiekompetanse. 
Kompensasjon for helårsvirkningen i 2015 inngår i rammetilskuddet som en 
oppgavekorreksjon og utgjør om lag 13 mill. kroner for RFK. 

 
Den nominelle veksten i fylkeskommunenes frie inntekter anslås til 4,1 pst i 2015, 
regnet fra anslag på regnskap for 2014. Med anslått prisvekst i kommunesektoren fra 
2014 til 2015 på 3 pst tilsvarer det en realvekst på 1,1 pst. Rogaland anslås å få en 
høyere vekst enn landsgjennomsnitt, 6,5 pst nominelt og 3,5 pst reelt. Endringer i 
kostnadsnøkkelen og innføringen av symmetrisk/redusert inntektsutjevning er 
hovedforklaringene. 
 
Fylkesrådmannen er fremdeles svært kritisk til at regjeringen fordeler midler til 
opprusting og fornying av fylkesveier etter dokumentert forfall, som i realiteten betyr 
at tidligere prioritering av formålet vil ha straffet seg. 

                                            
3 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) 
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3.3 TEKNISKE BUDSJETTFORUTSETNINGER 
 
Prisforutsetninger  
 
I forslag til statsbudsjett er stigning i konsumprisindeks anslått til 2,1 pst for 2015.  
 
Budsjett for de videregående skolene er justert for prisstigning på husleie, energi og 
kommunale avgifter. Skolene er også kompensert for pris- og kostnadsvekst om lag 
tilsvarende konsumprisindeksen innen de øvrige deler av driftsbudsjettet (jf. pkt. 4v i 
budsjettvedtaket for 2010 samt senere vedtak i FT-sak 44/10). Budsjettposter innen 
opplæring til kjøp av tjenester ved sosiale / medisinske institusjoner, bruk av B-timer 
samt bedriftstilskudd er indeksregulert. 
 
Tilskudd til kulturinstitusjoner er prisjustert i henhold til avtaler og framlagt forslag til 
statsbudsjett. 
 
Tilskudd til selskapene innen kollektivtransport er regulert i samsvar med avtalenes 
bestemmelser om justering i henhold til lønnsvekst, generell prisvekst samt endring i 
dieselpriser. 
 
Budsjettet for vedlikehold av bygninger og utstyr er prisregulert. Det er i 
utgangspunktet lagt inn en prisjustering av ordinært og spesielt vedlikehold på 
henholdsvis 0,8 mill. kroner og 1,0 mill. kroner, som er om lag i tråd med 
byggekostnadsindeksen. 
 
Budsjett for drift og vedlikehold av fylkesveier er regulert i henhold til dokumentert 
kostnadsvekst for inngåtte fag-/funksjonskontrakter. 
 
Som hovedregel er det innarbeidet kompensasjon for neste års prisstigning på varer 
og tjenester når dette er nødvendig for å opprettholde avtaler eller forpliktelser mv. 
For en rekke budsjettposter er det imidlertid ikke lagt inn indeksjustering. 
 
For investeringer vises til egne kommentarer. 
 
Lønnsforutsetninger 
 
I budsjettet er det forutsatt full dekning av lønnsutgifter i 2015. Alle lønnsoppgjør til 
og med 2014 som har virkning for lønnsnivået i 2015, er innarbeidet.  
 
I forslag til statsbudsjett er det forutsatt en generell lønnsvekst i 2015 på 3,3 pst i 
kommunesektoren. Dette er gjennomsnittstall og gir rom for variasjoner mellom ulike 
grupper av lønnsmottakere. I budsjettforslaget er det innarbeidet et beløp som 
tilsvarer en lønnsvekst om lag i tråd med forutsetningene i statsbudsjettet. 
 
Hovedoppgjøret i kapittel 4 per 1.5.14 er innarbeidet i virksomhetenes lønnsbudsjett, 
med unntak av de videregående skolene, hvor ingen lønnstillegg så langt i 2014 er 
tatt med i basisbudsjettet for skolene. 
 
Endringer i lønnskostnader som følge av lokale forhandlinger er som hovedregel ikke 
inkludert i avdelingenes budsjett. For politisk nivå og Rogaland kollektivtrafikk FKF er 
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det imidlertid lagt inn anslag på samlet lønnsvekst i budsjettet for virksomhetene. For 
Tannhelse Rogaland FKF er estimert årsvirkning av årets lønnsoppgjør lagt inn i 
foretakets budsjettforslag. 
 
Estimert årseffekt av lokale forhandlinger i kapittel 3, 4 og 5 høsten 2014 er ellers tatt 
høyde for ved fastsettelsen av konto for reservert til tilleggsbevilgninger ut fra 
kjennskap til kostnadsrammer for de enkelte oppgjør. Det samme gjelder virkninger 
av neste års mellomoppgjør. 
 
Det er satt av totalt 150 mill. kroner på reservertkonto for å dekke ovennevnte 
lønnsmerutgifter. Det er grunn til å understreke at lønnsreserven er mer en teknisk 
forordning enn et uttrykk for lønnsvekst, ettersom den i stor grad finansierer 
helårsvirkninger av sentrale og lokale forhandlinger i 2014, og i tillegg anslag på 
lønnsvekst utover lønnsoverheng fra 2014 til 2015. 
 
Det er satt av 14 mill. kroner til å dekke aktive seniortillegg på videregående skoler. 
Avsetningen reduseres til 13 mill. kroner i 2016 og 12. mill. kroner i 2017 i tråd med 
fjorårets sparetiltak og vedtak i administrasjonsutvalget om opphør av ordningen med 
seniortillegg. 
 
Utgifter til pensjonsordninger 
 
Premiesats i Statens pensjonskasse (SPK) er for 2015 innarbeidet med 13,6 pst. 
Dette inkluderer utgifter til AFP-ordning, men ikke arbeidstakers andel på 2 pst. 
Arbeidsgivers andel (i SPK) økte fra 13,09 pst i 2013 til 14,15 pst i 2014. 
 
Ved fastsettelsen av virksomhetenes budsjett har fylkesrådmannen lagt til grunn en 
premiesats på 20 pst for Kommunal landspensjonskasse (KLP). Denne inkluderer 
premie til AFP-ordningen, men ikke arbeidstakers andel på 2 pst. Satsen på 20 pst vil 
ikke være tilstrekkelig til å dekke den samlede premien i 2015 (inkl. 
reguleringspremie). Det er satt av en sentral reserve på 15 mill. kroner som tar høyde 
for at det samlede premiebeløpet til KLP anslås til drøyt 23 pst av 
pensjonsgrunnlaget i 2015. 
 
Retningslinjene for regnskapsføring av pensjonsutgifter innebærer at det er beregnet 
”normalpremie” som skal kostnadsføres, mens eventuelle avvik i forhold til faktiske 
utgifter det enkelte år kan avregnes over en 10-års-periode. (For premieavvik til og 
med 2010 gjaldt det en 15-års-periode). I kommuneproposisjonen for 2015 varsler 
departementet at den såkalte amortiseringstiden reduseres til 7 år med 
regnskapsmessig virkning fra 2015. 
 
I RFK er det etablert en fondsreserve til 100 pst dekning av udekkede 
pensjonspremier - tidligere års premieavvik.  Også i 2014 vil faktiske premier bli 
dekket inn. En naturlig oppfølging av dette er å budsjettere inndekning av faktiske 
pensjonspremier i planperioden 2015-2018. Amortisering eller inndekning av tidligere 
års premieavvik vil skje i kraft av fondsavsetninger. 
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Tidligere vedtak om vakanse/omstilling/effektivisering og stillingsreduksjoner 
 
I 2012 og 2013 er det samlet innarbeidet konkrete besparelser på drøyt 16 mill. 
kroner knyttet til lønnsutgifter, herunder innføring av drøyt 2 pst vakansebudsjettering 
i alle administrative funksjoner. Fjorårets økonomiplan inneholdt en oversikt over 
reduksjonene, som nå er videreført til 2015. 
 
I tråd med fylkestingets vedtak i økonomiplan 2014-2017 er det videre innarbeidet 
stillingsreduksjoner i sentraladministrasjonen tilsvarende 10 årsverk med 
halvårsvirkning i 2014 og helårsvirkning fra 2015. I tillegg er det innarbeidet 
helårsvirkning av ytterligere 5 årsverk fra 2016. Samlet utgjør reduksjonene om lag 
7,0 mill. kroner fra 2015 og 10,5 mill. kroner fra 2016. 
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4 PREMISSER FOR BUDSJETTARBEIDET 
 
4.1 ØKONOMISKE MÅL OG PRIORITERINGER 
 
 
Fylkestinget fattet følgende vedtak i FT-sak 39/14: 
 
 
Arbeidet med økonomiplan 2015-2018 skal baseres på følgende premisser: 
 
1. Investeringer skal gjennomføres i samsvar med vedtak i saker om 
 

- økonomiplan 2014-2017 / årsbudsjett 2014 
- revidert budsjett april 2014 
- revidert budsjett juni 2014 

 
2. Vedtatte sparetiltak i økonomiplan 2014-2017 gjennomføres som planlagt. 
 
3. Det er et mål å sikre en stabil og forutsigbar utvikling der innhold og kvalitet på 

tjenesteproduksjonen innen fylkeskommunens kjerneoppgaver skal 
opprettholdes på et forsvarlig nivå. 

 
4. Fylkestinget legger til grunn at midler til styrking av budsjettposter og 

realisering av nye tiltak (aktivitetsvekst) i årene framover i stor grad må 
finansieres ved omdisponering av gjeldende budsjettrammer samt effekt av 
omstillings- og effektiviseringstiltak. 

 
5. Følgende finansielle måltall / handlingsregler vedtas som retningsgivende for 

økonomiplan 2015-2018: 
 

a) Netto driftsresultat i pst av driftsinntekter trappes opp til 5 prosent i løpet 
av planperioden 2015-2018. 

 
b) Årlig egenfinansiering av investeringer skal utgjøre minimum 70 prosent 

av investeringer innen utløpet av planperioden. Prosjekter som i sin 
helhet finansieres av eksterne midler holdes utenfor ved fastsettelsen 
av øvre ramme for investeringer i et budsjettår. 

 
c) Gjeldsgrad – langsiktig lånegjeld i pst av driftsinntekter – skal ikke stige 

etter 2015. I løpet av planperioden 2015-2018 er det en finansiell 
målsetting å redusere gjeldsgraden til 85 pst av brutto driftsinntekter. 

 
d) Finansielt måltall for disposisjonsfond (utenom pensjonsfond) fastsettes 

til 3 pst av brutto driftsinntekter i planperioden 2015-2018. 
 
 
Fylkesrådmannen vil kort kommentere oppfølgingen av punktene ovenfor: 
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Investeringer i samsvar med tidligere vedtak 
 
Ved rullering av siste skolebruksplan – behandlet i fylkestinget 22.10.13, fremkom 
investeringsbehov som vesentlig oversteg nivået i økonomiplan 2013-2016. 
Fylkesrådmannen fulgte anbefalingene i planen ved utarbeidelse av økonomiplan 
2014-2017, men ga uttrykk for bekymring over at vedvarende høy investeringsvilje 
bidrar til å redusere handlingsrommet i drift. Ved behandlingen av økonomiplanen 
utsatte fylkestinget noen av investeringene i to år. 
  
En av årsakene til økte investeringer i skolebygg var at fylkesrådmannen tilrådet at 
renovering av ventilasjons- og varmeaggregat gjennomføres raskere og mer effektivt 
enn tidligere budsjett og økonomiplaner ga rom for. Dette anses som viktige tiltak av 
hensyn til arbeidsmiljøet og potensialet for energiøkonomisering. Det er innarbeidet 
besparelser i form av reduserte energiutgifter med til sammen 5,7 mill. kroner i løpet 
av planperioden, herav minst 2,7 mill. kroner i 2015. 
 
Aktuelle investeringsprosjekter som ennå ikke er igangsatt er spesielt viktige å utrede 
grundig. For store investeringer i bygg eller anlegg bør det endelige konseptvalget 
være preget av strenge prioriteringer, grundige behovsvurderinger og 
alternativanalyser, høy utnyttelse av eksisterende bygninger/tomter, oppfyllelse av 
minimumskrav og kostnadseffektiv drift. Fylkesrådmannen vil således ikke utelukke 
at prioriteringene kan måtte gjøres enda strengere i kommende økonomiplaner. 
 
Fylkesrådmannen har i sitt forslag opprettholdt samme nominelle nivå av 
investeringer i fylkesveier som i økonomiplanen for 2014-2017. I 2015 er den 
ordinære bevilgningen særskilt høy på grunn av en enkeltbevilgning til Sandsfjord bru 
på 250 mill. kroner som kommer i tillegg til tidligere ferjeavløsningsmidler. Det må 
også fremheves at refusjoner av tidligere forskudd samlet utgjør om lag 60 mill. 
kroner i 2015 og 2016. For øvrig viser fylkesrådmannen til et svært høyt 
investeringsnivå i fylkesveier i perioden før 2014. 

 
Sparetiltak i økonomiplan 2014-2017 
 
Sparetiltak på til sammen om lag 125 mill. kroner i perioden 2014-2017 er videreført i 
tråd med fjorårets økonomiplan. Akkumulert effekt av vedtatte sparetiltak er om lag 
90 mill. kroner i 2015. 
 
Effekt av tidligere omstillingstiltak er videreført på det nivået som ble forutsatt i 
tidligere økonomiplaner, jf. omtale i kapittel 3.3. 
 
Et forsvarlig nivå av tjenester 
 
Etter fylkesrådmannens vurdering er det åpenbart at tjenestekvalitet og 
tjenestestandarder/dekningsgrader settes under press når handlingsrommet i drift 
reduseres som følge av økte kapitalkostnader og pensjonspremier mv. I perioden 
2014-2017 var det umulig å saldere en forsvarlig økonomiplan uten å aktualisere 
sparetiltak som påvirker tjenestetilbudet og omfanget av oppgaver som utføres.  
 
Arbeidet med å implementere vedtatte sparetiltak følges opp i denne økonomiplanen, 
samtidig som fylkesrådmannen tilrår nødvendige tilpasninger for å sikre finansiell 
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bærekraft i en situasjon med svært høy lånegjeld. Fylkesrådmannen slår blant annet 
fast at økt ruteproduksjon innen kollektivtransporten ikke kan finansieres av frie 
midler, men krever tilsvarende bruk av bompenger. 
 
Videre er fylkesrådmannen i tvil om ambisjonsnivået knyttet til økt gjennomførings-
grad i videregående opplæring lar seg forsvare ut fra kommunaløkonomiske hensyn 
når målsettingene langt overgår nasjonale måltall. 
  
Omdisponeringer i budsjettet 
 
Nye tiltak / økte kostnader er i noen grad finansiert ved at det er omdisponert midler 
fra andre budsjettposter. Det vises til sektorvis omtale. Den forholdsvis høye 
realveksten i frie inntekter gjør det i større grad mulig å finansiere naturlig 
aktivitetsvekst og sannsynlig realøkning i utgifter uten krevende omstillingsarbeid. 
 
Retningsgivende finansielle måltall / handlingsregler 
 
Fylkesrådmannens økonomifaglige anbefaling er at man benytter seg av måltallene 
til å tilføre den langsiktige styringen mer konsekvenstenkning. Formålet med å 
kvantifisere måltall er nettopp å unngå å bryte med generasjonsprinsippet, som i 
praksis innebærer at overforbruk på kort sikt får utilsiktede konsekvenser for 
fremtidige brukere av fylkeskommunale tjenester. 
 
Egenfinansiering av investeringer er i dette budsjettforslaget fortsatt brukt for å 
saldere budsjettet og opprettholde et aktivitetsnivå i drift som er for høyt i forhold til 
driftsinntektene. I første del av planperioden vil netto driftsresultat således være for 
lavt, men akseptabelt i lys av utviklingen framover i tid. 
 
I tråd med FT-sak 39/14 tas det i perioden 2016-2018 sikte på at netto driftsresultat 
skal økes gradvis til om lag 5 pst av driftsinntekter. Etter planen nås målet i årene 
etter planperioden, hvor i overkant av 300 mill. kroner bør anvendes til 
egenfinansiering av investeringer for å sikre en tilfredsstillende balanse mellom drift 
og investeringer. De to første årene i planperioden vil handlingsrommet i drift fortsatt 
være på et altfor lavt nivå sett i forhold til måltallene framover i tid. 
 
Fylkeskommunene har blitt langt mer kapitalintensive virksomheter etter 
forvaltningsreformen, og det er varslet at TBU vil differensiere mellom kommuner og 
fylkeskommuner ved fastsettelse av måltall for netto driftsresultat. KS har gitt klart 
uttrykk for at måltallet for fylkeskommuner vil bli satt vesentlig over det tradisjonelle 
måltallet på 3 pst av brutto driftsinntekter. 
 
Fylkesrådmannen vil understreke at finansielle måltall / handlingsregler er ment å 
være retningsgivende. Måltallene som ble vedtatt i FT-sak 39/14 er ambisiøse, og 
forutsetter strenge prioriteringer og en økning i frie inntekter som speiler det reelle 
utgiftsbehovet i Rogaland fylkeskommune. 
 
På neste side følger en prognose for utviklingen i måltallene, som en konsekvens av 
fylkesrådmannens innstilling til økonomiplan 2015-2018. 
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4.2 FINANSIELLE MÅLTALL / HANDLINGSREGLER – PROGNOSE 
 

FINANSIELLE MÅLTALL / HANDLINGSREGLER 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DRIFT
Driftsinntekter, fast justering etter budsjettår (ca-tall) 5 700,0 6 100,0 6 200,0 6 300,0 6 400,0 6 500,0 
Overføring fra drift til investeringer 39,0      133,0    120,0    211,0    264,0    334,0    
Netto avsetning til disposisjonsfond (drift) 34,0      -       -       -       -       -       
Bruk av regnskapsmessig overskudd -89,2     -       -       -       -       -       
Netto driftsresultat (korrigert) -16,2     133,0    120,0    211,0    264,0    334,0    

Netto driftsresultat (korrigert) i pst av driftsinntekter  a) -0,3      2,2       1,9       3,3       4,1       5,1       
Måltall 2,5       3,3       4,2       5,0       5,0       
Overføring til investering i pst av driftsinntekter 0,7       2,2       1,9       3,3       4,1       5,1       

INVESTERINGER
Investeringer (ekskl. prosjekter finansiert av eksterne midler) 1 207,2 1 324,9 837,2    684,9    714,6    739,8    
a) Overføring fra drift til investeringer 39,0      133,0    120,0    211,0    264,0    334,0    
b) Momskompensasjon fra investeringer 215,8    245,0    156,5    129,6    135,2    140,2    
c) Investeringsinntekter (salg/refusjoner) 21,0      29,0      -       36,0      -       -       
d) Investeringstilskudd fra stat (f.eks. til skredsikring) 60,0      33,5      5,6       -       -       -       
e) Netto bruk av fondsmidler (positivt = bruk) -2,9      11,9      -       -       -       -       
Sum a)-e): Egenfinansiering av investeringer (70 pst) 332,8    452,3    282,0    376,6    399,2    474,2    
=> Øvre ramme for investeringer i budsjettåret 475,5    646,2    402,9    538,0    570,3    677,4    
Differanse (pluss = overinvestert i mill. kroner) 731,7    678,7    434,3    146,9    144,2    62,4      

Egenfinansiering i pst av investeringer i budsjettåret  b) 27,6      34,1      33,7      55,0      55,9      64,1      
Måltall (pst) 70,0      70,0      

GJELD
Driftsinntekter, kombinasjon av løpende/fast justering (ca-tall) 5 700,0 6 100,0 6 350,0 6 600,0 6 850,0 7 100,0 
Gjeld 31.12 5 034,9 5 739,6 6 103,5 6 208,3 6 316,7 6 371,8 
Låneopptak 854,2    872,5    555,1    308,3    315,3    265,6    
Avdrag på langsiktig lånegjeld 144,0    167,8    191,3    203,4    206,9    210,6    

Gjeld i % av driftsinntekter  c) 88,3      94,1      96,1      94,1      92,2      89,7      
Måltall (pst) 85,0      

SOLIDITET (OVERSKUDD FRA TIDLIGERE ÅR)
Disposisjonsfond eks. pensjonsfond 31.12 47,0      46,5      46,7      46,4      46,6      46,6      

Disposisjonsfond i % av driftsinntekter  d) 0,8       0,8       0,8       0,7       0,7       0,7       
Måltall (pst) 3,0       3,0       3,0       3,0       3,0       3,0       

Netto driftsresultat i pst av driftsinntekter trappes opp til 5 prosent i løpet av planperioden 2015‐2018.

Årlig egenfinansiering av investeringer skal utgjøre minimum 70 prosent av investeringer innen utløpet av 
planperioden. Prosjekter som i sin helhet finansieres av eksterne midler holdes utenfor ved fastsettelsen av øvre 
ramme for investeringer i et budsjettår.

Gjeldsgrad – langsiktig lånegjeld i pst av driftsinntekter – skal ikke stige etter 2015. I løpet av planperioden 2015‐2018 
er det en finansiell målsetting å redusere gjeldsgraden til 85 pst av brutto driftsinntekter.

Finansielt måltall for disposisjonsfond (utenom pensjonsfond) fastsettes til 3 pst av brutto driftsinntekter i 
planperioden 2015‐2018.
‐ Eventuelle regnskapsmessige mindreforbruk bør anvendes til å styrke disposisjonsfond.
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4.3 IKKE-LOVPÅLAGTE OPPGAVER – HJEMMELSGRUNNLAG 
(LOVGRUNNLAG FOR SEKTORENES AKTIVITETER) 

 
 
Ved behandlingen av FT-sak 72/12 – Økonomiplan 2013-2016 – Årsbudsjett 2013 
fattet fylkestinget slikt vedtak: 
 

Fylkestinget ber om en oversikt over ikke-lovpålagte oppgaver som blir utført av 
fylkeskommunen. Kostnader, besparelsesmuligheter og ev. konsekvenser ved 
nedleggelse. 

 
Ved oppfølging av dette vedtaket måtte fylkesrådmannen gjøre en avgrensing 
mellom lovpålagte og ikke-lovpålagte oppgaver. Fylkesrådmannen vurderer det slik 
at manglende lovfesting ikke alltid betyr at fylkeskommunen står fritt til å kutte ut 
oppgavene/tjenestene. 
 
Fylkeskommunene er gjennom stortingsmeldinger, rundskriv, forventningsbrev, og 
tildeling av statlige midler med mer, tildelt en rolle i norsk forvaltning som 
fylkeskommunene er forpliktet til å fylle med innhold, selv om dette ikke er direkte 
lovpålagt. Ikke minst gjelder dette i rollen som regional utviklingsaktør, der de statlige 
forventningene til fylkeskommunene har økt betydelig de senere år, blant annet i 
forbindelse med forvaltningsreformen fra 2010. 
 
Rollen som regional utviklingsaktør omfatter hele bredden av fylkeskommunens 
oppgaver, både lovpålagte og ikke-lovpålagte. 
 
Som eget vedlegg til fjorårets økonomiplan fulgte en gjennomgang av 
hjemmelsgrunnlaget for avdelingenes aktivitet med vekt på de begrensninger 
lovverket og andre føringer gir for fylkeskommunens handlefrihet.  Ikke-lovpålagte 
oppgaver ble kartlagt og forsøkt satt inn i rett kontekst som gir en mer detaljert 
beskrivelse av lovgrunnlaget for de ulike delene av den fylkeskommunale virksomhet. 
 
Fylkesrådmannens konklusjon var at det neppe var realistisk å tro at reduksjoner i 
nivået av ikke-lovpålagte oppgaver kan gi vesentlige bidrag til salderingen av 
fremtidige driftsbudsjett. 
 
For å løse utfordringene i forhold til fremtidig budsjettbehandling og saldering anser 
fylkesrådmannen det som viktig å gjøre vurderinger av volum og dimensjonering i 
både det lovpålagte og ikke-lovpålagte tilbudet på et tidlig nok stadium. Dette for å 
sikre et handlingsrom for å gjøre kontrollerte justeringer i tilbudet. 
 
Fylkesrådmannen la blant annet til grunn at kartleggingen ga en nyttig oversikt over 
hjemmelsgrunnlaget for den fylkeskommunale virksomhet, og at den kan brukes som 
grunnlag for å avgrense og definere bestemte problemstillinger og områder som 
ønskes nærmere belyst ved senere rulleringer av økonomiplanen. 
 
For øvrig viser fylkesrådmannen til økonomiplan 2014-2017 med vedlegg. 
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5 INVESTERINGSBUDSJETTET 
 
 
5.1 GENERELLE KOMMENTARER 
 
For investeringer innen sentraladministrasjon / fellesutgifter vises til avsnitt 5.3 
som gir en nærmere beskrivelse av de enkelte prosjekter. Det samme gjelder 
tannhelse. 
 
 
SAMFERDSEL 
 
Utgangspunktet for investeringer i veisektoren er økonomiplan 2014-2017. Her ble 
den årlige ordinære rammen for regionalt finansierte prosjekter satt til 350 mill. 
kroner inkl. merverdiavgift. Tilhørende momskompensasjon og statstilskudd til 
skredsikring inngikk i den generelle finansieringen. Ved fylkesutvalgets behandling 
ble skredsikringsmidler, opprinnelig anslått til 22 mill. kroner i budsjettet for 2014, i 
realiteten omdisponert til drift/vedlikehold av fylkesveier i 2014. 
 
På grunn av vesentligheten av ordinære bevilgninger til Sandsfjord bru i 2015 og 
2016, henholdsvis 250 mill. kroner og 30 mill. kroner, ble ovennevnte ramme for 
investeringer fordelt skjevt i planperioden (2014-2017), med en planlagt bevilgning på 
530 mill. kroner i 2015, 310 mill. kroner i 2016 og 280 mill. kroner i 2017. 
 
Rammene fra fjorårets økonomiplan skulle faglig sett vært oppjustert med en indeks 
på 2,4 pst ifølge instruksjoner fra Vegdirektoratet. For det enkelte 
investeringsprosjekt har Statens vegvesen (SVV) støttet seg på indeksen ved 
utarbeidelse av investeringsbudsjettet for 2015. Likevel innebærer det samlede 
forslaget fra SVV at man har holdt seg innenfor rammen av 530 mill. kroner. 
Fylkesrådmannen forholder seg til dette og viderefører også bevilgningene for 2016 
og 2017 på samme nominelle nivå som i forrige økonomiplan. I 2018 er den ordinære 
rammen for regionalt finansierte prosjekter satt til 350 mill. kroner. 
 
I 2015 foreslår fylkesrådmannen at 27,9 mill. kroner i øremerket statstilskudd til 
skredsikring inngår i den generelle finansieringen av investeringer. Dette begrunnes i 
at porteføljen av investeringer i handlingsprogrammet for fylkesveier (2014-2017) 
allerede inneholder prosjekter som kan ses i sammenheng med bevilgningen fra 
staten. Statens vegvesen har foreslått at øremerkede tilskuddet til skredsikring 
benyttes til å øke den ordinære rammen for investeringer utover 530 mill. kroner. 
Fylkesrådmannen har ikke funnet dekning for en slik satsing. 
 
I tillegg til ovennevnte kommer refusjoner av tidligere forskutterte midler, knapt 50 
mill. kroner i 2015 og 10 mill. kroner i 2016. 
 
Fylkesrådmannen legger til grunn at alle momsutgifter knyttet til fylkesveier 
finansieres av fylkeskommunen og ses i sammenheng med tilhørende 
momskompensasjon. For eksternt finansierte prosjekter – for eksempel prosjekter 
finansiert av bompenger, er dette et nullsumspill. Bompengeselskaper finansierer 
konsekvent nettoutgifter, altså anleggskostnader ekskl. mva. I dette forslaget til 
økonomiplan legger fylkesrådmannen til grunn det samme prinsippet når det gjelder 
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anvendelse av statlige belønningsmidler til investeringer, samt ved anvendelse av 
andre eksterne tilskudd eller forskudd. Prinsippet gjennomføres også ved delt 
finansiering. Momsutgifter knyttet til ekstern finansiering vil altså (rent teknisk) 
komme i tillegg til den ordinære bevilgningen fra RFK. 
 
Det vises for øvrig til handlingsprogram for fylkesveier 2014-2017, samt egen sak om 
budsjett- og leveranseavtale med Statens vegvesen for 2015. Her er det redegjort for 
konkrete investeringer som foreslås i sektoren, herunder også prosjekter som 
finansieres helt/delvis av eksterne midler. 
 
Noen viktige prosjekter på fylkesveinettet i 2015: 
 

 Fv 46 Sandsfjord bru 
 Fv 44 Kollektivfelt Stokkaveien – Hans og Grete stien  
 Fv 44 Kollektivfelt Breidablikkveien – Stasjonsveien (Vaulen) 
 Fv 517 Skredsikring Lovraeid 
 Fv 632 Skredsikring v/Indre Eiane 

 
I tillegg kommer en rekke mindre prosjekter inkludert gang-/sykkelveiprosjekter, 
trafikksikring og miljø. 
 
Veiprosjekter finansiert med bompenger 
 
Bominntekter fra Jærenpakke 1, Haugalandspakken og Gjesdalpakken bidrar 
vesentlig til realisering av fylkeskommunal veiinfrastruktur. Hver av de tre 
finansieringspakkene er en samfinansiering basert på bompenger, statlige midler og 
fylkeskommunale midler. Bominntektene i hver av de tre pakkene er til dels sterkt 
økende på grunn av befolknings- og trafikkveksten i vårt fylke. 
 
I forslaget til investeringsbudsjett for 2015 er det lagt opp til 355,3 mill. kroner i 
samlet anvendelse av bompenger knyttet til investeringer i fylkesveinettet. Bruk av 
bompenger har ingen direkte betydning for RFKs finansieringsbehov gitt ovennevnte 
premisser om nøytralitet mellom momsutgifter og momskompensasjon. 
 
Planlagt omfang av bompengeprosjekter framgikk sist av handlingsprogrammet for 
fylkesveier 2014-2017. I perioden 2013-2015 er samlet bruk av bompenger noe 
lavere enn opprinnelig planlagt. Det er naturlig å tenke seg at deler av etterslepet tas 
inn i perioden 2016-2018. Bruk av bompenger og tilhørende utgifter er i grove trekk 
innarbeidet i denne økonomiplanen i tråd med vedtatt handlingsprogram. Forutsatt 
årlig bruk av bompenger til investeringer i fylkesveinettet er 465 mill. kroner i 2016 og 
2017. Bruk av bompenger til investeringer i fylkesveinettet vil i 2018 være minimum 
på samme nivå. Det betinger et vedtak om Bypakke Nord-Jæren med varighet fra 
2017-2032 i Stortinget høsten 2015. 
 
Belønningstilskudd for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk for perioden 2013-
2016 
 
Det er inngått avtale mellom Samferdselsdepartementet og Rogaland 
fylkeskommune, Stavanger, Sandnes og Sola kommune om belønningstilskudd for 
bedre kollektivtransport og mindre bilbruk for perioden 2013-2016: I avtalen er det 
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avsatt 35 mill. kroner for 2013 og 60 mill. kroner hvert år i perioden 2014-2016. 
Tiltakene forutsatt finansiert med denne avtalen er spesifisert i en særskilt søknad 
som ligger til grunn for avtalen. I revidert investeringsbudsjett 2014 er det faset inn 
39,4 mill. kroner i bruk av belønningsmidler. 
 
I forslaget til investeringsbudsjett for 2015 er det lagt opp til 51,7 mill. kroner i samlet 
anvendelse av belønningsmidler knyttet til investeringer. Bruk av belønningsmidler 
har ingen direkte betydning for RFKs finansieringsbehov gitt ovennevnte premisser 
om nøytralitet mellom momsutgifter og momskompensasjon. 
 
I økonomiplanen må fylkesrådmannen skissere anvendelse av belønningsmidler 
også for perioden 2016-2018. Forutsatt bruk av belønningsmidler er 50 mill. kroner til 
investeringer i 2016. Fra og med 2017 vil tilgjengelig beløp avhenge av resultatene i 
forhandlinger med staten om bymiljøavtalen og belønningsordningen. Begge 
ordninger skal ses under ett fremover. I forhold til kommende forhandlinger om 
bymiljøavtalen har fylket meldt inn til staten et behov på 3,5 milliarder kroner, 
tilsvarende 50 prosent av estimerte investeringskostnader for Bussvei 2020 
(infrastruktur kollektivtrafikk av nasjonal betydning). Minimum 60 prosent av beløpet 
vurderes å falle på tiltak i fylkesveinettet. I 2017 og 2018 er det foreløpig ikke 
innarbeidet bruk av belønningsmidler i talldelen. 
 
Skredsikring 
 
Når det gjelder skredsikring, er det bevilget 89 mill. kroner i øremerket statstilskudd til 
Rogaland i perioden 2014-2017. Beløpet er fordelt med 60 mill. kroner i 2014 og 29 
mill. kroner i 2015. Av dette er det lagt opp til at 27,9 mill. kroner anvendes til 
finansiering av planlagt skredsikring i budsjettåret (2015). I fjor la fylkesrådmannen til 
grunn at beløpet kunne brukes til finansiering av prosjekter som allerede ligger inne i 
handlingsprogrammet. Dette er også bakgrunnen for at fylkesrådmannen betrakter 
dette som generell finansiering og investeringsinntekter som er egnet til å redusere 
RFKs låneopptak, alt annet like. 
 
Investeringsprosjekter i egen regi 
 
Fylkesveier (RFK) – aksjon skoleveg 
Aksjon skolevei er midler som brukes til delfinansiering av fylkeskommunale og 
kommunale skoleveiprosjekt av mindre omfang per tiltak. 
 
Anleggstilskudd (i drift) 
 
Rv 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) - Prop. 109 S (2011–2012) 
Fylkeskommunale finansieringsbidrag i perioden 2014-2017 er 38 mill. kroner (2012-
kroner) av 112 mill. kroner (2012-kroner). I perioden 2015-2018 legges våre 
økonomiplaner i faste 2015-kroner. Restforpliktelsen anslås til drøyt 30 mill. kroner, 
som fordeles jevnt i perioden 2015-2017 i tråd med fjorårets økonomiplan. 
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OPPLÆRING 
 
Forslaget er basert på følgende forutsetninger: 
 

 Innhold i gjeldende økonomiplan 2014-2017 
 Vedtak i revidert budsjett oktober 2014 og noen enkeltsaker 

 
Fylkesrådmannens innstilling er i hovedsak basert på gjeldende økonomiplan. 
 
En av årsakene til økte investeringer i skolebygg i fjorårets økonomiplan er at 
fylkesrådmannen nå tilrår at renovering av ventilasjons- og varmeaggregat 
gjennomføres raskere og mer effektivt. I praksis betyr dette at man har justert 
realkapitalforvaltningen for å sikre formuesbevaring, forebygging av reell risiko for 
havari, og akseptabel utnyttelse av anleggene. 
 
Det er på vanlig måte foretatt en gjennomgang av framdriftsplan for de enkelte 
prosjekter, og kostnadsprofilen for det enkelte prosjekt er justert i samsvar med 
denne gjennomgangen. Aktuelle investeringsprosjekter som ennå ikke er igangsatt 
har vært spesielt viktige å utrede grundig. Fylkesrådmannen vil ikke utelukke at 
prioriteringene må gjøres strengere i kommende økonomiplaner. 
 
Salgsinntekter fra skolene på Bryne er i samsvar med avtale med Time kommune 
innarbeidet med 65 mill. kroner, herav 29 mill. kroner i 2015 og 36 mill. kroner i 2017. 
(Beløpet er oppjustert fra opprinnelig 50 mill. kroner som følge av avtalens 
bestemmelser om indeksregulering). 
 
ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV FORSLAG TIL INVESTERINGER 
 
Fylkesrådmannen har også ved denne rulleringen av økonomiplanen brukt de 
kommende åtte år som investeringshorisont. Dette skyldes dels at et åtteårig 
perspektiv gir en bedre oversikt enn lovens minimumskrav om en fireårig plan. En 
annen viktig grunn er at konsekvensene av de beslutninger som tas nå ikke fullt ut 
kommer til syne i løpet av de fire neste årene. 
 
Fylkesrådmannens innstilling innebærer følgende utvikling for investeringer, lånegjeld 
og kapitalkostnader: 
 
Tall i mill. kroner 3)2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Investeringer 1) 1.207 1.325 837 685 715 740 740 740 740
Låneopptak 854 873 555 308 315 266 266 266 266
Gjeld 31.12 5.035 5.740 6.103 6.208 6.317 6.372 6.425 6.476 6.526
Gjeldsgrad 2) 88 94 96 94 92 90 87 85 83
Kapitalkostnader 240 293 321 321 322 324 331 336 338
 

1) Brutto eksklusive veiprosjekter finansiert ved eksterne midler. 
2) Beregningen av gjeldsgrad er sjablongmessig. 
3) Revidert budsjett ved framleggelse av forslag (korrigert). 
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Til grunn for framskrivingen ligger det en forutsetning om et antatt «normalnivå» av 
fylkeskommunale investeringer i fylkesveier og skolebygg også i perioden 2019-
2022, jf. oversikter i kapittel 5.2. 
 
En forutsetning om ca. 5 pst netto driftsresultat / overføring fra drift til investering 
ligger til grunn i perioden 2019-2022. Fylkesrådmannen viser til kapittel 4.2, som 
omhandler finansielle måltall / handlingsregler. 
 
Forutsetninger for egenfinansiering og rentenivå framgår av senere omtale. Det er 
innarbeidet antatt effekt av rentekompensasjonsordninger for skolebygg og 
fylkesveier, samt rente- og avdragskompensasjon for nytt kompetansesenter i 
tannhelsetjenesten. 
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5.2      FORSLAG INVESTERINGSBUDSJETT 2015-2018
Forklaring til de enkelte kolonner i tabellen :
"Ansvar / art / prosjekt / tekst": Tilsvarer kontoplanbetegnelse i tallbudsjett
"Kostnad": Total kostnad for prosjektet
"Tidl. bevilget": Bevilget tom. 2014
"Budsj. 2015" og "2016-2018": Budsjett for økonomiplanperioden

  Tidl. Budsj.
Ansvar Tekst Kostnad bevilget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

SENTRALE STYRINGS ORGANER OG FELLESUTGIFTER

032340 IKT-investeringer
Felles, opplæring, sentraladm. 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50 8,50

ROS-analyse (oppfølging) 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nytt skoleadministrasjonssystem 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

032702 Planlegging nye prosjekter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

03270 Prosjektledere (4 årsverk) 3,65 3,65 2,75 2,75 2,00 2,00 2,00 2,00

032703 "Buffer" uforuts. investeringer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

032706 Diverse ombygginger 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60

032707 Energiøkonomisering 5,00 6,00 7,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

032708 Tekniske forskrifter / off. pålegg 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

032709 Miljøtiltak - ventilasjon 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

0327093 Miljøtiltak - miljøstasjoner/renovasjon 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0327083 Elektriske anlegg - hovedtavler 1,50 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

032712 Fylkeshuset, ombygging og uteareal 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50

37,25 32,75 30,85 30,35 29,60 29,60 29,60 29,60

Budsjett
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  Tidl. Budsj.
Ansvar Tekst Kostnad bevilget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Budsjett

SAMFERDSEL

FYLKESVEIER - STATENS VEGVESEN

04249* Ordinære midler (350 mill. per år ujevnt fordelt i 14-17) 280,00 280,00 280,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00

Sandsfjord bru, ordinære midler 250,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Sandsfjord bru, ferjeavløsningsmidler 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fylkesveier (SVV) - finansiert av eksterne midler 528,40 636,00 574,00 574,00 574,00 574,00 574,00 574,00

FYLKESVEIER - ANNET

04240251 Fylkesveier - refusjoner fra RFK 49,80 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

04240281 Fylkesveier (RFK) - aksjon skoleveg 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50

 1123,70 971,50 869,50 939,50 939,50 939,50 939,50 939,50

TANNHELSE

01920* Tannhelse - Med./tekn. Utstyr 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

IKT-utstyr 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Nye tannklinikker 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Nye lokaler for TkVest-Rogaland 59,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(kompetansesenter)

72,90 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00

DIVERSE

042500 Kultur- Bergesenhuset Vibrandsøy 23,50 11,50 4,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

032715 Dale Eiendom 49,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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  Tidl. Budsj.
Ansvar Tekst Kostnad bevilget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Budsjett

OPPLÆRING

06150 1Kvalitetsforbedrende tiltak 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30 11,30

06152 1Universell utforming 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20

061800 Inventar og utstyr (opplæring) 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20

PÅBEGYNTE PROSJEKTER

062032 Nye Bryne vgs 572,40 521,40 51,00
Inventar og utstyr 33,30 1,00 32,30

Nye Bryne vgs, bygg C (Trallfabygget) 248,90 10,00 50,00 151,50 37,40
Inventar og utstyr 21,30 5,00 16,30

062120 Gand vgs – 2. trinn rehabilitering av hovedbygget 193,50 60,00 128,50 5,00
Inventar og utstyr 14,70 14,70

Gand vgs – 3. trinn nybygg i sør og nord 189,00 10,00 109,00 70,00
Inventar og utstyr 15,80 15,80

062510 Sandnes vgs – ombygging og nybygg 204,10 100,00 104,10
Inventar og utstyr 21,90 9,50 12,40

062993 Åkrehamn vgs – ombygging / nybygg 183,20 177,70 5,50
Inventar og utstyr 18,50 18,50

062660 St. Svithun vgs – tilbygg og rehabilitering 84,00 4,20 20,00 40,00 19,80
Inventar og utstyr 10,00 5,00 5,50

062636 St. Olav vgs – tilbygg og rehabilitering 108,50 12,00 85,00 11,50
Inventar og utstyr 10,20 8,20 2,00

062186 Haugaland vgs, avdeling bil 36,80 1,00 31,80 4,00
Inventar og utstyr 4,20 4,20

062972 Ølen vgs – ventilasjon og varmeanlegg 21,00 3,00 18,00
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  Tidl. Budsj.
Ansvar Tekst Kostnad bevilget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Budsjett

IKKE PÅBEGYNTE PROSJEKTER

062741 Jåttå vgs, avdeling Hinna 57,80 1,00 5,00 14,00 37,80
Inventar og utstyr 8,40 8,40

062605 Sola vgs - arbeidsplasser, ventilasjon og varme 73,50 1,00 5,00 30,00 37,50
Inventar og utstyr 3,20 3,20

062152 Godalen vgs - ombygging og ventilasjon 68,30 1,00 4,00 30,00 33,30
Inventar og utstyr 5,30 5,30

062452 Randaberg vgs – ventilasjon og oppgradering 42,00 20,00 22,00

062331 Kopervik vgs – ventilasjon og varme 41,00 3,00 15,00 23,00

062064 Dalane vgs – ventilasjon 5,00 5,00

062814 Strand vgs - ventilasjon 4,60 4,60

062933 Vardafjell vgs - ventilasjon 2,60 2,60

AKTUELLE NYE PROSJEKTER

061xxx Tiltak lyddemping i kroppsøvingsanlegg 2,00 4,00 2,00

062741 Strand vgs - utvidelse (Naturbruk) 20,00 1,00 9,00 10,00

ANSLÅTT TILLEGG (NORMALNIVÅ) 100,00 200,00 174,50 300,00 300,00 300,00

615,40 447,90 345,50 305,70 331,70 331,70 331,70 331,70
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  Tidl. Budsj.
Ansvar Tekst Kostnad bevilget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Budsjett

SAMMENDRAG 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 37,25 32,75 30,85 30,35 29,60 29,60 29,60 29,60
Samferdsel 1123,70 971,50 869,50 939,50 939,50 939,50 939,50 939,50
Opplæring 615,40 447,90 345,50 305,70 331,70 331,70 331,70 331,70
Tannhelse 72,90 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00
Diverse 4,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Brutto utgifter 1853,25 1473,15 1258,85 1288,55 1313,80 1313,80 1313,80 1313,80

Salg eiendommer ( Bryne -Time) 29,00 0,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Statstilskudd skredsikring 27,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Statstilskudd inventar/utstyr TK Vest - Rogaland 5,60 5,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dekkes ved bompenger / annen ekstern finansiering 426,30 515,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00 465,00
Momsrefusjon eksternt finansierte prosjekter 102,10 121,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00 109,00

Egenfinansiering - overføring fra drift 133,00 120,00 211,00 264,00 334,00 334,00 334,00 334,00
Egenfinansiering - bruk av fond 11,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Momsrefusjon 244,97 156,47 129,60 135,24 140,18 140,18 140,18 140,18
Låneopptak 872,53 555,14 308,25 315,31 265,62 265,62 265,62 265,62
Sum finansiering 1853,25 1473,15 1258,85 1288,55 1313,80 1313,80 1313,80 1313,80
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5.3 KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PROSJEKTER 
 
 
INNLEDNING 
 
Som det framkommer i kommentarene til de enkelte investeringsprosjektene, varierer 
graden av nøyaktighet på kostnadstallene. Dette har sammenheng med forskjellig 
detaljeringsgrad i kalkylegrunnlaget som foreligger. 
 
Kostnadene som angis for de enkelte prosjekter er forventet kostnad sommeren 
2015. 
 
Prisjusteringsfaktoren er basert på Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks og 
erfaringstall fra Byggfakta, samt vurderinger knyttet til det lokale markedet. For 
arbeider som ikke er påbegynt, er det beregnet en prisstigning på 5 %. 
 
SENTRALE STYRINGSORGANER OG FELLESUTGIFTER 
 
Postene under sentrale styringsorganer og fellesutgifter samt kvalitetsforbedrende 
tiltak, arbeidsplasser for lærere og universell utforming har gjort det mulig å 
gjennomføre mange nødvendige tiltak ved skolene. 
 
Budsjettpostene disponeres av fylkesrådmannen. 
 
En del av investeringene fører til klare besparelser i driftskostnadene, selv om dette 
ofte ikke er hovedgrunnen til at tiltaket gjennomføres. Disse besparelsene kan være 
vanskelig å kvantifisere og finne motposter til i driften, også fordi besparelsen 
kommer på skolenes budsjett. 
 
 
INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI 
– SENTRALT STYRTE TILTAK 
 
032340 IKT-investeringer 
 
Innledning 
 
IKT- og arkivavdelingen har overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring av 
aktiviteter innenfor IKT- og arkivområdet i fylkeskommunen. Dette innebærer bl.a. 
strategiutvikling, arkivutvikling, drift av maskiner, systemer og fylkesrådmannens 
dokumentsenter. 
 
I vedtatt IKT-strategi er det lagt opp til at nye tiltak finansieres innenfor de rammer 
som er gitt i gjeldende økonomiplan. 
 
Investeringsbudsjettet dekker innkjøp av utstyr, nye programmer og 
konsulenttjenester for sentraladministrasjonen, og administrasjonen på skolene. De 
to fylkeskommunale foretakene har egne investeringsmidler. 
 
Det er ikke tatt høyde for prisøkninger på utstyr og tjenester i markedet for 2015. 
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Hovedutfordringer 
 
Hovedmålsettingen vil alltid være å gi ansatte og brukere i organisasjonen stabile og 
forutsigbare IKT-systemer. Det vil derfor være et kontinuerlig behov for å 
fornye/oppgradere fylkeskommunens IKT-infrastruktur og plattform. 
 
Viktige tiltak i 2015:  

 Oppfølging av vedtatt IKT-strategi. 
 Videreføre oppbygging av redundante dataløsninger i et datarom 2. 
 Utbytting/oppgradering av utstyr i sentraladministrasjonen og i 

administrasjonene på videregående skoler (servere, pc’er, skrivere). 
 Utbytting/oppgradering av IKT-systemer og infrastruktur, spesielt innen 

kommunikasjonsområdet. 
 Videreføring av samhandlingsløsninger som også dekker mobile enheter. 
 Klima- og energitiltak skissert i handlingsplan for klima og energi. 
 Avsluttende tiltak i ROS-analyse (kommentert i økonomiplan 2014-2017). 
 Nytt felles skoleadministrativt system (kommentert i økonomiplan 2014-2017). 

 
Innarbeidet i budsjettet (mill. kroner) 
 
Tiltak Kommentar 2015 2016 2017 2018 
Investeringer innen IKT og arkiv I henhold til tiltak nevnt over 8,5   
Avsluttende tiltak i ROS-
analyse 

Sentralt utstyr 1,5   

Nytt felles skoleadm. system Utviklingsmidler 3,0   
Sum  13,0 8,5 8,5  8,5 
 
For øvrig tar fylkesrådmannen sikte på å dekke følgende investeringer av ubrukte 
lånemidler fra tidligere års bevilgninger (mill. kroner): 

 
Nye tiltak Kommentar 2015 2016 2017 2018 
Oppgradering til Milestone 
(Agresso) 

Omfatter lisenser og 
konsulenttjenester 

0,69   

Knytte vgs til RFKs intranett Utviklingsprosjekt 0,72   
Sum  1,41   
 
Oppsummering 
 
Det foreslås en investeringsramme på 13 mill. kroner, som er innarbeidet for 2015.  
 
Dette inkluderer: 

 3 mill. kroner til nytt skoleadministrativt system vedtatt i FT-sak 33/13. 
 1,5 mill. kroner til avsluttende tiltak i henhold til ROS-analyse gjennomført 

høsten 2013. 
 
For årene 2016 til 2018 foreslås det en ramme på 8,5 mill. kr for investeringer innen 
IKT og arkiv. 
 
Behovene for investering innen IKT området endrer seg sterkt fra år til år. Det er 
derfor vanskelig å anslå budsjettene for resten av økonomiplanperioden.
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EIENDOMSFORVALTNING – SENTRALT STYRTE TILTAK 
 
032702 Planlegging nye prosjekter 
Denne posten har tidligere gått til dekning av kostnader i en utredningsfase. Med 
bakgrunn i tidligere prioriteringer, er det ikke ført opp noe generelt beløp for 2015. 
  
03270  Prosjektledere (fire årsverk) 
Interne prosjektledere er fra 2014 henført til investeringsregnskapet. 
 
032703 «Buffer» uforutsette investeringer 
Erfaringer har vist at det i budsjettåret kan oppstå investeringsbehov som ikke er 
innarbeidet i budsjettet. Det er ikke ført opp noe budsjettbeløp for 2015. 
 
032706 Diverse ombygginger 
Denne budsjettposten fanger opp akutte saker av bygningsmessig art som det ellers 
ikke er budsjettmessig dekning for i andre poster.  
 
032707 Energiøkonomisering 
Det er mange utfordringer knyttet til energiøkonomisering i fylkeskommunale bygg. 
Lover og forskrifter blir stadig skjerpet, og fylkesplanen for energi og klima har 
ambisiøse mål. Det gjennomføres kontinuerlig vurdering av aktuelle ENØK-tiltak. Ny 
teknologi og eldre anlegg gjør dette nødvendig.  Prosjekter som er gjennomført de 
siste årene viser svært god lønnsomhet. Investeringer gir ofte driftsbesparelser som 
betaler investeringen over få år. 
 
I budsjettet for 2015 er tatt inn 5,0 mill. kroner i samsvar med tidligere 
økonomiplaner. Budsjettposten går til tiltak basert på Handlingsplanen for energi og 
klima i egen virksomhet, behandlet i FU-sak 156/14.  
 
032708 Tekniske forskrifter / offentlige pålegg 
Budsjettposten omfatter fylkeskommunal bygningsmasse hvor RFK er eier eller har 
driftsansvar.  
 
Offentlige krav til huseier skjerpes på en rekke områder. Budsjettposten går til å 
dekke nye offentlige pålegg knyttet til brannsikring, elektriske anlegg, sprinkler-
anlegg, heiser, gasskjeleanlegg mv.  
 
032709 Miljøtiltak - ventilasjon 
Etter arbeidsmiljøloven har arbeidsgiver ansvar for at inneklimaet er forsvarlig.  Dette 
er ikke godt nok ivaretatt i flere av fylkeskommunens skoler. 
 
Posten til miljøtiltak har i stor grad gått til nye ventilasjonsaggregater og 
styringsanlegg til disse. Utskifting av ventilasjonsaggregater gir store energigevinster.  
 
I økonomiplanen for 2014-2017 ble det opprettet egne prosjekter for de skolene hvor 
oppgradering av ventilasjonsanlegg er helt nødvendig og har et stort omfang.  
 
Den generelle posten vil gå til mindre arbeider. Denne posten er budsjettert til 4 mill. 
kroner i samsvar med tidligere økonomiplan. 
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0327093    Miljøtiltak – miljøstasjoner/renovasjon 
Det er de siste årene etablert anlegg for kildesortering av avfall ved de fleste skolene. 
Det gjenstår nå 6 skoler. Innenfor denne budsjettposten i økonomiplanen vil de 
gjenstående skolene Skeisvang, Strand, Ølen, Åkrehamn, Randaberg og Sola også 
få miljøstasjoner for avfall i løpet av 2015-16.  
 
Tiltakene har en klar miljøeffekt og kostnadene til avfallshåndtering reduseres 
betydelig. 
 
0327083 Elektriske anlegg – hovedtavler 
De elektriske anleggene må være i orden for å ivareta brannsikkerhet og 
personsikkerhet. Basert på en registrering av tilstanden er det i økonomiplanen lagt 
inn budsjettmidler for å bringe dette i orden i løpet av de neste tre årene. 
 
032712 Fylkeshuset, ombygging og uteareal 
Ved fylkeshuset er det stadig behov for noen ombygginger for å oppnå bedre 
utnyttelse av arealene. Det gjenstår betydelige behov for oppgradering av det 
elektriske anlegget, ventilasjonsanlegget og varmeanlegget med ombygging til 
vannbåren varme. Det er avsatt 3,5 mill. kroner årlig i økonomiplanperioden til 
nødvendig oppgradering i fylkeshuset.  
 
 
TANNHELSE 
 
De foreslåtte investeringsrammer for Tannhelse Rogaland er i tråd med vedtatt 
økonomiplan for perioden 2014-2017. Fylkesrådmannen tilrår i samsvar med 
foretakets forslag at det bevilges 6 mill. kroner per år til medisinteknisk utstyr og 5 
mill. kroner per år til tannklinikker. 
 
I tillegg forutsettes det at 2 mill. kroner per år av bevilgninger til IKT-utstyr fortsatt 
anvendes innen Tannhelse Rogaland. Dette beløpet er spesifisert i eget punkt i 
investeringstabellen. 
 
Det vises til FT-sak 27/14 om etablering av nye lokaler for tannhelsetjenestens 
kompetansesenter i Rogaland. Fylkestinget gjorde følgende vedtak: 
 
1. Virksomheten til TkVest avdeling Rogaland etableres i nye lokaler i Hillevåg, 

Stavanger i samsvar med forutsetninger som skissert i foretakets styresak nr. 
12/14. 

2. Samlet ramme for investeringer til bygningsmessige tilpasninger samt 
inventar/utstyr settes til 59,9 mill. kr. inkl. mva. 

3. Budsjett for investeringskostnader forutsettes innarbeidet i økonomiplan 2015-
2018 med finansieringsbidrag fra staten slik det framgår av skriv fra Helse- og 
omsorgsdepartementet datert 14.03 2014. Av den fylkeskommunale andel 
forutsettes halvdelen dekket av Tannhelse Rogaland FKF via avsatte fondsmidler. 
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I samsvar med vedtaket er brutto utgifter ført opp med 59,9 mill. kroner i 2015. 
Kostnadene dekkes på følgende måte:   (i mill. kr) 
 
- Mva-refusjon       12,00 
- Fondsmidler Tannhelse Rogaland FKF  11,85 
- Statlig bidrag      24,20 
- Restbeløp RFK (lån/egenfinansiering)  11,85 

Sum       59,90 
 

Det statlige bidraget er fordelt på inventar og utstyr med ca. 11,15 mill. kr og 
byggeutgifter med ca. 13,06 mill. kr.  Bidraget til inventar og utstyr blir gitt som et 
investeringstilskudd og er innarbeidet i 2015 og 2016. Bidraget til de 
bygningsmessige investeringer gis som et tilskudd over en tiårsperiode og er 
innarbeidet i driftsbudsjettet som en inntektspost under ansvar 1900 renter. 
 
 
DIVERSE 
 
042500 Kultur – Bergesenhuset Vibrandsøy 
Det vises til egen sak 76/14 behandlet i regional- og kulturutvalget og FU-sak 158/14 
– Bergesenhuset – orientering om status og videre framdrift. 
 
Vedtak i FU-sak 158/14: Fylkesutvalget vedtar at før det investeres ytterligere i 
Bergesenhuset må fremtidig eierskap med Haugesund kommune avklares. Dette for 
å komme frem til en fordeling av fremtidige investeringer og drift. 
   
Fylkeskommunen har kjøpt Bergesen-huset på Vibrandsøy. Arbeidet med å sikre og 
restaurere den eldste sjøhusbygningen er tilnærmet ferdig.  
 
Byggetrinn 2, gjenreisning av et tilbygg foreligger som forprosjekt og er godkjent i 
kommunen. Dette byggetrinnet er mer sammensatt og tettere knyttet til ny bruk enn 
bygningsarbeidene har vært til nå. 
 
De samlede kostnadene for å avslutte nødvendige sikringsarbeider og fullføre 
tilbygget er stipulert til 12,0 mill. kroner. Disse investeringene er innarbeidet i 
økonomiplanen med 4,0 mill. kroner i 2015 og 8,0 mill. kroner i 2016.  
 
Høsten 2015 legges det fram en samlet plan for framtidig bruk av Bergesenhuset. 
Denne skal også inneholde utstillingsplan med kostnadsoversikt. Disse kostnadene 
vurderes ved behandling av budsjett og økonomiplan neste år. 
 
032715 Dale Eiendom 
Fylkesrådmannen viser til vedtak i FT-sak 33/14, hvor det ble vedtatt at Dale-
eiendommen forsøkes solgt i sin helhet. Det er ikke satt av midler til investeringer i 
planperioden 2015-2018. I driftsbudsjettet er det satt av 4 mill. kroner til drift i deler 
av 2015. Fylkesrådmannen vil komme tilbake til saken, jf. vedtaket i ovennevnte sak. 
 
Samlet er det bevilget 49,6 mill. kroner til investeringsprosjektet Dale Eiendom fram 
til og med 31.12.2013. 
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Fylkesrådmannen viser også til FT-sak 3/14 – Dale Eiendomsutvikling AS – Likviditet 
til driftsformål / rehabilitering av boliger for utleie og FT-sak 23/14 – Revidert budsjett 
april 2014, hvor det først ble bevilget et driftstilskudd på 2,88 mill. og et 
investeringstilskudd på 2,72 mill. kroner. Senere ble det satt av 8,9 mill. kroner i drift 
for å kunne dekke likviditet og oppfylle nødvendige betalingsforpliktelser ut 2014. 
 
 
OPPLÆRING 

Fylkesrådmannen har fullmakt til å foreta omdisponeringer innen de generelle 
budsjettposter for bygningsmessige tiltak innen skolesektoren (FT-sak 48/07). (Dette 
gjelder ansvar 032709, 06150, 06151 og 06152.) For øvrige budsjettposter refereres 
til vedtak i fylkestinget eller fylkesutvalget. 
 
06150  Kvalitetsforbedrende tiltak 
Posten går til å realisere mindre prosjekter som er omtalt i skolebruksplanen, men 
ikke oppført med egen post i økonomiplanen. Midler til mindre ombygginger 
begrunnet med endringer i tilbudsstrukturen hentes også fra denne posten. Det 
fremmes hvert år egen sak til opplæringsutvalget om prioritering og bruk av 
bevilgede midler.  
 
I økonomiplanen er det ført opp et årlig beløp på 11,3 mill. kroner, uendret fra 2014. 
 
06152  Universell utforming 
For eksisterende bygg ivaretas tilrettelegging over denne budsjettposten. 
Fylkesdelplanen for universell utforming forutsetter at alle videregående skoler skal 
være universelt utformet innen 2019.  
 
I økonomiplanen er det innarbeidet investeringsmidler til universell utforming som 
gjør det mulig å nå målet i fylkesdelplanen. 
 
Generelt vil arbeidene med universell utforming så langt det er mulig følge øvrige 
planlagte utbedringsarbeider på skolene. Fylkesrådmannen foreslår at det settes av 
6,2 mill. kroner per år i planperioden. 
 
061800 Inventar og utstyr i videregående skoler 
I vedtatt økonomiplan er det budsjettert 14,2 mill. kroner per år til innkjøp og 
fornyelse av inventar og undervisningsutstyr ved fylkeskommunens videregående 
skoler. Tradisjonelt har størstedelen av bevilgningen gått til oppgradering av 
undervisningsutstyr, og da særlig IKT-utstyr. Bevilgningen på 14,2 mill. kroner i 2014-
budsjettet er videreført i forslaget for neste planperiode. 
 
Påbegynte byggeprosjekter 

062032 Nye Bryne vgs 
Byggearbeidene med bygg A og B sluttføres våren 2015. Prosjektrammen for 
nybyggene er nedjustert i forhold til økonomiplan 2014-2017. Samlet kostnad for 
bygg A og B er 605,7 mill. kroner inkludert inventar og utstyr. Gjenstående beløp i 
2015 er noe høyere enn fjorårets økonomiplan la opp til. 
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062032 Nye Bryne vgs, bygg C (Trallfabygget) 
Forprosjektet viser at kostnaden med et nybygg ligger noe over rammen i vedtatt 
økonomiplan. Økonomiplan 2015-2018 er korrigert for dette ved at antatt 
mindreforbruk på bygg A og B er lagt til kostnadsrammen for bygg C. 
Kostnadsrammen er i økonomiplanen satt til 270,2 mill. kroner inkludert inventar og 
utstyr. 
 
062120 Gand vgs – 2. trinn rehabilitering av hovedbygget 
Byggearbeidene ble igangsatt sommeren 2014, og dette byggetrinnet skal etter 
planen ferdigstilles i 2015. Kostnadsrammen er uendret, bare tillagt prisstigning.   
 
062120 Gand – 3. trinn nybygg i sør og nord 
Budsjett for tredje byggetrinn er basert på et tidligere rom- og funksjonsprogram og et 
skisseprosjekt. Revidert rom- og funksjonsprogram ble behandlet i FT-sak 62/14.  
 
De nye forutsetningene vil danne grunnlag for en ny prosjektering fram mot et nytt 
forprosjekt. Basert på et foreløpig arealbehov, er vurderingen at en ny løsning kan 
realiseres innenfor rammen avsatt i økonomiplanen. 
 
062510 Sandnes vgs – ombygging og nybygg 
Byggearbeidene med det nye tilbygget blir sluttført i 2014. Hovedtyngden av 
kontrakter for rehabilitering av eksisterende bygg er også inngått. Prosjektet ligger så 
langt innenfor rammen i økonomiplanen. Byggearbeidene er noe forsinket og endelig 
ferdigstillelse sommeren 2015 kan bli noe forskjøvet. 
  
Økonomiplanen er korrigert for endret tidsplan, jf. revidert budsjett 2014. 
Kostnadsrammen er uendret, bare tillagt prisstigning. 
 
062993 Åkrehamn vgs – ombygging / nybygg 
Hoveddelen av skolen ble tatt i bruk til skolestart 2014. Byggebudsjettet har en 
underdekning på 5,5 mill. kroner. I økonomiplanen er det lagt inn i 2015 et budsjett 
som dekker de faktiske kostnadene som påløper for å ferdigstille prosjektet. 
 
062660 St. Svithun vgs – tilbygg og rehabilitering 
Planlegging av utbygging med undervisningsrom, ressurssenter, kantine, ombygging 
av tidligere gymsal og nødvendig oppgradering av tekniske anlegg starter høsten 
2014. Planlagt byggestart er sommeren 2015. Viking FKs utbygging med fotballhall 
og idrettshall er ferdigstilt. 
 
062636 St. Olav vgs – tilbygg og rehabilitering 
Detaljprosjektet viser at omfang og kompleksitet er mer krevende enn tidligere antatt. 
Kostnadskalkylen er økt med 20,0 mill. kroner og er nå på 118,7 mill. kroner inkl. 
inventar og utstyr og tillagt prisstigning. Mindreforbruk på bygget for 
anleggsmaskinavdelingen ved Øksnevad (2014) kan ses i sammenheng med økt 
kostnadsramme for St. Olav vgs. 
 
062186 Haugaland vgs, avdeling bil 
Det er utarbeidet grunnlag for en totalentreprise for et nybygg som erstatter tidligere 
verkstedsareal. Bygget er på ca. 1.000 kvm, og planlagt byggestart er tidlig i 2015 
med ferdigstillelse i løpet av året. Dette er en framdrift som er raskere enn tidligere 
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hensyntatt. Økonomiplanen er korrigert for tidsplanen. Kostnadsrammen er uendret, 
bare tillagt prisstigning. 
 
062972 Ølen vgs – ventilasjon og varmeanlegg 
Første trinn med utskifting av ventilasjonsanlegg er gjennomført. Kostnader for 
utskifting av tekniske anlegg i Ølen er tatt med i 2016. Kostnadskalkylen er bare 
tillagt prisstigning. 
 
Ikke påbegynte prosjekter 
  
062636 Jåttå vgs, avd. Hinna 
Den eldste bygningen har ikke en tilfredsstillende standard. Det ble i 2014 utført en 
del tiltak for å oppgradere bygningen, men videre oppgradering er ikke mulig uten en 
omfattende utskifting av de tekniske anlegg. Kostnadene med oppgradering av den 
eldste delen av bygningen tilsier at rivning/nybygg vil være et økonomisk og 
funksjonelt bedre alternativ. 
 
I arbeidet med økonomiplanen for 2014-2017 valgte fylkesrådmannen å se 
oppgradering av ledig areal på Godalen vgs i sammenheng med behov for 
nybygg/erstatningslokaler på Jåttå vgs, avd. Hinna. Totalrammen for begge 
prosjektene (samlet) ble satt til 133 mill. kroner inkludert inventar og utstyr. 
  
En forutsetning i økonomiplanen var at spesialfløyen på ca. 1.000 kvm videreføres 
på Hinna. Skal denne bygningen erstattes med nybygd areal, vil kostnaden for dette 
være anslagsvis 35 mill. kroner. På grunn av et stort elevtall kan det være nødvendig 
å øke arealet i et eventuelt nybygg. 
  
Erstatningslokaler for dagens lokaler på Jåttå vgs, avd. Hinna ligger inne i 
økonomiplanen i perioden 2017-2019. Kostnadsrammen er uendret, bare tillagt 
prisstigning.      
 
062605 Sola vgs – arbeidsplasser, ventilasjon og varme 
Det er i mange år fokusert på behov for kontorarbeidsplasser for lærere som i dag 
har kontor i en midlertidig brakke og i andre lite tilfredsstillende rom. Det er også 
tidligere tatt fram andre udekkede rombehov ved skolen. Utover dette er det sterkt 
behov for nytt ventilasjons- og varmeanlegg.  En samlet vurdering gir et behov for et 
tilbygg med et kostnadsanslag på ca. 40 mill. kroner og en oppgradering av skolens 
tekniske anlegg med en kostnad på rundt 30 mill. kroner, til sammen anslagsvis 76,7 
mill. kroner inkludert inventar og utstyr.   
 
Prosjektet er tatt med i økonomiplanen i perioden 2017-2019 i tråd med vedtatt 
økonomiplan. Kostnadsrammen er tillagt prisstigning.    
 
062152 Godalen vgs – ombygging og ventilasjon 
Ventilasjonsaggregatene på denne skolen må skiftes. Dette arbeidet ble i 2014 
kostnadskalkulert til 15,0 mill. kroner. Før dette gjøres må det foreligge en avklaring 
omkring framtiden for restaurant- og matfag ved skolen.  
 
I arbeidet med økonomiplanen for 2014-2017 valgte fylkesrådmannen å se 
oppgradering av ledig areal på Godalen vgs i sammenheng med behov for 
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nybygg/erstatningslokaler på Jåttå vgs, avd. Hinna. Totalrammen for begge 
prosjektene (samlet) ble satt til 133,0 mill. kroner inkludert inventar og utstyr.  
 
Parallelt med budsjettbehandlingen legger fylkesrådmannen fram en sak om 
yrkesfag i Stavanger som også omhandler framtidig bruk av Godalen vgs. Inntil 
denne saken er ferdig utredet, er kostnadsrammen for ombygging og oppgradering 
av Godalen vgs uendret, bare tillagt prisstigning. I økonomiplanen er kostnadene lagt 
til perioden 2017-2019 i tråd med vedtatt økonomiplan.  
 
Tiltak med ventilasjons- og varmeanlegg innarbeidet i tidligere økonomiplan 
 
For de etterfølgende prosjektene er kostnadsrammen uendret, bare tillagt 
prisstigning. 
   
062452 Randaberg vgs – ventilasjon og oppgradering 
Oppgradering av ventilasjonsanlegget og annen nødvendig oppgradering av arealer 
på Randaberg vgs har en kostnadskalkyle på 42 mill. kroner. Arbeidene er planlagt 
utført i 2015 og 2016.  
 
062331 Kopervik vgs – ventilasjon og varme 
Samlet kostnadsanslag for arbeider ved Kopervik vgs er kalkulert til 41 mill. kroner. 
Byggearbeidene er i økonomiplanen lagt til 2016-2017.  
 
062064 Dalane vgs – ventilasjon 
Arbeidene knyttet til utskifting av ventilasjonsaggregatene er budsjettert til 5,0 mill. 
kroner. Tiltaket er lagt inn i 2016. 
 
062814 Strand vgs – ventilasjon 
Her må ventilasjonsaggregatene skiftes. Budsjettet er 4,6 mill. kroner. Tiltaket er lagt 
inn i 2016. 
 
062933 Vardafjell vgs – ventilasjon 
Arbeidene er kalkulert til 2,6 mill. kroner. Tiltaket er lagt inn i 2016. 
 
Aktuelle nye prosjekter 
 
062741 Strand vgs – utvidelse (Naturbruk) 
I sak 64/14 behandlet fylkesutvalget flytting av undervisningstilbudet for naturbruk fra 
Rygjabø til Strand. Det blir nødvendig å utvide arealet på Strand for å ta imot denne 
elevgruppen. 
 
Et foreløpig anslag er at behovet for et nybygg/tilbygg ved Strand vgs blir i 
størrelsesorden 450-500 kvm. Ut fra erfaringstall vil dette koste rundt 20 mill. kroner.  
 
Kostnadene med å ferdigstille et tilbygg til skolestart 2017 er foreløpig innarbeidet i 
økonomiplanen med 1 mill. kroner i 2015, 9 mill. kroner i 2016 og 10 mill. kroner i 
2017. Prosjektet utredes nærmere og tas inn i rullering av skolebruksplanen høsten 
2015. 
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061xxx Tiltak lyddemping i kroppsøvingsanlegg 
 
HAMU har i sak 28/13 og 11/14 behandlet saker om støy i forbindelse med 
kroppsøvingsaktivitet. Fylkesrådmannen har inngått avtale med Stamina om måling 
av totalt elleve skoler når det gjelder støy. Fire skoler er allerede målt og har 
støyverdier langt i overkant av godkjente nivåer. De resterende syv skolene blir 
gjenstand for måling i perioden september til november i år. Det er grunn til å tro at 
flere av disse skolene vil få resultater av målingen som tilsier at det er behov for 
fysiske tiltak. 
 
Aktuelle fysiske tiltak er først og fremst støydempende plater og lydtette skillevegger. 
Foreløpig kostnadsoverslag er kun gjort for Jåttå vgs og er i størrelsesorden 0,6 mill. 
kroner. Det foreslås avsatt 2 mill. kroner i 2015 for å ta hånd om skoler med størst 
kortsiktig behov for tiltak. 
 
062575 Skeisvang, MDD - kulturskole 
Fylkeskommunen har i samarbeid med Haugesund kommune finansiert et 
skisseprosjekt for samlokalisering av lokaler for musikk, dans og drama (MDD) ved 
den videregående skolen og arealer for den kommunale kulturskolen. Prosjektet 
hadde en samlet byggekostnad på anslagsvis 200 mill. kroner.  
 
I behandling av sak 61/14 vedtok fylkestinget at videre prosess med utarbeiding av 
forprosjekt stilles i bero i påvente av politisk behandling i Haugesund kommune. 
 
Skolen har et ønske om mer tidsriktige og fleksible lokaler til musikkundervisningen. 
Sammenlignes dagens lokaliteter på Skeisvang vgs med lokalitetene til MDD i 
Bjergsted og Vågen vgs er behovet for nybygde arealer forståelig.  
 
I tråd med vurderingene som ble gjort i økonomiplan 2014-2017, er ikke prosjektet 
innarbeidet i økonomiplan 2015-2018. 
 
062xxx Nybygg for spesialavdelingen ved Jåttå vgs 
En forutsetning i økonomiplanen var at spesialfløyen bygd i 1992 med ca. 1.000 kvm 
videreføres på Hinna. Skal denne bygningen erstattes med nybygd areal vil 
kostnaden for dette være anslagsvis 35 mill. kroner. På grunn av et stort elevtall kan 
det være nødvendig å øke arealet i et eventuelt nybygg.  
 
Prosjektet utredes nærmere og vurderes i rullering av skolebruksplanen høsten 
2015. 
 
Kostnadene med å ferdigstille et nybygg for denne avdelingen, parallelt med nye 
arealer for elevene ved service og samferdsel er ikke funnet dekning for i 
planperioden 2015-2018. Fylkesrådmannen viser til kommentarene under 
prosjektene «Jåttå vgs, avdeling Hinna» og «Godalen vgs – ombygging og 
ventilasjon», som er videreført med samme reelle ramme og tidsplan som vedtatt 
økonomiplan 2014-2017 la opp til. 
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Anslått tillegg (normalnivå) 
 
I forrige økonomiplan anslo fylkesrådmannen at 300 mill. kroner per år kan være et 
bærekraftig normalnivå når det gjelder investeringsbehov i skolesektoren. Av hensyn 
til realismen i analyser av finansielle måltall mv. ble det forutsatt et slikt 
investeringsnivå i årene som fulgte etter planperioden. Fylkesrådmannen har 
videreført denne forutsetningen. 
 
Foreløpig er det svært få konkrete prosjekter også i år 3 og 4 av økonomiplanen. 
Med tanke på rulleringen av skolebruksplanen i 2015, er det av forsiktighetshensyn 
lagt inn en post for uforutsette investeringsbehov på 100 mill. kroner i 2017 og 200 
mill. kroner i 2018. Dette er for så vidt i tråd med vedtatt økonomiplan, hvor det i 
utgangspunktet var lagt inn 300 mill. kroner i 2018. 
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6 DRIFTSBUDSJETTET 
 
 
6.1 BRUK AV KOSTRADATA 
 
 
Samtlige kommuner og fylkeskommuner har fra og med 2001 brukt kontoplan i 
henhold til KOSTRA (KOmmune – STat – RApportering).  
 
På neste side følger en tabell med diverse nøkkeltall fra 2012 og 2013 for Rogaland 
og landsgjennomsnitt. (Oslo er ikke inkludert i tallene for landsgjennomsnitt. Dette 
skyldes at Oslo både er kommune og fylkeskommune, og at tallene ikke alltid er 
sammenlignbare med de øvrige fylkeskommuner.) 
 
I grunnlagsmaterialet fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)4 finnes tall både for de enkelte 
fylkeskommuner, de enkelte regioner og landsgjennomsnitt. 
 
Fylkesrådmannen vil framheve følgende forhold ved tallene for 2013: 
 

 Rogaland ligger 9 % under landsgjennomsnitt for netto driftsutgifter til 
videregående opplæring pr. innbygger 16 – 18 år (mot 10 % i 2012). 

 Rogaland ligger 20 % under landsgjennomsnitt for netto driftsutgifter pr. 
innbygger til samferdsel (mot 17 % i 2012). 

 Rogaland ligger 3 % over landsgjennomsnitt for netto driftsutgifter pr. 
innbygger til bilruter (mot 7 % i 2012). 

 Rogaland ligger 32 % under landsgjennomsnitt for netto driftsutgifter pr. 
innbygger til administrasjon og styring (mot 33 % i 2012). 

 Tall for videregående opplæring viser dekningsgrader om lag på høyde med 
landsgjennomsnitt. 

 Tall for tannhelse viser dekningsgrader noe over landsgjennomsnitt. 
 Rogaland ligger 23 % over landsgjennomsnitt for brutto driftsutgifter til 

fylkesveier per kilometer fylkesvei (mot 29 % i 2012). 
 
 
Tall for perioden 2001 – 2013 viser at Rogalands plassering i forhold til andre 
fylkeskommuner har vært relativt stabil for mange variabler. 
 
 

                                            
4 www.ssb.no/kostra 
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Utvalgte nøkkeltall fylkeskommuner ROGALAND LANDSGJ.SNITT 1)

 2012 2013 2012 2013 
1. Finansielle nøkkeltall      
Brutto driftsresultat i % av brutto 
driftsinntekter 

5,9 6,7 4,3 4,6 

Netto driftsresultat i % av brutto 
driftsinntekter 

5,0 8,0 5,2 5,9 

Langsiktig gjeld i % av brutto 
driftsinntekter                             2) 

141,7 150,7 139,4 142,7 

Frie inntekter i kr. pr. innbygger 9.513 9.726 10.928 11.231 
Netto lånegjeld i kr. pr. innbygger 6.957 8.401 7.206 8.142 
2. Prioritering     
Netto driftsutgifter til videregående 
opplæring, kr. pr. innbygger 16 – 18 år 

131.566 136.463 145.990 150.250 

Netto driftsutgifter i kr. pr. innbygger 
samferdsel 

2.794 2.846 3.367 3.559 

- herav bilruter 1.484 1.511 1.387 1.469 
Netto driftsutgifter til administrasjon og 
styring, kr. pr. innbygger 

438 441 651 650 

3. Dekningsgrad     
Andel 16 – 18 åringer i videregående 
opplæring 

91,2 91,4 91,9 92,0 

Overgang fra grunnskole til vgs, andel 98,1 97,7 97,9 98,0 
Antall reiser pr. 1 000 innb., bilruter 50.122 49.760 55.194 55.705 
Prioriterte personer, andel under 
offentlig tilsyn i tannhelsetjenesten 

100,5 92,0 88,0 88,7 

4. Produktivitet / enhetskostnader     
Brutto driftsutgifter pr. elev, 
videregående opplæring i skole 

137.106 142.503 144.148 148.055 

Brutto driftsutgifter i kroner pr. kilometer 
fylkesvei 

182.375 187.460 141.321 151.814 

Elever pr. lærerårsverk, 
fylkeskommunale skoler 

8,6 8,9 8,6 8,7 

Andel beståtte fag- og svenneprøver 91,5 92,2 91,6 91,1 
Tannhelse – antall personer undersøkt / 
behandlet pr. årsverk 

383 400 306 311 

5. Lovanvendelse     
Andel dispensasjoner etter kulturminne-
loven i forhold til fredede kulturminner 

5 5 6 7 

 
 

1) Landsgjennomsnitt inkluderer ikke tallene for Oslo.   
 

2) Tallene for langsiktig gjeld inkluderer også pensjonsforpliktelser. 
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6.2 DIVERSE UTGIFTER / INNTEKTER 
 
 
1800 Skatteinntekter  *)    /     1840 Rammetilskudd  
 

*) (Tallene 1800 og 1840 refererer til såkalt ”ansvarsbegrep” i kontoplanen og viser 
hvor de aktuelle utgifter / inntekter ligger i tallbudsjettet.) 

 
Beløpene for frie inntekter er i forslag til statsbudsjett i 2015-kroner, dvs. justert i 
henhold til forventet pris- og lønnsstigning på 3,0 % (deflator). 
 
Samlet nominell vekst i fylkeskommunenes frie inntekter antas å bli på 4,1 % i forhold 
til anslag for regnskap 2014 (korrigert for oppgaveendringer). Vekst i skatteinntekter 
forutsettes å bli på 4,5 %, mens rammetilskuddet økes med 3,8 % i forhold til 2014. 
 
Skattøre for fylkeskommunene foreslås satt ned med 0,05 prosentpoeng til 2,60 pst i 
2015. Samlede skatteinntekter for fylkeskommunene er neste år forutsatt å bli 29.050 
mill. kroner. Ut fra Rogalands andel av samlede skatteinntekter, vil dette medføre et 
skatteanslag på 3.112,8 mill. kroner for 2015. Fylkesrådmannen har da først 
nedjustert vår andel av samlede skatteinntekter basert på inntektsutviklingen i 
perioden januar-september 2014 og videre oppjustert anslaget basert på prognoser 
for antall innbyggere 1.1.15. 
 
Rammetilskuddet for 2015 for RFK utgjør i forslag til statsbudsjett 2.291,1 mill. 
kroner. Beløpet tar opp i seg en korreksjon knyttet til fagskoler, basert på 
opplysninger om en feil i den særskilte fordelingen. Beløpet er et bruttotall hvor 
konsekvenser av skatteutjevningen ikke er inkludert. 
 
Skatteinngangen i Rogaland er høyere enn landsgjennomsnittet per innbygger. 
Systemet med løpende inntektsutjevning vil føre til at det underveis i året blir gjort 
fradrag i rammetilskuddet. Anslått skatteutjevning er basert på ovennevnte skattetall 
samt prognose for befolkningstall per 1.1.15. 
 
I planperioden består rammetilskuddet av følgende elementer, og har følgende 
utvikling: 
 
Budsjettforslag (mill. kroner) 2015 2016 2017 2018 

Innbyggertilskudd 2.518,1 2.544,1 2.570,3 2.596,1

Utgiftsutjevning -66,5 -65,9 -72,1 -93,4

Saker med særskilt fordeling 102,4 102,4 102,4 102,4

Ordinært skjønn 15,0 15,0 15,0 15,0

Overgangsordning ny kostnadsnøkkel fra 2015 -278,0 -208,5 -139,0 -69,5

SUM rammetilskudd ekskl. skatteutjevning 2.291,1 2.387,2 2.476,7 2.550,5

Skatteutjevning (symmetrisk fra 2015) -429,1 -432,0 -434,8 -437,5

SUM rammetilskudd inkl. skatteutjevning 1.862,0 1.955,2 2.041,9 2.113,0

 
Forutsatt årlig realvekst i makrorammen for fylkeskommuner i 2016-2018 er 300 mill. 
kroner, herav 200 mill. i rammetilskuddet og 100 mill. kroner i skatteinngangen. 
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Avrundet til hele millioner kroner, blir nivået for frie inntekter (skatt og rammetilskudd) 
etter dette: 
 
Budsjettforslag (mill. kroner) 2015 2016 2017 2018 

Skatteinntekter 3.113 3.134 3.154 3.174

Rammetilskudd inkl. skatteutjevning 1.862 1.955 2.042 2.113

SUM rammetilskudd ekskl. skatteutjevning 4.975 5.089 5.196 5.287

 
Den nominelle økningen i 2015 fra opprinnelig budsjett 2014 er 303,9 mill. kroner. 
 
Rammetilskuddet til den enkelte fylkeskommune fastsettes på grunnlag av såkalte 
kriteriedata og prinsippet om at ”lettdrevne” fylkeskommuner får mindre tilskudd enn 
”tungdrevne”. Fylkesrådmannen viser til tidligere omtale av endringer i 
kostnadsnøkkelen og de ulike sektornøklene. 
 
Fylkesrådmannens framskriving av befolkningstall og øvrige kriterier innebærer 
følgende utvikling i kostnadsindeksen for Rogaland fylkeskommune: 
 
Utgiftsbehov i prosent av landet 2014 2015 2016 2017 2018 

Kostnadsindeks 96,54 99,51 99,53 99,41 99,00

 
Kostnadsindeksen i 2014 er basert på gammel kostnadsnøkkel før innlemming av 
makrorammer fra forvaltningsreformen, som ble gjenstand for særskilt fordeling i 
perioden 2010-2014. 0,49 prosentpoeng under landsgjennomsnitt i 2015 gir RFK et 
trekk på 23,6 mill. kroner gjennom utgiftsutjevningen. I tillegg trekkes RFK 42,8 mill. 
kroner for elever i statlige/private skoler. 
 
Spesifikasjon av midler som fordeles særskilt i det nye inntektssystemet: 
 
Mill. kroner 2015 

Nasjonal transportplan 2014-2013 – opprusting og fornying av fylkesvegnettet 44,0

Kompensasjon forskrift om tunnelsikkerhet 14,2

Fagskoler (anslått korrigert fra 34,4 mill. kroner i statsbudsjettet – Grønt hefte) 44,2

Sum  102,4

 
Positive fordelingsvirkninger som følge av endringer i inntektssystemet fra 2015: 
 
Systemendringer (mill. kroner) 2015 2016 2017 2018 (2019) 

Ny kostnadsnøkkel (overgangsordning 5 år) 69,5 139,0 208,5 278,0 347,5

Symmetrisk skatteutjevning / 87,5 pst utjevning 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5

Fordelingsvirkning for RFK 94,0 163,5 233,0 302,5 372,0

 
1820 Konsesjonskraft 
 
Rogaland fylkeskommune har rettigheter til konsesjonskraft. Det inngås ny avtale om 
salg/forvaltning av kraften for 2015 og årene framover. Kraften omsettes via Nord-
Pool-systemet og inntektene mottas i Euro. 
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I opprinnelig vedtatt budsjett for 2014 var det forutsatt en netto inntekt på 67,0 mill. 
kroner. Det ordinære anslaget er senere nedjustert med 10,0 mill. kroner til 57,0 mill. 
kroner. På basis av den faktiske inntektsutviklingen hittil i år, framstår beløpet som 
realistisk for inneværende år (2014). Prognoser for 2015 viser en forventet netto 
inntekt fra konsesjonskraft på i underkant av 60 mill. kroner, altså om lag samme nivå 
som i revidert budsjett 2014. Fylkesrådmannen har da også hensyntatt gjeldende 
terminavtaler om valutasikring, samt tilskudd til Ryfylkefondet. 
  
Fylkesrådmannen har satt anslaget for årene 2015-2016 til 55 mill. kroner per år. Her 
er det kalkulert inn et nedsidepotensiale knyttet til prosesser som kan redusere RFKs 
volum av rettigheter, eventuelt også med tilbakevirkende kraft.  
 
I anslaget for 2015 er det foreløpig ikke inkludert noen vesentlig virkning av de 
senere års kraftutbygging i Sauda. Det er Norges Vassdrags- og Energidirektorat 
(NVE) som fastsetter fordeling av konsesjonskraft samt virkningstidspunkt. Nye 
prognoser vil bli utarbeidet når fylkesrådmannen har avklart konsekvensene for 
fylkeskommunen. 
 
Fylkesrådmannen viser også til et nedsidepotensiale knyttet til strukturelle endringer i 
kommunesektoren og pågående rettsforhandlinger. I 2018 er det tatt sjablongmessig 
høyde for kommunesammenslutninger ved at inntekten for dette året er senket til 40 
mill. kroner. 
 
 
1845 Øvrige generelle statstilskudd 
 
Beløpet gjelder ordning med momskompensasjon. Fra og med 2004 har offentlig 
sektor fått en generell refusjon for alle utgifter til merverdiavgift. Ordningen omfatter 
både driftsutgifter og investeringer. 
 
Med virkning fra 2014 skal momsrefusjon fra investeringer per definisjon betraktes 
som investeringsinntekter. I vedtatt økonomiplan 2014-2017 inngår momsrefusjon 
direkte i finansieringen av brutto investeringer. Det samme gjelder selvsagt også 
økonomlanen for 2015-2018. 
 
Fylkesrådmannen legger nå til grunn at alle momsutgifter knyttet til fylkesveier 
finansieres av fylkeskommunen og ses i sammenheng med tilhørende 
momskompensasjon. For eksternt finansierte prosjekter – for eksempel 
bompengefinansierte prosjekter, er dette et nullsumspill. Bompengeselskapet 
finansierer konsekvent nettostørrelser, altså anleggskostnader ekskl. mva. Prinsippet 
gjennomføres også ved delt finansiering. 
 
Forslag til investeringsbudsjett betyr således følgende mht. momsrefusjon, før 
eksterne midler til finansiering av fylkesveier er tatt med i regnestykket: 
 

Beløp i mill. kroner 2015 2016 2017 2018 
Momsrefusjon 245,0 156,5 129,6 135,2 
Herav fylkesveier SVV 103,5 58,9 53,2 66,5 
Herav fylkesveier for øvrig 2,9 2,9 2,9 2,9 
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I budsjettforslaget for 2015 er det innarbeidet et beløp på 180,0 mill. kroner som 
momsrefusjon fra driftsbudsjettet. 
 
I henhold til forskriftene skal momsrefusjonen føres som inntekt på de enkelte 
virksomheter hvor tilhørende utgift er generert. Fylkesrådmannen har også for 2015 
budsjettert inntekten på ansvar 1845. Gjennom året vil det bli foretatt 
budsjettendringer slik at ordningen fungerer nøytralt i forhold til virksomhetene. 
Eventuelle avvik mellom faktisk og budsjettert refusjon vil dermed framkomme på ett 
sted i regnskapet. 
 
 
1900 Renter / 1910 Avdrag 
 
Rentekostnader er budsjettert ut fra foreslått låneopptak, betingelser for eksisterende 
lån og forutsetninger om renteutvikling. Brutto renteutgifter er ført opp med et beløp 
på 176,8 mill. kroner. 
 
Ordinære renteinntekter er budsjettert med et beløp på 26,0 mill. kroner. Beløpet 
inkluderer refusjon fra Sandnes kommune i forbindelse med avtale om Vågen vgs. 
 
Som inntekt fra rente- og avdragskompensasjonsordninger er det for 2015 ført opp et 
beløp på 25,2 mill. kroner. Dette omfatter både rentekompensasjon for skolebygg 
og veier/transporttiltak (2010), samt rente- og avdragskompensasjon for TkVest – 
Rogaland. 
 
Netto renteutgifter blir dermed på 125,6 mill. kroner. Til sammenligning var netto 
renteutgifter budsjettert med 101,6 mill. kroner i opprinnelig vedtatt budsjett for 2014. 
I forhold til 2014 innebærer dermed budsjettforslaget for 2015 en netto økning på 
24,0 mill. kroner. Årsaken til økningen er i hovedsak høyere lånegjeld. 
 
Gjennomsnittlig rentesats i budsjettet for 2015 er litt lavere enn i opprinnelig budsjett 
2014. I økonomiplanen anslås flytende markedsrente (3 mnd. Nibor) å stige fra 1,75 
(1,95) pst i 2015 til 2,41 (2,76) pst i 2018. Vår flytende innlånsrente etter 
påslag/margin er oppgitt i parentes. 
 
Utgifter til avdrag er ført opp med 167,8 mill. kroner. Dette tilsvarer et anslått 
minimumsnivå i forhold til krav i lover / forskrifter. 
 
Nivå for låneopptak i perioden framgår av kapittel 5 om investeringer. Tabellen 
nedenfor viser utvikling for gjeld og kapitalutgifter i perioden: 
  

Beløp i mill. kroner 1) 2014 2015 2016 2017 2018 
Låneopptak 854,2 872,5 555,1 308,3 315,3
Renteutgifter (netto) 95,6 125,6 129,8 117,1 115,4
Avdrag 144,0 167,8 191,3 203,4 206,9
Lånegjeld pr. 31.12 5.035 5.740 6.103 6.208 6.317

 
1) Revidert budsjett ved framleggelse av forslag (korrigert). 
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Nedgangen i budsjetterte renteutgifter i perioden 2015 til 2018 skyldes en 
forutsetning om reduserte fastrenter ved utløp av eksisterende avtaler. 
 
 
1930 Dekning av tidligere års negativt driftsresultat 
 
Det er heller ikke for 2015 ført opp noe beløp til dette formål. Et eventuelt 
underskudd i 2014 skal i utgangspunktet dekkes inn i 2015. Dersom ikke dette er 
mulig, skal underskuddet dekkes inn året etter. Også et eventuelt underskudd i et 
foretak må dekkes inn senest to år etter regnskapsåret. 
 
 
1940 Bruk av disposisjonsfond 
 
Av tekniske årsaker salderes driftsbudsjettet med marginal bruk av disposisjonsfond, 
ev. avsetning til disposisjonsfond. I økonomiplan 2015-2018 er det ikke funnet rom 
for avsetninger til disposisjonsfond, men fylkesrådmannen har understreket at 
eventuelle regnskapsmessige overskudd fortrinnsvis bør benyttes til å styrke RFKs 
soliditet (bufferkapital). 
 
 
1980 Overføring til investeringsbudsjettet 
 
Budsjettert overføring i perioden 2010-2014 har hatt følgende fallende utvikling: 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 
Overføring fra driftsbudsjett 305 266 150 124 40 
 
I denne perioden har momskompensasjon fra investeringer gradvis blitt omgjort fra 
en driftsinntekt til en investeringsinntekt med en femtedel per år. 
 
Følgende opptrapping av netto driftsresultat ble vedtatt i forrige økonomiplan: 
 
 2014 2015 2016 2017 
Overføring fra driftsbudsjett 40 143 174 177 
 
Balansekravet i kommuneloven innebærer at kun investeringer kan lånefinansieres, 
og at låneforpliktelser (renter og avdrag) skal dekkes av løpende driftsinntekter. For å 
opprettholde et akseptabelt investeringsnivå i framtiden må lånegjelden holdes på et 
nivå som innebærer at renter og avdrag kan betjenes uten å redusere aktiviteten i 
drift vesentlig. Alternativet er selvsagt å ta konsekvensen av at investeringer 
prioriteres høyere, og redusere omfanget av oppgaver og tjenester i drift. På kort sikt 
er det selvsagt mulig å operere med et lavere handlingsrom i drift enn ønskelig, for å 
unngå kraftige reduksjoner i tjenestestandard eller dekningsgrader. 
 
Fylkestinget har i premissaken vedtatt at det reelle handlingsrommet i drift må økes 
til minimum 5 pst av driftsinntekter i løpet av planperioden. Et netto driftsresultat på 5 
pst av driftsinntekter utgjør om lag 300 mill. kroner i 2015. I tråd med premissene i 
juni vil fylkesrådmannen tilrå at det planlegges med et svakere resultat i første del av 
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planperioden 2015-2018, men at økte frie inntekter og effekt av vedtatte sparetiltak 
styrker handlingsrommet i drift fram mot 2019. 
 
Salderingen av årsbudsjettet for 2015 er krevende nok. I fylkesrådmannens forslag er 
nivået av egenfinansiering i 2015 noe lavere enn fylkestinget la opp til i vedtatt 
økonomiplan 2014-2017. År to i økonomiplanen (2016) er et problematisk år dersom 
deler av den økte ruteproduksjonen i kollektivtilbudet starter opp før den forutsatte 
finansieringen er på plass, jf. premisser i FT-sak 69/14 – Rutetilbudet i nytt 
bussanbud for Sør-Rogaland inkl. Nord-Jæren fra 2016/2021. 
  
For økonomiplanperioden tilrås følgende beløp: 
 
Beløp i mill. kroner 2015 2016 2017 2018 (2019)
Overføring fra driftsbudsjett 133 120 211 264 334
Prosent av driftsinntekter 2,2 1,9 3,3 4,1 5,1
 
Nivå for egenfinansiering kan vurderes i sammenheng med endringene i regelverk 
for bruk av momskompensasjon fra investeringer. Endringene har medført økt 
tilførsel av midler til investeringsbudsjettet i årene fram til 2014 og isolert sett 
redusert behovet for annen finansiering, forutsatt at man ikke har falt for fristelsen til 
å øke investeringene fra et «normalnivå». 
 
Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) vil ta 
hensyn til lov om momskompensasjon i sine beregninger av anbefalt måltall for netto 
driftsresultat for fylkeskommunene. Det forventes likevel at det blir fastsatt et eget 
måltall for fylkeskommuner som ligger vesentlig over det tradisjonelle måltallet på 3 
pst. Dette har sammenheng med at fylkeskommunene har blitt langt mer 
kapitalintensive etter forvaltningsreformen og har et behov for å reservere en større 
andel av driftsinntektene til investeringer. Fylkesrådmannen viser til kapittel 4.2 om 
finansielle måltall / handlingsregler. 
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6.3 FOLKEVALGTE ORGANER OG 
SENTRALADMINISTRASJONEN 
 
 
3000 Folkevalgte styrer, utvalg og råd 
 
Budsjettforslaget er på 37,5 mill. kroner. Rammen er økt med om lag 1,3 mill. kroner 
og er således videreført på om lag samme reelle nivå. Fastsettelsen av 
lønnsbudsjettet er basert på en konkret beregning av godtgjørelser til de folkevalgte 
og støtteordninger til partiene. 
 
Med virkning fra 1.1.14 er folkevalgte med minimum 1/3 av full godtgjørelse 
innlemmet i den ordinære pensjonsordningen for våre ansatte i KLP. Det er også 
inngått avtale om AFP 62-64 for de folkevalgte. Som i inneværende års budsjett er 
det forutsatt en gjennomsnittlig pensjonspremie på 20 % for all godtgjørelse. 
 
Det er lagt til arbeidsgiveravgift på støtte til leder-/organisasjonsarbeid. Dette 
utbetales til partiene, men i henhold til reglementet skal arbeidsgiveravgiften legges 
til. 
  
Når det gjelder andre driftsutgifter enn godtgjørelser til folkevalgte og støtteordninger 
til partiene, foreslås det at inneværende års budsjett videreføres til 2015 med 
følgende fordeling: 
 
Fylkestinget     30003010 kr 1 236 000 
Fylkesutvalget    30003011 kr 1 900 000 
Administrasjonsutvalget   30003013 kr      30 000 
Kontroll- og kvalitetsutvalget  30003014 kr    318 000 
Eldrerådet     30003022 kr      83 000 
Div. (ikke utvalgsrelatert)   30003032 kr      25 000 
Andre utvalg     30003033 kr      50 000 
Klagenemnda    30003044 kr      15 000 
Fylkesråd for funksjonshemmede  30003049 kr    260 000 
Arbeidsmiljøutvalgene   3000310 kr        1 000 
Reg. – og kulturutvalget   3000311       kr    250 000 
Samferdsel     3000401 kr    250 000 
Trafikksikkerhetsutvalget   3000402 kr      17 000 
Utsmykningsutvalget   3000501 kr        1 000 
Opplæringsutvalget    30006001 kr    250 000 
Yrkesopplæringsnemnda   30006002 kr      50 000 
Inntaksnemnda    30006005 kr        5 000 
 
 
3010 Valgutgifter 
 
I økonomiplan 2014-2017 er det innarbeidet 2 mill. kroner til gjennomføring av både 
kommune- og fylkestingsvalg i 2015 og stortingsvalg i 2017. De endelige utgiftene er 
vanskelige å forutsi. 
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Som ved valget i 2013 vil det, så langt vi er kjent med til nå, bli en mindreutgift i 
forhold til tidligere valg ved at Kommunal- og moderniseringsdepartementet stiller 
nasjonalt valgdatasystem gratis til disposisjon for både fylkeskommuner og 
kommuner. 
 
De store utgiftene er derfor knyttet til produksjon av stemmesedler og skanning, som 
i budsjettforslaget er antydet til henholdsvis kr 1.500.000 og kr 500.000. 
 
Samlet tas det utgangspunkt i regnskapstallene for 2013 når det for 2015 og 2017 
foreslås et budsjett på henholdsvis 2,208 mill. kroner og 2,3 mill. kroner. 
 
 
3080 Kontroll og tilsyn 
 
Budsjettrammen for 2015 er i samsvar med vedlagte innstilling fra kontrollutvalget på 
kr 4.516.000. (I tillegg kommer utgifter til kontrollutvalgets virksomhet med kr 560.000 
som dekkes under ansvar 3000 Folkevalgte styrer, utvalg og råd.) 
 
 
3090 Tilfeldige utgifter etter fylkesutvalgets nærmere bestemmelse 
 
Det er ført opp 1 mill. kroner, som er en videreføring av 2014-nivå. I tillegg inngår 
øremerkede tilskudd til folkehelse med kr 450.000 samt kr 200.000 til Sola-møtet. 
 
 
3099 Reservert til tilleggsbevilgninger 
 
Ansvaret inkluderer følgende anslag/ramme: 
 
  Mill. kr
Lønnsmerutgifter, årsvirkning sentralt/lokalt oppgjør – Opplæringsavdelingen 1) 87,0
Lønnsmerutgifter, årsvirkning lokale forhandlinger – Øvrige ansvar 1) 21,0
Lønnsmerutgifter, mellomoppgjør 2015 (3,3 pst vekst fratrukket overheng) 1) 42,0
Seniortillegg – Opplæringsavdeling (ikke fordelt) 1) 14,0
Sum reservert for lønnsmerutgifter (ses under ett)  164,0
Til disposisjon for fylkesutvalget 2) 2,7
Støtte til samfunnsnyttige frivillige organisasjoner  0,3
Sum annet  3,0
 

1) Jf. omtale i eget avsnitt. 
2) Videreføring av tidligere års nivå. 

 
Det tilrås at ordningen der fylkesrådmannen har fullmakt til å avgjøre søknader innen 
en økonomisk ramme på kr 100.000 videreføres. 
 
Fylkesrådmannen viser til vedtak i FT-sak 23/14, punkt 2: 
Fylkestinget ber om en sak om fremtidig støtte til samfunnsnyttige frivillige 
organisasjoner, som Kirkens SOS Rogaland, som faller utenfor de nye 
retningslinjene for grunn- og tiltaksstøtte til frivillige organisasjoner. 
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Det vises til parallell sak hvor retningslinjer for støtte til organisasjoner som faller 
utenfor de nye retningslinjene vurderes. I budsjettforslaget er det inntil videre satt av 
kr 300.000 til formålet. Beløpet er lagt inn i tillegg til en videreføring av rammen for 
grunn- og tiltaksstøtte til frivillige organisasjoner på samme reelle nivå. Sistnevnte 
post ligger under Kulturavdelingens budsjett. 
 
 
3100 Fylkesrådmannen 
 
Budsjett 2015 for fylkesrådmannen består av lønnsmidler til fylkesrådmann, ass. 
fylkesrådmann og seniorrådgiver stab samt diverse fellesutgifter/kjøp av tjenester 
som tidligere var knyttet til administrasjonsavdelingen.  
 
Budsjett 2015 for fylkesrådmannen er kr 7.520.000. 
 
 
3101 Kommunikasjon 
 
Innledning 
 
Fylkeskommunen er lovpålagt å drive aktiv informasjon om virksomheten og legge til 
rette for åpenhet og innsyn i forvaltningen av fellesskapets ressurser, i tråd med 
kommuneloven § 4. Kommunikasjonsavdelingen består av 3,6 årsverk: 
kommunikasjonssjef, kommunikasjonsrådgiver og nettredaktør, alle i 100 % stilling, 
og en tegner i 60 % stilling. Hovedoppgaven for kommunikasjonsavdelingen er 
forankret i vedtatt kommunikasjonsstrategi: Vi skal vise fram fylkeskommunens 
virksomhet til presse, publikum, brukere, egne ansatte og partnere. Målet er å styrke 
omdømmet til fylkeskommunen og sikre jevn rekruttering og godt arbeidsmiljø. 
 
Hovedoppgaver 
 
Mediehåndtering 
Aktiv mediekontakt betyr et høyt servicenivå overfor pressen, innsalg av enkeltsaker, 
publisering av politiske vedtak og råd og hjelp til avdelinger og politisk ledelse når det 
gjelder presseutspill. Klart og tydelig språk og gode rutiner for varsling står sentralt.  
 
Videreutvikling og drift av nettsidene 
Videreutvikling og drift av nye eksterne nettsider og nytt intranett utgjør den største 
enkeltposten på kommunikasjonsbudsjettet. I 2015 ønsker vi at flesteparten av 
fylkeskommunens ansatte skal finne sin tilrettelagte informasjon på vårt felles 
intranett. Det betyr at vi har ett felles intranett, med lokal informasjon knyttet til det 
enkelte arbeidssted. 
 
Grafisk arbeid 
Avdelingen lager eller bistår med å lage en rekke trykksaker som foldere, plakater og 
brosjyrer. Overgang til digital kommunikasjon vil redusere den samlede produksjonen 
av papirbaserte trykksaker. I tillegg legges nå til rette for at alle ansatte kan lage 
enkle trykksaker selv. Det vil redusere behovet for å trykke saker utomhus.  
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Andre sentrale aktiviteter er arbeidet med årsmeldingen, klarspråk, forankring av ny 
krisekommunikasjonsplan, oppgradering av den grafiske profilen og billedbase til 
bruk internt og eksternt, samt opplæring og kurs for å heve den samlede 
kommunikasjonskompetansen i organisasjonen.  
 
Hovedutfordringer 2015-2018 
 
Krav om åpenhet 
Omgivelsene våre, og særlig media stiller stadig større krav til åpenhet, 
gjennomsiktighet og tilgjengelighet når det gjelder offentlig virksomhet. Det 
reflekteres i et stort antall henvendelser og innsynskrav. For å lykkes i møte med 
media og offentligheten for øvrig, er det viktig å ha en felles plattform, god 
rolleforståelse og gode spilleregler, også i forbindelse med beredskap og kriser. 
 
En tydelig og synlig avsender 
Fylkeskommunen er en av regionens største arbeidsgivere, en sentral regional 
utvikler og en viktig tjenesteleverandør. Vi er til stede på mange ulike arenaer, og 
yter tjenester over et vidt spekter. Logo og fylkesvåpen er godt kjent og bærer tillit. Vi 
må videreutvikle kanaler, bilder og språk tilpasset de ulike brukergruppene våre. 
 
Til stede på nett 
For at fylkeskommunens nettsider skal være en effektiv og god 
kommunikasjonskanal, er det viktig å sikre videreutvikling, både når det gjelder form 
og innhold. Det er derfor nødvendig å sette av tilstrekkelige midler til oppfølging og 
videreutvikling. 
 
Internkommunikasjon og kulturbygging 
God eksternkommunikasjon starter med god internkommunikasjon. Det krever god 
rolleforståelse og en klar oppfatning av mål, planer og prioriteringer. Det er behov for 
å bygge bro mellom avdelinger og fagmiljøer, med felles arenaer og aktiviteter. 
Virkemidler for å få til dette er   

- felles intranett for alle fylkeskommunens ansatte (også skolene) 
- tiltak som omfatter store deler av organisasjonen, som Klarspråk 

 
Prioriteringer 
 
For å møte utfordringene, vil kommunikasjonsavdelingen prioritere følgende i 2015: 
 
Nettutvikling: Vedlikehold og drift av eksisterende nettløsninger – både interne og 
eksterne, utvide intranettet til å omfatte alle ansatte og styrke nettredaksjonene.  
 
Mediekontakt: Aktivt synliggjøre politisk virksomhet og fylkeskommunal 
tjenesteproduksjon, følge opp nye retningslinjer for mediehåndtering og heve 
kompetansen når det gjelder beredskaps- og krisekommunikasjon. 
 
Internkommunikasjon: Videreutvikle intranettet som felles plattform og bygge 
organisasjonskultur som fremmer stolthet, arbeidsglede og eierskap.  
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Profilering: Revidere profilhåndboka og lage retningslinjer for bruk, både internt og 
eksternt. Det innebærer også enkle maler og et enkelt billedarkiv til bruk i 
organisasjonen. 
 
Budsjettforslaget 
 
Foreslått budsjett for 2015 er fordelt slik: 

 
Lønn  2 844 000 
Vedlikehold og drift av eksisterende nettløsninger 500 000 
Klarspråk – kompetanseheving i klart og godt språk for alle 
ansatte 

150 000 

Årsmelding og andre grafiske tjenester 250 000 
Bilder/foto, programvare, lagringsplass, innkjøp 100 000 
Gebyr og lisenser 150 000 
Opplæring/kurs 150 000 
Reiseutgifter  80 000 
Trykking 30 000 
Annet/adm.: (telefon, bevertning, gaver, kontormateriell) 76 000 
SUM 4 330 000 
 
Foreslått driftsbudsjett for 2015 innebærer en videreføring av 2014-budsjettet på om 
lag samme reelle nivå. 
 
 
3103 Fylkesadvokaten 
 
Fylkesadvokaten består i dag av 3 årsverk.  
 
Fylkesadvokaten er en støtte- og stabsfunksjon hos fylkesrådmannen som bistår 
hele den fylkeskommunale virksomhet, herunder også de fylkeskommunale foretak. 
Arbeidsområdene er varierte, og arbeidsoppgavene spenner fra saksbehandling, 
veiledning og rådgivning, utredning, kurs og foredragsvirksomhet, samt prosedyre. 
 
Fylkesadvokaten er også sekretariat for den fylkeskommunale klagenemnd. 
 
Hovedmålet i 2015 er å bistå organisasjonen på en grundig og effektiv måte. 
Kontoret skal også rette oppmerksomhet mot den stadig økende mengde saker til 
klagenemnda (blant annet som følge av reform 2010), med de følger dette har. 
 
Hovedstrategier for å nå målet er grundighet og effektivitet på kontoret, samt 
samarbeid og veiledning internt hos oss, og arbeide for å være synlige. 
 
Verv som styreleder og styremedlem i fem bompengeselskap ligger for tiden til 
fylkesadvokatkontoret. 
 
Fylkesrådmannen har lagt inn en økning på om lag kr 30.000 til opplæring/kurs. 
Dette fordi advokater har et krav til obligatorisk etterutdanning. Kravet er 80 timer 
kurs i løpet av en 5 års periode for å unngå å bli ilagt gebyr for ikke å ha nådd kravet. 
En del av kursene som tilbys og godkjennes er kostbare kurs. 
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I tillegg er det nødvendig å øke kompetansen på kontoret innen selskapsrett da alle 
nå innehar verv som leder/medlem i bompengeselskap. To medarbeidere på kontoret 
skal gjennomføre autorisasjonsprogrammet for styremedlemmer, og én har allerede 
gjennomført dette.  
 
Foreslått driftsbudsjett for 2015 er knapt 3,1 mill. kroner. Dette innebærer en 
videreføring av 2014-budsjettet på om lag samme reelle nivå. 
 
 
3104 Utvalgssekretariatet 
 
Utvalgssekretariatet utgjør i dag 5,6 årsverk. 
 
Foreslått driftsbudsjett for 2015 er drøyt 3,3 mill. kroner, som innebærer en 
videreføring av 2014-budsjettet på om lag samme reelle nivå. 
 
 
3220 Økonomi 
 
Foreslått driftsbudsjett for 2015 er på knapt 15,5 mill. kroner. 
 
Økonomiavdelingen består av følgende faggrupper (totalt 19,5 årsverk): 
 
Regnskap: 7,5 årsverk (inkl. regnskapssjef) 
Lønn: 6,5 årsverk (inkl. lønningsleder) 
Offentlig anskaffelse: 3,0 årsverk (inkl. innkjøpsleder) 
Budsjett/analyse/stabsstøtte: 3,0 årsverk (inkl. økonomisjef) 
 
Hovedoppgaver: 
 Økonomisk planlegging 
 Budsjettoppfølging og økonomirapportering 
 Analyser/utredninger 
 Finansforvaltning 
 Likviditetsstyring 
 Økonomisk internkontroll 
 Systemdrift- og utvikling (Agresso mv.) 
 Løpende avtaleforvaltning (virksomhetsovergripende avtaler mv.) 
 Teknologisk- og organisatorisk utvikling av anskaffelsesprosessen 
 Forankring av innkjøpsstrategi/-regelverk 
 Lønnsadministrative funksjoner 
 Regnskapsadministrative funksjoner 
 
I forbindelse med stillingsreduksjoner i sentraladministrasjonen er bemanningen 
redusert med 1,6 årsverk i løpet av 2014. 0,5 årsverk er flyttet til økonomiavdelingen i 
forbindelse med intern omorganisering. 
 
For øvrig er avdelingens budsjett om lag videreført på samme reelle nivå som i 2014. 
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3230 Personal og organisasjon 
 
Budsjett for avdelingen omfatter lønn til ansatte i avdelingen, lønnsmidler til 
fylkeshovedtillitsvalgte, fylkeshovedverneombud, fylkeskommunale lærlinger samt 
driftsmidler (inkludert noen fellesutgifter for RFK) og tiltaksmidler knyttet til vedtatt 
arbeidsgiverpolitikk, HMS og beredskap.  
 
Budsjettet er i hovedsak på 2014-nivå, kostnadsjustert for lønnsvekst, 
pensjonsutgifter og med videreføring av sparetiltak. 
 
Foreslått driftsbudsjett for 2015 er på 39,7 mill. kroner og fordelt slik: 
 

Ansvar (mill. kr) Budsjett 2015 
32300 Pers./org. stab - lønnsutgifter 8,7 
32300 Pers./org. stab – driftsutgifter      1) 7,8 
32301 Arbeidsgiverpolitiske tiltak 8,9 
32302 Tillitsvalgte 4,4 
32303 HMS, BHT, beredskap 2,6 
32305 Lærlinger 6,2 
32308 Sentralbord 1,1 
3230   Sum 39,7 

1) Inkluderer fellesutgifter som KS-kontingent 
 
Dagens situasjon – hovedutfordringer 2015-2018 
Som arbeidsgiver er det viktig for RFK å ha nok ansatte med god kompetanse til å 
utføre tjenestene som ligger innenfor fylkeskommunens tjenestetilbud. Dette er en 
utfordring i det pressede arbeidsmarkedet i Rogaland med stor konkurranse om 
kompetent arbeidskraft.  
 
Ny livsfasepolitikk i RFK medfører at personal- og organisasjonsavdelingen i en 
prøveperiode på 2 år må finansiere/delfinansiere de nye tiltakene.  
 
Arbeidsgivertiltak som er budsjettert i personal- og organisasjonsavdelingen, er delt 
på tre hovedområder: kompetanseutvikling, beholde og rekruttere ansatte, samt 
HMS, beredskap og IA.  
 
Lønnsmidler 
Lønnsmidlene er den største posten i budsjettet. Her inngår lønn til ansatte i 
avdelingen, lønnsmidler til 50 fylkeskommunale lærlinger, lønn til tillitsvalgtressurs 
tilsvarende 6,35 stillinger og til fylkeshovedverneombud (én stilling).  
 
De 12,6 årsverkene i avdelingen er fordelt på faggruppene: 
 kompetanse og lederutvikling (2 årsverk) 
 forhandling, lønn og tariff (3 årsverk) 
 HMS, beredskap og IA (3,8 årsverk).  

 
I tillegg kommer to stillinger i resepsjon/sentralbord i fylkeshuset, samt 1 årsverk på 
avdelingssjef og 0,8 årsverk for konsulent i stab. 
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Fylkestinget har vedtatt et mål om 75 fylkeskommunale lærlinger. Det har til nå vært 
vanskelig å rekruttere så mange lærlinger. For 2015 budsjetteres det med 50 
lærlinger. Det arbeides for å få opp antallet. Hvis tallet blir høyere, vil dette bli fulgt 
opp i forbindelse med budsjettrevisjoner. Lønn til lærlinger følger bestemmelsene i 
hovedtariffavtalen. Det er budsjettert med basistilskudd per lærling etter fastsatte 
satser. 
 
Ressurs til fylkeshovedtillitsvalgte gis etter bestemmelsene i Hovedavtalen. De 
fylkeshovedtillitsvalgte lønnes på egen arbeidsplass mot refusjon fra personal- og 
organisasjonsavdelingen. Tilsvarende ordning gjelder for fylkeshovedverneombud. 
 
Øvrige driftsmidler 
I avdelingens kontorbudsjett ligger utgifter til fellesannonsering av alle 
fylkeskommunale stillinger som den største posten. Det er også budsjettert med 
driftsmidler til fylkeshovedtillitsvalgtordningen og et beløp til kurs for lærling-
instruktører. 
 
Arbeidsgiverpolitikk 
Som en stor arbeidsgiver med mange ansatte (3.500 ansatte + ansatte i foretakene) 
må RFK følge opp det som er fremforhandlet gjennom sentralt avtaleverk, forskrifter 
og lover. Arbeidsgiverstrategien for RFK ble revidert og vedtatt i 2013. 
Fylkesrådmannen regner med et aktivitetsnivå av samme omfang som i forrige 
periode.  Dette medfører økonomisk satsing på ulike felt. 
 
Tiltak for å beholde ansatte har til nå mest vært knyttet til seniorer. Fremover vil 
tiltakene også knyttes til andre livsfaser, både i rekrutteringssammenheng og for å 
beholde yngre ansatte over tid. Det er innført en ny livsfasepolitikk gjeldende fra 1. 
august 2014 som også omfatter «juniorene» i RFK. Personal- og 
organisasjonsavdelingen vil finansiere/delfinansiere begge de nye tiltakene: 80/90-
ordning for småbarnsforeldre, og redusert leseplikt første år i undervisningsstilling i 
prøveperioden på 2 år. Det vises til administrasjonsutvalgets vedtak i sak 11/14. 
 
I vedtatt arbeidsgiverstrategi er det satsing på lederopplæring og lederutvikling, blant 
annet gjennom ulike utdanningsprogrammer som rektorskole og masterutdanning i 
skoleledelse. 
 
De øvrige midlene er stort sett knyttet til hovedområdene å beholde og rekruttere, til 
kompetanseutvikling for ansatte og ledere, samt til tiltak knyttet til attføring og RFK 
som IA-bedrift. For 2015 vil 80/90-ordningen for småbarnsforeldre delvis bli dekket 
inn av midler fra disse områdene, samt lederopplæring/lederutvikling. 
 
Det er behov for å tilby kompetanseutvikling til grupper av ansatte innen undervisning 
i yrkesfag. Det er startet et løp med å gi praktisk pedagogisk utdanning (PPU) til 
lærere uten godkjent utdanning. Disse har fagkompetanse, men mangler pedagogisk 
utdanning.  Det er stor konkurranse om godt kvalifiserte fagfolk innen ulike yrkesfag. 
Tilbud om PPU parallelt med jobb vil gi ansatte mulighet til å kvalifisere seg fullt ut til 
lærerstilling, og vil i tillegg være et virkemiddel ved rekruttering. Det er også aktuelt 
med kompetanseheving for andre grupper ansatte. 
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Det er budsjettert med midler til kursing av ansatte i RFK, samt stipendmidler og 
velferdsmidler som gjelder sentraladministrasjonen. 
 
Det er også budsjettert med midler til overtallighet for å kunne ivareta ansatte som 
blir overtallige ut fra de retningslinjene som foreligger for dette. 
 
Videre er det budsjettert med midler til likestilling og mangfold. Dette vil blant annet 
gjelde tiltak for ansattgrupper som kvalifiserer seg ved å ta fagutdanning (fagbrev) og 
nødvendig norskopplæring. 
 
I budsjettet for arbeidsgiverpolitiske tiltak utgjør pålagte FOU-midler til KS et stort 
beløp. Beløpet faktureres fra KS etter faste satser ut fra antall ansatte i RFK. 
 
HMS, beredskap og IA 
RFK driver aktivt HMS-arbeid og er tilknyttet en godkjent ekstern 
bedriftshelsetjeneste. I HMS-arbeidet inngår praktisk bistand fra fysioterapeut og 
yrkeshygieniker, kursing, samt opplæring og drift av ulike sikkerhets- og 
kvalitetssystemer. 
 
RFK er en IA-virksomhet. Personal- og organisasjonsavdelingen har årlig budsjettert 
med midler for å kunne følge opp enkeltsaker. De siste årene har det vært økt 
pågang fra skoler og avdelinger i sentraladministrasjonen etter midler til å følge opp 
problematikk knyttet til sykefravær og tilrettelegging, i tett samarbeid med 
bedriftshelsetjenesten og NAV.  
 
Det er også satt av midler til å følge opp beredskapsarbeidet, herunder kurs, øvelser 
samt revisjon av overordnet beredskapsplan. 
 
 
3270 Bygg og eiendom 
 
I Bygg og eiendomsavdelingen er det 26,4 årsverk, hvorav 14,4 årsverk er i 
faggruppen fellestjenester i fylkesbygget. I tillegg er to årsverk innleid. 
 
Driftskostnader i fylkeshuset ligger innenfor samme ramme som i 2014. 
 
Budsjettforslaget for 2015 er på 63,5 mill. kroner. Dette er om lag samme reelle nivå 
som i 2014.  
 
Lønn 
Driftsbudsjettet ble redusert med fire prosjektlederstillinger i 2014. Denne kostnaden 
er også i 2015 innarbeidet i investeringsbudsjettet.  
 
Forsikring 
Posten dekker skadeforsikring for den eksisterende bygningsmassen, nye 
byggeprosjekter, alle kjøretøy (260 stk. biler, tilhengere, trucker mv.) samt alle typer 
tyveri, skade og ansvar. Anbudsrunde ble gjennomført i 2014. Budsjettet for 2015 er 
uendret på 5,5 mill. kroner. 
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Spesielt vedlikehold 
Denne posten går til planlagt vedlikehold i hele fylkeskommunens bygningsmasse. 
 
Fylkestinget vedtok i sak 56/09 om strategi for vedlikehold av bygg at ordinært- og 
spesielt vedlikehold minimum skulle ligge på et verdibevarende nivå.  
 
I samme sak vedtok fylkestinget å dekke inn vedlikeholdsetterslepet over en periode 
på 10 år. Etterslepet ble nøkternt vurdert til å være på 200 mill. kroner. Det er i de 
etterfølgende fem årene ikke funnet rom for å avsette midler til innhenting av 
etterslepet over driftsbudsjettet. 
 
Budsjett for spesielt vedlikehold 2015 er ført opp med 28,25 mill. kroner. Dette 
tilsvarer ca. 81 kr/kvm. Beløpet er lavt sammenliknet med andre store 
eiendomsforvaltere. Økningen er på 1 mill. kroner fra 2014, det vil si om lag 3 pst. 
 
Drift av fylkeshuset 
Budsjettet for kantinen er økt med kr 215.000 i forhold til 2014. Ut over dette er 
budsjettet holdt på samme nivå som fjoråret. 
 
Driftsmidler som beregnes og overføres til skolens budsjetter 
 
Energi 
Det foretas ukentlig registrering av energiforbruket. Basert på tidligere års forbruk og 
forventede energipriser, tildeles skolene budsjett til energiutgiftene. 
 
Siden 2010 har gjennomføring av en rekke tiltak redusert det totale energiforbruket 
med 9 pst og forbruket per kvm med 15 pst. 
 
Energiprisene varierer mye og forbruket påvirkes av været, særlig utetemperaturen. 
For det enkelte år kan det derfor være vanskelig å beregne og tildele et korrekt beløp 
i budsjettet. Det er satt av og fordelt 42,5 mill. kroner i 2015 til de samlede 
energikostnadene. Dette er en nominell reduksjon på 2,7 mill. kroner fra 2014. 
  
Ordinært vedlikehold 
Skolene tildeles budsjett til ordinært vedlikehold. Det er gjort et betydelig arbeid de 
siste årene for å kartlegge bruk av midlene på skolene. Dette arbeidet er ikke 
sluttført, men det kan se ut som at flere skoler ikke har tilstrekkelig til dekking av 
lovpålagte kontrolloppgaver, serviceavtaler og annet nødvendig løpende vedlikehold. 
Budsjettposten på 15,6 mill. kroner er fordelt på alle skolene i 2015. Økningen fra 
fjoråret på 0,8 mill. kroner er i hovedsak prisstigning. 
 
Driftsledere er ansatt på den enkelte skole, og lønnskostnader dekkes over skolens 
budsjett. 
 
Kommunale avgifter, renovasjon 
Kommunale avgifter er faste kostnader som reguleres jevnlig. Midler til dekning av 
disse utgiftene overføres til skolenes budsjetter. Budsjett 2014 er på 5,6 mill. kroner, 
en liten økning fra fjoråret. 
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Det er investert i nye miljøstasjoner ved en stor del av skolene. Kildesortering og 
komprimering av avfall reduserer renovasjonskostnadene. Kostnadene til renovasjon 
belastes skolenes driftsbudsjett. 
 
Leiekostnader 
Skolene har ulike leieavtaler for å dekke behovet for kroppsøving. Fylkeskommunen 
leier også store arealer til undervisningsarealer. De største postene ligger på 
Bergeland vgs i Tanke Svilandsgate, på Gand vgs (noe redusert fra 2014) og på 
Time vgs med Trallfabygget. Midler til dekking av leiekostnader overføres til skolenes 
budsjetter. Samlede anslåtte leiekostnader i 2015 er på 53,0 mill. kroner, som er 1,2 
mill. kroner mindre enn i 2014. 
 
Renhold 
Ressurser til renhold på skolene tildeles fra opplæringsavdelingen. 
 
Innarbeidet i økonomiplanen 
 
Energiøkonomisering 
I kraft av mer energieffektive bygg/anlegg, er det innarbeidet en forventet akkumulert 
besparelse sammenlignet med 2015: 0,5 mill. kroner i 2016, 1,7 mill. kroner i 2017 og 
3 mill. kroner i 2018. 
 
Trallfa/Timehallen, redusert leie ved innflytting i nye lokaler 
Foreløpig er det forutsatt en reduksjon i leieutgifter på 6,9 mill. kroner fra 2017. 
 
Gand vgs, gradvis nedtrapping av leieutgifter ved ferdigstillelse av byggetrinn 1-3 
Et foreløpig estimat for reduksjon i leieutgifter i 2015 er 2,5 mill. kroner. Dette er 
innarbeidet i samlede leiekostnader på 53,0 mill. kroner. Videre er det innarbeidet 
akkumulerte reduksjoner sammenlignet med 2015-nivå: 3,9 mill. kroner i 2016, det 
samme i 2017 og 10,6 mill. kroner i 2018. Forutsetningene er innarbeidet i skolens 
budsjett/økonomiplan. 
 
Analyser/overordnet vurdering av driftsaktiviteter (inkl. renhold) 
I 2014-budsjettet satte fylkestinget av 1 mill. kroner til gjennomføring av nødvendige 
analyser og vurderinger knyttet til sparetiltak. Bevilgningen er ikke videreført. 
 
Organisering drifts-/vedlikeholdsledelse - utnyttelse mv., prosess 
I forrige økonomiplan var det innarbeidet en forutsetning om høyere utnyttelse av 
bemanningsmessige ressurser knyttet til drifts- og vedlikeholdsledelse på de 
videregående skolene. Det skulle iverksettes en prosess med sikte på gradvis 
realisering av potensialet gjennom økonomiplanperioden. I økonomiplanen ble det 
forutsatt at effekten skulle øke med 0,5 mill. kroner per år i perioden 2014-2017. 
Forutsetningen er videreført i økonomiplan 2015-2018 og lagt under talldelen for 
Opplæringsavdelingen. 
  
Renholdsplan - dimensjonering per kvm / organisering, prosess 
Fylkesrådmannen la videre til grunn at det var realistisk å oppnå høyere utnyttelse av 
bemanningsmessige ressurser knyttet til renhold av skolebygg. Det skulle iverksettes 
en prosess med sikte på gradvis realisering av potensialet gjennom 
økonomiplanperioden. I lys av nøkkeltall/sammenligninger la rådmannen til grunn at 
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en betydelig del av potensialet kunne tas ut i 2015. Fylkesrådmannen har 
opprettholdt forutsetningen fra fjorårets økonomiplan og innarbeidet sparetiltak med 3 
mill. kroner i 2015. Beløpet øker med 1 mill. kroner per år i 2016 og 2017. Tiltaket er 
lagt under talldelen for Opplæringsavdelingen. 
 
 
3280 IKT- og arkiv 
 
Innledning 
 
IKT- og arkivavdelingen har ansvar for IKT- og arkivtjenester til alle deler av RFKs 
organisasjon inkl. foretakene. Avdelingen leverer tjenester til ca. 4.000 ansatte og 
16.000 elever. 
 
Avdelingen har 23 ansatte fordelt slik: 
 
 Faggruppe IKT-drift – 9 ansatte 
 Faggruppe IKT-tjeneste – 5 ansatte 
 Faggruppe Dokumentsenter – 7 ansatte 
 Fylkesarkivar 
 IKT og arkivsjef 
 
I tillegg har avdelingen 4 IKT-lærlinger. 
 
Innholdet i tjenestetilbudet er: 
 
 Utvikling og oppfølging av IKT-strategi og arkivplaner 
 Drift og utvikling av IKT fellesløsninger 
 Drift av utstyr på serverrom 
 Drift for Tannhelse Rogaland FKF 
 Drift av fylkesrådmannens arkiv og dokumentsenter 
 Drift av arkiv depottjenester 
 Drift av posttjenesten 
 Inngå og ivareta rammeavtaler innen IKT 
 Innkjøp av utstyr og tjenester 
 Ivareta sikkerhetskrav i henhold til. lover og forskrifter 
 Ansvar for informasjonssikkerhetsarbeidet i RFK 
 
Det er vedtatte strategier og årsplaner som legger føringer for de satsinger som blir 
gjort. 
 
Driftsbudsjettet til avdelingen dekker lønn til ansatte og drift av programvare og 
maskinvare, telefoni, bredbåndslinjer og konsulenttjenester for 
sentraladministrasjonen, administrasjonen på skolene, Rogaland kollektivtrafikk FKF 
og Tannhelse Rogaland FKF. 
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Hovedutfordringer 
 
IKT-strategien legger opp til at RFK skal bruke ressurser til nye tiltak og løsninger. 
Samtidig forventes det at tiltak skal føre til effektivisering og/eller reduserte 
kostnader. 
 
Det er derfor lagt opp til at tiltak i IKT-strategien finansieres innenfor gjeldende 
økonomiske rammer for IKT-drift og investeringer. 
 
Antall administrativt ansatte, både sentralt, på skolene og i foretakene vil virke inn på 
driftsbudsjettet ved utvidelser/reduksjoner av antall systemlisenser, ved at 
lisensregler endres og ved at nye systemer innføres. 
 
Oppgavene har utviklet seg raskt de siste årene og påvirkes av teknologiendringer, 
nye systemer som tas i bruk, nye sikkerhetskrav og strengere krav til ivaretakelse av 
informasjonssikkerheten. 
 
Brukere forventer mobile og digitale løsninger som har høy oppetid og tilgjengelighet 
også utenfor arbeidsplassen. 
 
Viktige tiltak i 2015: 
 
 Oppfølging av IKT-strategi. 
 Effektivisering av arbeidsflyten gjennom ESA og andre systemer. 
 Implementere samhandlingsløsninger for alle typer enheter. 
 Ordning og systematisering av gamle arkiver. 
 Gjennomføring av brukerundersøkelse. 
 Videreføre overgang fra papirutsendelser til elektronisk utsendelse. 
 Videre innføring av webskjema. 
 Implementere ny tjenesteavtale mellom Opplæringsavdelingen/skoler og IKT og 

arkivavdelingen. 
 Ny tjenesteavtale mellom Tannhelse Rogaland FKF og IKT og arkivavdelingen. 
 Ny tjenesteavtale mellom Rogaland kollektivtrafikk FKF og IKT og 

arkivavdelingen. 
 
Aktuelle tiltak – ikke innarbeidet i budsjettet 
 
 Det er ikke innarbeidet eventuelle kostnader knyttet til etablering av tjenesteavtale 

med skolene. 
 
Forslag - innarbeidet i budsjettet 
 
Økninger 

 Kostnader til lisensavtaler er økt grunnet fornying av lisenser (3-årig avtale 
med Microsoft). 

 Kostnader til brukerstøtteavtale for RFKs inter- og intranett. 
 Kostnader knyttet til E-handelssystem. 
 For å sikre fremdrift i arbeidet med å ordne og systematisere eldre arkiver ble 

det i økonomiplan 2014-2017 satt av 1 mill. kroner i 2015 (konsulenttjenester, 
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ev. prosjektstilling arkiv). Fylkesrådmannen har innarbeidet beløpet som et 
engangsbeløp i 2015. 

 Øvrige tiltak ROS-analyse (høsten 2013) – konsekvenser av investeringer mv., 
ytterligere kr 500.000 fra 2015 i tråd med økonomiplan 2014-2017. 

 
Reduksjoner 

 Kontormateriell reduseres grunnet mindreforbruk. 
 Porto og frakt reduseres grunnet overgang til elektroniske utsendelser. 
 Kjøp av driftsmidler (utstyr til pc, kabler, tastaturer) reduseres som følge av 

mindreforbruk. 
 Leie driftsmidler (ASP-drift) reduseres grunnet mindreforbruk (nye Agresso-

moduler). 
 Konsulenttjenester reduseres grunnet mindreforbruk. 

 
Forslag som er 

innarbeidet i budsjett 
2015 

Kommentar Kostnad 

Økninger   
Art 0 Lønnsøkning pr 01.07 inkl. 

feriepenger 1,23 %, minus vakanse 
2,23 % 

1,35 mill. 

Art 11950 Avgifter/gebyrer/lisenser som følge 
av fornying av MS-lisenser (3-årig 
avtale) og kostnader til E-handel 

0,40 mill.  

Art 12400 Serviceavtaler, reparasjoner 0,15 mill. 
Art 12700 Konsulenttjenester (ordne og 

systematisere arkiv – kun 2015) 
1,00 mill. 

 Tiltak ROS-analyse 0,50 mill. 
Sum økte kostnader  3,40 mill. 
   
Reduksjoner   
Art 11000 Kontormateriell 0,03 mill. 
Art 11301 Porto og frakt 0,20 mill. 
Art 12000 Kjøp/fin. leasing driftsmidler 0,20 mill. 
Art 12200 Leie driftsmidler 0,60 mill. 
Art 12700 Konsulenttjenester (generelt) 2,00 mill. 
   
Sum reduserte kostnader  3,03 mill. 
 
Oppsummering av budsjettforslaget 
 
For å gjennomføre tiltak, betale lisens- og vedlikeholdskostnader, bredbåndslinjer, 
konsulenttjenester og ordinær drift for øvrig, foreslås det et driftsbudsjett i IKT- og 
arkivavdelingen på kr 34.235.000. 
 
I budsjettforslaget er det beregnet lønn inkl. avgifter på kr 15.600.000. 
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Dette innebærer et samlet driftsbudsjett for 2015 på kr 49.835.000, som er en netto 
reduksjon på kr 622.000 fra 2014. Utenom dette er det satt av et engangsbeløp i 
2015 på 1 mill. kroner til systematisering av eldre arkiver. 
 
Pris- og kostnadsvekst utover lønnsvekst er ikke innarbeidet i budsjettforslaget. 
 
Innarbeidet i økonomiplanen (2017 og 2018) 
 
Administrasjonsutvalget behandlet sak om deltakelse i Arkivenes Hus i sitt møte den 
11. mars 2014, og gjorde enstemmig vedtak i tråd med fylkesrådmannens innstilling:  
 

1. Ordningen med depot i regi av Interkommunalt Arkiv (IKA) videreføres. Ansvar 
for drift inkl. personell ivaretas av IKA gjennom avtale med fylkeskommunen.  

2. Dagens ordning med elektronisk arkiv, postmottak og arkivtjeneste videreføres 
i fylkeskommunens egne lokaler. 

3. Økonomiske vilkår må være avklart før det inngås forpliktende avtaler. 
 
Interkommunalt Arkiv har i brev av 14.08.14 informert om mulige tilknytningsformer. 
Eierskap i IKA, som er den naturlige tilknytningsformen, vil ha en kostnad på ca. 1 
mill. kr i året. En ny avtale med IKA vil ikke tre i kraft før fra 2017. 
 
Tiltak innarbeidet Kommentar Kostnad - 2017 Kostnad - 2018 
Art 12200 Leie/drift av 

arkivdepot hos IKA 
1,011 mill. 1,22 mill. 

Sum  1,011 mill. 1,22 mill. 
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6.4  REGIONALUTVIKLING - GENERELT 
 
Etablerertjenester – Skape  
 
Rogaland fylkeskommune har siden 2007 deltatt i partnerskap om etablerertjenester i 
Skape (videreutvikling av tidligere Etablererskolen i Rogaland).  
 
Skape har som målsetting å gjøre det lettere for etablerere i Rogaland å få tilgang til 
et kvalitativt kurs- og rådgivningstilbud. Det vises til www.skape.no. Rogaland 
fylkeskommune administrerer ordningen inkl. daglig ledelse (1 årsverk) og leder den 
administrative styringsgruppen. 
 
Fra og med 2009 har alle kommunene i Rogaland deltatt i partnerskapet sammen 
med fylkesmannen, Innovasjon Norge, NAV og fylkeskommunen. Årlig driftsbudsjett 
for Skape er på ca. 3,4 mill. kroner. 
 
Jobbskapingsmidler via NAV og tilskudd fra Kommunenes Næringsfond bortfalt i 
2014 som følge av at disse postene ble tatt ut av statsbudsjettet. Dette har ført til en 
inntektsreduksjon på ca. 700.000 kr for Skape. I 2014 har en delvis kompensert for 
dette ved økte egenandeler på kurs, omprioritert ubrukte prosjektmidler og strammet 
inn på generelle driftsutgifter. 

 
For 2015 vil Skape ikke fullt ut klare å kompensere for reduserte statlige tilskudd ved 
omprioriteringer, reduksjoner i drift og økte egenandeler fra brukere. Det vil være 
nødvendig å øke bevilgningene med til sammen kr 500.000 fra kommunene og 
fylkes-kommunen for å tilby veiledningstjenester og kurs på dagens nivå.  
 
2015 er siste året i gjeldende partnerskapsperiode (2012-2015). Det skal i denne 
forbindelse gjennomføres brukerundersøkelse og evaluering av Skape fram mot en 
eventuell ny partnerskapsperiode fra og med 2016. 
 
Fylkesrådmannen tilrår med henvisning til ovennevnte en videreføring av ordningen i 
2015 og at tilskuddet fra RFK styrkes med kr 250.000 (tilsvarende økning/andel fra 
kommunene). Dette innebærer at RFK bevilger 1,25 mill. kroner i 2015. 
 
RUP (Regionalt UtviklingsProgram) 
 
Den fylkeskommunale nettobevilgning til RUP er i utgangspunktet videreført på 2014-
nivå med et beløp på kr 20.050.000. Rammen ble redusert med 1 mill. kroner i FU-
sak 24/14 – Budsjett 2014 Kultur, oppfølging av vedtak om innsparinger. 
  
Fordelingen til ulike formål framgår av beskrivelser i den enkelte fagavdeling. 
Fylkesrådmannen har fordelt rammen på kr 20.050.000 mellom fagavdelingene i tråd 
med fordelingen i budsjettet for 2014. Når det gjelder FINK – Friluftsliv, idrett, 
naturvern og kulturvern – er kr 4.040.000 inntil videre fordelt likt mellom avdelingene 
Kultur og Regionalplan. Fylkesrådmannen vil komme tilbake til fordelingen av midler i 
forbindelse med revisjon av regionalplanene for FINK og Kultur. 
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Den foreløpige fordelingen mellom fagavdelingene er som følger: 
 
Beskrivelse RB 2014 Kultur Næring  Regionalplan Opplæring

RUP 5 864 000            1 716 000        1 666 000            1 716 000         766 000          

FOLKEHELSE 3 953 000            ‐                    ‐                        3 953 000         ‐                   

NÆRINGSUTVIKLING 2 279 000            ‐                    2 279 000            ‐                     ‐                   

STATLIG RUP (551 60) 22 557 000          ‐                    22 557 000          ‐                     ‐                   

STATLIG RUP (551 60) ‐22 557 000        ‐                    ‐22 557 000        ‐                     ‐                   

FINK 4 040 000            2 020 000        ‐                        2 020 000         ‐                   

STRATEGISK KULTURPLAN 809 000                809 000            ‐                        ‐                     ‐                   

INVESTERINGSMIDLER KULTURBYGG 3 105 000            3 105 000        ‐                        ‐                     ‐                   

STATLIG RUP (551 61) 22 300 000          ‐                    22 300 000          ‐                     ‐                   

STATLIG RUP (551 61) ‐22 300 000        ‐                    ‐22 300 000       

KRL LANDBRUKSMIDLER 1 600 000            ‐                    1 600 000            ‐                     ‐                   

KRL LANDBRUKSMIDLER ‐1 600 000           ‐                    ‐1 600 000           ‐                     ‐                   

SUM 20 050 000          7 650 000        3 945 000            7 689 000         766 000            
 
 
Statlig tilskudd for 2015 er på kr 22.059.000, dvs. en reduksjon på 0,5 mill. kroner fra 
budsjett 2014. 
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6.5 NÆRINGSUTVIKLING 
 
1. Innledning 

  
Hovedmålet til næringsavdelingen er å gjennomføre Regionale planer for 
næringsutvikling, landbruk og klima, samt forvalte tildeling/endringer av 
akvakulturkonsesjoner i Rogaland basert på føringer gitt av sentrale myndigheter.   
 
Hovedmålet er konkretisert i delmål og nedfelt i Handlingsprogram næring 2015 (HP 
næring 2015). HP næring 2015 er et felles handlingsprogram for Regionalplan for 
næringsutvikling, Regionalplan for landbruk og næringsdelen av Regionalplan for energi 
og klima. Fylkesrådmannen viser til FT-sak 74/14. Fylkesmannens landbruksavdeling 
vil ha et vesentlig ansvar for gjennomføring av Regionalplan for landbruk, i 
samarbeid med det regionale partnerskapet for næringsutvikling. I tillegg er det 
utarbeidet egne strategier for akvakulturnæringen og reiselivsnæringen.   
 
Delmålene er knyttet til satsingsområdene i Regionalplan for næringsutvikling:  

 - innovasjon og innovasjonsstruktur 
 - rekruttering og kompetanse 
 - internasjonalisering 
 - naturressurser 
 - infrastruktur 

 
Handlingsprogrammet forteller hvilke mål som planlegges oppfylt og hvilke resultater 
(effekter) som forventes. Hovedstrategien er gjennomføring av utviklingsprosjekter 
innen satsingsområdene i nært samarbeid med FoU-institusjoner, 
næringslivsorganisasjoner, bedriftsnettverk, regionale utviklingsselskap og 
kommunene i fylket, deltakelse i nasjonale program (virkemidler for Regional FoU og 
innovasjon (VRI)) og internasjonale program (ENSEA – European North Sea Energy 
Alliance).  
 
Regjeringen har store mål når det gjelder utbygging av bredbånd. (jf. Regjerings-
plattformen). I 2014 fikk Post- og teletilsynet i oppdrag å fordele 150 mill. kroner til 
fylkeskommunene for utbygging av bredbånd. Fordelingen ble gjort på grunnlag av 
søknader som ble koordinert og videresendt av fylkeskommunene. Det ventes at 
ordningen med midler til bredbåndutbygging vil bli videreført. Næringsavdelingen vil 
også koordinere nye søknadsprosesser. Det vises i den sammenheng til mål for 
utbygging av bredbånd i Rogaland (FT-sak 84/13).   
 
Rogaland fylkeskommune overtar ansvaret for Vestlandsrådet i 2015. Vestlandsrådet 
vil legge beslag på ressurser ved alle avdelingene, inkludert næring som får ansvaret 
for å drifte næringsgruppa. 
 
I avdelingens forslag til lønnsbudsjett er følgende gjennomførte innsparinger lagt inn: 

- sakbehandlerstilling : 35 % 
- rådgiverstilling: 50 %  

 
Næringsavdelingen har etter dette 11,5 årsverk. Alle stillingene er besatt. Antall 
ansatte er 12. Avdelingens lønnsbudsjett er satt opp i samsvar med dette. 
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2. Dagens situasjon – hovedutfordringer 2015 – 2018 
 

Næringsutvikling i offentlig regi (fylkeskommune og kommuner) handler om 
tilrettelegging for næringsutvikling. Regionalt handler det om samhandling, 
innovasjon, kompetanse og nettverk. Det handler også om initiativ, finansiering og 
deltakelse i utviklingsprosesser. Målet er økt konkurransekraft og opprettholdelse av 
lav arbeidsledighet.   
 
Utviklingsprosjekt organiseres og finansieres som partnerskapsprosjekt og 
økonomiske «spleiselag.» Gjennomføring av utviklingsprosjekt krever som 
hovedregel medfinansiering fra fylkeskommunen. Budsjettmessig dekning er derfor 
en utfordring. I 2014 ble statlige utviklingsmidler som tildeles Rogaland redusert med 
ca. 12 mill. kroner sammenliknet med 2013. Fordeling av statlige utviklingsmidler 
mellom fylkeskommunene baseres i stor grad på objektive kriterier der antall 
kommuner og befolkning innenfor det distriktspolitiske virkeområdet er 
utslagsgivende. Med virkning fra 01.07.14 falt to kommuner i Rogaland (Vindafjord 
og Finnøy) ut av det distriktspolitiske virkeområdet. 
 
Rogaland er ”olje- og gassfylket” i landet. I underkant at 40.000 rogalendinger er 
ansatt i olje- og gassnæringen. Selv om denne næringen på langt nær kan beskrives 
som en ”solnedgangsnæring,” bør det allerede nå tas initiativ til nye satsinger og nye 
næringer. Overføring av kunnskap fra olje- og gassnæringen til andre næringer som 
grunnlag for innovasjon og internasjonalisering, vil være en hovedutfordring. Et 
element i dette vil være satsing på ny fornybar energi og miljøteknologi. Et annet 
element kan være å utnytte erfaring og kompetanse fra olje- og energisektoren inn 
mot akvakulturnæringen. 
 
Et tredje element er å nytte kunnskap og erfaringer opparbeidet innen energisektoren 
til utvikling av system og teknologi for sikkerhet i og overvåking av de store tunnelene 
som nå er under bygging og planlegging i Rogaland. Alt ligger til rette for at Rogaland 
kan bli et foregangsfylke innen tunnelsikkerhet og beredskap.     
 
Rogaland er det største landbruksfylke i landet målt i produksjonsvolum. EU’s-
vanndirektiv og nye gjødselforskrifter (under forberedelse) kan bety at 
matproduksjonen i fylket må reduseres. Tiltak som kan motvirke en slik utvikling er 
både satsing på biogass (gjødsel gjæres ut i lukkede anlegg og restfraksjonen 
transporteres ut av fylket) og satsing på nye produkter og produksjonsmåter innen 
landbruket. En av de store utfordringene er å legge til rette for en utvikling innen 
landbruket som opprettholder og øker produksjonen av mat i tråd med Regjeringens 
målsetting om økt matproduksjon (St.meld. 9 – 2011-2012).  Regionalplan for 
landbruk tar opp denne problemstillingen.   
 
Rogaland et ikke blant de aller største oppdrettsfylkene i landet.  Fylket har imidlertid 
flere store leverandører til akvakulturnæringen, både når det gjelder fôr og utstyr. 
Akvakulturnæringen har de siste årene vært utfordret både når det gjelder lus og 
forurensing. Videre utvikling av akvakulturnæringen i Rogaland vil kreve tiltak på 
disse områdene. Akvakulturnæringen har til nå nesten utlukkende vært oppdrett av 
laks og ørret, og nå i de siste årene kveite. I Rogaland er det i tillegg en begynnende 
oppdrett av kråkeboller. Det bør imidlertid ligge til rette for oppdrett også av andre 
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arter. Næringsavdelingen vil i samarbeid med næringen og aktuelle forskningsinstitutt 
arbeide for at nye arter kan introduseres innen akvakulturnæringen.    
 
Store etterkrigskull, økt levealder, nye behandlingsformer og økende krav til velferd 
stiller samfunnet overfor store utfordringer hva gjelder personell innen helse- og 
sosialsektoren.  En måte å møte noe av dette på, er satsing på utvikling av 
velferdsteknologi. En hovedutfordring er derfor å legge til rette for innovasjon og 
utvikling av slik teknologi. 
 
Mange omtaler Rogaland som ”porten til Fjord Norge,” og flere hevder at det er et 
uutnyttet potensial innen reiselivsnæringen i fylket.  Fylkestinget behandlet en egen 
strategiplan for reiselivsnæringen høsten 2013. En av hovedutfordringene innen 
reiselivsnæringen er å legge til rette for økt lønnsomhet, særlig i distriktene.  
 
VRI er inne i tredje og siste programperiode og skal avsluttes i 2016. Sluttmålene for 
VRI er beskrevet i søknaden til Forskningsrådet og kan oppsummeres slik: 

- Videreføre innovasjonsmetodikken som er utviklet i VRI som et varig tiltak i 
regi av fylkeskommunen. 

- Legge til rette for et regionalt pilotprosjekt for bedre koordinering av 
virkemiddelapparatet innen næringsutvikling.   

 
3. Prioriteringer – politiske vedtak og føringer for 2015 – 2018 

 
Politiske vedtak, vedtatte planer som er innarbeidet i budsjettforslaget 
 
Fylkestinget vedtok som nevnt Regionalplan for næringsutvikling og Regionalplan for 
landbruk i 2011. Midler som er avsatt til næringsutvikling vil i all hovedsak bli brukt til 
å gjennomføre disse planene.  
 
Fylkeskommunen eier 42 % av Lysefjorden Utvikling AS. I FU-sak 161/12 reises 
spørsmål om årlig driftstilskudd til Lysefjorden Utvikling AS. Vedtaket ble fulgt opp 
med en årlig bevilgning på kr 700.000. Dette foreslås videreført i 2015.  Beløpet 
belastes avsatte midler til utviklingsarbeid. 
 
Prosjektet «Explore Fjord Norway» i regi av Fjord Norge AS avsluttes i 2014. 
Bevilgning til dette prosjektet (2,5 mill. kroner årlig) faller derfor i utgangspunktet bort 
fra og med 2015. Av 2,5 mill. kroner i 2014 er 1 mill. kroner fylkeskommunale midler. 
 
Prosjektet ble evaluert høsten 2014. Evalueringsrapporten ble behandlet av 
fylkesutvalget i sak 135/14. Fylkesutvalget gjorde følgende vedtak:  
 

1. Evalueringen av prosjektet «Explore Fjord Norway» tas til orientering.  
2. En eventuell søknad om videreføring av prosjektet vurderes i 

budsjettsammenheng, alternativt ved disponering av overførte statlige midler 
til regional utvikling (statsbudsjettet kap. 551 post 60). 

 
Det foreligger nå søknad fra Fjord Norge (datert 27.9.14) om videreføring av denne 
satsingen.  
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Alle de fire fylkeskommunene på Vestlandet har vært bidragsytere til prosjektet 
«Explore Fjord Norway.» Fylkeskommunene har bidradd med lik sum, og etter det 
fylkesrådmannen forstår, rettes det søknader til alle fylkeskommunene om bidrag til 
videreføring av prosjektet. Det betyr at det er behov for en avklaring og samkjøring 
mellom fylkeskommunene. 
 
Med henvisning til dette, vil fylkesrådmannen foreslå at spørsmålet om videreføring 
av prosjektet «Explore Fjord Norway» vurderes i forbindelse med at statlige midler til 
næringsutvikling 2015 fordeles, slik fylkesutvalget har åpnet for i sitt vedtak. En viktig 
premiss vil da være fylkestingets vedtak om samarbeidet med Fjord Norge AS (FT-
sak 55/13). 
 
Fylkesutvalget gjorde i sak 64/14 følgende vedtak:  
 «Fylkesutvalget forplikter Rogaland fylkeskommune med ytterligere 1,4 mill. kroner i 
bidrag til drift av turistferje på Lysefjorden i 2014. Økt tilskudd finansieres av 
fylkesutvalgets reservertkonto for tilleggsbevilgning… Spørsmålet om tilskudd for 
sesongen 2015 reises i budsjettsammenheng for 2015.» 
 
Avtalen som er inngått mellom Fjord 1 og Lysefjorden Utvikling AS forutsetter et 
driftstilskudd på 2 mill. kroner i 2015 og 1 mill. kroner i 2016 og 2017. Fra og med 
2018 forutsettes det at turistferja skal drives uten tilskudd. 1 mill. kroner er 
innarbeidet i budsjettet (overført fra samferdselsavdelingens budsjett i 2014). 
 
Frigjorte fylkeskommunale midler (1 mill. kroner) som følge av at forannevnte prosjekt 
«Explore Fjord Norway» er avsluttet, kan sies å bli omdisponert til drift av turistferje 
på Lysefjorden. Ovennevnte betyr at driftsbudsjettet har dekning for å betale 2 mill. 
kroner til Fjord 1 i 2015, og at budsjettet kan reduseres med 1 mill. kroner fra 2016 
og ytterligere 1 mill. kroner fra 2018. Dette er innarbeidet i økonomiplanen. 
 
Tilskudd til Greater Stavanger (kr 1.250.000) ligger i budsjettet og foreslås videreført.  
 
I Regional planstrategi legges det opp til at det skal utarbeides en Regionalplan for 
sjøareal. Planarbeidet er forankret i næringsavdelingen. Planarbeidet vil involvere en 
rekke aktører, både private og offentlige. I tillegg kan det være aktuelt å kjøpe 
spesialutredninger innen utvalgte tema. Kostnadene til arbeid med Regionalplan for 
sjøareal er anslått til kr 400.000. Summen er innarbeidet i budsjettforslaget. Kr 
200.000 ble innarbeidet i budsjettet for 2014. Resterende sum på kr 200.000 er 
innarbeidet i årsbudsjettet for 2015. 

 
Aktuelle sparetiltak 
 
Øvrige driftsutgifter (varer/tjenester) er foreslått budsjettert med en økning på 2 %.  
 
Dersom det er aktuelt med ytterligere forslag til innsparinger er det:  

- Reduksjon i øvrige driftsutgifter. Det vil innebære en meget streng prioritering 
av for eksempel tjenestereiser.   

- Reduksjon av egne RUP-midler. Reduksjon av disse midlene vil gå direkte på 
avdelingens aktivitet og mulighet til støtte av utviklingsprosjekt.      
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Prosjekter (tilskudd) som er innvilget i 2014 og tidligere år, og som planlegges 
videreført i 2015 
 
Bakgrunn 
 
Næringsavdelingen disponerer tildelte statlige utviklingsmidler (ført på ansvar 
420203) og egne midler (ført på ansvar 420202). Av den felles bevilgningen til 
regionalt utviklingsarbeid disponerte næringsavdelingen kr 1.666.000 i 2014. 
 
Rogaland har fått et foreløpig tilsagn om 22,059 mill. kroner i statlige regionale 
utviklingsmidler i 2015 (statsbudsjettet kap. 551 post 60). Hovedregelen er at midler 
bevilget over kap. 551 post 60 skal nyttes i distriktskommuner og er øremerket økt 
verdiskaping, sysselsetting og gode rammebetingelser for næringslivet. Midlene kan 
brukes i sentrale strøk dersom det kan sannsynliggjøres at bruken samtidig har stor 
effekt i distriktene. 
 
Summen på 22,059 mill. kroner inneholder beløp som skal videreformidles til 
Innovasjon Norge og til arbeid med omstilling i Sauda. Konkret er det forutsatt 1 mill. 
kroner til omstilling i Sauda. Overføring til Innovasjon Norge avgjøres av Regional- og 
kulturutvalget i forbindelse med at dette utvalget fastsetter oppdragsbrev til 
Innovasjon Norge for 2015. 
 
I 2014 ble ca. 11 mill. kroner disponert til prosjekt i regi av fylkeskommunen selv. Det 
legges opp til en tilsvarende ramme også for 2015. Dette vil imidlertid avhenge av 
antall og størrelse på prosjektsøknader som mottas. 
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Videreføring – egne midler (ansvar 4202) og statsmidler (kap. 551 post 60) 
 

Aktivitet/prosjekt 
Egne midler 

(ansvar 4202) 
Statsmidler 
(kap.551) 

Stimulere til forskningsbasert nyskaping – 
«plogen» 

450 000 

VRI – innovasjons- forskning  1 100 000
NCE – Culinology – partnerbidrag 100 000  
VRI – Samhandling  3 100 000
Vindafjord næringshage  150 000
Ryfylke næringshage  150 000
Suldal næringshage  150 000
Rogaland ressurssenter – næringshage  150 000
Arbeidsinnvandring til Vestlandet   107 500
Konjunkturbarometeret 137 500  
Naturleg framtid – rekruttering til 
naturbruksnæringane 

 25 000*

Delicenettverket 50 000  
Stavangerregionens Europakontor 562 500  
INT-Sok 65 000  
Felles kommunalt oppfølgingsprogram for 
kystskogbruket   

 75 000

Magma Geopark  500 000
«Lysefjorden rundt» i vandringsopplevelser i 
verdensklassen 

 300 000

NCE Tourism -partnerbidrag   350 000
Fjord Norge – samarbeidsavtale 2015  1 500 000
Lysefjorden Utvikling  700 000
Mikroalgeproduksjon   390 000
Nye arter i oppdrett / Vest Marin  500 000
Verknad av drenering i grovfôrdyrkinga på 
Vestlandet   

 55 000

Økt bruk av heiabeite  (85 000*)
Smittebeskyttelse av sauebesetninger  (50 000*)
Storfesatsing i Rogaland  (100 000*)
Greater Stavanger (1 250 000**) 
Sum  1 355 000 9 277 500
 
* Dekkes over tildelte midler til rekruttering, kompetanse og likestilling i landbruket. 
** Bevilges over ansvar 4210. 
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4. Oppsummering/konklusjon 
 

Som påpekt foran, er Norge i en særstilling sammenliknet med de fleste andre land i 
Europa. Næringslivet går i hovedsak godt, og det er relativt lav arbeidsledighet. 
Fylkeskommunens innsats innen næringsutvikling må bidra til at dette kan fortsette 
ved å støtte oppbygging av kunnskap, legge til rette for innovasjon og støtte 
omstillinger gjennom etablering av nye bedrifter i alle deler av fylket.  
 
Hovedaktiviteten vil også i 2015 være knyttet til gjennomføring av vedtatte planer og 
deltakelse i nasjonale program (VRI – Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon) 
og internasjonale program (ENSEA – European North Sea Energy Alliance) med mål 
om å støtte, videreutvikle og omstille næringslivet i Rogaland. 
   
Reelle endringer i driftsbudsjettet er redegjort for. Det foreslås en netto 
budsjettramme på kr 17.418.000 i 2015. Avdelingens midler til RUP (Regionalt 
UtviklingsProgram) er overført til avdelingens driftsbudsjett i tråd med vedtatt 
fordeling i 2014. For øvrig er budsjettet videreført på om lag samme reelle nivå. 
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6.6 REGIONAL PLANLEGGING 
 
1. Innledning 
 
Regionalplanavdelingen har et svært bredt og mangesidig ansvarsområde innenfor 
miljø-, klima- og energi, vannforvaltning, vilt og fiskeforvaltning, friluftsliv, kart, 
statistikk og analyse, kommunal plansaksbehandling og regional planlegging, i tillegg 
til ansvar for folkehelse, universell utforming samt koordinering av det internasjonale 
arbeidet. 
 
Regionalplanavdelingen har 26 årsverk:  
Administrasjon og ledelse: 2,0 
Merkantil administrasjon: 1,0 
Regional planlegging: 7,5*  
Kart/analyse/statistikk: 3,5 
Vannforvaltning: 2,5** 
Folkehelse: 4,0***  
Universell utforming: 2,0 
Miljøtiltak, vilt og fisk: 1,5**** 
Friluftsliv: 1,0 
Internasjonal koordinator: 1,0 
 

*) Regional planlegging har 0,7 stilling vakant.  
**) Vannforvaltning er redusert med 1 stilling (vikariat) som utløp 01.09.14. I tillegg er 0,5 stilling midlertidig overført til 

regional planlegging på grunn av stort press i oppgaver knyttet til store regionale planoppgaver. 
***) Folkehelse er redusert med 0,7 stilling som følge av innsparing/stillingsreduksjoner i 2014. 
****) Miljøtiltak, vilt og fisk er midlertidig overført til regional planlegging med 0,3 stilling på grunn av stort press i oppgaver 

knyttet til store regionale planoppgaver. 

 
2. Dagens situasjon – hovedutfordringer 2015-2018 
 
Rogaland revisjon har i august 2014 gjennomført en vurdering av fylkeskommunen 
som planmyndighet. Det konkluderes i rapporten med at fylkeskommunen gjennom 
faglig profesjonalitet og en proaktiv og inkluderende arbeidsform over tid har styrket 
sin status som planmyndighet. Mange av de intervjuede viser til at fylkeskommunen 
er den eneste aktøren i regionen som har ekspertise god nok til å utføre de store 
regionale planarbeidene, at planene er viktige rettesnorer for samfunnsutviklingen, 
og at de har medvirket til en mer styrt og forutsigbar vekst og utbygging i regionen.  
 
Regional planstrategi gir føringer for hvilke planer som skal utarbeides. 
Fylkesrådmannen har iverksatt arbeid med alle planer som fremgår av 
planstrategien, med unntak av regionalplan for areal og transport i Dalane som 
fylkesutvalget har vedtatt å utsette. Planstrategien gjelder fram til 2016, da den blir 
avløst av neste generasjon planstrategi.  
 
Innenfor regionalplanavdelingens ansvarsområder har fylkeskommunen også en 
viktig rolle som regional utviklingsaktør. I St. meld. nr. 12 (2006-2007) Regionale 
fortrinn – regional framtid (forvaltningsreformen), slo regjeringen fast at 
fylkeskommunen skal være den sentrale regionale utviklingsaktøren. Ansvaret for å 
fylle rollen som regional utviklingsaktør påhviler hele fylkeskommunen, men særlig 
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de fire avdelingene som tidligere utgjorde regionalutviklingsavdelingen (kultur-
seksjonen, næringsseksjonen, regionalplanseksjonen og samferdselsseksjonen). 
 
Kjernen i det regionale utviklingsarbeidet er å skape en helhetlig og villet 
samfunnsutvikling i egen region. I det ligger at fylkeskommunen skal være ledende 
pådriver for å utnytte regionale og lokale fortrinn til utvikling, samarbeid, samhandling 
og initiativ som kan styrke utviklingen i hele eller deler av regionen, og bidra til 
utvikling av kunnskap om viktige regionale særtrekk, utfordringer og behov i tett 
samarbeid med aktører som kan medvirke til endringer.  
 
Utfordringer 
Rollen som regional utviklingsaktør ivaretas særlig gjennom å vedta regionale planer 
som gir føringer for kommunene innenfor tema som arealplanlegging, folkehelse, 
universell utforming mm. I tillegg disponerer fylkesrådmannen midler som tildeles 
gjennom søknad og som utgjør de positive virkemidlene for å medvirke til ønsket 
samfunnsutvikling i regionen. De regionale utviklingsmidlene har blitt gradvis redusert 
gjennom de siste års budsjetter. Det er en vesentlig utfordring at fylkeskommunens 
positive virkemidler svekkes samtidig som behovet for regional styring øker.  
 
De demografiske utfordringene, spesielt den sterke veksten i kommunene på Jæren, 
har gjort den langsiktige, regionale planleggingen svært viktig. Når nye 100.000 
personer skal få dekket arealbehov for boliger, veger, arbeidsplasser, skoler og 
annen infrastruktur fram mot 2025, sier det seg selv at det stilles store krav til 
prosesser og utredningsbehov. Regionen er preget av vesentlige arealkonflikter 
knyttet til landbruk og miljøinteresser på den ene siden og behovet for utbygging på 
den annen. For en mest mulig effektiv utnyttelse av arealene er det avgjørende at 
man kan vurdere utnyttelse på tvers av kommunegrensene. Rogaland 
fylkeskommune sitter i førersetet for denne regionale planleggingsprosessen i 
forpliktende samarbeid med kommunene. 
 
Fylkeskommunen har også et vesentlig ansvar for å opprettholde høy livskvalitet for 
fylkets innbyggere og å utjevne forskjeller i levekår. Fylkeskommunen har vedtatt 
Regionalplan for folkehelse som rettesnor for dette arbeidet. I tillegg er det igangsatt 
arbeid med revisjon av regionalplan for friluftsliv, idrett, natur og kultur (FINK) som 
blant annet skal sikre innbyggerne tilgang til natur og friluftsliv.  
 
Avdelingen har iverksatt vedtatte sparetiltak ved at 0,7 årsverk innenfor folkehelse er 
kuttet. I tillegg har avdelingen redusert et halvt årsverk innenfor plan. 
 
Rammer 
Totalbudsjettet for regionalplanavdelingen i 2015 er kr 50.448.000. Differensen 
mellom reduksjoner/avsluttede tiltak og nye/foreslått endrede tiltak utgjør en økning i 
budsjettrammen på kr 519.000. Om lag 7,7 mill. kroner av rammen for Regionalt 
UtviklingsProgram (RUP) er overført til Regionalplanavdelingen. 
 
3. Prioriteringer – politiske vedtak og føringer for 2015 
 
Finansiering av nye tiltak kan delvis skje gjennom omdisponering av ressurser 
innenfor avdelingens budsjettrammer.  
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Avsluttede eller endrede prosjekter: 
Tiltak  2014 2015 
Vital Rural Area 315 000 0
RP for massehåndtering 300 000 200 000
RP for Jæren 50 000 0
Total reduserte tiltak  465 000
 
Arbeid som videreføres 
 
Regional planstrategi  
For 2014 har det vært avsatt kr 300.000 til arbeidet med regional planstrategi. 
Midlene vil i hovedsak bli benyttet til ekstern bistand til scenarieanalyser. For 2015 vil 
det være behov for midler til å arrangere regionale dialogmøter, til ulike arrangement 
for politisk styringsgruppe og for utredninger og innhenting av statistikk. Et viktig 
tema som kan komme opp i forbindelse med planstrategiarbeidet, er spørsmålet om 
revisjon av arealdelen for Regionalplan for Jæren. Dette er et følsomt og krevende 
tema som vil kunne kreve ekstern bistand for å avklare konsekvenser og behov. 
Totalt beregnes et behov på kr 550.000, en økning fra 2014 på kr 250.000.  
 
Revisjon av Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Haugalandet 
Arbeidet har vært utfordrende og har krevd stadig nye runder for å sikre nødvendig 
forankring. Et ferdig planforslag skal presenteres ved årsskiftet 2014/15. Planen vil 
deretter bli sendt på høring. For 2015 vil det være behov for midler til å arrangere 
høringskonferanse, og det må også avsettes midler til utredninger. Budsjettmidler på 
kr 500.000 for 2014 foreslås videreført til 2015. 
 
Kart, statistikk, analyse (KAS) 
Arbeidet med utvikling av statistikkdatabase er forsinket. Avinet som er leverandør av 
tjenesten, arbeider på overtid for å utvikle løsninger i henhold til kontrakten. For 2015 
vil det i tillegg til videreføring av kostnader fra 2014 påløpe vedlikeholds- og 
utviklingskostnader på kr 25.000. Fylkesrådmannen legger opp til at det disponeres 
midler på kr 175.000, en økning på kr 25.000 fra 2014.  
 
Internasjonalt arbeid 
Kostnadene reduseres med kr 315.000 som følge av at arbeidet med EU-prosjektet 
Vital Rural Areal avsluttes.  
 
Det er behov for økning innenfor ansvarsområdet som følge av at 
medlemskontingenten til CPMR økes. Kontingenten for 2015 ble fastsatt på CPMRs 
generalforsamling i Umeå i slutten av september i år, og får en liten oppjustering, 
beregnet til kr 20.000. (Nordsjøkommisjonens kontingent forblir uendret). 
 
I tillegg har fylkesutvalget vedtatt å støtte Hordaland fylkeskommune sitt sekretariat 
for Nordsjøkommisjonen med kr 50.000 årlig. Det er derfor behov for å øke budsjettet 
for medlemsavgifter fra kr 100.000 til kr 170.000 for 2015. 
 

109

Rogaland fylkeskommune Økonomiplan 2015-2018



76 
 

Folkehelse 
Budsjett for folkehelsearbeid anbefales videreført uendret fra 2014. Se tabell som 
viser disponering av midlene i 2014. 
 
Universell utforming 
Cowi har utarbeidet en rapport etter et forprosjekt på en universelt utformet sti fra 
Avaldsnes kirke til Bukkøy (se vedlegg). Forprosjektet ble finansiert av 
Miljøverndepartementet i 2013. Tilrettelegging av universell utforming på Avaldsnes 
er prioritert som nr. 2 av 12 kartlagte kulturminner i Rogaland i 2009. Området trekker 
mye turister og omhandler friluftsliv, kulturminner og universell utforming. Da 2015 er 
friluftslivets år, kan dette gi gode signaleffekter regionalt. Avaldsnes er valgt som 
tusenårsstedet i Rogaland og har nasjonale dimensjoner. 
 
Dette er et prosjekt som bør kunne realiseres som et "spleiselagsprosjekt". Basert på 
et kostnadsoverslag for tilretteleggingen på kr 1.945.000, anslås det foreløpig en 
fylkeskommunal andel på kr 700.000. Fylkesrådmannen anbefaler på denne 
bakgrunn at midler til universell utforming opprettholdes på samme nivå som i 2014 
med kr 1.700.000. 
 
Friluftsliv 
I budsjettet for 2014 ble det vedtatt at verdien av fylkestilskudd for opparbeiding av 
viktige friluftsområder skulle indeksreguleres. For 2015 vil indeksregulering på 3 pst 
tilsvare en økning i rammen på kr 239.000. Fylkesrådmannen anbefaler på denne 
bakgrunn at rammen for fylkesmidler innen friluftsliv økes med kr 239.000.  
 
Nye tiltak 
 
Revisjon av FINK – Regionalplan for friluftsliv, idrett, natur og kultur 
Arbeidet er igangsatt. Planprogrammet er behandlet i fylkesutvalget i oktober 2014. 
For 2015 foreslår fylkesrådmannen at det avsettes midler til utredninger og 
møtevirksomhet på kr 200.000.  
 
Areal og transportplan for Ryfylke 
Arbeid med revisjon av regionalplan for areal og transport i Ryfylke er igangsatt. 
Planprogram er sendt på høring med høringsfrist 12. september 2014. Kostnader til 
utredning tilknyttet infrastruktur vil tas av samferdselsavdelingens budsjett. Som 
koordinator for arbeidet anbefales det at regionalplanavdelingen avsetter kr 200.000 
til møtevirksomhet og til ev. utredninger relatert til stedsutvikling. 
 
Nye tiltak og økning i rammer for igangsatt arbeid utgjør etter dette:  
Regional planstrategi Kr 250 000
Kart, statistikk, analyse Kr   25 000
Internasjonalt arbeid Kr   70 000
Friluftsliv, indeksjustering (3 pst) Kr 239 000
FINK – Regionalplan for friluftsliv, idrett, natur og kultur Kr 200 000
Areal og transportplan for Ryfylke Kr 200 000
= Sum økning nye/endrede tiltak Kr 976 000
- Reduserte utgifter  Kr 465 000
= Totalt behov nye midler  Kr 519 000
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Tilskuddsordninger – regional planlegging, tillegg til avdelingens budsjett 2015  

Nr./ 
Kode 

Tilskuddstype  Tildelt 
 beløp 
2014  

Søknads‐ 
beløp 2014 

Formål  Hvem kan 
søke/ 
målgrupper 

Hovedkriterier  Merknader  Statlig  RKF 

  FRILUFTSLIV                 

F1  Fylkestilskudd til 
tilrettelegging av 
områder for 
friluftsliv og til 
motivering til 
utendørs aktivitet 

2.003.350 
 
 

6.608.150  Tilrettelegge sikra 
områder for et aktivt 
friluftsliv og motivere 
innbyggerne i 
Rogaland til å bruke 
områdene aktivt: 
«Friluftsliv for alle – 
hele året» 

Friluftsråd (4 
råd) 
Kommuner 
(26), Naturlos 
ordning (2: sør 
og nord). Hele 
befolkningen i 
Rogaland 

Området skal være 
offentlig sikret, ha 
betydelig regional 
verdi, (registrert i 
vedtatt plankart 
FINK). Forankret i 
handlings‐
programmet i FINK 

Fordeles 
årlig av 
RKU, ref. 
sak 30/13 i 
møte den 
21.03.13 

  RFK 

F2  Statsbudsjettets 
kapittel 1427, post 
78: Statlig tilskudd 
til tilrettelegging av 
områder for 
friluftsliv. Gjelder 
kun områder i 
statlig eie som er 
registrert i 
Naturbase. 

2.290.000 
 

4.296.950 
 

Tilrettelegge områder 
for et aktivt friluftsliv. 
NB! Ordningen er 
begrenset til statlig 
eide områder. 
Fylkesmidlene (F1) er 
et viktig supplement, 
da de omfatter alle 
regionale friluftslivs‐
områder som er 
registrert i fylkesdel‐
plan for friluftsliv (ref. 
F‐kartet i FINK) 

Friluftsråd, 
Kommuner, 

Frivillige org. 

Arealet som søkes 
tilrettelagt MÅ være 
registrert i 
Naturbase 
(www.dirnat.no)  
 
Øvrige retningslinjer 
i St.meld. og årlig 
bestillingsbrev fra 
Miljøvern‐ 
departementet. 

Fordeles 
årlig av 
RKU, ref. 
sak 36/13 i 
møte den 
30.05.13 

Statlig   

F3  Statsbudsjettet 
kapittel 1427, post 
74. Statlig tilskudd 
til aktiviteter og 
motivering til 
friluftslivsaktivitet 

920.000 
 

2.209.750 
 

Motivere innbyggerne 
i Rogaland til å bruke 
friluftslivsområdene 
aktivt.  

Friluftsråd, 
Kommuner, 
Frivillige org. 

Stor vekt på barn og 
unge, samt personer 
som er spesielt 
inaktive. 

Fordeles 
årlig av 
RKU, ref. 
sak 36/13 i 
møte den 
30.05.13  

Statlig   
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Nr./ 
Kode 

Tilskuddstype  Tildelt 
 beløp 
2014  

Søknads‐ 
beløp 2014 

Formål  Hvem kan 
søke/ 
målgrupper 

Hovedkriterier  Merknader  Statlig  RKF 

F4  DRIFT                 

  Vedlikehold av 
veger til regionale 
friluftslivsområder 

468.650  Fordeles i 
henhold til 
regnskaps‐ 
tall siste år 

Liten, men svært viktig 
tilskuddspost, 
opprinnelig del av 
fylkesvegmidlene.  
Øremerket bestemte 
adkomstveger 
(brøyting og 
vedlikehold) 

Jæren 
Friluftsråd, 
Ryfylke 
Friluftsråd, 
Friluftsrådet 
Vest 

      RFK 

  FOLKEHELSE                 

FH1  Frisk i Friluft  401.000 
 

            RFK 

FH2  Fiskesprell  100.000 
 

          Statlig   

FH3  Fysisk aktivitet i et 
folkehelse‐
perspektiv 

819.000 
 

          Statlig   

FH4  Tilskudd til 
kommuner og 
organisasjoner 

3.253.000 
 

Fordeles i 
henhold til 
retn. Linjer 

Øremerket 
Partnerskap for 
folkehelse. 
Kompensasjon for 
arbeid utført. Fordeles 
mellom kommuner og 
organisasjoner 

Friluftsråd, 
Kommuner, 
Frivillige org. 

      RFK  
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Nr./ 
Kode 

Tilskuddstype  Tildelt 
 beløp 
2014  

Søknads‐ 
beløp 2014 

Formål  Hvem kan 
søke/ 
målgrupper 

Hovedkriterier  Merknader  Statlig  RKF 

  UTVIKLINGS‐
PROSJEKTER 

               

U1  FINK: Friluftsliv og 
Naturvern 
NB! Idrett og 
kulturvern delen 
forvaltes av 
kulturavdelingen 
 
 

Forvaltes 
via RUP 

Forvaltes 
via RUP 

Oppfølging og 
gjennomføring av 
handlingsplanen i 
fylkesdelplan for 
friluftsliv, idrett, 
naturvern og 
kulturvern. 
Opprinnelig 5 mill. 
kroner. Ca. 20 % av 
beløpet ble fjernet i 
RUP 2013.  

Kommuner, 
friluftsråd, 
organisasjoner 

      RFK 

U2  RUP : 
Fellesprosjekter 
inne Friluftsliv, 
Folkehelse, 
Stedsutvikling 

3.725.000  4.555.000 
 

Utviklingsprosjekter i 
samarbeid på tvers av 
kommunegrenser 
og/eller sektorer. 

Kommuner, 
friluftsråd, 
organisasjoner 

      RFK 

SUM                   
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6.7 SAMFERDSEL 
 
1. Innledning  
 
Rogaland fylkeskommunes samferdselspolitikk er nedfelt i ”Fylkesdelplan for 
samferdsel 2008-2019”. Arbeidet med rulleringen av planen er startet opp, og ny plan 
for perioden 2018-2027 forventes vedtatt i 2017. Samferdsel er en sentral oppgave 
for fylkeskommunen som regional utviklingsaktør. Fylkeskommunen utøver denne 
rollen både gjennom investeringer og drift i transportsektoren, og gjennom et utstrakt 
planarbeid. Regionalplanene for areal og transport i fylket blir særlig vektlagt. 
 
Lovpålagte oppgaver og tjenester innenfor samferdselssektoren er:  
 
 Ansvar for fylkesveiene der vegloven sikrer fylkeskommunens styrende rolle som 

vegeier og myndighet.  
 Ansvar etter vegtrafikkloven for å tilrå og samordne tiltak for å fremme 

trafikksikkerheten i fylket.   
 Ansvar for lokal rutetransport i fylket og ferjer i fylkesveisamband etter 

yrkestransportloven.    
 Ansvar for skoleskyss i samråd med kommunene etter opplæringsloven.  
 Løyvemyndighet etter yrkestransportloven. 
 Ansvar for å sikre og tilrettelegge for en nødvendig og regionalt tilpasset sivil 

transportberedskap i fylket etter yrkestransportloven. 
 
Selv om oppgavene er lovpålagt, gir lovene som regel ikke uttrykk for hvordan og i 
hvilket omfang oppgaven skal løses. 
 
Tilrettelagt transport for funksjonshemmede (TT-transport) er en ikke-lovpålagt 
oppgave for fylkeskommunene. I Nasjonal transportplan 2014-2023, meld. st. 26 
(2012-2013), s. 227 er det sagt følgende om Tilrettelagt transport: «Som en del av 
det lokale kollektivtransporttilbudet, tilbyr fylkeskommunene tilrettelagt transport for 
funksjonshemmede (TT-ordningen) til personer som ikke kan benytte ordinær 
kollektivtransport. Som for den lokale kollektivtransporten for øvrig, er det 
fylkeskommunene som fastsetter standarden i tilbudet.» 
 
 
2. Dagens situasjon - hovedutfordringer 2015 – 2018  
 
Kollektivtrafikk 
 
Kollektivtrafikken i Stavangerregionen har hatt en positiv utvikling. Storbyområdet har 
de siste årene hatt sterk vekst i antall passasjerer. I 2014 har veksten flatet ut. Dette 
gir utfordringer med å tilby tilstrekkelig kapasitet i rushperiodene, samt å gi et 
attraktivt rutetilbud for å vinne nye kunder. Videre gir veksten i biltrafikken 
trafikkavviklingsproblemer som resulterer i dårlig framkommelighet for 
busskollektivtrafikken. 
 
Busstrafikken i byområdet på Haugalandet har de siste årene hatt en mindre god 
utvikling i antall passasjerer. Selv om busstrafikken på Haugalandet i dag har en lav 
markedsandel, er det en betydelig vekst i befolkning og arbeidsplasser i regionen 
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med tilhørende potensial for busstrafikken. Det gjelder å sikre både en kontinuerlig 
videreutvikling av et konkurransedyktig rutetilbud og bussenes framkommelighet.  
 
Hurtigbåttilbudet i og til/fra Ryfylke har i 2014 en viss oppgang i passasjerinntekter, 
men mye tyder på fortsatt økt konkurransepress. 
   
Generelt sett er kostnadsveksten i kollektivtrafikken en stor utfordring. I planperioden 
2014-2017 la fylkesrådmannen til grunn en forventning om 4,5 pst årlig økning i 
passasjergrunnlaget innen kollektivtransporten. Det ble understreket at veksten i 
utgifter må forutsettes finansiert gjennom effektivisering og økt utnyttelse, samt økte 
inntekter – herunder statlige bidrag. Dette må fortsatt gjelde som overordnet prinsipp.  
 
Det vises til en egen sak om bypakke Nord-Jæren, som etter planen vil fremmes til 
endelig behandling i fylkestinget i desember. Saken ble sendt på høring i 
kommunene i juni, der fylkesrådmannen blant annet foreslår bruk av bompenger til 
drift av kollektivtransport. Med utgangspunkt i vedtatt konseptvalg for 
transportsystemet på Jæren, tar saken for seg behovet for økte tilskuddsrammer til 
drift av kollektivtilbudet i Stavangerregionen i perioden 2017-2032. Ambisjonene om 
økt kollektivandel innebærer økt tilskuddsbehov i størrelsesorden 200 mill. 2013-
kroner årlig i perioden 2017-2032. Kalkylen er en gjennomsnittlig betraktning og 
bygger på en forutsetning om høyere dekningsbidrag fra passasjerer enn i dagens 
situasjon. Den kan oppfattes som nøkternt når man også tar demografikostnader og 
målsettinger om mer miljøvennlige driftsformer i betraktning. 
 
Om brukerbetaling i kollektivtrafikken 
 
Som et vesentlig element i den langsiktige strategien for utviklingen av 
takstsystemet, har faste brukere (flexi- og ungdomspass) og brukere over lengre 
distanser vært forsøkt skjermet ved takstøkningene siden 2007. Prisen for 
ungdomspass ble sist økt fra 300 til 350 kroner fra og med 2014. Ungdomspass er 
fortsatt et prismessig meget gunstig produkt ved at det tillater bruken av alle buss-, 
hurtigbåt-, ferge- og lokaltogtilbudene i fylket i en måned.  
 
Fylkesrådmannen legger til grunn at det bør oppnås en gjennomsnittlig reell 
prisjustering for hele takstporteføljen på minimum 2 prosent, om lag tilsvarende 
økningen i komsumprisindeksen (2,1 pst). I 2015 bør ikke prisen for ungdomspass 
økes. Derimot vil en måtte øke prisen for Flexipass og Periodepass. En eventuell 
økning av prisen på enkeltbillett og reisepenger må vurderes i forhold til mulige 
«vandringseffekter» mot passproduktene. Totaleffekten på årsbasis vil utgjøre ca. 5 
mill. kroner inkludert en liten margin for eventuelle negative etterspørselsreaksjoner.  
 
Fylkesrådmannen understreker at en justering på 2 pst vil være vesentlig lavere enn 
den reelle pris- og kostnadsveksten i sektoren, slik at man er avhengig av å øke 
dekningsgrad/passasjergrunnlag for at ikke dekningsbidraget fra brukere skal gå 
ytterligere ned. 
 
Omfang av ruteproduksjon 
    
Ruteproduksjonen i byregionene Stavanger og Haugesund er av sammenlignbar 
størrelse og ligger grovt sett ved 55 busskilometer pr. innbygger pr. år. I tillegg 
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kommer produksjonen til bybåtene (fylkeskommunalt ansvar) og lokaltog (statlig 
ansvar) i Stavangerregionen. Denne produksjonen resulterer i en markedsandel på 
ca. 7 prosent i Stavangerregionen og noe mer enn 3 prosent i Haugesundsregionen. 
Ruteproduksjonen i Stavangerregionen er av sammenlignbar størrelse med 
produksjonen i Trondheim og noe mindre enn den i Bergen. 
    
Hvis en måler effektiviteten av ruteproduksjonen (målt i antall passasjerer / 
busskilometer pr. innbygger pr. år) så har Trondheim ca. 40 pst høyere effektivitet, 
dvs. at en har 40 prosent flere passasjer pr. busskilometer. Sammenlignet med mer 
kompakte europeiske byer av sammenlignbar størrelse, er rutetilbudets effektivitet i 
Stavangerregionen i noen eksempler 1/3 eller 1/

4. I Stavangerregionen og for den del 
Haugesundsregionen betaler fylkeskommunen en høy pris for en ekstensiv arealbruk 
og desentral senterstruktur som ikke er i favør av kollektivtrafikken. 
 
Bildet bekreftes i et pågående prosjekt finansiert av Transnova med Urbanett som 
utførende konsulentmiljø, der fylkeskommunen deltar. Stavangerregionen gir et av de 
beste kollektivtilbud nest etter Oslo målt i kjøretøykilometer pr. innbygger pr. år uten 
å få tilstrekkelig effekt markedsmessig sett ut av det. Dette skyldes en lite samordnet 
areal- og transportutvikling. 
 
Rådmannen foreslår en gjennomgang av ruteproduksjonen med ruteeffektivisering 
som formål. Gjennomgangen skal være gjennomført i løpet av 1. kvartal 2015.  På 
årsbasis kan en kostnadsbesparelse på 10 mill. kroner påregnes. Videre forutsettes 
en ruteeffektivisering av dagens produksjon på 1 pst per år i perioden 2016-2018 ved 
oppstart av nye traséer og tilhørende økning i ruteproduksjonen fra 2016. 
Fylkesrådmannen viser til FT-sak 69/14 – Rutetilbudet i nytt bussanbud for Sør-
Rogaland inkl. Nord-Jæren fra 2016/2021. 
 
Fylkesveiene 
 
Som en del av arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) for 2014-2023 har Statens 
vegvesen i samråd med fylkeskommunene foretatt en kartlegging av hvor mye det vil 
koste å fjerne forfallet på fylkesveinettet. Rapporten ble offentliggjort våren 2013. For 
Rogaland ble det registrert et samlet behov på om lag 2,4 mrd. kroner for å fjerne 
forfall og gjøre tilhørende nødvendige oppgraderinger av fylkesveinettet i Rogaland. 
Av dette er om lag 700 mill. kroner knyttet til tunneler, om lag 560 mill. kroner gjelder 
veioverbyggingen (veifundament og veidekke), om lag 370 mill. kroner gjelder 
veiutstyr og miljøtiltak og om lag 170 mill. kroner gjelder drens- og avløpsanlegg.    
 
For å kunne stanse forfallet og begynne å rette på etterslepet foreslås i 
handlingsprogrammet for fylkesveinettet for perioden 2014-2017 et fornyingsprogram 
der en kombinerer «mindre utbedringer» på investeringsbudsjettet på systematisk vis 
med drifts- og vedlikeholdsinnsatsen. Programmet vil på det vis gi effekter i alle deler 
av fylket.  
 
Ellers vil det investeres i en rekke prosjekter i 2015 i tråd med handlingsprogrammet 
for fylkesveinettet 2014-2017. Det største prosjektet i 2015 finansiert med ordinære 
fylkesmidler vil være Sandsfjord bru. 
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Fylkeskommunen har med forvaltningsreformen overtatt et veinett som er av sentral 
betydning for nærings- og godstransport, blant annet med viktige tilknytninger mot 
terminaler for godstransport som i Risavika, Karmsund og Ganddal. Videreutvikling 
av hovedveinettet mot disse terminalene er en utfordring. 
 
Utviklingen av fylkesveinettet er dessuten av sentral betydning for å få flere til å 
sykle. Sykkeltrafikk i byområdene kan ta betydelig større transportandeler forutsatt at 
det bygges ut et godt sammenhengende sykkelveinett. Infrastrukturutbygging må 
kombineres med bedre drift/vedlikehold, holdningskampanjer med mer. 
 
TT-ordningen 
 
I TT-ordningen (tilrettelagt transport) har det de seinere årene blitt flere godkjente 
brukere. Det har medført et behov for å sikre at prioriterte brukergrupper sikres et 
godt tilbud. 
 
Trafikksikkerhet 
 
Trafikksikkerhet er en betydelig utfordring også i vårt fylke. Fokus på økt 
trafikksikkerhet gjennom infrastrukturtiltak samt å forsterke innsatsen på 
holdningsskapende kampanjer er derfor viktig. Fylkeskommunen har et overordnet 
ansvar for trafikksikkerhetsarbeidet i fylket. 
 
 
3. Oppsummering/konklusjon – fastsettelse av budsjett / økonomiplan 
 
Kollektivtransport – tilskudd til RKT (Rogaland Kollektivtrafikk FKF) 
 
Foretakets styre har i sak 40/14 (28.8.14) vedtatt å anmode RFK om at rammen i 
leveranseavtalen settes til 824,4 mill. kroner. Styret har i samme sak vedtatt å be 
administrasjonen om å se på tiltak som reduserer behovet for økning av 
rammetilskuddet. Styret har fått seg forelagt et notat datert 12.9.14 som reduserer 
netto budsjettramme for foretaket til 793,7 mill. kroner, senere korrigert til 794,2 mill. 
kroner i lys av statsbudsjettet. 
 
I sak 49/14 (25.9.14) vedtok styret følgende: 
1. Saken tas til orientering.  
2. Styret holder fast ved at behovet for rammetilskudd er 824,4 mill. kroner 
3. Dersom det blir redusert, viser styret til oversendt notat til fylkesrådmannen datert 

12. september 2014. Dette i samsvar med vedtak i RKT-sak 40/14 Budsjett 2015. 
 
Forslaget for 2015 er indeksregulert i samsvar med gjeldende avtaler med 
transportselskapene. I forslaget fra foretaket er det ikke forutsatt takstøkninger. 
 
En økning av budsjettrammen til 794,2 mill. kroner innebærer en økning på 52,3 mill. 
kroner fra opprinnelig budsjett 2014 (korrigert). Fylkesrådmannen forholder seg til en 
nettoramme på 794,2 mill. kroner før endringer i brukerbetaling og krav om ytterligere 
effektivisering. Fylkesrådmannen viser til tidligere omtale av takstøkninger på til 
sammen 5 mill. kroner i 2015 og ruteeffektivisering til en verdi av 10 mill. kroner i 
2015. Fylkesrådmannen har også omtalt forutsetninger videre i planperioden. 

117

Rogaland fylkeskommune Økonomiplan 2015-2018



 

84 
 

 

Det vises også til følgende vedtakspunkt i RKT-sak 40/14: I forslaget til budsjett er 
det ikke tatt høyde for at ruteproduksjonen økes som følge av generell 
befolkningsvekst. Styret ber om at rammetilskuddet justeres slik at ruteproduksjonen 
kan økes fast i tråd med forventet befolkningsvekst. 
 
Fylkesrådmannen har innarbeidet en demografikomponent (fra 2016) i 
framskrivingen av fylkeskommunale tilskudd som i grove trekk tilsvarer realveksten i 
frie inntekter som følger av økt innbyggertall (1,5 pst per år). 
 
Når det gjelder oppstart av nye traséer / økt ruteproduksjon, er det forutsatt at første 
halvår av satsingen finansieres av frie midler. 
 
Fylkesrådmannen foreslår følgende driftsbudsjett/økonomiplan: 
 
Budsjettforslag (mill. kroner) 2015 2016 2017 2018 

Styrets endelige budsjettforslag 794,2 794,2 794,2 794,2

Økte passasjerinntekter -5,0 -5,0 -5,0 -5,0

Effektivisering (ytterligere 1 pst per år fra 2016) -10,0 -17,0 -24,0 -31,0

Demografibasert vekst (1,5 pst årlig økning i utgiftene) 0,0 12,0 24,0 36,0

Økt produksjon/dekningsgrad (finansiert med bompenger fra 2017) 0,0 25,0 0,0 0,0

SUM 779,2 809,2 789,2 794,2

 
Fylkesrådmannen har ikke funnet plass i budsjett 2015 for en styrking av frekvensen 
for rutebåten mellom Haugesund og Utsira. 
 
Fylkesrådmannen foreslår en nettoramme for RKT på 779,2 mill. kroner, som 
tilsvarer en nominell økning i rammen på om lag 5 pst. For nærmere detaljer om 
innretning av rammetilskudd til RKT vises til sak om budsjett- og leveranseavtale for 
foretaket. 
 
I sak 40/14 ber styret om at det settes av 22,3 mill. kroner i investeringsbudsjettet for 
investering i bankterminaler på busser. Etter fylkesrådmannens vurdering er det mest 
nærliggende at eier eventuelt forplikter seg gjennom et forhøyet driftstilskudd som tar 
opp i seg blant annet kapitalkostnader (renter/avskrivninger). Fylkesrådmannen vil 
komme tilbake til saken når det foreligger en nærmere prosjektbeskrivelse. 
 
Fylkesveier (Statens vegvesen) 
 
For å opprettholde dagens drifts- og vedlikeholdsstandard på fylkesveiene i 
Rogaland, samt stanse forfallet, har Statens vegvesen i sitt budsjettforslag gått inn 
for en ramme på 497,1 mill. kroner i 2015. Ved bruk av MOTIV blir 
vedlikeholdsbehovet for fylkesveier beregnet til 504 mill. kroner. 
 
I opprinnelig budsjett 2014 bevilget fylkestinget 458,4 mill. kroner til drift og 
vedlikehold av fylkesveier, herunder en engangsbevilgning på 34,1 mill. kroner. 22 
mill. kroner av denne engangsbevilgningen var omdisponerte øremerkede tilskudd til 
skredsikring. Den ordinære bevilgningen i 2014 var således 424,3 mill. kroner. 
 
Statens vegvesen framhever at faste kontrakter (bundne kostnader) utgjør en 
vesentlig del av drift-/vedlikeholdsbudsjettet, ca. 67 pst i 2014. Bundne kostnader 
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øker langt mer enn generell prisstigning. Funksjonskontrakter som er lyst ut de siste 
årene viser en klar kostnadsstigning. SVV viser til ny Haugesund-kontrakt fra 
september 2013, og ny Høgsfjord-kontrakt høsten 2015, der prisene er kraftig økt fra 
tidligere. Det forventes generelt kraftige prishopp etter hvert som kontraktene skal 
fornyes. 
 
Samlet økte summen av bundne kostnader knyttet opp til funksjonskontrakter, 
fagkontrakter og andre avtaler med 24 mill. kroner fra 2013 til 2014 og øker med 
ytterligere 23 mill. kroner i 2015. SVV legger til grunn at eventuell manglende 
kompensasjon for denne økningen i bundne kostnader, vil gå ut over andre behov, 
særlig dekkelegging. Regionvegsjefen framhever spesielt behovet for å sette av mer 
penger til fornyelse av vegdekket. 
 
Fylkesrådmannen har fastsatt en ramme på 447,3 mill. kroner, som er en økning på 
23 mill. kroner fra den ordinære bevilgningen i 2014. Dette er identisk med den 
dokumenterte økningen i bundne kostnader, men kompenserer ikke for (eventuell) 
pris- og kostnadsvekst utenom de faste kontraktene. 
 
En bevilgning under beregnede utgiftsbehov (MOTIV) vil i prinsippet gi seg utslag i 
økt vedlikeholdsetterslep. Kartlegginger har vist at vedlikeholdsetterslepet i Rogaland 
er vesentlig mindre enn i landet for øvrig. Nøkkeltall fra Kostra viser også at RFK har 
vesentlig høyere brutto driftsutgifter per kilometer fylkesvei enn landsgjennomsnitt. 
Fylkesrådmannen minner om at dette handler om prioriteringer og en avveiing av 
innsatsen mellom drift og investering og andre tjenesteområder. 
 
Fylkesrådmannen har ikke funnet rom for en reell økning i rammer for drift og 
vedlikehold i tråd med de anmodningene som gis i forslaget fra SVV. 
Fylkesrådmannen har heller ikke funnet rom for å benytte økningen i frie midler 
knyttet til Nasjonal transportplan 2014-2023 til styrkingstiltak i drift. 
 
I tråd med regjeringens forslag i statsbudsjettet om å bevilge 14,2 mill. kroner til 
Rogaland fylkeskommune som kompensasjon for oppgaver i tilknytning til ny forskrift 
om tunnelsikkerhet, foreslår fylkesrådmannen at beløpet stilles uavkortet til 
disposisjon for Statens vegvesen som del av budsjett- og leveranseavtalen. 
 
Fylkesferjer (Statens vegvesen) 
 
Kostnader til ferjeruter er blitt redusert etter at ferjesambandet til Skudeneshavn ble 
lagt ned som følge av T-forbindelsen. Budsjettet for fylkesveiferjer er redusert fra 
112,7 mill. kroner i 2013, til 94,5 mill. kroner i 2014 (revidert budsjett) og videre til 
91,7 mill. kroner i 2015. 
 
Det knyttes usikkerhet til utviklingen videre i planperioden. Fylkesrådmannen har i 
utgangspunktet lagt til grunn samme budsjettnivå i 2016-2018 som i 2015. 
 
I tillegg er det satt av 9,4 mill. kroner (avrundet) i ferjeavløsningsmidler i 2014 
(Finnfast) og 10,1 mill. kroner i tilskudd til statlig veianlegg (Ryfast). For sistnevnte 
vises det til beskrivelse i kapittel 5.1. 
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Fylkesveier/fylkesferjer – demografibasert vekst (1 pst årlig realøkning) 
 
I prinsippet bør demografikostnader som følge av økt veilengde/-standard og økt 
trafikk mv. inkluderes i en fireårig økonomiplan. Tilsvarende er også inkludert på 
inntektssiden (som vekst i frie inntekter). Størrelsen på en slik demografikomponent 
må nødvendigvis baseres på skjønn. 
 
Samlet ramme for fylkesveier og fylkesferjer er 572,7 mill. kroner for 2015, mot 574,0 
mill. kroner i 2014 (korrigert). 
 
Fylkesrådmannen foreslår følgende driftsbudsjett/økonomiplan: 
 
Budsjettforslag (mill. kroner) 2015 2016 2017 2018 

Fylkesveier, drift og vedlikehold 447,3 447,3 447,3 447,3

Kompensasjon forskrift om tunnelsikkerhet 14,2 14,2 14,2 14,2

Fylkesferjer, drift av samband 91,7 91,7 91,7 91,7

Fylkesveier/fylkesferjer, demografibasert vekst (1 pst årlig økning) 0,0 5,0 10,0 15,0

Finnfast, ferjeavløsning 9,4 9,4 9,4 9,4

Ryfast, anleggstilskudd/finansieringsbidrag (siste år: 2017) 10,1 10,1 10,1 0,0

SUM 572,7 577,7 582,7 577,6

 
For investeringer på fylkesveier vises til kommentarer i kapittel 5. Det vises for øvrig 
til saken om budsjett- og leveranseavtale for Statens vegvesen. 
 
Samferdselssektor – risiko for realøkning i utgifter utover demografikostnader 
 
I lys av den store usikkerheten knyttet til anbudsprosesser og inngåelse av 
transportavtaler, fag- og funksjonskontrakter og driftsavtaler mv., bør ikke risikoen for 
en mulig realøkning i utgifter fra 2016 ignoreres. 
 
Fylkesrådmannen mener således at det er uforsvarlig å støtte seg på samme reelle 
beløp i perioden 2016-2018 som i budsjettforslaget for 2015. For å unngå en 
potensiell undervurdering av utgiftsbehovet i perioden 2016-2018, er risikoen for 
realøkning i utgifter – altså en økning utover ordinær pris- og kostnadsvekst og 
demografikostnader, sjablongmessig tallfestet til 60 mill. kroner i 2016, 75 mill. kroner 
i 2017 og 90 mill. kroner i 2018. 
 
Fylkesrådmannen foreslår følgende driftsbudsjett/økonomiplan: 
 
Budsjettforslag (mill. kroner) 2015 2016 2017 2018 

Risiko for realøkning i utgifter utover ordinær pris-/kostnadsvekst 0,0 60,0 75,0 90,0

 
Sykkeltrafikk 
 
Sykkelsatsingen er søkt ivaretatt i investerings- og drifts-/vedlikeholdsbudsjettet for 
fylkesveier. 
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TT-ordningen 
 
Driftsbudsjettet er videreført på om lag samme reelle nivå som i 2014. Pris- og 
kostnadsvekst er innarbeidet med et påslag på 3 pst. 
 
Universell utforming 
 
Også i 2015 – på nivå med 2014 – vil det bli søkt om statlige tilretteleggingsmidler 
(BRA-midler) for utforming av holdeplasser og terminaler. På nyanlegg og i nye 
anbudsprosesser skal universell utforming være en premiss. 
 
Trafikksikkerhet 
 
Det legges i budsjettet opp til at fylkeskommunen skal opprettholde sin satsing på 
”Aksjon skolevei” og ”0-visjonsprosjektene” i samarbeid med kommunene, politiet, 
Statens vegvesen og Trygg Trafikk. I tillegg kommer ekstraordinære kampanjer for å 
søke å påvirke føreradferd. Støtte til sykkelgården Sandnes er innarbeidet i 
budsjettet på samme nivå som i budsjettet for 2014. 
 
Transportstøtte 
 
Over samferdselsavdelingens budsjett er det i 2014 bevilget kr 600.000 til 
transportstøtte. Bevilgningen er tildelt transportbedrifter i Rogaland etter søknad.  
Bedrifter hjemmehørende i distriktskommunene er prioritert. 
 
Det er fastsatt nasjonale retningslinjer for transportstøtte. Retningslinjene er utformet 
av Regional- og moderniseringsdepartementet og notifisert av EFTAs 
overvåkingsorgan ESA. Formålet med den regionale transportstøtten er å redusere 
de konkurransemessige ulempene som følger av lange transportavstander, 
vanskelige transportforhold og spredt bosetting i enkelte distrikt. Det er fastsatt 
geografisk virkeområde for transportstøtte. Gjennomgang av det geografiske 
virkeområdet viser at ingen kommuner i Rogaland er innenfor området. 
  
Fylkesrådmannens konklusjon er at «den fylkeskommunale ordningen» med 
transportstøtte bør avvikles og midlene omdisponeres til andre formål. Ovennevnte 
beløp er trukket ut av driftsbudsjettet. 
 
Øvrige budsjettposter samferdsel 
 
Øvrige budsjettposter innen samferdsel er videreført på 2014-nivå. Tilskuddene til 
formålene «Lokal godstransport», «Kollektivtransport i distriktene (KID)» og «Hjem 
for en 50-lapp» er videreført i budsjett 2015. 
 
Det samme gjelder EU-Interreg-prosjektene, som vil avsluttes i 2015. 
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6.8 KULTUR 
 
1. Innledning  
 
Budsjettet for kulturavdelingen i 2015 vil bli preget av at en ny kulturplan er under 
utforming og skal vedtas av fylkestinget i april 2015. Planen representerer ikke et 
brudd med nåværende planer og praksis, men på noen områder blir det foreslått 
endringer av prioriteringer og ressursbruk. Noen av disse er det ønskelig å få 
iverksatt i 2015, andre vil det være naturlig å iverksette fra 2016. 
 
Dette budsjettforslaget er preget av denne overgangsfasen og det vil bli framhevet 
hvilke tiltak som foreslås faset inn i 2015. 
 
Overordnede målsettinger 
I utkastet til ny Regional kulturplan, som fylkesutvalget 23.09.14 vedtok å sende på 
høring, blir følgende hovedmål formulert for Rogaland fylkeskommunes kulturpolitikk: 
 

 Kulturen skal være et viktig element i utviklingen av et attraktivt Rogaland med 
høy livskvalitet for dens innbyggere.  

 Alle i Rogaland skal ha tilgang til et mangfold av kulturopplevelser av høy 
kvalitet og ha mulighet for kulturutøvelse med utgangspunkt i egne 
forutsetninger.  

 Rogaland fylkeskommune skal bidra til en god forvaltning av Rogalands 
nasjonale og regionale kulturarv, og gjennom dette skape grunnlag for innsikt 
og forståelse for vår egen historie og identitet. 

 Kulturens egenart skal ivaretas gjennom profesjonelle aktører med høy 
kompetanse og forutsigbare og akseptable rammer. 

 
Den nye regionale kulturplanen favner om all aktivitet som er knyttet til 
kulturavdelingens virksomhet. I tråd med Plan- og bygningsloven vil 
handlingsprogrammet til planen bli rullert hvert år, første gang i 2016. 
Handlingsprogrammet vil også følge opp de regionale planene for museer, bibliotek 
og Fylkesdelsplan for friluftsliv, idrett, natur og kulturvern (FINK). Den siste er under 
revisjon.  
 
Rammer 
Kulturavdelingen består av to seksjoner, seksjon for kulturarv med til sammen 24 
faste årsverk, og seksjon for allmennkultur med 14 årsverk. I tillegg er det en stab 
bestående av 5 personer. Seksjon for kulturarv har dessuten en stor gruppe 
feltarkeologer, tilsatt i engasjement. Antallet varierer etter oppdragsmengde.  
 
I tråd med vedtak om bemanningsreduksjoner skal kulturavdelingen reduseres med 
to årsverk i 2015 og ytterligere 1,3 årsverk i 2016. 
 
Totalbudsjettet for kulturavdelingen var i 2014 kr 125.614.000. 
 
I budsjettforslaget er det tatt hensyn til relevante deler av forslag til statsbudsjett for 
2015.  
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I 2014 brukte Rogaland fylkeskommune 110 mill. kroner innenfor sitt kulturbudsjett til 
kulturaktiviteter. I tillegg kommer administrasjonskostnader. Fylkeskommunen 
forvaltet i tillegg et nesten like stort statlig tilskudd til deler av kultursektoren.  I tillegg 
går det betydelige statlige tilskudd direkte til større institusjoner og festivaler. Innenfor 
de største kulturfeltene ser fordelingen slik ut: 
 

TABELL 1: Hovedfordeling av budsjettmidler i kultursektoren 

OMRÅDE RFK STATLIG TILSKUDD 

Allment kulturarbeid mm 2.900.000

Bibliotek og litteratur 2.200.000

DKS5 og UKM6 1.300.000 20.200.000

Festivaler 3.600.000 ICMF7 

Film 7.700.000 7.000.000 

Foreninger og lag 8.300.000 1.100.000

Idrettsbygg, anlegg 74.000.000

Kultur- og idrettsbygg, eks. 

Konserthuset 
3.100.000 9.200.000

Kulturvern, bygg og båter 1.800.000 4.500.000

Museer, arkiv, magasin 43.000.000 57.700.000

Musikk 15.100.000 63.000.000

Regionale utviklingsprosjekter 

(RUP) 
4.000.000

Teater 10.000.000 62.800.000

Visuell kunst 2.200.000

SUM 105.200.000

 
Fordelingen av disse midlene er langt på vei bundet opp gjennom faste tilskudd til 
institusjoner, organisasjoner og festivaler. Gjennom avtaler med stat og kommuner 
har denne fordelingen nærmest blitt sedvane og en forutsetning for en stabil og 
forutsigbar drift av kulturinstitusjoner og faste arrangement. Samlet sett utgjør dette 
90 mill. kroner pr. år. I tillegg er 8,3 mill. kroner knyttet til faste tilskudd til foreninger 
og lag. Dette innebærer at de «variable» midler en har til disposisjon for nye tiltak og 
utviklingsprosjekter utgjør ca. 10 mill. kroner.  Hovedparten av disse fordeles 
gjennom søkbare tilskuddsordninger. 
 

                                            
5 Den kulturelle skolesekken (DKS) 
6 Ungdommens kulturmønstring (UKM) 
7 International Chamber Music Festival (ICMF) 
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Tilskuddsordninger, stipend og priser 
Rogaland fylkeskommune forvalter i dag følgene tilskuddsordninger: 
 
TABELL 2: Tilskuddsordninger 

Type Formål Beløp 

Allment kulturarbeid Tilskudd til gjennomføring av alle 

typer kulturarrangement, aktiviteter 

2.000.000

Festivalstøtte Tilskudd til festivaler skjer for tre år 

eller til enkeltarrangement. 

Utenom dette er det også faste 

tilskudd til noen festivaler. Dette 

utgjør kr 3 593 000.  

700.000

Internasjonale 

idrettsarrangement 

 500.000

Regionale 

utviklingsprosjekter (RUP) 

 4.000.000

Litteraturstipend To typer, samlet beløp 200.000

Bibliotekutvikling  400.000

Kulturstipend  200.000

Priser Kulturpris, Bragdpris og 

Frivillighetspris 

150.000

Fartøyvern  650.000

Tilskudd til verneverdige 

bygg 

 1.150.000

Samlet beløp  9.950.000
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2. Utfordringer 2015 – 2018 
 
Status for kultursektoren og forventningene til kultursektorens egenverdi og 
samfunnsrolle har blitt presentert og drøftet i forslag til ny Regional kulturplan. Basert 
på dette har det blitt formulert et sett av prioriterte tiltak for kultursektoren. Det er 
disse prioriteringene som er utgangspunkt for budsjettprioriteringer for 
økonomiplanperioden fram til 2018. I FU-sak 132/14 blir disse oppsummert i 
følgende punkter: 
 

 Styrke kunnskapsgrunnlaget i og om kultursektoren i Rogaland. Gjennomføre 
jevnlige kulturbruksundersøkelser for hele fylket. 

 Bidra til økt publikumsinteresse for kulturtilbud.  
 Styrke økonomiske rammevilkår for kulturinstitusjoner og kulturutøvere.  
 Bidra til at et representativt utvalg av verneverdige bygg, fartøy og kulturmiljø 

blir bevart gjennom ny bruk.  
 Styrke innsatsen på kulturarvfeltet gjennom en samlet strategi med vekt på 

rollen som regional utviklingsaktør, koordinator og tilrettelegger. 
 Bidra til å ta vare på eller reise regionale kulturbygg av god kvalitet for alle 

kulturfelt.  
 Styrke samarbeidet/dialogen mellom kulturaktørene.  
 Bidra til å styrke den frivillige innsats innen kultursektoren.  
 Styrke samarbeidet med kommuner og statlig forvaltning for å oppnå 

samordnet innsats på prioriterte områder.  
 Bidra til å skape gode regionale overbygninger for ulike kunstfelt.  
 Etablere Musikkraft.  
 Styrking og samordning av regionale overbygninger innen dansefeltet. 
 Styrke teatrene som kompetansesenter.  
 Videreføre satsingen på filmfeltet gjennom Filmkraft.  
 Styrke Rogaland kunstsenter som kompetansesenter for det visuelle 

kunstfeltet i hele fylket.  
 Styrking av arbeidet med kultur og næring med fokus på bedring av 

kunstneres arbeidsvilkår gjennom styrking av Kulturinkubatoren, og etablering 
av et kultur- og næringsprogram med fokus på samarbeid mellom kultur og 
næringsfeltet lokalisert til Ipark.  

 
Budsjettsøknader for 2015 
Utfordringene i kultursektoren uttrykkes også gjennom budsjettsøknadene fra de 
store kulturinstitusjonene som får faste årlige tilskudd fra RFK. Disse fremmer sine 
søknader til staten, vertskommunene og RFK. Mange av tiltakene er i samsvar med 
det som er innarbeidet i gjeldende planer, men gjennom sine søknader formulerer de 
også nydefinerte ambisjoner og behov for budsjettåret 2015. 
 
I tabellen under er listet opp de tiltak som det blir søkt om støtte fra RFK for å 
realisere. Kompensasjon for forventet pris- og lønnsvekst kommer i tillegg. 
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TABELL 3: Budsjettsøknader 2015 
 
Søker Tiltak Merknad Beløp 
A: 
REGIONMUSEER 

   

Dalane 
Folkemuseum 

Innholdsutvikler for 
Jøssingfjordsenteret 

Planarbeid pågår for 
utforming og drift av nytt 
museum. 

180.000

Dalane 
Folkemuseum 

Styrking av 
bygningsvernet 

I likhet med de andre 
museene forvalter også 
Dalane en stor 
bygningsmasse som skal 
faglig vedlikeholdes. 

75.000

Dalane 
Folkemuseum 

Økte driftsmidler  90.000

Dalane 
Folkemuseum 

 
SUM 

 
345.000

Haugaland- 
museene 

Samlingsforvalter Fikk statlige midler i 
2014, men verts-
kommunene fulgte ikke 
dette opp fordi RFK 
prioriterte midler til 
fellestjenester 
samlingsforvaltning. 

300.000

Haugaland- 
museene 

Fagstilling romanifolket Fagområde som museet 
har prioritert i sin 
virksomhet. 

300.000

Haugaland- 
museene 

Arkivsikring Behov for ompakking, 
flytting etter 
vannlekkasje. 
Engangstilskudd. 

200.000

Haugaland- 
museene 

Fotokonsulent Styrking av bemanning 
for å ivareta det som er 
fylkets største 
fotosamling. 

300.000

Haugaland- 
museene 

Arkitektmidler til 
planprogram 
Karmsund 
folkemuseum 

Engangstilskudd i 
forbindelse med 
utbyggingsprosjekt. 

100.000

Haugaland- 
museene 

 
SUM 

 
1.200.000

Jærmuseet Bygningsvern og 
samlingsforvaltning 

I likhet med de andre 
museene forvalter også 
Jærmuseet en stor 
bygningsmasse som skal 
faglig vedlikeholdes. 

1.200.000

Jærmuseet Vitensenteret – økte 
driftsmidler. Har 
avdelinger i både 
Sandnes og Kvia. 

Fikk øremerkede tilskudd 
i 2013. Andre byggetrinn 
under arbeid i Sandnes. 

1.700.000
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Jærmuseet SUM  2.900.000
Museum 
Stavanger 

Museumsparkvisjonen Utredning av framtidig 
bruk av museumsanlegg i 
Musegt. 16.  
Det har i egen sak blitt 
gitt delvis støtte til dette 
gjennom midler til 
konsolidering. 
Restbeløpet er kr 
200.000 

200.000

Norsk 
oljemuseum 

Økte driftsmidler  100.000

Ryfylkemuseet Økt driftstilskudd til 
Litunet  

Gardsanlegg eid av RFK 
og Suldal kommune og 
driftet av Ryfylkemuseet 

600.000

Ryfylkemuseet Bygningsantikvar, 
fellestjeneste for alle 
regionmuseene. 

Ivaretar en fellesfunksjon 
for regionmuseene på 
dette området. Har også 
søkt om kr 400.000 i 
støtte fra KUD 

400.000

Ryfylkemuseet SUM  1.000.000
SUM REGIONMUSEER  5.745.000
   
B. TEATER   
   
Haugesund Teater Leie av 

produksjonslokaler 
 214.000

Haugesund Teater Utvidelse av 
turneordning 

 75.000

Haugesund Teater Aktivitetsøkning Flere produksjoner og 
styrket samarbeid med 
Rogaland teater 

429.000

Haugesund 
Teater 

  718.000

Rogaland Teater Økning vedlikehold Har søkt stat og 
Stavanger kommune om 
forholdsmessig støtte. 

50.000

Rogaland Teater Økning 
pensjonspremie 

Har søkt stat og 
Stavanger kommune om 
forholdsmessig støtte. 

50.000

Rogaland Teater Eksterne leiekostnader Har søkt stat og 
Stavanger kommune om 
forholdsmessig støtte. 

50.000

Rogaland Teater Scenerigg Utvidelse av støtte. 
Ligger inne i økonomiplan 

157.000

Rogaland Teater Samarbeid med 
Haugesund teater 

 100.000

Rogaland Teater SUM  407.000
SUM TEATER  1.125.000
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C. MUSIKK   
   
Stavanger 
Symfoniorkester 

Oppretting av stilling 
som orkesterpedagog 

Har søkt stat og 
Stavanger kommune om 
forholdsmessig støtte. 

130.000

Stavanger 
Symfoniorkester 

Nasjonalt 
orkesterakademi 

Har søkt stat og 
Stavanger kommune om 
forholdsmessig støtte. 

200.000

Stavanger 
Symfoniorkester 

Nytt 
formidlingskonsept 
matematikk/musikk 

Har søkt stat og 
Stavanger kommune om 
forholdsmessig støtte. 

80.000

Stavanger 
Symfoniorkester 

SUM  410.000

Vestnorsk 
jazzsenter 

Drift, utvidelse av fast 
tilskudd til 120.000 

 6.000

STAR Senter for rytmisk 
musikk i Rogaland 

Driftsstøtte 300.000

SUM MUSIKK  716.000
   
D. VISUELL 
KUNST 

  

Rogaland 
kunstsenter 

Drift, utvidelse av fast 
tilskudd til 1.515.000 

 168.000

Kunstskolen i 
Rogaland 

Pris- og lønnsjustering 
av nåværende tilskudd 

 

SUM  VISUELL KUNST  168.000
ANDRE   
   
Norsk 
Utvandrersenter 

Drift, utvidelse av 
tilskudd 

 200.000

Jernaldergården 
Ullandhaug 

Drift, utvidelse av 
tilskudd 

 233.000

   
   
SUM Søknad om tilskudd 

ut over nåværende 
rammer. 

 
8.187.000
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3. Tiltak prioritert i sektorplaner for kulturfeltet 
 
Gjennom ny regional kulturplan blir det foreslått at tiltak knyttet til alle nåværende 
sektorplaner for kulturfeltet skal bli samordnet i et felles handlingsprogram som 
rulleres årlig. Dette gjelder følgende planer: 
 

 Regionalplan for museer 
 Regionalplan for bibliotek 
 Strategisk kulturplan  
 Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern – FINK (revideres) 

 
For de to første er det utarbeidet egne handlingsprogram. Føringene for Strategisk 
kulturplan og FINK har blitt utformet i de årlige planene for fordelingen av RUP-
midler. 
 
Mange av de prioriterte tiltak er forutsatt dekket innenfor ordinært budsjett eller ved 
omdisponering av administrative ressurser. Disse tiltak tas ikke med i denne 
budsjettgjennomgangen. I forbindelse med fordelingen av RUP-midler for 2014 ble 
følgende tema særlig prioritert (RKU sak 91/13):  
 

1. Prosjekter som bidrar til profesjonalisering av kulturlivet inkludert økt tilbud om 
arbeidsplasser og atelierer for kulturarbeidere. 

2. Nyskapende tverrfaglige kunstprosjekter som tar i bruk nye arenaer 
forkulturformidling og bidrar til rekruttering av nye publikumsgrupper. 

3. Samarbeidsprosjekter som belyser grunnlovsjubileet på en nyskapende måte. 

4. Samarbeidsprosjekter knyttet til Alfred Hauge-jubileet. 

5. Prosjekter som gir økt kunnskapsgrunnlag på kulturområdet i Rogaland 
(statistikk). 

6. Prosjekter som sikrer kulturminneverdier i prioriterte reiselivsområder og 
områder som ønskes tilrettelagt for fysisk aktivitet. 

7. Samarbeidsprosjekter mellom institusjoner, kommuner og private som sikrer 
kompetanseoverføring knyttet til bevaringsverdig bygningsmasse. 

8. Prosjekter som stimulerer til bibliotekssamarbeid på tvers av kommuner.  

 
Disse temaene er i stor grad innarbeidet i forslag til handlingsplan for ny regional 
kulturplan, sammen med tiltak nedfelt i museumsplan og biblioteksplan. 
 
Dette forslaget til handlingsprogram er dermed et uttrykk for ambisjoner i 
eksisterende planer, justert for nye målsetninger som har blitt formulert i 
medvirkningsprosessene i arbeidet med ny regional kulturplan.  
 
Basert på eksisterende planer og forslag til ny regional kulturplan blir det foreslått 
følgende tiltak i handlingsprogrammet til Regional kulturplan for 2015/2016: 
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TABELL 4: Prioriterte tiltak i Handlingsprogram Regional kulturplan 2015-2016  
 
TILTAK BELØP MERKNAD 
Styrking av stipendordningen 300.000 Knyttet til strategi for 

talentutvikling kunst og idrett 
Utvidelse av tilskuddsordning 
for allment kulturarbeid 

700.000 Åpner for mulighet til bl.a. 
prosjektstøtte 

Etablering av ordning med 
kulturinkubator 

200.000 Samarbeid med Ipark, 
videreføring av pilot som RUP-
prosjekt. 

Styrking av program for 
kulturbasert næringsutvikling 

400.000 Samarbeid med Ipark og 
videreføring av prioritert område i 
RUP. 

Gjennomføring av årlig 
kulturkonferanse 

150.000 Arena for erfaringsutveksling, 
kreativitet og 
kompetanseutvikling. 

Drifts- og tiltaksstøtte til 
Rogaland forfatterlag 

50.000 Utvikle arena for økt 
forfattersamarbeid 

Drifts- og tiltaksstøtte til 
Musikkraft 

350.000
Halvårseffekt, 

utvides med 
250.000 i 2016

Iverksetting av tidligere vedtak i 
FU (sak 154/12) og videreføring 
av RUP-prosjekt i regi av STAR 

Gjennomføring av årlig 
frivillighetskonferanse 

100.000 Arena for erfaringsutveksling og 
kompetanseutvikling knyttet til 
hele kultursektoren og frivillig 
arbeid knyttet til folkehelse. 

Gjennomføring av 
dialogkonferanse mellom 
DKS/UKM og Kulturskolene 

100.000
(2015)

Oppfølging av anmodning fra 
regjeringen om styrket samarbeid 
mellom aktørene som arbeider for 
kulturformidling og aktivitet for 
barn og unge. 

Utvidelse med en stilling innen 
DKS-videregående skoler 

350.000
Halvårseffekt, 
utvides i 2016 
til hel stilling.

Oppfølging av nasjonale 
ambisjoner. Erstatter stilling i 
avdeling for opplæring.  

Utvidelse av tilskudd til 
verneverdige fartøy 

300.000 Videreføring av pilot-prosjekt i 
samarbeid med riksantikvaren. 
(SAVOS) 
Det er ønskelig fra RA å delegere 
et større ansvar for fartøyvernet til 
fylkene. Vil kreve økt administrativ 
ressurs 

Oppfølging av arbeidet med 
kulturminneplaner i 
kommunene 

145.000
(2015-2016)

Prioritert oppgave i nasjonal 
sammenheng. Ivaretar også et 
tydelig behov i kommunene. 

Oppfølging av plan for skjøtsel 
av kulturminner 

200.000 Arbeidet har vært nedprioritert, 
stort etterslep. Delvis ivaretatt 
gjennom prosjekter i RUP - FINK 

Styrke fellestjenester for 
samlingsforvaltning 

1.100.000
(2015-2018)

Inngår som prosjekt i Regional 
museumsplan. 
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Kr 400.000 øremerkes styrking av 
regionale fellestjenester 
bygningsvern ved Ryfylkemuseet. 

Utarbeiding av plan for 
dokumentasjon og innsamling 
for museene 

200.000
(2015)

Inngår som prosjekt i Regional 
museumsplan 

Sum foreslåtte tiltak 2015 4.545.000  
 
 
4. Investeringer 
 
Rogaland fylkeskommune blir møtt med betydelige forventninger om å være en 
utviklingsaktør i kultursektoren. Dette er særlig tydelig i forbindelse med planer om å 
utvide eksisterende anlegg eller bygge nytt. Forventningene om fylkeskommunal 
støtte er også betydelige i forbindelse med vedlikehold og restaurering av eldre 
bygninger.  
 
Hovedregelen er at slike søknader om investeringsmidler behandles i forbindelse 
med egen sak om midler til kulturbygg hvor rammen i 2014 er 3 mill. kroner. 
Søknadsbeløpene og forventningene hos institusjonene er vesentlig større enn hva 
som kan dekkes innenfor disse rammene. Utfordringen forsterkes i de tilfeller hvor 
stat eller kommuner gir betydelige beløp i støtte, delvis under forutsetning av støtte 
fra fylkeskommunen.  
 
Gjennom St. meld. 49 (2008-2009) Framtidas museum, Forvaltning, forskning, 
formidling, fornying, erkjenner staten at det er et betydelig behov for investering i nye 
kulturbygg, spesielt for de regionale og nasjonale museum.  Det uttrykkes samme 
sted også tydelige forventninger om regionale investeringsbidrag: 
  
«For å styrke arbeidet med å få bedre lokaler for museene vil departementet 
innrette ordningen med tilskudd til nasjonale kulturbygg, slik at museumsprosjekter 
kan bli vurdert for statlig investeringstilskudd forutsatt at den resterende delen 
ordnes regionalt og lokalt». 
 
Fylkesrådmannen har under arbeidet med de siste års økonomiplaner belyst de 
forventninger som det er til investeringer i nye kulturbygg. Et grovt anslag antyder at 
det er planer for kulturbygg som samlet kan kreve investeringer på mer enn en 
milliard kroner de nærmeste ti årene. 
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TABELL 5: Investeringsprosjekter kulturbygg 2015-2025 

Prosjekt Framdrift Kostnads-

overslag  

Merknad 

Arkivenes Hus - Ullandhaug 2017 Uavklart Under prosjektering, uklart 

kostnadsomfang for RFK 

Avaldsnesprosjektet – 

Kongsgårdutstilling? 

 (5.000.000) Under prosjektering - 

uavklart 

Bergesenhuset 2017 12.000.000

(5.000.000?)

I tillegg kommer 

innredning til framtidig 

bruk 

Folkets Hus i Sauda  Under prosjektering 

Haugalandmuseene, magasin og 

nye utstillinger 

2017 40.000.000 Samlet kostnad 

Jærmuseet, magasin store 

gjenstander mm 

2017 38.000.000 Samlet kostnad 

Jøssingfjordsenteret 2020 75.000.000 Samlet kostnad 

Krigshistorisk/flyhistorisk 

museum – Sola 

2017 150.000.000 Samlet kostnad 

Maritimt vitensenter – MUST  Under prosjektering 

Maritimt vitensenter – Tungenes, 

(Vitenvågen) 

 120.000.000 Samlet kostnad 

Nedstrand, Tollbua 2020 20.000.000 Samlet kostnad 

Nye Rogaland Teater 2025 Uavklart Utredning pågår 

Restaurering og nye utstillinger 

Musegt. 16 – MUST 

 100.000.000 Under prosjektering 

Nytt fellesmagasin/ 

konserveringsverksted 

2017 60.000.000 Samarbeid RFK, NOM og 

AMS 

Nytt grafisk museum – MUST  100.000.000 Under prosjektering 

Ryfylkemuseet, Viga, Løland mm 2017 13.000.000  

Stavanger kunstmuseum – 

restaurering MUST 

 20.000.000 Under prosjektering 

 

Tou-scene  Under prosjektering 

Vitenfabrikken, byggetrinn 2 2017 50.000.000 Godkjent støttebeløp fra 

RFK 6,5 millioner 

Otto-huset, kultursenter og park 2016 Under prosjektering 
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Framdriften for de enkelte prosjekt er ulik, men initiativtakerne har stor tiltro til at de 
vil bli realisert og de forventer støtte fra RFK til både prosjektering og gjennomføring. 
For flere av prosjektene er det allerede mottatt søknader om støtte til forprosjekter, 
arkitektkonkurranser, utredning osv. Behovet for rehabilitering av eksisterende bygg 
kommer i tillegg, og fylkesrådmannen har foreslått at dette utredes i en egen sak 
våren 2015. 
 
Søknader av denne typen reiser flere prinsipielle spørsmål som drøftes i 
kulturplanen. I sammenheng med budsjett og økonomiplan må en i første omgang ta 
stilling til om RFK skal ta et større ansvar for investeringer i kultursektoren gjennom å 
utvide rammene for tilskudd til kulturbygg. Fylkesrådmannen har i forslag til ny 
Regional kulturplan foreslått at det faste tilskudd bør ligge på samme nivå som det 
statlige tilskudd. I inneværende år er dette 9 mill. kroner. Basert på dette foreslås det 
at rammene utvides med 6 mill. kroner i perioden 2016-2018. For å skape 
forutsigbarhet foreslås det samtidig at følgende tiltak blir prioritert:  
 
TABELL 6: Prioriterte kulturbygg 

Prosjekt Eier Prioritet 

Bergesenhuset – Vibrandsøy 

Restaurering og innredning 

RFK 1 

Vitenfabrikken – byggetrinn 2 Jærmuseet 2 

Fellesmagasin større gjenstander RFK 3 

Musegata 16 MUST 4 

Jøssingfjordsenteret Dalane folkemuseum 5 

 
 
5. Fylkesrådmannens vurderinger 

 
Budsjett 2015 – budsjettrammer og inndekning 
 
Storparten av budsjettmidlene er knyttet til faste tilskudd og prioriteringer som det 
forventes blir videreført neste budsjettår. I forslag til ny Regional kulturplan blir det 
ikke foreslått å endre på denne praksis. Etter fylkesrådmannens vurdering forvaltes 
midlene i kultursektoren på en god måte. 
 
Innenfor de gitte budsjettrammer har det ikke vært mulig å foreslå støtte til mange 
nye tiltak. Ser vi bort fra kompensasjon for lønns- og prisvekst i tråd med 
statsbudsjettet, ble rammene for kultursektoren redusert i 2014. Dette står i kontrast 
til de utfordringer og forventninger som er formulert i Kulturutredningen 2014, 
Regional kulturplan og søknader fra regionale kulturaktører. 
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Statlige føringer, forpliktelser 
 

a) Kompensasjon for pris- og lønnsvekst 
I forbindelse med budsjettbehandlingen for 2014 var det en grundig politisk vurdering 
av hvordan forpliktelser i forhold til statlige budsjettføringer skulle følges opp. Dette 
gjaldt særlig i forhold til praksis for pris- og lønnsjustering.  I budsjettvedtaket ble det 
slått fast at pris- og lønnsjustering skal gis til de kulturinstitusjoner som også mottar 
kommunale og statlige tilskudd og hvor det er avtaler/sedvane med gjensidige 
forpliktelser. Budsjettvedtaket innebar også at nivået på den statlige pris- og  
lønnskompensasjon skulle legges til grunn for RFK sine justeringer. 
Fylkesrådmannen foreslår å foreta pris- og lønnsjusteringer i tråd med dette. 
 

b) Særskilte statlige bevilgninger 
I tillegg til pris- og lønnskompensasjon får noen av kulturinstitusjonene i Rogaland 
innfridd sine søknader om ekstra midler under forutsetning av lokale og regionale 
bidrag. Langt på vei har en politisk valgt å følge slike vedtak med å gi 
fylkeskommunale tilskudd. 
 
I forslag til statsbudsjett er det lagt inn følgende øremerkede tilskudd til 
kulturinstitusjoner i Rogaland:  
 
TABELL 7: Statsbudsjettet 2015 – forslag til endringer i tilskudd 
 
Institusjon Tilskudd 

2014
Forslag 

2015
Tillegg i 
% 

STAVANGER 
SYMFONIORKESTER 

76.674.000 79.445.000 3,6

ROGALAND TEATER  55.426.000 57.806.000 4,3
HAUGESUND TEATER  10.692.000 10.939.000 2,3
MUSEUM STAVANGER  17.973.000 18.809.000 4,6
JÆRMUSEET  17.389.000 17.714.000 1,9
HAUGALANDMUSEENE  5.050.000 5.345.000 5,8
RYFYLKEMUSEET  5.581.000 5.685.000 1,9
DALANE FOLKEMUSEUM  3.406.000 3.469.000 1,9
NORSK OLJEMUSEUM  12.000.000 12.400.000 3,3
ROGALAND FILMKRAFT – 
SENTER 

4.700.000 4.589.000 -2,4

ROGALAND FILMKRAFT – 
INVEST (FOND) 

2.068.000 2.163.000 4,6

 
I redegjørelsen for statsbudsjettet er det ikke klarlagt hvilken generell kompensasjon 
for pris- og lønnsvekst som er lagt inn. Dersom vi tar utgangspunkt i de museer som 
ikke har fått særskilte tilskudd til nye tiltak, ligger nivået på om lag 2 pst. 
Fylkesrådmannen har støttet seg på ovennevnte profil i fordelingen av regionale 
tilskudd. 
 
Øremerkede tilskudd til nye tiltak i statsbudsjettet utgjør om lag 3,4 mill. kroner. 
Fylkesrådmannen tilrår at Rogaland fylkeskommune følger opp disse tiltakene med 
et forholdsmessig bidrag i samsvar med budsjettsøknadene fra disse institusjonene.  
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Jærmuseet fikk en betydelig statlig økning til Vitenfabrikken i 2014 uten at dette ble 
fulgt opp av RFK. I budsjettkommentaren for 2014 ble det sagt at dette burde følges 
opp i 2015. Fylkesrådmannen har derfor lagt inn et forslag om en økning med kr 
300.000 i budsjettforslaget for 2015. 
 
De direkte statlige tilskuddene er kjærkomne for de største kulturinstitusjonene i 
fylket og bidrar til å styrke kvaliteten på det regionale kulturtilbudet. For 
fylkesrådmannen er det imidlertid et dilemma om økte statlige bidrag skal følges opp 
av RFK. Prinsipielt kunne RFK isteden valgt å prioritere de søknader som ikke gis 
statlig støtte. I samsvar med tidligere praksis har fylkesrådmannen valgt å følge opp 
de statlige tilskudd gjennom en tilsvarende økning i fylkeskommunale tilskudd.  
 
Samlet sett tilsvarer justeringene om lag anslått pris- og kostnadsvekst i kommunal 
sektor (3 pst). En eventuell dekning innenfor ordinære rammer vil bety avkorting av 
tilskudd til andre kulturaktører. 
 
TABELL 8: Budsjettmessig oppfølging av føringer gitt i statsbudsjettet 
 
Institusjoner 
 

Tilskudd 
2014

Tillegg i 
% 

Indeks-
justering 

Korrigert 
fra i fjor 

Foreslått 
tilskudd 2015

Dalane Folkemuseum 3.146.000 1,9 60.000  3.206.000
Filmkraft Fond 1.035.000 4,6 48.000  1.083.000
Filmkraft Rogaland 4.578.000 *  0,0 0  4.578.000
Haugalandmuseene 4.502.000 5,8 261.000  4.763.000
Haugesund Teater  1.528.000 2,3 35.000  1.563.000
Jærmuseet 7.814.000 1,9 148.000 300.000 8.262.000
Kammermusikkfestivalen ICMF  474.000 1,9 9.000  483.000
Museum Stavanger 12.291.000 4,6 575.000  12.866.000
Norsk Oljemuseum 1.000.000 3,3 33.000  1.033.000
Rogaland Teater 7.920.000 4,3 341.000  8.261.000
Ryfylkemuseet 3.581.000 1,9 68.000  3.649.000
Stavanger symfoniorkester 11.250.000 3,6 405.000  11.655.000
SUM 59.119.000 1.983.000 300.000 61.402.000
* Satt til null, jf. nominell reduksjon i statsbudsjettet. 
 
Omdisponering av RUP-midler 
Ordningen med RUP-midler ble innført for å styrke RFK sin rolle som regional 
utviklingsaktør. Midlene ble knyttet til de ulike planprogram i den tidligere 
Regionalutviklingsavdelingen, og skulle bidra til å realisere mål som var nedfelt i 
disse planene. 
 
De siste årene har ordningen vært i stadig endring både på grunn av 
budsjettmessige nedskjæringer, utarbeiding av nye planer med egne planprogram og 
et tydelig politisk ønske om å «spisse» ordningen og styre bruken av midler mot 
tydeligere definerte områder. Et ledd i dette har vært en sterkere avdelingsvis 
avgrensning både når det gjelder saksbehandling og fordeling av midler. 
 
For 2014 ble midlene i budsjettposten «felles RUP» fordelt mellom alle avdelingene, 
mens midler knyttet til FINK ble fordelt mellom planavdelingen og kulturavdelingen. 
Til grunn for fordelingen lå i hovedsak en vurdering av antall søknader og 
søknadsbeløp knyttet til de enkelte avdelingenes ansvarsområder. Av en samlet pott 
på 10,9 mill. kroner fikk kulturavdelingen 3,9 mill. kroner til fordeling på de 
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utviklingsprosjekter som avdelingen saksbehandlet.  Hver av avdelingene utarbeidet 
egne saker som redegjorde for disponering av midlene. 
 
Utarbeidingen av nye regionale planer med handlingsprogram som årlig rulleres, har 
aktualisert spørsmålet om den ordinære RUP-modellen skal opprettholdes. Dette 
tema har både politisk og administrativt vært grundig drøftet de senere år, og har 
foreløpig resultert i en tydeligere oppsplitting av saksbehandling og ressursfordeling. 
Utarbeiding av Strategisk næringsplan, og nå en ny regional kulturplan, aktualiserer 
spørsmålet om hvilke midler som skal disponeres for å følge opp 
handlingsprogrammet til planene. Med de nedskjæringer som har blitt foretatt i 
kulturbudsjettet de siste årene, er det vanskelig å se andre muligheter enn å knytte 
deler av RUP-midlene direkte til handlingsprogrammet i kulturplanen. Dette ble også 
gjort i forbindelse med den nåværende strategiske kulturplanen, hvor egne RUP-
midler ble knyttet direkte til denne planen. Det samme har også skjedd i forbindelse 
med den nylig vedtatte Regionalplan for folkehelse.   
 
En ny plan for FINK er under arbeid og forventes ferdig i 2015. I det foreløpige 
planforslaget blir det sagt at «Hovedtema i FINK – kulturminnevern og idrett – 
ivaretas i regionalplan for kultur». Dette er helt i samsvar med forslaget til Regional 
kulturplan og sikrer dermed at disse regionale målene blir ivaretatt gjennom 
handlingsprogrammet for denne planen. 
 
Dersom en velger å omgjøre den nåværende RUP-modellen, må en ta stilling til hvor 
stor andel av «felles» RUP-midler og FINK-midler som skal øremerkes for 
gjennomføring av den regionale kulturplanen og den nye FINK-planen.  
 
Etter en samlet vurdering foreslår fylkesrådmannen at kulturavdelingens andel av 
RUP-midler settes til kr 4.545.000. Forutsetningen er at nåværende ramme 
opprettholdes for 2015. 
 
Fastsettelsen av budsjettrammer for oppfølging av de ulike planer og deres 
handlingsprogram vil i fortsettelsen uansett være gjenstand for årlige 
budsjettvurderinger. Dermed vil rammene bli justert gjennom de politiske 
prioriteringer. 
 
Disponeringen av midlene foretas i samsvar med det som er foreslått i tabell 4. 
 
Søknader om økte tilskudd  
I tabell 3 er det gjort rede for budsjettsøknader fra kulturinstitusjoner med fast 
tilskudd fra Rogaland fylkeskommune. I Regionalplan for Museum og Regional 
bibliotekplan ligger det inne ønsker om økte øremerkede tilskudd. Gjennom de 
prioriteringer som er gjort i Handlingsprogram til Regional kulturplan, har en langt på 
vei tatt stilling til ambisjoner og forventninger innenfor hele kulturfeltet. Det er disse 
prioriteringene som er nedfelt i tabell 4. 
 
Søknadene fra kulturinstitusjonene er begrunnet og forankret i institusjonenes egne 
planer. De er langt på vei også i samsvar med regionale planer for kulturfeltet. I 
premissene for økonomiplan 2015-2018 er det sagt at eventuelle nye tiltak må 
dekkes innenfor de samme rammer som er gitt i 2014-budsjettet. Det betyr at nye 
tiltak må dekkes inn gjennom innsparing i tiltak som ligger inne i budsjettet for 2014.  
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Basert på et ønske om å prioritere noen nye tiltak har fylkesrådmannen vurdert 
mulige nedskjæringer/omdisponeringer fra budsjettet for 2014. De to viktigste 
endringene som foreslås er å redusere budsjettet for Norsk Utvandrersenter og 
dessuten en gradvis reduksjon av de tilskudd som i dag gis til Stavanger bibliotek 
Sølvberget. Disse tilskudd har blitt gitt for at biblioteket skal ivareta noen av de 
regionale oppgaver som RFK ikke har hatt kapasitet og kompetanse til å utføre. 
Fylkesrådmannen foreslår at oppgavene gradvis overføres gjennom en styrking av 
kapasitet og kompetanse i egen organisasjon. 
 
Norsk Utvandrersenter har de siste år vært inne i en turbulent periode hvor en blant 
annet har vurdert en konsolidering med Museum Stavanger. Dette lyktes ikke. 
Stiftelsen har nå valgt å dele sin virksomhet mellom en arkiv-/merkantil funksjon som 
utføres med kontorplass i Stavanger byarkiv, mens stiftelsens øvrige virksomhet 
ivaretas fra eget kontor i det tidligere Norges Bank-bygget.  
 
Stiftelsen ønsker å omdefinere sin virksomhet og blant annet knytte seg sterkere til 
UiS. Stavanger kommune har det siste året redusert sitt tilskudd fra kr 530.000 til kr 
330.000. Fylkesrådmannen mener det er viktig å få en avklaring på om det er 
grunnlag for at stiftelsen kan bestå og ivareta sine funksjoner i tråd med de 
retningslinjer som opprinnelig var grunnlag for stiftelsens virksomhet og det 
fylkeskommunale tilskudd. En slik avklaring bør bli foretatt i 2015. Foreløpig foreslår 
fylkesrådmannen at det årlige driftstilskudd blir redusert i tilsvarende grad som i 
Stavanger kommune, til kr 574.000. 
 
Riksantikvaren har besluttet å igangsette arbeidet med kulturmiljøfredning av 
Skudeneshavn fra januar 2015. Riksantikvaren avsetter midler til en halv stilling til 
dette formål. Samtidig er det uttrykt forventninger om at Karmøy kommune og 
Rogaland fylkeskommune til sammen bidrar med like mye. Fylkesrådmannen finner 
det svært positivt at dette arbeidet igangsettes og foreslår å øremerke kr 200.000 til 
dette formålet. Midlene avsettes gjennom omprioriteringer innenfor seksjon for 
kulturarv. 
 
Basert på disse vurderinger foreslås følgende budsjettmessige omdisponeringer for 
økonomiplanperioden 2015-2018: 
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TABELL 9: Budsjettmessige omdisponeringer / aktuelle nye tiltak 
 
Tiltak Tilskudd 

2014 
2015 2016 2017 2018

REDUKSJONER I 
FORHOLD TIL 2014 

  

Kystpilegrimsprosjektet 300.000 100.000 200.000 300.000 300.000
Bibliotekutvikling 
Sølvberget 

1.000.000 200.000 500.000 500.000 500.000

Norsk utvandrersenter 774.000 200.000 400.000 400.000 400.000
Omprioriteringer Kulturarv 200.000  
  
REDUKSJONER FRA 
2016 

Tilskudd, 
jf. tab. 4

 

Dialogkonferanse 
DKS/UKM/Kulturskole 

100.000
(RUP)

100.000 100.000 100.000

Kulturminneplaner 100.000
(RUP)

100.000 100.000 100.000

Samlingsplan museer 200.000
(RUP)

200.000 200.000 200.000

Sum reduksjoner 700.000 1.500.000 1.600.000 1.600.000
  
BUDSJETTØKNINGER 2014 2015 2016 2017 2018
Musikkraft - driftsstøtte 350.000

(RUP)
150.000 150.000 150.000

Dansekraft 100.000 100.000 100.000
Kulturbruksundersøkelse 100.000 0 0
Kunstnerboliger – utvidet 
ordning 

100.000 100.000

DKS – stilling 350.000 
Halvår 

RUP

350.000 350.000  350.000 

Rådgiver bibliotek 100.000 500.000 500.000 500.000
Styrket egenandel – Hele 
Rogaland leser 

200.000 100.000 200.000 200.000

Økt driftstilskudd - Litunet 200.000 200.000 200.000 200.000
Kulturmiljøfredning 
Skudeneshavn, egen sak 

200.000  

Sum økninger 700.000 1.500.000 1.600.000 1.600.000
  
UTENFOR RAMMER 2014 2015 2016 2017 2018
Indeksjustering med 
utgangspunkt i 
statsbudsjettet. 

2.283.000  

Scenerigg Rogaland Teater 
- nedbetaling over 10 år 
Utvidet ramme i økonomi-
plan 

160.000 320.000 320.000 
pr år

320.000  320.000 

Historieverk Rogaland 
fylkeskommune 

800.000 700.000  
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Fylkesrådmannen aktualiserer en økt ramme for investeringstilskudd i perioden 
2016-2018 med 2 mill. kroner i økte bevilgninger per år, som samlet vil innebære en 
økning med 6 mill. kroner fra 3 mill. kroner i 2014 og 2015 til 9 mill. kroner i 2018. 
 
De to andre tiltakene som aktualiseres er knyttet til egne saksutredninger i 2015, og 
er basert på gitte forutsetninger. Fylkesrådmannen tilrår at følgende tiltak (3) 
innarbeides i økonomiplan 2015-2018: 
 
NYE TILTAK I 
PRIORITERT 
REKKEFØLGE 

2014 2015 2016 2017 2018

Kulturbygg – investeringer 3.000.000 3.000.000 5.000.000
(+2.000’)

7.000.000 
(+4.000’) 

9.000.000
(+6.000)

Nasjonal finale UKM – 
Fremmes som egen sak i 
2015 Forutsetter at RFK får 
arrangementet. 

400.000 400.000 0

Museum Sydvest – utvidet 
ramme – egen sak 2015. 

1.000.000 1.000.000 1.000.000

 
 
6. Konklusjoner 
 
Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 for kulturavdelingen, er basert 
på de føringer som er gitt gjennom regionale planer, lovverk og avtaler inngått med 
kommunale og statlige organ. Disse er vurdert opp mot vedtatte sparetiltak og 
premisser for budsjettprosessen. 
 
For kulturavdelingen gir dette følgende forslag til budsjett/økonomiplan: 
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TABELL 10: Nøkkeltall kulturbudsjett 2015 / økonomiplan 2015-2018 
 
Tekst Beløp Merknad 
Vedtatt budsjett 2014 125.614.000  
Lønnsjusteringer mv. 1.936.000  
Rådgiverstilling kulturarv  800.000 Overføring av midler fra 

samferdsel for å styrke 
saksbehandlerkapasitet. 
Helårseffekt fra 1.1.2015 

Endringer i revidert budsjett – 
Idretts- og folkehelsesenter, 
utredning 

250.000 Ref. – FU 50\14 + FU 62\14 

Scenerigg, tilskudd Rogaland 
teater 

160.000 Ref. – FT 95\13, budsjett 2014 

Andel av RUP-midler 2015 4.545.000  
Omdisponerte midler fra 
planavdeling etter ny 
organisasjonsmodell 

1.167.000 Interne overføringer 

Overføring fra Bygg og Eiendom – 
4202 

3.105.000 Ref. – Midler til kulturbygg 

Innsparinger -1.236.000 Reduksjon med to stillinger 
Budsjettmessig oppfølging av 
føringer i statsbudsjett 

2.283.000 Indeksjustering 

Sum ramme 2015  138.624.000  
  
Innsparinger 2016 -700.000 Reduksjon en stilling 
Nye tiltak 2016 (forslag) 3.400.000  
Nye tiltak 2017 (forslag) 5.400.000  
Nye tiltak 2018 (forslag) 7.000.000  
 
 
Referanser:  
Søknader om økte tilskudd 8.187.000 Tabell 3 
Prioriterte tiltak i 
Handlingsprogram Regional 
kulturplan 2015-2016. 

4.545.000 Tabell 4, innenfor gitte rammer 

Investeringsprosjekter kulturbygg Tabell 5, prosjektoversikt 
Forslag til prioriterte kulturbygg 
2015 – 2018 

Tabell 6 

Budsjettmessige omdisponeringer 
i økonomiplanperioden 2015-2018 

Innenfor 
ramme

Tabell 9 

Forslag til utvidet budsjettramme 
for økonomiplanperioden 2015 – 
2018 (nye tiltak) 

Tabell 9 
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6.9 OPPLÆRING 
 
1. Innledning  
 
Opplæringssektoren i Rogaland fylkeskommune utfører tjenester for befolkningen 
innenfor hovedområdene: 
 

 Videregående opplæring i skole for ungdom mellom 16 og 24 år. 
 Videregående opplæring i bedrift for lærlinger og lærekandidater. 
 Videregående opplæring for voksne, herunder dokumentasjon av 

realkompetanse, praksiskandidatordning i arbeidslivet, eksamen for privatister 
samt karriereveiledning for unge og voksne. 

 Fagskoleopplæring innenfor tekniske fag, maritime fag og helsefag. 
 Opplæringstilbud for barn, unge og voksne i sosiale og medisinske 

institusjoner. 
 
Rogaland fylkeskommune gir opplæring til 16.200 elever ved 25 videregående 
skoler, 2 skolesenter, samt 5.500 lærlinger i lærebedrifter. Det er 3.100 som arbeider 
med videregående opplæring. I tillegg kommer faglige ledere og instruktører i 2.500 
lærebedrifter. 
 
KOSTRA viser at Rogaland driver opplæringssektoren rimelig i forhold til mange 
andre fylker. Tall fra 2013 viser at en elevplass i Rogaland er ca. kr 2.250 billigere 
enn landsgjennomsnitt (korrigert for manglende føringer av pensjonspremie). Med 
16.200 elever utgjør dette rundt 36 mill. kroner. I tillegg driver vi fagopplæring i bedrift 
kostnadseffektivt, på grunn av at vi formidler mange lærlingeplasser i forhold til antall 
ansatte.  
 
I Rogaland fylkeskommune brukes mye ressurser på nye skolebygg og større 
oppgraderinger av flere skolebygg. Fylkeskommunen viser vilje til å satse på ungdom 
og utdanning på en måte som blir lagt merke til. Et høyt investeringsnivå reduserer 
det økonomiske handlingsrommet, og det er nå viktigere enn noen gang å prioritere. 
 
Rogaland har lavere kostnad per elev enn landsgjennomsnittet. Det er i hovedsak 
fordi vi ligger lavere på utgifter til skolelokaler og skoleforvaltning. Store investeringer 
i skolebygg vil kunne endre dette bildet for skolelokaler når avskrivinger kommer inn i 
Kostra-statistikken med 1/40 per år. Oppfyllingsgraden (få ledige plasser) er høyere i 
Rogaland enn for landsgjennomsnittet. Her følger en oversikt over kostnader: 
 
Økonomisk belastning ved å drive videregående opplæring Rogaland  Landet

Økonomisk belastning 510‐560 videregående opplæring i skole per elev               136 635              140 205 

Økonomisk belastning 570 fagopplæring i arbeidslivet per lærling/lærekandidat                  56 230                 61 615 

Økonomisk belastning 510 skolelokaler og internater per elev                  21 206                 22 981 

Økonomisk belastning 515 skoleforvaltning per elev                  10 450                 13 807 

Økonomisk belastning 520 ped. ledelse og ped. fellesutgifter per elev                  16 402                 16 372 

Økonomisk belastning 521‐539,559 alle utdanningsprogram per elev                  74 198                 72 395 

Økonomisk belastning 521,527,529,538 studieforberedende utdanningsp. per elev                  64 241                 62 006 

Økonomisk belastning 522‐526,528,530‐532,539 yrkesfaglige utdanningsp. per elev                  86 033                 86 984 

Økonomisk belastning 560 spesialundervisning per elev                  16 991                 16 408  
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Neste tabell gir en oversikt over prioritering i Rogaland fylkeskommune. Den viser at 
en større andel av budsjettet går til spesialundervisning, yrkesfaglig 
utdanningsprogram, og fagopplæring enn gjennomsnittet for landet. Rogaland er det 
fylket i landet med størst andel lærlinger både målt etter bostedsfylke 
(finansieringsforpliktelse) og læreplassfylke. Dette bidrar til å forklare en høy andel 
på yrkesfaglige utdanningsprogram og fagopplæring. 

 
2013‐ Prioriteringer Rogaland  Landet

Andel netto driftsutgifter til skolelokaler og internater (510) 13,2 % 14,1 %

Andel netto driftsutgifter til skoleforvaltning (515) 6,0 % 8,0 %

Andel netto driftsutgifter til ped. ledelse, ped. fellesutg, gjesteelevoppgjør (520) 9,1 % 10,1 %

Andel netto driftsutgifter til studieforberedende utdprog 20,9 % 21,6 %

Andel netto driftsutgifter til yrkesfaglige utdprog 23,1 % 21,7 %

Andel netto driftsutgifter til landslinjer (559), konsern 0,4 % 0,2 %

Andel netto driftsutgifter til spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring (56 10,7 % 10,1 %

Andel netto driftsutgifter til fagopplæring i arbeidslivet (570), konsern 10,7 % 8,2 %

Andel netto driftsutgifter til voksenoppl etter opplæringsloven (581), konsern 0,6 % 1,3 %

Andel netto driftsutgifter til fagskole (554), konsern 1,7 % 1,6 %

Andel netto driftsutgifter til andre undervisningsformål (590), konsern 3,2 % 2,7 %

Totalt 100 % 100 %  
 
 
2. Dagens situasjon - hovedutfordringer 2015-2017 
  
Dimensjonering: 
 
Elever 
Ifølge tall fra GSI8 vil det være 6.198 elever som kommer ut av grunnskolen våren 
2015. Dette er 60 flere elever enn våren 2014. I tillegg er det ca. 160 
minoritetsspråklige elever i basisgruppene for grunnleggende norskopplæring. Av 
disse er det drøyt 40 som ikke er tatt med i GSI-tellingen. Fylkesrådmannen foreslår 
derfor at antallet elevplasser på Vg1 må økes med minimum 100 plasser høsten 
2015. Antallet klasser på Vg1 foreslås derfor økt med 4,5, noe som utgjør 105 
elevplasser. Tallene viser at Rogaland har en større tilflytting enn mange andre 
fylkeskommuner. 
 
I perioden 2015 til 2017 vil antallet elever fra grunnskolen variere noe ifølge GSI-
tallene. Våren 2015 er det en økning, mens antallet reduseres våren 2016. Hvert år 
fra 2016 og fram mot 2020 vil det være en liten reduksjon i antallet elever som 
begynner på Vg1. Fra 2021 begynner tallene å stige igjen. Totalt vil det være ca. 400 
færre elever som kommer ut av grunnskolen våren 2020 i forhold til våren 2015. 
Elevtallsøkning som skyldes tilflytting må legges til. Sola og Sandnes kommune vil ha 
størst elevvekst. 
 

                                            
8 Grunnskolens informasjonssystem (GSI) 
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Elevtallsutviklingen for de neste tre årene: 
 
 2015 2016 2017
GSI (Grunnskolens informasjonssystem) 6198 6040 5891
Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM) 6223 6310 6200
Lav nettoinnvandring (Alternativ MMML) 6213 6294 6172
Høy nettoinnvandring (Alternativ MMMH) 6233 6331 6231
 
Tallene fra GSI er basert på elever som nå går i grunnskolen på de trinnene som vil 
begynne i videregående opplæring de aktuelle årene fra 2015 til 2017. I tillegg vises 
tre framskrivninger fra SSB basert på middels, lav og høy nettoinnvandring til fylket. 
 
På Vg2 (2.året i videregående skole) må klassetallet økes med 5 per 1.8.15 i forhold 
til inneværende skoleår. Grunnen er et høyt elevtall på Vg1 høsten 2014, og at disse 
skal fortsette på Vg2 neste skoleår. 
 
Av samme årsak som beskrevet over må alle elevene som nå går på Vg2, få plass 
på Vg3. Klassetallet på Vg3 må økes med 9. 
 
Den foreslåtte reduksjonen innenfor tilrettelagte tilbud er å redusere ressursene til 
Oppfølgingstjenesten (OT) med en enhet. Det vil etter denne reduksjonen bare være 
én OT-ressurs igjen, dvs. 1 mill. kroner. 
 
Netto blir økningen på 18,5 klasser i forhold til inneværende skoleår. I år er det 
vedtatt 966,5 klasser, mens antallet klasser som ble startet opp høsten 2014 var 960. 
Det betyr at fylkesrådmannen i sak om neste års tilbudsstruktur vil legge opp til at det 
opprettes 978,5 klasseenheter (960 + 18,5). 
 
Skoleåret 2015/2016: 
 
Utdanningsprogram Vg1 Vg2 Vg3 Endring 
Studiespesialisering +1,5 0 +6,5 +8 klasser 
Musikk, dans og drama 0 0 0 Ingen endring 
Idrettsfag 0 +2 +1 +3 klasser 
Service og samferdsel +1 0 0 +1 klasse 
Helse og oppvekst +1 +1 +1 +3 klasser 
Naturbruk 0 0 0 Ingen endring 
Design og håndverk 0 0 0 Ingen endring 
Medier og kom. 0 0 +1 +1 klasse 
Restaurant- og matfag +1 +0,5 0 +1,5 klasser 
Bygg- og anleggsteknikk +1 0 0 +1 klasse 
Elektrofag 0 +0,5 -0,5 Ingen endring 
Teknikk og ind. Prod. 0 +1 0 +1 klasse 
Tilrettelagt tilbud -1 0 0 -1 ressurs 
Fagskolen 0 0 0 Ingen endring 
SUM +4,5 +5  +9 +18,5 klasser 

 
Høsten 2015 vil dette utgjøre 12,4 mill. kroner i merutgifter (5/11 av årseffekt). 
I 2016 vil dette utgjøre ytterligere 15 mill. kroner i merutgifter (årseffekt). 
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Skoleåret 2016/2017: 
Vi antar at det ikke vil bli en økning i Vg1 klasser. Det må opprettes 5 Vg2 klasser og 
3 Vg3 klasser. Den budsjettmessige virkningen av økningen i klassetallet vil for 
høsten 2016 utgjøre 5,4 mill. kroner. Våren 2017 vil dette utgjøre 6,5 mill. kroner. 
  
Skoleåret 2017/2018: 
Vi antar at det ikke vil bli en økning i Vg1 og Vg2 klasser. Det må opprettes 2 Vg3 
klasser. Den budsjettmessige virkningen av økningen i klassetallet vil for høsten 
2017 utgjøre 1,3 mill. kroner. På grunn av høy innvandring har vi ikke lagt inn 
reduksjoner på Vg1. 
 
Dersom det viser seg at antallet klasser ikke gir plass til alle søkerne med 
opplæringsrett våren 2015, vil fylkesrådmannen ta dette med i revidert budsjett våren 
2015. 
 
Lærlinger 
Budsjettet til fagopplæring i arbeidslivet skal dekke det tilskuddet bedriftene får for å 
ha lærlinger. I tillegg skal det dekke utgiftene knyttet til avlegging av fagprøver og til 
kompetanseutvikling for faglige ledere, instruktører og medlemmer av yrkesutvalg og 
prøvenemnder. I 2014 bevilget Utdanningsdirektoratet ekstramidler for å stimulere 
flere bedrifter til å ta inn lærlinger. Andelen nye lærebedrifter per år som oppfølger 
kriteriene som utløser tilskudd i Rogaland viser at overføringene ikke dekker 
kostnadene og at det må avsettes mer midler til dette. Det er behov for 1 mill. kroner 
utover 2014-nivå. Mange lærlinger trenger ekstra oppfølging for å klare å fullføre og 
bestå fag/svennebrev, og det budsjetteres med ekstramidler til de bedriftene som 
opplever disse utfordringene. 
 
Tariffpartene, herunder også KS, har inngått en samfunnskontrakt med sentrale 
utdanningsmyndigheter v/ Kunnskapsdepartementet. Denne kontrakten har en 
intensjon om å øke antall læreplasser fram til og med 2015 med 5 pst per år. I 
Rogaland vil dette alene kunne føre til en vekst på 150 nye læreforhold. Dette betyr 
økte kostnader i årene framover også utover 2015. For å illustrere de økte finansielle 
utfordringene ved en slik standardheving, ble det i økonomiplan 2014-2017 satt av 8 
mill. kroner per år i økte driftsutgifter, altså en økning i driftsutgiftene på 32 mill. 
kroner fra 2013 til 2017 som følge av økning i antall læreforhold alene. 
 
Fylkesrådmannen har lagt inn 17,4 mill. kroner i økt bedriftstilskudd til nye lærlinger i 
2015. Det består av 9,4 mill. kroner i prisstigning og 8 mill. kroner til økning i antall 
lærlinger. I tillegg er det innarbeidet en realvekst tilsvarende om lag 1 pst per år fra 
2016, jf. den underliggende veksten i elev-/klassetall. Det er således ikke lagt inn en 
vekst utover demografikostnader. Fylkesrådmannen viser til senere omtale av en 
generell avsetning i planperiodens tre siste år knyttet til mål om økt 
gjennomføringsgrad i videregående opplæring. 
 
Det er generelt vanskeligere å framskrive lærlingetall enn å lage prognoser for antall 
klasser. Vi kjenner elevgrunnlaget for opplæring i skole, men det er vanskeligere å 
forutse hvor mange som velger å gå ut i lære etter hovedmodellen 2+2. Det er en 
åpenbar sammenheng mellom opplæring i skole og opplæring i bedrift, slik at økt 
antall læreforhold reduserer utgiftene knyttet til opplæring i skole. 
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Ved en større økning av antall inngåtte lærekontrakter enn beregnet i 2015, blir dette 
meldt om i revidert budsjett.  
 
Økningen i fagprøvekostnaden for 2015 er estimert til 1 mill. kroner. 
 
Yrkesopplæringsnemndas vedtatte strategiplan 2013-2016 «Med fagbrev ligger 
verden åpen», skisserer en rekke satsingsområder som vil kreve økte ressurser for å 
nå målene. 
 
Planen har to hovedmål: 
 Til enhver tid levere den fagkompetanse som arbeidslivet trenger, og 
 Bidra til at ungdom og voksne får utnyttet sine evner og realisert sine ønsker 

gjennom fag- og yrkesopplæring. 
 
Disse målsettingene realiseres gjennom flere delmål.  
 

 
 
Figuren viser estimert utvikling i antall tilskuddsmåneder, og dermed antall lærlinger. 
 
Lærlingtilskuddet er på kr 119.949 for basistilskudd 1 og 36.781 for tilskudd 2. I 
tillegg kommer utgifter til prøveavvikling. 
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Voksenopplæring og karrieresenter 
Fylkeskommunen tilbyr voksne opplæring på videregående skoles nivå. Voksne som 
har rett til slik opplæring, skal først gjennomføre en realkompetansevurdering. Når 
den voksnes realkompetanse er fastsatt, skal vedkommende få tilbud om opplæring 
fram til oppnådd studiekompetanse eller fagbrev. Budsjettmidlene går til veiledning, 
realkompetansevurderinger og innkjøp av opplæringstiltak.  
 
Søkermassen i 2013 var på samme nivå som i 2012, ca. 800. Foreløpige tall for 2014 
tyder på at antall søknader holder seg stabilt til tross for et godt arbeidsmarked. Dette 
kan skyldes arbeidet som er lagt ned for å informere om retten til videregående 
opplæring, og den utvidelsen av retten som ble innført ved endringer i 
opplæringsloven pr. 1.8.08. 
 
Det har de siste årene vært endringer i hvem som søker voksenopplæring. Det er 
gjennomgående at rådgiverne bruker mer tid enn tidligere på karriereveiledning og 
generell oppfølging av den enkelte kandidat. Årsaken til dette er at en større andel av 
søkerne er enten minoritetsspråklige, søkere som ikke vet hva de skal ta utdanning i 
eller søkere med mindre praksis enn tidligere. 
 
Karrieresentrene ble opprettet i 2008 og har tre avdelingskontorer. Sentrenes 
oppgaver er individveiledning av unge og voksne, kompetansesenter for veiledning, 
og samarbeid med NAV og kommuner om yrkes- og utdanningsveiledning. Sentrene 
har i vår vært gjennom relativt store endringer, og en samlet stillingsreduksjon på 2 
stillinger som følge av budsjettvedtak. 
 
Privatisteksamen 
Fylkeskommunen er pålagt ved lov å arrangere privatisteksamen. Privatisteksamen 
er finansiert ved eksamensavgift samt eget driftsbudsjett. Antall privatisteksamener 
har vært økende de siste årene, tilnærmet tredobling fra 5.200 privatisteksamener i 
skoleåret 2006/07 til 15.400 sist skoleår. Det har imidlertid ikke vært økning av 
betydning fra 2012 til 2013, og det antas at utviklingen flater ut.  
 
Fylkesrådmannen er kjent med at Utdanningsdirektoratet har tilrådt tiltak overfor 
Kunnskapsdepartementet som kan gi fylkeskommunene muligheten for å øke 
eksamensavgiften. Dette vil kunne gi større andel egenfinansiering. 
 
Fagskolen Rogaland 
Teknisk og maritim fagskole har lang tradisjon og et betydelig omfang i Rogaland. 
Fagskole er tertiærutdanning, men har fagbrev og praksis som inntaksgrunnlag og 
forutsetter således ikke studiekompetanse. Opplæringstilbudet er ikke lovpålagt og 
derfor etablert i varierende omfang i landet. 
 
I Rogaland fylkeskommune er det fagskoletilbud ved Stavanger Offshore tekniske 
skole, Karmsund videregående skole og Bergeland videregående skole. Tilbudene 
ved de tre skolene er organisert under ett styre for Fagskolen Rogaland. Fagskole er 
et godt tilbud til arbeids- og næringslivet i Rogaland. 
 
Fagskolen Rogaland ble tidligere finansiert både ved tilskudd fra staten innarbeidet i 
rammetilskuddet og med fylkeskommunale driftsmidler. I budsjett for 2014 ble de 
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fylkeskommunale driftsmidlene redusert til et nivå som tilsvarer den delen av frie 
inntekter som knyttes til fagskoler. I fylkestingssak FT 11/14 «Fagskolen Rogaland, 
UiR og RKK – om vurdering av driftsform organisering og mulig kostnadsreduksjoner 
og inntektspotensiale» ble det vedtatt at Fagskolen Rogaland skal drives innfor 
rammetilskuddet for fagskolen. 
 
Det er i statsbudsjettet for 2015 foreslått at tilskuddet også i 2015 blir fordelt særskilt 
basert på rapporterte studenttall. Grunnlagstallene er oppdaterte, slik at for de 
fylkeskommunalt finansierte fagskoleutdanningene er det tallet på registrerte 
fagskolestudenter høsten 2013 som legges til grunn for fordelingen av midler i 2015. 
Fylkesrådmannen legger foreløpig til grunn at Rogaland fylkeskommune får omtrent 
det samme i reelt tilskudd neste år som i inneværende år. 
 
Program for økt gjennomføring i videregående opplæring (Tidligere Ny Giv) 
Fullført videregående opplæring er viktig både som et mål for den enkelte, og for å 
tilføre arbeidslivet den kompetansen som ulike sektorer har behov for. Skolen skal 
både møte arbeidslivets kortsiktige behov, og gi elevene en kompetanse som kan 
utvikles gjennom flere tiår i et arbeidsliv i endring. (St.meld. 20 2012-2013 På rett vei 
– kvalitet og mangfold i fellesskolen).  
 
Det blir stadig færre jobber som ikke krever videregående eller høyere utdanning. I 
tillegg er personer uten videregående opplæring spesielt sårbare for utstøting fra 
arbeidslivet.  
 
På nasjonalt nivå er nå prosjektet Ny GIV avviklet og «Program for økt gjennomføring 
i videregående opplæring» er betegnelsen på videreføringen av prosjektet. Fortsatt 
er «Oppfølgingsprosjektet» et prosjekt, men det forutsettes at også dette prosjektets 
tiltak etter hvert skal integreres i programmet. Det samme gjelder for FYR-prosjektet, 
Fellesfagene, Yrkesretting og Relevans som forsterkes ytterligere i 2014-2015 med 
en storsatsing på etterutdanning av lærere i fellesfag og yrkesfag. 
  
Det nasjonale målet om at 75 % av elevene skal fullføre og bestå videregående 
opplæring i 2015, er foreløpig ikke endret. Det betyr en gjennomsnittlig forbedring på 
5 % i alle fylker fra utgangspunktet som er 2010. 
 
For å vurdere om vi er på veg til å nå målet, måles overgangene fra trinn til trinn 
hvert år. Hvis flere fullfører og består Vg1 og Vg2 styrkes grunnlaget for at flere skal 
ha fullført og bestått 5 år etter at de begynte. 
 
I økonomiplan 2014-2017 ble det satt av 8 mill. kroner i økte utgifter per år i 
planperiodens tre siste år, altså 24 mill. kroner akkumulert, for å illustrere at økt 
gjennomføring opp til et nivå i nærheten av måltallet på 78 pst vil kreve økte 
bevilgninger. Denne forutsetningen er videreført for perioden 2016-2018. 
 
Oppfølgingsprosjektet 
Prosjektet er videreført siden mange av tiltakene som er satt i gang har hatt kort tid 
på å gi tilstrekkelige erfaringer for å bli overført til ny praksis. Rogaland deltar i 
utprøvingen av «NAV i skolen». Flere Rogalandskommuner har søkt og fått innvilget 
søknader om psykologer til styrking av kommunenes helsetjenester overfor unge 
med lettere psykiske lidelser. 
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Prosjektet representerer en særlig satsing på de som har avbrutt videregående 
opplæring og de som regnes for å være varig ute og som har behov for innsats som 
gir nye muligheter for kompetanseoppnåelse og fullføring.  
 
Prosjektet tar sikte på avklaring og tettere samarbeid ut mot kommunale 
helsetjenester og sosiale tjenester for å styrke oppfølging av ungdom i målgruppen. 
Dette prosjektet omfatter forholdsvis få individer, men disse er desto vanskeligere å 
få inn i skole eller jobb. Det er åpenbart at mange unge ikke har levekår som gjør det 
mulig for dem å fullføre en videregående opplæring. 
 
Konklusjon 
Økt antall unge som fullfører og består, er et overordnet mål for grunnopplæringen i 
hele nasjonen. Resultatene for gjennomføring i løpet av fem år for elevene som har 
deltatt i Ny GIV-prosjektet får vi ikke før i 2015. Men for å nå målene vi har satt, har vi 
vært tydelige på at gjennomføringen må økes for alle elevene, ikke bare de som er 
med i Ny GIV. Foreløpige tall viser at vi har langt igjen for å nå vårt ambisiøse mål 
om 78 % i 2015. 
 
Skal vi snu tendensen, må flere elever følges tettere opp gjennom skoleåret. Det må 
gjøres mer på den enkelte skole for å redusere fravær som i neste omgang fører til at 
eleven ikke får vurdering i ett eller flere fag. Det må settes inn tiltak på individnivå for 
å forebygge stryk, blant annet gjennom mer relevant og yrkesrettet opplæring. Et 
særlig ansvar har fylkeskommunen for elever med svært svake karakterer som 
søker, og kommer inn på studiespesialiserende, fordi de ikke regner med å kunne ta 
påbygg etter to år i yrkesopplæring. 
 
Satsingen på at flere skal fullføre og bestå, vil gi flere klasser og større utgifter til 
individuelle tilretteleggingstiltak på den enkelte skole. Fylkesrådmannen ser det som 
sin oppgave å tilby relevant etterutdanning for lærere som påtar seg den vanskelige 
oppgaven det er å møte nettopp denne elevgruppen. Skolene følges også opp med 
midler til tiltak på individnivå, og for små grupper med midler fra staten til tettere 
oppfølging.   
 
Som beskrevet er hovedstrategien å beholde elevene i påbegynt opplæringsløp. I 
klassetallet for 2015 og estimatet for antall lærlinger er det tatt høyde for plass til alle 
elevene som er i et utdanningsløp.  
 
Økonomisituasjonen på skolene 
De videregående skolenes budsjett tar utgangspunkt i antallet klasser. Hver klasse 
skal ha lærer i et gitt antall timer som er forskriftsfestet. Lærernes tariffavtale tilsier 
hvor mange timer hver enkelt lærer skal arbeide. På denne bakgrunn kan 
lønnsbudsjettet fastsettes med stor grad av nøyaktighet. En prosentandel av 
lønnsbudsjettet avsettes til annen lønn som f.eks. skal dekke alle vikarutgifter. 
Skolenes øvrige budsjettmidler er knyttet til objektive kriterier; et beløp per lærer til 
kompetanseutvikling med mer og et annet beløp per elev til undervisningsmateriell 
med mer. Hver skole har en godkjent organisasjonsmodell for ledelse som også 
bygger på antallet klasser og utdanningsprogram, dette er snitt av de to siste årenes 
beregninger. Fra høsten 2015 vil ytterligere innsparinger slå inn. De forskjellige 
innsparingene er beskrevet i FT-sak 38/14. Tiltakene er kort gjengitt senere i 
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dokumentet.  På grunn av innsparinger i fylkeskommunen har skolene fått merke 
budsjettkuttene i en vesentlig høyere grad fra og med 2013. Skolenes utgifter til 
husleie, kommunale utgifter, energi og ordinært vedlikehold fastsettes på bakgrunn 
av faktiske forhold. 
 
Posten ”klasseordningen” omfatter en rekke beløp som skal fordeles til skolene etter 
nærmere regler. Noen store poster dekker tariffestede avtaler som tidsressurspotten 
som fordeles mellom skolene når inntaket er kjent med ca. 32,5 mill. kroner, samt 
penger til seniortiltak (ca. 35,5 mill. kroner) som fordeles mellom skolene når det blir 
kjent hvor mange lærere som søker om å få redusert undervisningsdelen av sin 
stilling. I posten ligger også pengene som skal dekke lærebøker og pc-er til elevene. 
Beregnet kostnad for nye klasser som skal opp høsten 2015, men som ikke blir 
fordelt før inntaksnemnda har vedtatt oppretting og nedlegging av klasser, er også i 
denne budsjettposten. 
 
De videregående skolene er økonomisk selvstyrte virksomheter som hvert år får sine 
økonomiske rammer gjennom fylkestingets budsjettvedtak. Skolene får med seg sine 
eventuelle overskudd eller underskudd inn i påfølgende budsjettår. Ved årsoppgjøret 
for 2013 var det et akkumulert overskudd på til sammen 13,3 mill. kroner, en 
reduksjon på 9,2 mill. kroner fra 2012. Fordelingen mellom skolene var at de fleste 
skolene hadde et akkumulert overskudd og 9 skoler hadde underskudd. De aller 
fleste skolene har god kontroll og stor økonomisk selvdisiplin. 
 
 
3. Prioriteringer - politiske vedtak og føringer for 2015 
 
Flyfag ved Sola vgs 
Ved Sola vgs er det tilbud om flyfag med tre klasser på Vg2 og tre klasser på Vg3. 
Tilbudet er definert som landslinje, men kostnadene ved driften av disse klassene er 
større enn budsjettet for 2014. Fylkesrådmannen foreslår å øke driftsbudsjettet med 
kr 500.000 og at midlene tas av forventede økte statsinntekter for landslinjer. 
 
FOU-midler (kompetansemidler) 
Skolene har en pott i budsjettet som heter FOU, som brukes til kursing av 
pedagogisk ansatte. Fylkesrådmannen har ikke hatt en gjennomgang av denne 
posten på flere år, og har fått en tilbakemelding fra flere skoler om at beløpet ikke 
står i forhold til skolens budsjett. Fylkesrådmannen foreslår å øke denne posten med 
i gjennomsnitt kr 50.000 for 13 skoler, og da med en total kostnad på kr 650.000. 
Denne økningen tas innenfor klasseordningen. 
 
Forslag til nye tiltak i drift 
 
Beredskapsveiledere 
Rogaland Revisjon IKS gjennomførte høsten 2013 en forvaltningsrevisjon av 
beredskapsarbeidet i Rogaland fylkeskommune. Som oppfølging av rapporten og 
vedtaket i FT-sak 102/13 planlegger fylkesrådmannen å lære opp inntil seks 
beredskapsveiledere (to veiledere i hver skoleregion). Oppgavene til disse vil være å 
veilede skolene ved evaluering av den enkelte lokale beredskapsplan, samt 
planlegging, gjennomføring og evaluering av årlige øvelser. Beredskapsveilederne 
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skal frikjøpes med 20 % stilling hver, totalt kr 800.000 omdisponert fra kjøp av 
tjenester. 
 
Topplinje innen samfunnsfag 
Opplæringsutvalget stilte seg i sak 63/13 positive til Hetland vgs. sin modell for en 
topplinje innen «Innovasjon & Ledelse». Kostnaden med denne vil være på linje med 
allerede igangsatte modeller for realfag. Skolen har satt i gang den første klassen 
inneværende høst innenfor egen budsjettramme, men kan vanskelig videreføre 
tilbudet uten ekstra finansiering. Utvidelsen vil skje med ett årstrinn om gangen. 
Kostnadsestimatet for 2015: kr 300 000, 2016: kr 500 000 og 2017: kr 600 000. 
 
Endring i landslinjetilbudet for yrkessjåførfaget 
Utdanningsdirektoratet har sendt brev om at 10 ukers kurs for lærlinger økes til 19 
uker. Landslinje skal være finansiert av statlige midler, men det er ikke tilfelle på 
grunn av underfinansiering. Foreløpige signaler tyder på at statstilskuddet ikke vil 
øke på grunn av omleggingen, men det er ikke bekreftet. Budsjettet for landslinjer må 
økes med 1 mill. kroner for å dekke mer undervisning. Blir yrkessjåførsatsene på 
landslinjen oppjustert, kan økningen tas fra økte statsmidler. 
 
Alternativ Vg3 i skole 
Ny inntaks- og formidlingsforskrift gjeldende fra januar 2014, pålegger skoleeier å 
tilby Vg3 i skole for de som har søkt, men ikke fått et tilbud om læreplass. Vi antar at 
vi må starte opp med to klasseressurser, med kostnadsramme på 3 mill. kroner i 
året. 
 
Økt antall lærertimer til spesialundervisning 
Årets tilsyn fra Fylkesmannen påpeker overfor fylkeskommunen at elever som søker 
seg til de tilrettelagte tilbudene arbeidstrening og hverdagslivstrening, også skal 
kunne søke seg til yrkesfaglige utdanningsprogram som har 35 uketimer. Det betyr at 
de skal kunne søke tre utdanningsprogram som andre elever, og har rett til inntak på 
ett av disse. Frem til nå har disse elevene hatt 30 uketimer. 
 
Antallet klasser innenfor arbeidstrening er 52,5 og for hverdagslivstrening 17,5. Totalt 
utgjør disse tilbudene 70 klasser. Ved at hver av disse klassene nå må økes til 35 
uketimer betyr det at antallet timer må økes med 350. Fylkesrådmannen er av den 
oppfatning at dette ikke skal ha tilbakevirkende kraft. Det betyr at det vil være 
elevene som blir tatt inn til disse tilbudene neste skoleår, som vil få økt uketimetallet 
med inntil fem timer for de som søker seg mot yrkesfag. Dette vil ha en kostnad på 
1,6 mill. kroner for høsten 2015. Resultatet blir da at det vil ta tre skoleår før alle 
elevene i arbeidstrening og hverdagslivstrening får tilbud om 35 uketimer. Oppsett på 
kostnadene per år i tre år og totalt: 
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Ressursoversikt Ressurs nå

Ressurs etter økt 

med 5 timer 

undervisning Totalkostnad

Innført på tre år, 

kostnad per 

skoleår

Arbeidstrening

1310 årstimer  35 

timer i uka og gir 

1,62 lærerårsverk 

pluss 0,8 årsverk 

assistent

1500 årstimer  40 

timer i uka gir 1,85 

lærerårsverk pluss 

0,8 årsverk assistent 8.2 millioner 2,7 millioner

Hverdagslivstrening

1795 årstimer  gir 

2,22 lærerårsverk 

pluss 2,6 årsverk 

assistent

1985 årstimer  gir 

2,45 lærerårsverk 

pluss 2,6 årsverk 

assistent 2,7 millioner 0,9 millioner

Totalt ca. 11 millioner 3.6 millioner  
 
Oversikt over innarbeidede mindreutgifter/merinntekter 
 
Økning i pensjon og arbeidsgiveravgift 
Det er lagt inn en nødvending økning i sosiale utgifter på 4 mill. kroner for alle 
videregående skoler. 
 
Økte klasser høsten 2015 
Økte kostnader for nye klasser høsten 2015 er 12,4 mill. kroner. 
 
Gjesteelever 
RFK hadde et positivt resultat på 7,5 mill. kroner i fjor. Nettobudsjettet er redusert 
med 3 mill. kroner i 2014 og vil reduseres ytterligere med 3 mill. kroner i 2015.  
 
 
Endringer per år / økonomiplanforutsetninger 
 
AKTIVITETSENDRINGER 2015 2016 2017 2018
Økning i antall lærlinger (1 pst årlig økning fra 2016) 8 000              11 000                14 000                17 000             
Ny Giv - ambisjoner om økt gjennomføringsgrad ‐                  8 000                   16 000                24 000             
Økning i spesialundervisning fra 30 til 35 timer undervisning 1 600              5 200                   8 800                   10 800             
Kostnad for økning i antall klasser 12 400            32 800                40 500                41 800             
Topplinje innen samfunnsfag 300                  500                      600                      600                   

Sum 22 300            57 500                79 900                94 200               
 
Forhold hvor det differensieres mellom foreslått budsjettramme i 2015 og resten av 
planperioden kan oppsummeres slik. Her er det tatt høyde for framskrivingen i 
elevgrunnlaget ut fra forutsetningene som er redegjort for tidligere. Framskrivingen 
baserer seg på etablerte klasser og forutsetter et normalnivå av innvandring basert 
på tidligere erfaringer.  
 
Videre er det lagt inn en demografikomponent knyttet til lærlinger, ref. underliggende 
økning i elev-/klassegrunnlag. 
 
"Ny Giv"-linjen skal oppfattes som et uttrykk for ambisjoner om økt tjenestestandard / 
økt dekningsgrad i form av økt gjennomføringsgrad, jf. det tidligere omtalte statlige 
initiativet. Fylkesrådmannen mener at forutsetningen om at alle fylkeskommuner skal 
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øke gjennomføringsgraden like mye for å nå en nasjonal målsetting uavhengig av 
utgangspunktet, kan være et aktuelt moment i prioriteringsdiskusjoner. 
  
Politiske vedtak, vedtatte planer eller andre vesentlige forhold som ikke er 
innarbeidet i budsjettforslaget 
 
Prosjekt Himsmoen/Sauda vgs 
Sauda videregående skole mottar årlig ungdom som er til behandling ved 
Himsmoenkollektivet på Sand. Erfaring fra de siste år er at dagens opplegg for disse 
elevene ikke fungerer. En har svært mange som slutter, og dette er representativt for 
de siste 5-10 årene. Dette er elever med rett, men de verken har, eller kan få utbytte 
av opplæringen slik tilbudet er i dag. 
 
Både Himsmoen og Sauda videregående skole ønsker nå å ta tak i dette. De ønsker 
å sette i gang et prøveprosjekt på 2 år hvor en lager et eget tilpasset opplegg for 
denne ungdomsgruppen med rusproblemer og ungdomsrett til videregående 
opplæring. 
 
Gjennom dette tilbudet mener fylkesrådmannen at elevene gis en reell mulighet til 
både å få behandling av rusproblematikken og til å kunne gå på skole. Elevenes 
fremtidsplaner vil være avgjørende for innholdet i opplæringen og skoletilbudet 
tilpasses forutsetningene til hver enkelt. De samfunnsmessige kostnadene ved å 
mislykkes med disse ungdommene er formidable. Enda større er konsekvensene for 
hver og en elev som dette gjelder. Det handler om å mestre voksentilværelsen eller 
ikke. 
 
Sauda vgs søker om et prosjekt over to skoleår med halvårlig evaluering med 
totalkostnad 1,6 mill. kroner. Fylkesrådmannen har ikke funnet dekning for dette. 
 
 
Oversikt over vedtatte sparetiltak 
Innsparingene under er omtalt i FT-sak 38/14, som ble behandlet i juni. 
 
Kjøp av tjenester 
Utgiftsposten for kjøp av tjenester reduseres med 1 mill. kroner i 2015. Estimatet 
bygger på forventet utgiftsreduksjon i opplæring som RFK kjøper av andre. 
Eksempler på dette er Vipemyr og botilbud for døve i Oslo og Bergen. 
 
Innsparinger på skolesentre (Møllehagen og Hollenderhaugen) 
En videreføring av reduserte ledelsesressurser (innført i 2013) til de resterende 
skolene, har utslag på skolesentrene. Møllehagen har nå fått noe reduksjon i 
ledelsesressursen og vil om et år ligge på samme nivå som en tilsvarende skole. 
 
Utvidet praksis (spesialundervisning) 
Innsparinger ved å redusere antall Utvidet praksis klasser starter høsten 2014 og vil 
ha økt virkning (6/11) i 2015. 
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Reduksjon i antall klasser for ikke-rettselever 
Når elever har brukt opp retten sin til videregående opplæring i Rogaland, får de 
skoleplass hvis det er ledige elevplasser igjen i klassene. Fylkesrådmannen mener at 
det i første rekke må sikres læreplasser til rettselevene.  For skoleåret 2014/2015 har 
fylkesrådmannen vært restriktiv med å opprette klasser der ikke-rettselever har søkt 
om plass og rettselevene uteblir. Dette fører til redusert behov for klasser til høsten i 
forhold til vedtatt klassetall vedtatt i sak om tilbudsstrukturen desember 2013. Det 
utgjør en reduksjon på ca. 6 klasser på yrkesfag og en besparelse på 6,8 mill. kroner.  
 
Medier og kommunikasjon 
Etter planen vil Medier og kommunikasjon omgjøres til studieforberedende 
utdanningsprogram høsten 2016. Alle studieforberedende utdanningsprogram har 
klassestørrelse på 30. Fylkesrådmannen foreslår å forskuttere denne endringen 
allerede høsten 2015 og slå sammen grupper til 30 elever i fellesfag. Det er først i 
2018 at alle klasser er over i ny struktur. I beregningene forutsettes det at søkningen 
ikke reduseres på grunn av omleggingen, og at antall timer på programområdet blir 
tilsvarende utdanningsprogrammet studiespesialiserende med formgiving. 
Besparelsen er høyere enn først antatt og er på 3,3 mill. kroner. 
 
 Estimat for Kostanadsreduksjon for  MK 2015 2016 2017 2018

Media og kommunikasjon 3 300 000             7 300 000      9 300 000      10 300 000     
 
Redusere ressurser for musikk 
Musikk er det utdanningsprogrammet som har høyest lærerressurs per klasse på 
grunn av mange delingstimer. Dette er både enetimer, og opplæring i mindre 
grupper. I snitt er det nesten seks lærerårsverk per musikklasse, mot ca. to per 
studiespesialiserende. Rogaland fylkeskommune er blant de med høyest andel 
musikklasser i landet. Det er lagt inn et generelt kutt på 1 mill. kroner med virkning fra 
høsten 2015 etter størrelsen på tilbudet fordelt slik: 
 

 Vågen vgs 500.000 
 Stavanger Katedralskole 250.000 
 Skeisvang vgs 250.000 

 
Yrkesfag – reduksjon 1 time i uka 
Skolene tildeles ressurser til opplæring i grupper på 15 elever per klasse på alle 9 
yrkesfaglige utdanningsprogram. Fylkesrådmannen mener at i noen fellesfag kan 
elevene få opplæring i grupper på 30 elever, samme gruppestørrelse som på 
studieforberedende program. Ved å redusere med 1 time i uka for alle yrkesfaglige 
klasser og andre grupper med 15 elever, vil vi spare totalt 12,5 mill. kroner. Skolene 
må da slå sammen grupper i 2 timer i uka for at elevene skal få den undervisningen 
de har krav på. Reduksjonen gjelder alle trinn, også 15 elevers klasser for 
minoritetsspråklige. 
 
Studiespesialiserende – reduksjon på Vg1  
Alle studiespesialiserende klasser har 5 delingstimer i uka per klasse. Delingstimene 
brukes til å opprette grupper i ulike programfag på Vg2 og Vg3. På Vg1 er det bare 
fellesfag. Her brukes delingstimene til å opprette mindre grupper spesielt i 
matematikk. 
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Oppsummering av sparetiltak: 
Salderinger i Opplæringsavdelingen 2014 2015 2016 2017 2018

Gjestelærlinger (netto endring) ‐          ‐3 000     ‐3 000     ‐3 000    

Økte inntekter landslinjer ‐1 000     ‐1 000     ‐1 000    

Sosial og medisinske intiusjoner ‐2 500     ‐2 500     ‐2 500     ‐2 500     ‐2 500    

Støtte studieforbundene ‐1 440     ‐1 440     ‐1 440     ‐1 440     ‐1 440    

Kjøp av elevplasser ‐1 000     ‐2 000     ‐2 000     ‐2 000    

Vikarutgifter ‐10 400  ‐10 400  ‐10 400  ‐10 400  ‐10 400 

Innsparinger skolesentrene ‐900        ‐3 400     ‐3 400     ‐3 400     ‐3 400    

Redusert adm ressurs Rygjabø ‐800        ‐800        ‐800        ‐800        ‐800       

Redusert klasseressurs Bergeland ‐370        ‐370        ‐370        ‐370        ‐370       

Fagskoler ‐4 000     ‐4 000     ‐4 000     ‐4 000     ‐4 000    

Reduksjon i antall UP klasser ‐3 300     ‐7 200     ‐7 200     ‐7 200     ‐7 200    

Ikke opprettet klasser for ikke rettselever ‐6 800     ‐6 800     ‐6 800     ‐6 800    

MK klasser slås sammen i fellesfag høsten 2015 ‐3 300     ‐7 300     ‐9 300     ‐10 300 

Redusere musikk vg1 og vg2 høsten 2015 ‐1 000     ‐2 000     ‐2 000     ‐2 000    

Reduksjon på 1 time i uka for alle yrkesfag høsten 2015 ‐5 680     ‐12 500  ‐12 500  ‐12 500 

Reduksjon på 1 time i uka for studiespesialisernde vg1 ‐1 200     ‐2 600     ‐2 600     ‐2 600    

TOTALT ‐23 710  ‐49 090  ‐67 310  ‐69 310  ‐70 310   
 
 
Ikke-lovpålagte oppgaver 
 
Fylkesrådmannen vil også peke på utgifter til ikke lovpålagte oppgaver i tabellen 
under. Noen av disse utgiftspostene er støtte til organisasjoner og tiltak som ikke 
drives i regi av fylkeskommunen. Støtten til disse bør veies nøye opp mot foreslåtte 
budsjettkutt i egen organisasjon. 
 
Opplæringsavdelingen og poster i budsjettet som ikke er lovpålagte

Ansvar Budsjett Beskrivelse av tilbudet

6254* 3 600 000     Topp Volly Sauda

6266* 3 250 000     Talenter mot toppen 2,5 klasseressurs ekstra til St. Svithun

6101* 3 100 000     Nettskolen Rogaland

6102* 1 943 000     Karriereveiledningen 7 stillinger pluss drift minus støtte fra VOX

6101* 1 200 000     OT midler til tiltak på skolene 

6100* 2 000 000     Ny GIV baseskoler, vi har 4 klasseressurser på hver med 1 million kroner

6100* 1 500 000     Skoleskipet Gann får årlig støtte fra oss

6100* 1 200 000     Budsjett Ungt entrepenørskap

6100* 1 100 000     Sommerskolen Rogaland er budsjettert med 1.1 millioner

6200* 1 000 000     0,8 Ekstra klasseresurs på Bergeland

6103* 350 000        Utdeling av fag- og svennebrev.

6102* 400 000        Informasjonstiltak yrkesmessen

6100* 150 000        Støtte til Pøbelprosjektet

Sum 20 793 000    
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4. Oppsummering/konklusjon årsbudsjett 2015 
 

Forslag / tiltak som er innarbeidet i budsjettet 
 
Endringer i byggutgifter Kommentar 
Byggutgifter endringer i 2014 3,2 mill. kr. (FT 23/14) 
Byggutgifter husleie -1,5 mill. kr. 
Byggutgifter energi -2,7 mill. kr. 
Byggutgifter vedlikehold 0,8 mill. kr. 
Byggutgifter kommunale avgifter 0,1 mill. kr. 
Sum -0,2 mill. kr. 
  
Endringer pensjonskostnader og 
arbeidsgiveravgift: 

 

Endring i KLP-utgifter skolene fra 12,5 til 15 % 5,8 mill. kr. (FT 37/14) 
Endring i KLP-utgifter skolene fra 15 til 20 % 11,6 mill. kr. 
Endring i KLP-utgifter Opplæringsavdelingen fra 
12,5 til 20 % 

4,5 mill. kr. 

Sykelønnsrefusjoner økt 80 % av faktisk 
utbetaling 

-16.2 mill. kr.  

På grunn av økte sykelønnsrefusjoner er 
variabel lønn økt 

16.2 mill. kr 

Økte kostnader til pensjon og arbeidsgiveravgift 4,0 mill. kr. 
Reduksjon i Statens pensjonskasse fra 14,15 til 
13,6 % 

-7,0 mill. kr. 

Sum 18.9 mill. kr. 
  
Indeksregulering og priskompensasjon  
Indeksregulering av Bedriftstilskuddet på 3,3 % 9,4 mill. kr. 
Indeksregulering av B-timepotten på 5 % 1,7 mill. kr. 
Indeksregulering av gratis læremidler på 2 % 0,2 mill. kr. 
Priskompensasjon skolene 2,0 mill. kr. 
Sum 13,3 mill. kr 
  
Aktivitetsendringer som kommer av 
demografiske endringer 

 

Økning i antall lærlinger 8,0 mill. kr. 
Fagprøveavvikling 1,0 mill. kr. 
Nye klasser høsten 2015 (18,5 klasser) 12,4 mill. kr 
Sum 21,4 mill. kr. 
  
Annet  
Økte utgifter til renhold 0,5 mill. kr. 
Økning i lærlingtilskuddet- stimuleringstilskuddet 0,95 mill. kr.  
Stimuleringstilskuddet- manglende 
rammeoverføring 

1,0 mill. kr. 

Økt timetall spesialundervisning fra 30 til 35 i 
uka 

1,6 mill. kr. 

Alternativ Vg3 i skole 3,0 mill. kr. 
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Topplinje samfunnsfag 0,3 mill. kr. 
Yrkessjåførfaget- 10 ukers kurs for 
yrkessjåførfaget endres til 19 ukers kurs 

1,0 mill. kr. 

Sum 8,3 mill. kr. 
  

Omdisponeringer i budsjettet  
 

Kommentar 

Landslinje Flyfag økte driftsmidler  0,5 mill. kr. 
Statstilskudd landslinje -0,5 mill. kr. 
FOU midler en oppjustering på skolene 0,6 mill. kr.  
Tas innenfor klasseordningen -0,6 mill. kr.  
Kjøp av tjenester -1 mill. kr. 
120 % stillinger beredskapsplan 0,8 mill. kr. 
Prisstigning 2 % 0,2 mill. kr. 
  
Reduksjon / sparetiltak sentraladm. 
 

Kommentar 

Gjesteelever, endringer i utgifter og inntekter  -3,0 mill. kr. 
Stillingsreduksjon I Opplæringsavdelingen på 
2,2 årsverk 

-1,5 mill. 

  
Sparetiltak (FT 38/14) 
 

Kommentar 

Kjøp av tjenester -1,0 mill. kr. 
Reduksjon i UP klasser -3,9 mill. kr. 
MK klasser slås sammen i fellesfag høsten 2015 -3,3 mill. kr. 
Reduksjon i musikk høsten 2015 -1,0 mill. kr. 
Reduksjon på 1 time i uka for alle yrkesfag -5,7 mill. kr. 
Reduksjon på 1 time i uka for 
studiespesialiserende Vg1 høsten 2015 

-1,2 mill. kr. 

Sum 25,4 mill. 
  
Tiltak det ikke er funnet dekning for  
  
Prosjekt Himsmoen på Sauda vgs 1,6 mill. kr. 

 
Nærmere omtale av opplæringsavdelingens budsjett 
 
Ansvar 6100 - Opplæringsavdelingen felles 
Nettobudsjettet her er på 90,6 mill. kroner. Den viktigste posten er klasseordningen 
som har en nettoramme på 106 mill. kroner.  De største postene er 
byrdefullressursen på 32,5 mill. kroner, tidsressurspotten på 35,5 mill. kroner og nye 
klasser høsten 2014 på 12,4 mill. kroner. Deretter har vi utgifter til NDLA på 6,6 mill. 
kroner og gratis læremidler på 5,6 mill. kroner, utgifter til utdanningsvalg på 3 mill. 
kroner og utgifter til spesialundervisningsklasser på 3,5 mill. kroner. 
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Vi har flere inntektsposter på dette ansvaret slik som gjesteelever på 38,4 mill. kroner 
og statstilskudd på landslinjer på 17,3 mill. kroner. Utgifter til gjesteelever er 
budsjettert til 13 mill. kroner.  PC-ordningen er også på dette ansvaret med en 
budsjettramme på 13 mill. kroner. 
 
Per i dag er det 5 stillinger. Flere av disse er lønnet på andre måter enten ved 
statstilskudd eller fakturering (fagskole, NDLA, Ny Giv). Utenom det har vi elev og 
lærlingeombud. Fylkesdirektøren er også lønnet på dette ansvaret. 
 
 Ansvar 6101- Seksjon for opplæring i skole: 
Budsjettet er på 100,7 mill. kroner. De største budsjettpostene er spesialundervisning 
36 mill. kroner, kjøp av tjenester 23,5 mill. kroner og sosiale og medisinske 
institusjoner på 11 mill. kroner. 
 
Videre inngår budsjett for etterutdanning, lederutvikling, drift av fagnettverk, 
utviklingsarbeid og stipend til ansatte med til sammen 5,5 mill. kroner. 
Oppfølgingstjenesten og Internasjonalisering og fremmedspråksatsingen har 1,7 mill. 
kroner hver til disposisjon. Vi har 2,2 mill. kroner til støtte for minoritetsspråklige 
elever. 
 
Totalt blir det lønnet nesten 18 årsverk per i dag. 
 
Ansvar 6102 – Seksjon for livslang læring 
Per i dag er det 20 årsverk fordelt på leder og en til, 4,3 årsverk på eksamen, 7,3 
årsverk på karriereveiledning og 7 årsverk på voksenopplæring. Største utgiftspost er 
privatisteksamen med 12 mill. kroner, med egenandeler budsjettert til 5,2 mill. kroner. 
Voksenopplæring er budsjettert med 11 mill. kroner utenom lønn. Totalt er budsjettet 
for seksjonen på 35 mill. kroner. 
 
Ansvar 6103 – Seksjon for fag og yrkesopplæring 
Dette er det største budsjettet i Opplæringsavdelingen med en nettoramme på 331 
mill. kroner.  Tilskudd til lærebedrifter har alene et budsjett på 305 mill. kroner.  Vi har 
gjesteoppgjør fra andre fylker der vi forventer en inntekt på 27 mill. kroner, men har 
utgifter på 7 mill. kroner som gir en nettoinntekt på 20 mill. kroner. 
Fagprøveavviklingen er en stor utgiftspost med et budsjett på 22,5 mill. kroner. Per i 
dag er det 26 årsverk pluss 3 lærlinger på fagopplæringen. 
 
Ansvar 6104 – Seksjon for pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) 
Budsjett på 20,6 mill. kroner. Utenom husleie på 1,5 mill. kroner og noe til 
reisevirksomhet er det meste av budsjettet til lønn. Per i dag er det lønnet 21 årsverk 
på PPT. 
 
Ansvar 6106 – seksjon for kvalitet, analyse og dimensjonering 
Budsjettet er på 10 mill. kroner. Mesteparten går til lønn fordelt på inntak og 
spesialfunksjoner. Det lønnes 15,6 årsverk per i dag, men for tre av stillingene 
mottas refusjon (inntak fagskoler, nytt skoleadministrativt system og Ny Giv). 
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6.10 TANNHELSE 
 
Styret for Tannhelse Rogaland FKF foreslår følgende budsjett/økonomiplan: 
 
Budsjettforslag (mill. kroner) 2015 2016 2017 2018 

Opprinnelig ramme i FT 95/13 (driftsbudsjett 2014) 187.241 187.241 187.241 187.241

Lønnsmerutgifter som følge av sentralt oppgjør i kapittel 4 3.200 3.200 3.200 3.200

Estimert årseffekt i 2015 av årets lokale forhandlinger 5.400 5.400 5.400 5.400

2 tannpleierstillinger Stavanger thd (FT 95/13, økt effekt) 600 600 600 600

1 nytt tannlegeteam Sandnes thd (demografi og ny lov) 1.200 1.200 1.200 1.200

Forventede demografikostnader (uendret dekningsgrad/standard) 0 2.000 4.000 6.000

Husleie nye lokaler TkVest Rogaland (FT 27/14) 2.875 2.875 2.875 2.875

Opptrapping sparetiltak vedtatt i FT 95/13 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Avrunding -16 -16 -16 -16

SUM 199.500 201.500 203.500 205.500

 
Lønnsmerutgifter som følge av mellomoppgjør i 2015, indeksjustering varer/tjenester, 
indeksjusteringer av brukerbetaling (pasientinntekter) og eventuelle justerte 
pasientinntekter som følge av ny lov/forskrift (som ikke tillater kryssubsidiering av 
økonomisk aktivitet) er ikke innarbeidet i fylkesrådmannens forslag. 
 
Styret har gått inn for en reell styrking av driftsbudsjettet på kr 3.675.000, herunder 
ett nytt tannlegeteam i Sandnes tannhelsedistrikt og andel av husleie knyttet til nye 
lokaler for TkVest Rogaland. Her er også opptrappingen av fjorårets vedtatte 
sparetiltak tatt med. 
 
For øvrig viser fylkesrådmannen til investeringsbudsjettet, hvor det årlig er 
innarbeidet 6 mill. kroner til medisinteknisk utstyr, 5 mill. kroner til nye tannklinikker 
og 2 mill. kroner til IKT. 
 
Fylkesrådmannen foreslår ut fra dette en netto driftsramme til Tannhelse Rogaland 
FKF på kr 199.500.000. For nærmere detaljer vises til egen bestillingssak. 
 
Demografisk utvikling 2015 - 2019 
Fremskrevet folkemengde (middel vekst) publisert av SSB i juni 2014 viser en økning 
i gruppe A (0 til 19 år) og gruppe D (19 og 20 år) på til sammen 4.444 personer. Det 
er også beskrevet en økning i aldergruppen over 70 år tilsvarende 6.334 personer 
som vil gi en økning i gruppe C1 og C2 (beboere på sykehjem m.m. og mottakere av 
hjemmesykepleie). 
  
Frem til 2019 vil det derfor være behov for 3 nye tannlegeteam for å kunne 
opprettholde et tjenestetilbud tilsvarende dagens tilbud. Fordelt over 3 år tilsvarer det 
en årlig merutgift på 2 mill. kroner, inkludert lønnsutgifter og økte utgifter som følge 
av selve tjenestetilbudet. 
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6.11 OPPSUMMERING ENDRINGER ÅRSBUDSJETT 2015 
 
I dette avsnittet gis en oversikt over henholdsvis styrkinger og reduksjoner i 
årsbudsjettet for 2015. Rent "tekniske" budsjettjusteringer hvor beløp er flyttet mellom 
ulike ansvar uten noen nettoeffekt, er ikke inkludert. Tidligere vedtatte sparetiltak, 
som nå er fordelt mellom kostnadsstedene, framgår heller ikke av tabellen. 
 
OVERSIKT BUDSJETTPOSTER SOM ER STYRKET I 2015 
 
Tabellen gir en oversikt over budsjettposter som er styrket i budsjett for 2015. Dette 
omfatter både nye tiltak og justeringer som følge av endrede forutsetninger, for 
eksempel et høyere kostnadsnivå. Inflasjonsjustering er i noen tilfeller framhevet. 
 
Tabellen omfatter ikke endringer i frie inntekter og kapitalutgifter mv. 
 
Ansvar / virksomhet Beløp 
3000   Folkevalgte styrer, utvalg og råd 
- Valgutgifter (kommune- og fylkestingsvalg i 2015)  2.208.000
3230   Personal og organisasjon 
- Økt antall lærlinger fra 45 til 50 620.000
3270   Bygg og eiendom 
- Vedlikehold, indeksjustering 1.800.000
3280   IKT / Arkiv 
- Diverse programvare, økte avgifter/gebyrer/lisenser 
- Serviceavtaler / reparasjoner 
- Konsulenttjenester, ordne og systematisere arkiv (kun 2015) 
- Tiltak ROS-analyse (økt fra 2,0 mill. kroner i 2014) 
SUM 

400.000
150.000

1.000.000
500.000

2.050.000
4210   Næring 
- Turistferje på Lysefjorden, økt bevilgning (kr 2.000.000 i 2015) 1.000.000
4220   Regional planlegging 
- Regional planstrategi, økt ramme 
- Kart, statistikk, analyse, økte IKT-utgifter (statistikkdatabase) 
- Regionalplan for friluftsliv, idrett, natur og kultur (FINK) 
- Areal og transportplan Ryfylke 
- Internasjonalt arbeid, økte medlemsavgifter 
- Indeksregulering tilskudd friluftsliv 
SUM 

250.000
25.000

200.000
200.000
70.000

239.000
984.000

423/424 Samferdsel / veier 
- Fylkesveier, drift/vedlikehold (økning i bundne kostnader) 
- Kompensasjon forskrift om tunnelsikkerhet 
- Finnfast, ferjeavløsning (9,4 mill. kroner i 2015) 
SUM 

 
23.000.000
14.200.000

300.000
37.500.000

4232   Rogaland Kollektivtrafikk 
- Nominell økning i tilskuddsramme 
- Økte avgifter diesel for båt (FT-sak 23/14) 
SUM 

 
52.281.000
2.000.000

54.281.000

159

Rogaland fylkeskommune Økonomiplan 2015-2018



 

126 
 

 

 
Ansvar / virksomhet Beløp
425   Kultur 
- Indeksjustering institusjoner i tråd med statsbudsjettet 
- Utredning idretts- og folkehelsesenter (FU-sak 62/14) 
- Scenerigg Rogaland Teater (økning til 320.000) 
- Rådgiver bibliotek (delårsvirkning) 
- Hele Rogaland leser, styrket egenandel 
- Litunet, økt driftstilskudd 
- Kulturmiljøfredning Skudeneshavn 
SUM 

2.283.000 
250.000
160.000
100.000
200.000
200.000
200.000

3.393.000
6 Opplæring 

- Div. bygningsutgifter (korreksjoner i FT-sak 23/14) 
- Teknisk justering av budsjettert sykelønnsrefusjon 
- Økning antall lærlinger 
- Fagprøveavvikling, økning 
- Stimuleringstilskudd lærebedrifter, statlig økning (RNB 2014) 
- Stimuleringstilskudd lærebedrifter, økt behov utover dette 
- Nye klasser høsten 2015 (18,5 klasser, delårsvirkning) 
- Økt timeantall spesialundervisning (delårsvirkning) 
- Alternativ Vg3 i skole 
- Topplinje innen samfunnsfag 
- Landslinje yrkessjåførfaget, økes fra 10 til 19 uker for lærlinger 
- Bedriftstilskudd, indeksjustering (3,3 pst) 
- B-time-pott, indeksregulering (5 pst) 
- Prisvekst varer/tjenester skoler, indeksjustering 
- Gratis læremidler, indeksjustering 
SUM 

3.681.000
4.000.000
8.000.000
1.000.000

950.000
1.000.000

12.380.000
1.600.000
3.000.000

300.000
1.000.000
9.431.000
1.720.000
2.000.000

228.000
50.290.000

7800   Tannhelse 
- Nye tannpleierstillinger i Stavanger tannhelsedistrikt (1/2 år) 
- Nytt tannpleierteam i Sandnes tannhelsedistrikt (helårsvirkning) 
- Husleie nye lokaler TkVest Rogaland (FT 27/14) 
SUM 

600.000
1.200.000
2.875.000
4.675.000

 
SUM TOTAL  1)   2) 
 

158.801.000

 
 

1) Brutto styrking, se også tabell med inntektsøkning/reduksjoner. 
2) Økningene er i forhold til opprinnelig budsjett 2014. 
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OVERSIKT REDUKSJONER / INNTEKTSØKNINGER 2015 
 
Tabellen gir en oversikt over reduksjoner og inntektsøkninger i budsjett for 2015, 
herunder opptrapping av sparetiltak vedtatt i fjorårets økonomiplan (FT-sak 95/13).  
 
Ansvar / virksomhet Beløp 
3270   Bygg og eiendom mv. (koordinerer) 
- Gand videregående skole, gradvis nedtrapping av leieutgifter 
- Analyser/overordnet vurdering, engangsbevilgning 2014 
- Organisering drifts-/vedlikeholdsledelse – utnyttelse mv. 
- Renholdsplan, dimensjonering per kvm / organisering 
SUM 

-2.500.000
-1.000.000

-500.000
-3.000.000
-7.000.000

3280   IKT / Arkiv 
- Kontormateriell, porto og frakt 
- Kjøp / finansiell leasing / leie driftsmidler 
- Konsulenttjenester, generelt 
SUM 

-230.000
-800.000

-2.000.000
-3.030.000

4210   Næring 
- Explore Fjord Norway, avsluttet prosjekt -1.000.000
4220   Regional planlegging 
- Regionalplan massehåndtering, justert ramme 
- Regionalplan Jæren, avsluttet 
- Internasjonalt arbeid, Vital Rural Area avsluttet 
SUM 

-100.000
-50.000

-315.000
-465.000

423/424 Samferdsel / veier 
- Fylkesveier, drift/vedlikehold (engangsbevilgning i 2014) 
- Fylkesferjer, pris- og kostnadsvekst / oppgavekorrigering 
- Ryfast, anleggstilskudd (10,1 mill. kroner i 2015) 
- Transportstøtte, opphør av ordning 
SUM 

 
-34.100.000
-4.300.000

-360.000
-600.000

-39.360.000
4232   Rogaland Kollektivtrafikk 
- Økte passasjerinntekter (knapt 2 pst) 
- Effektivisering av rutetilbudet 
SUM 

 
-5.000.000

-10.000.000
-15.000.000

425   Kultur 
- Historieverk Rogaland fylkeskommune (700’ restbeløp i 2015) 
- Kystpilegrimsprosjektet 
- Bibliotekutvikling Sølvberget 
- Norsk utvandrersenter 
- Omprioriteringer Kulturarv 
SUM 

-100.000
-100.000
-200.000
-200.000
-200.000
-800.000

6 Opplæring 
- Div. bygningsutgifter, redusert leie og energiøkonomisering mv. 
- Redusert pensjonspremie Statens pensjonskasse 
- Gjesteelever, justerte inntekts- og utgiftsanslag 
- Opptrapping sparetiltak (FT-sak 38/14, oppgitt i 2014-kroner) 
SUM 

-3.393.000
-7.000.000
-3.000.000

-25.387.000
-38.780.000
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Ansvar / virksomhet Beløp
7800   Tannhelse 
- Opptrapping sparetiltak (FT-sak 95/13) -1.000.000
 
- Sentraladm. - stillinger, opptrapping sparetiltak (FT 95/13) 
 
SUM TOTAL 
 

-3.500.000

-109.935.000
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6.12 ØKONOMIPLANEN (2015-2018) 
 
Etter ovennevnte justeringer og øvrig pris- og kostnadsvekst fra 2014 til 2015, kan 
salderingen av økonomiplanen illustreres som følger. 
 

Tall i millioner kroner
2014 

(oppr.)
2015 2016 2017 2018

Korrigerte netto driftsutgifter 4 452,5 4 604,1 4 702,7 4 719,8 4 740,5

Sum frie disponible inntekter inkl. konsesjonskraft 4 738,1 5 030,0 5 144,0 5 251,0 5 327,0

Korrigert brutto driftsresultat 285,6 425,9 441,3 531,2 586,5

Netto finansutgifter 245,6 293,4 321,1 320,5 322,3

Generell overføring til investeringer 40,0 133,0 120,0 211,0 264,0
Avsetning til disposisjonsfond 0,0 -0,5 0,2 -0,3 0,2

UDEKKET 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 
Det framgår av tabellen at Rogaland fylkeskommune har en saldert økonomiplan 
med de utgifts- og inntektsforutsetninger fylkesrådmannen har redegjort for så langt i 
kapittel 6. Balansekravet i kommuneloven vil være oppfylt når renter og avdrag (netto 
finansutgifter) er dekket inn. 
 
Fylkesrådmannen vil beskrive det finansielle handlingsrommet i drift som anstrengt 
ved utløpet av planperioden, og understreker igjen behovet for å oppnå et netto 
driftsresultat som ligger stabilt på minimum 5 pst av driftsinntekter, jf. referansene og 
vurderingene i kapittel 4.2. Dersom et akseptabelt investeringsnivå skal kunne 
opprettholdes også etter 2018, må egenfinansieringen (overføring til investeringer) 
økes ytterligere for å unngå at lånegjelden fortsetter å stige. Økonomiplanen viser at 
det er mulig å oppnå et tilfredsstillende handlingsrom i drift innen 2019. 
 
En vesentlig økning i frie inntekter som følge av ny kostnadsnøkkel har satt 
fylkesrådmannen i stand til å legge fram en økonomiplan med et mer realistisk 
kostnadsbilde framover i tid og samtidig en akseptabel utvikling i netto driftsresultat. 
Dette skjer til tross for vesentlig økning i kapitalkostnader (renter og avdrag), 
vedvarende høye pensjonspremier og en kostnadsvekst som i noen sektorer 
overstiger ordinær pris- og kostnadsvekst. Igjen finner rådmannen grunn til å minne 
om den ekstraordinært store renterisikoen som forslaget til økonomiplan innebærer. 
 
Med om lag 1,5 pst årlig beregnet vekst i innbyggertallet er det faglig sett riktig å 
innarbeide demografikostnader i avdelingenes budsjett. Dette er gjennomført på en 
mer realistisk måte enn tidligere økonomiplaner er et uttrykk for. Det bør konsekvent 
innarbeides en vekst i utgiftsrammene som tilsvarer det beregnede utgiftsbehovet gitt 
forutsetningen om uendret tjenestestandard, produktivitet og dekningsgrad i 
tjenesteproduksjonen. 
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6.13 PLANPERIODENS TRE SISTE ÅR (2016-2018) 
 
Tabellen nedenfor viser vesentlige reelle endringer / forutsetninger i perioden 2016-
2018, sammenlignet med 2015. 
 
Tall i millioner kroner, reelle bevegelser fra 2015 2016 2017 2018 (2019)

Realvekst frie inntekter -114,0 -221,0 -312,0 -381,5
Konsesjonskraft 0,0 0,0 15,0
REALVEKST INNTEKTER -114,0 -221,0 -297,0 -366,5

ØKTE KAPITALKOSTNADER 27,7 27,1 28,9

Energiøkonomisering (ventilasjons-/varmeaggregat/byggeprosjekter) -0,5 -1,7 -3,0
Trallfa, redusert leie mv. ved innflytting i nye lokaler 0,0 -6,9 -6,9
Dale Eiendom, reversert bevilgning i drift -4,0 -4,0 -4,0
Gand vgs, gradvis nedtrapping i leieutgifter -3,9 -3,9 -10,6
BYGGDRIFT, REDUSERTE UTGIFTER SOM FØLGE AV INVESTERINGER -8,4 -16,5 -24,5

Organisering drifts-/vedlikeholdsledelse - utnyttelse mv., prosess (økt effekt) -0,5 -1,0 -1,0
Renholdsplan - dimensjonering per kvm / organisering, prosess (økt effekt) -1,0 -2,0 -2,0
Sentraladministrasjonen, stillingsreduksjoner (økt effekt tilsvarende 5 årsverk) -3,5 -3,5 -3,5
Livsfaseorienterte tiltak, bortfall seniortiltak (økt effekt) -1,0 -2,0 -2,0
Sparetiltak opplæring, opptrapping til 75 mill. kroner (økt effekt, jf. FT 38/14) -18,2 -20,2 -21,2
ØKT EFFEKT AV SPARETILTAK I FT 95/13 (ØKONOMIPLAN 2014-2017) -24,2 -28,7 -29,7

Økt produksjon/dekningsgrad (finansiert med bompenger fra 2017) 25,0 0,0 0,0
Kollektivtransport, forutsatt effektivisering (ytterligere 1 pst per år fra 2016) -7,0 -14,0 -21,0
Kollektivtransport, demografibasert vekst (1,5 pst årlig økning) 12,0 24,0 36,0
KOLLEKTIVTRANSPORT, ØKTE UTGIFTER (REGIONALE MIDLER) 30,0 10,0 15,0

Fylkesveger/fylkesferjer, demografibasert vekst (1 pst årlig økning) 5,0 10,0 15,0
Ryfast, anleggstilskudd/finansieringsbidrag (siste bidrag i 2017) 0,0 0,0 -10,1
FYLKESVEGER/-FERJER, ØKTE UTGIFTER (REGIONALE MIDLER) 5,0 10,0 4,9

SAMFERDSELSSEKTOR - RISIKO FOR REALØKNING I UTGIFTER 60,0 75,0 90,0

Økning i antall lærlinger (1 pst årlig økning fra 2016) 3,0 6,0 9,0
Ny Giv - Målsetting/ambisjoner om økt gjennomføringsgrad 8,0 16,0 24,0
Økning i spesialundervisning fra 30 til 35 timer undervisning 3,6 7,2 9,2
Økning i klasse-/elevgrunnlag 20,4 28,1 29,4
Topplinje innen samfunnsfag 0,2 0,3 0,3
VIDEREGÅENDE OPPLÆRING, ØKTE UTGIFTER 35,2 57,6 71,9

KULTURSEKTOR (SUM AV 3 NYE TILTAK), ØKTE UTGIFTER 3,4 5,4 7,0

TANNHELSE, ØKTE UTGIFTER 2,0 4,0 6,0

ANNET, ØKTE UTGIFTER -4,4 -1,1 -4,2

ØKT HANDLINGSROM I DRIFT (NEGATIVT FORTEGN) 12,3 -78,2 -131,7

Egenfinansiering av investeringer (økning) -13,0 78,0 131,0
Avsetning til disposisjonsfond (økning) 0,7 0,2 0,7
SUM DISPONERT HANDLINGSROM I DRIFT -12,3 78,2 131,7

ØKT SALDERINGSBEHOV FRA 2015 0,0 0,0 0,0  
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Realvekst frie inntekter 
Det er lagt inn en samlet ordinær realvekst på 312 mill. kroner i frie inntekter i løpet 
av perioden. Beløpet inkluderer forventet omfordelingseffekt av ny kostnadsnøkkel 
for fylkeskommuner, som gir RFK et løft på knapt 70 mill. kroner per år fram til 2019. 
Videre er det lagt til en positiv fordelingseffekt av at Rogalands befolkning øker 
raskere enn landsgjennomsnitt. 
 
Det er ikke tatt høyde for en vekst i frie inntekter knyttet til Nasjonal transportplan 
2014-2023 utover 2015-nivå, som nå overstiger 1 mrd. kroner per år. Tildelte beløp 
vil eventuelt kunne benyttes til investeringer - opprusting og fornying av fylkesveier. I 
praksis kan det godt tenkes at deler av opptrappingen brukes til vedlikehold i drift 
eller inngår i salderingen (som i 2015). 
 
Inntektssiden er generelt lite påvirkelig i en fylkeskommune, men det er et viktig 
poeng å sørge for at finansieringsbidrag fra brukere holdes om lag uendret over tid. 
Dette krever prisjusteringer i tråd med pris- og kostnadsvekst i kommunesektoren. I 
motsatt fall vil man over tid ikke være i stand til å opprettholde tjenesteproduksjonen. 
 
Fylkesrådmannen vil understreke at det er en lang rekke forhold som har betydning 
for RFKs økonomiske rammer i årene framover, herunder usikkerhet knyttet til nye 
varslede gjennomganger av sektornøkler i inntektssystemet, og da spesielt nøkkelen 
for kollektive ruter (lokale ruter). 
 
Konsesjonskraft 
I tabellen ovenfor er det tatt høyde for noe usikkerhet knyttet til strukturelle endringer 
i kommunesektoren. Kommunesammenslutninger vil kunne påvirke RFKs 
inntektsgrunnlag negativt, og dette kan oppfattes som et realistisk scenario. 
 
Kapitalutgifter 
Med gitte forutsetninger for låneopptak, rentenivå og avdrag vil endring i 
kapitalutgifter de nærmeste årene bli som vist i tabellen. I perioden 2016-2018 er det 
i kalkylen forutsatt at rentevilkårene for fastrenteavtaler vil kunne forbedres. På den 
annen side øker budsjetterte avdrag i takt med stigende lånegjeld. Etter 2016 er 
nivået av budsjetterte kapitalutgifter om lag uendret. 
 
Endring bygningsdrift på grunn av investeringer 
Endringer i bygningsdrift i form av energiøkonomisering og redusert leie av 
undervisningslokaler mv. framgår av tabellen. 
 
Økt effekt av sparetiltak i FT-sak 95/13 
Realendringene fra 2015 til 2016-2018 er om lag i tråd med forutsetningene i vedtatt 
økonomiplan 2014-2017. Det vises for øvrig til avdelingenes beskrivelser. 
 
Kollektivtransport, økte utgifter (regionale midler) 
Vurderingene og forutsetningene som danner grunnlag for de reelle endringene i 
2016-2018 er redegjort for i fagavdelingens beskrivelse i kapittel 6.7. 
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Fylkesveier/-ferjer, økte utgifter (regionale midler) 
Vurderingene og forutsetningene som danner grunnlag for de reelle endringene i 
2016-2018, er redegjort for i fagavdelingens beskrivelse i kapittel 6.7. 
 
Videregående opplæring, økte utgifter 
Vurderingene og forutsetningene som danner grunnlag for de reelle endringene i 
2016-2018, er redegjort for i fagavdelingens beskrivelse i kapittel 6.9. 
 
Kultursektor (sum av 3 nye tiltak), økte utgifter 
Vurderingene og forutsetningene som danner grunnlag for de reelle endringene i 
2016-2018, er redegjort for i fagavdelingens beskrivelse i kapittel 6.8. 
 
Tannhelse, økte utgifter 
Vurderingene og forutsetningene som danner grunnlag for de reelle endringene i 
2016-2018, er redegjort for i fagavdelingens beskrivelse i kapittel 6.10. 
 
For tjenesteområdene næringsutvikling og regional planlegging er det forutsatt at 
2015-rammene videreføres på samme reelle nivå i planperiodens tre siste år. 
 
Overføring til investeringer 
Tallene viser de årlige endringer i generell egenfinansiering av investeringer. 
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7 FORSLAG TIL VEDTAK 
 
 
Fylkesrådmannen fremmer følgende forslag til vedtak: 
 
1. Økonomiplan for Rogaland fylkeskommune for perioden 2015 - 2018 vedtas i 

samsvar med vedlagte hovedoversikter. Tallbudsjett for år 2015 (1. år i 
økonomiplanperioden) vedtas i samsvar med vedlegg. 

 
2. Den fylkeskommunale inntektsskattøren skal være lovens maksimalsats. 
 
3. Det tas opp lån i 2015 til investeringer med til sammen kr 872.531.000. 

 
Investeringer samt finansiering av disse foretas i henhold til vedlagte tabeller og 
tallbudsjett. Fylkesrådmannen får fullmakt til å innarbeide eksternt finansierte 
investeringer i fylkesveier forutsatt at dette ikke påvirker låneopptaket. 
 

4. Årsbudsjett for 2015 baseres på følgende forutsetninger: 
 
 Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele midler til inventar og utstyr i 

opplæringssektoren. 
 

 Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele avsatt beløp til dekning av 
pensjonsutgifter. 
 

 Fylkesrådmannen får fullmakt til å omdisponere budsjett mellom de enkelte 
skoler som følge av endret klasseordning fra og med høsten år 2014. 
 

 Fylkesrådmannen får fullmakt til å innvilge søknader om økonomisk støtte 
fra RFK begrenset opp til kr 100.000 pr. søknad. Det forutsettes dekning i 
konto 3099.49 Reservert til tilleggsbevilgninger. Oversikt over innvilgede 
søknader gis i forbindelse med månedsrapportene. 
 

 Fylkesrådmannen får fullmakt til å foreta budsjettendringer slik at ordning 
med generell momskompensasjon fungerer nøytralt i forhold til den enkelte 
virksomhet. Håndtering av eventuelle avvik i forhold til samlet refusjonsnivå 
forutsettes forelagt fylkestinget. 
 

5. Et eventuelt overskudd i 2014 forutsettes primært benyttet til følgende formål: 
 
- tilbakeføring overskudd / underskudd foretak og videregående skoler 
- styrket soliditet (frie fond) eller økt egenfinansiering av investeringer 
 

 
 

 
VEDLEGG: 
Hovedoversikter for økonomiplanperioden 
Spesifisert tallbudsjett for år 2015 
Skriv fra kontrollutvalget datert 09.09.14 om Budsjett for kontroll og tilsyn 
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ØKONOMIPLAN - 2015-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Faste priser (mill. kr.) regnskap budsjett budsjett budsjett budsjett budsjett

3 Sentrale styringsorganer og fellesutgifter
Utgifter 249,1 365,2 337,5 329,4 332,7 330,6
Inntekter -329,2 -11,5 -5,1 -6,6 -15,7 -17,0
Netto -80,1 353,7 332,4 322,8 317,0 313,6

4 Regionalutvikling
RUP, Vestlandsrådet, Skape 92,9 57,6 1,8 1,8 1,8 1,8

Næring 24,9 15,7 41,5 39,4 39,4 38,4

Plan 50,0 39,9 51,0 50,5 50,5 50,5

Samferdsel 809,3 851,5 837,2 922,3 917,3 937,3

Veier 658,8 580,5 582,3 587,3 592,3 587,2

Kultur 241,1 225,4 233,8 236,1 238,0 239,6

Sum utgifter 1 877,0 1 770,6 1 747,6 1 837,4 1 839,3 1 854,8
RUP, Vestlandsrådet; Skape -76,7 -35,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Næring -15,1 -2,5 -24,1 -24,1 -24,1 -24,1

Plan -14,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Samferdsel -55,7 -60,5 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1

Veier -208,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kultur -115,1 -99,9 -97,5 -97,5 -97,5 -97,5

Sum inntekter -485,0 -197,9 -121,7 -121,7 -121,7 -121,7
Netto 1 392,0 1 572,7 1 625,9 1 715,7 1 717,6 1 733,1

6 Opplæring
Utgifter 3 004,5 2 670,7 2 812,9 2 825,4 2 842,3 2 846,9
Inntekter -592,6 -154,8 -177,5 -177,5 -177,5 -177,5
Netto 2 411,9 2 515,9 2 635,4 2 647,9 2 664,8 2 669,4

7 Tannhelse 
Utgifter 188,0 187,2 197,8 200,4 202,4 204,4
Inntekter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Netto 188,0 187,2 197,8 200,4 202,4 204,4

1 Skatter, renter m.m.
Overf. kapitalregnskapet 448,9 40,0 133,0 120,0 211,0 264,0
Avdrag på lån 118,6 144,0 167,8 191,3 203,4 206,9
Mottatte avdrag på lån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Renteutgifter 136,1 160,4 176,9 191,1 188,5 195,8
Renteinntekter/rentekomp. -43,6 -58,8 -51,2 -61,3 -71,9 -80,8
Avsetn. fond 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruk av fond 0,0 0,0 -7,0 -2,9 -0,8 1,6
Bruk av overskudd -218,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dekning underskudd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Frie inntekter -4 470,2 -4 671,1 -4 976,0 -5 090,0 -5 197,0 -5 288,0
Konsesjonskraft 0,0 -67,0 -55,0 -55,0 -55,0 -40,0
Refusjoner og overføringer -164,9 -177,0 -180,0 -180,0 -180,0 -180,0
Andre utgifter 72,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Saldering (frie inntekter/fond) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 89,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Netto -3 911,8 -4 629,5 -4 791,5 -4 886,8 -4 901,8 -4 920,5

Driftsbudsjett etter skatter, renter, m.m.
Utgifter 6 215,0 5 338,1 5 573,5 5 695,0 5 819,6 5 903,4
Inntekter -6 215,0 -5 338,1 -5 573,5 -5 695,0 -5 819,6 -5 903,4
Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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ØKONOMIPLAN - 2015-2018

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Faste priser (mill. kr.) regnskap budsjett budsjett budsjett budsjett budsjett

0 Investeringsbudsjett
Investeringsutgifter 1 981,7 1 646,3 1 839,3 1 454,1 1 259,4 1 291,1
Intern overføring 512,8 68,0 162,0 120,0 247,0 264,0
Avsetninger 52,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Salg av fast eiendom m.v. -15,7 -28,0 -29,0 0,0 -36,0 0,0
Salg av aksjer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Låneopptak/Bruk av lån -966,6 -973,6 -875,4 -544,2 -308,7 -317,3
Overf./refusjon  -501,3 -604,7 -801,9 -789,9 -703,7 -709,8
Intern overføring -512,8 -68,0 -162,0 -120,0 -247,0 -264,0
Bruk av avsetninger/likviditet -102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Overf. fra drift -448,9 -40,0 -133,0 -120,0 -211,0 -264,0
Regn.mess. merforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Totalbudsjett - Rogaland Fylkeskommune
Utgifter 8 762,3 7 052,4 7 574,8 7 269,1 7 326,0 7 458,5
Inntekter -8 762,3 -7 052,4 -7 574,8 -7 269,1 -7 326,0 -7 458,5
Netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nøkkeltall - drift
Frie inntekter -4 470,2 -4 671,1 -4 976,0 -5 090,0 -5 197,0 -5 288,0
Andre inntekter -164,9 -244,0 -235,0 -235,0 -235,0 -220,0
Driftsinntekter -1 406,8 -364,2 -304,3 -305,8 -314,9 -316,2
Brutto driftsinntekter -6 041,9 -5 279,3 -5 515,3 -5 630,8 -5 746,9 -5 824,2
Andre utgifter 72,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Driftsutgifter 5 318,6 4 993,7 5 095,8 5 192,6 5 216,7 5 236,7
Brutto driftsutgifter 5 391,4 4 993,7 5 095,8 5 192,6 5 216,7 5 236,7
Brutto driftsresultat -650,5 -285,6 -419,5 -438,2 -530,2 -587,5

Netto renteutgifter 92,5 101,6 125,7 129,8 116,6 115,0
Netto avdrag på lån 118,6 144,0 167,8 191,3 203,4 206,9
Netto driftsresultat -439,4 -40,0 -126,0 -117,1 -210,2 -265,6

Netto avsetninger 120,0 0,0 -7,0 -2,9 -0,8 1,6
Overføring investeringsbud. 448,9 40,0 133,0 120,0 211,0 264,0
Tidl. overskudd/underskudd -218,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Årets resultat 89,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Merforbruk/Mindreforbruk 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP
2015 2014 2013

Skatt på inntekt og formue 1) -3 105 429 000 -3 023 000 000 -2 875 355 000
Ordinært rammetilskudd 1) -1 870 542 000 -1 648 100 000 -1 594 870 000
Andre direkte eller indirekte skatter 2) -55 000 000 -67 000 000 0
Andre generelle statstilskudd 4)

-180 000 000 -177 000 000 -100 907 000
SUM FRIE DISPONIBLE INNTEKTER -5 210 971 000 -4 915 100 000 -4 571 132 000
Renteinntekter og utbytte3) -51 200 000 -58 753 000 -31 688 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 -13 707 000
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter 176 900 000 160 312 000 136 170 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0
Avdrag på lån 167 800 000 144 000 000 118 600 000
NETTO FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER 293 500 000 245 559 000 209 375 000
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0
Til ubundne avsetninger 0 0 120 036 000
Til bundne avsetninger 0 0 36 903 000
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0 -218 724 000
Bruk av ubundne avsetninger -6 979 000 0 0
Bruk av bundne avsetninger 0 0 -18 000 000
¨NETTO AVSETNINGER -6 979 000 0 -79 785 000
Overført til investeringsbudsjettet 133 000 000 40 000 000 448 918 000
TIL FORDELING DRIFT -4 791 450 000 -4 629 541 000 -3 992 624 000

SUM FORDELT DRIFT (fra skjema 1B) 4 791 450 000 4 629 541 000 3 903 452 000

MERFORBRUK/MINDREFORBRUK 0 0 -89 172 000

Note 1)
Skatteanslaget og anslått beløp for inntektsutjevning er basert på vedtatt statsbudsjett.
Note 2)
Konsesjonskraftsinntekter.
Note 3)
Renteinntekter, inkl. 25,2 mill. kr. i rentekompensasjon fra staten vedr. skolebygg/veier
Note 4)
Momskompensasjon fra drift.

 

BUDSJETTSKJEMA 1A
DRIFTSBUDSJETT
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BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP
2015 2014 2013

TIL FORDELING DRIFT (fra skjema 1A) -4 791 450 000 -4 629 541 000 -3 992 624 000

Styringsorganer, administrasjon og fellesutgifter 332 408 000 353 695 000 -172 235 000

Regionalutvikling 1 625 870 000 1 572 720 000 1 470 881 000

Opplæring 2 635 397 000 2 515 885 000 2 416 762 000

Tannhelse 197 775 000 187 241 000 188 044 000
    
SUM FORDELT TIL DRIFT 4 791 450 000 4 629 541 000 3 903 452 000

BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP
2015 2014 2013

Merinntekter 0 0 0
Mindreinntekter 0 0 0
Merutgifter 0 0 0
Mindreutgifter 0 0 0
Pliktige avsetninger til bundne fond 0 0 0
Netto merinnt. etter pliktige avset. (regnm. overskudd) 0 0 -89 172 000
Netto merutg. etter pliktige avset. (regnm. underskudd) 0 0 0

BUDSJETTSKJEMA 1B

SALDERING DRIFT

DRIFTSBUDSJETT
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BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP
2015 2014 2013

SENTR. STYR ORGANER OG FELLESUTGIFTER 37 250 000 41 350 000 77 116 000
KULTUR 1 000 000 1 500 000 0
SAMFERDSEL 1 133 700 000 793 500 000 1 122 866 000
OPPLÆRING 611 900 000 796 900 000 627 982 000
SUM INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER 1 783 850 000 1 633 250 000 1 827 964 000
Utlån og forskutteringer (foretakene) 55 446 000 13 000 000 99 884 000
Avdrag på lån 0 0 54 000 000
Avsetninger 0 0 52 766 000
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV 1 839 296 000 1 646 250 000 2 034 614 000
Finansiert slik

Bruk av lånemidler -875 366 000 -973 570 000 -966 578 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler -29 000 000 -28 000 000 -15 662 000
Tilskudd til investeringer (inkl. bompenger) -454 200 000 -309 500 000 -483 581 000
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 -17 716 000
Andre inntekter (mva.komp i inv) -347 730 000 -295 180 000 -181 000
SUM EKSTERN FINANSIERING -1 706 296 000 -1 606 250 000 -1 483 718 000
Overført fra driftsbudsjettet -133 000 000 -40 000 000 -448 918 000
Bruk av avsetninger 0 0 -101 978 000
SUM FINANSIERING -1 839 296 000 -1 646 250 000 -2 034 614 000
    
UDEKKET/UDISPONERT 0 0 0

BUDSJETTSKJEMA 2A/2B
INVESTERINGSBUDSJETT
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BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP
2015 2014 2013

DRIFTSINNTEKTER

Brukerbetalinger -240 000 -640 000 -43 000
Andre salgs og leieinntekter -32 529 000 -27 049 000 -236 470 000
Overføringer med krav til motytelse (refusjoner) -220 237 000 -234 926 000 -898 287 000
Rammetilskudd -1 870 542 000 -1 648 100 000 -1 594 870 000
Andre statlige tilskudd -269 609 000 -290 778 000 -100 907 000
Andre overføringer -100 250 000 -117 000 000 -1 005 000
Inntekts- og formueskatt -3 105 429 000 -3 023 000 000 -2 875 355 000
SUM DRIFTSINNTEKTER -5 598 836 000 -5 341 493 000 -5 706 937 000
DRIFTSUTGIFTER

Lønnsutgifter 1 884 115 000 1 823 972 000 1 735 747 000
Sosiale utgifter 523 727 000 515 071 000 480 422 000
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon 879 716 000 854 221 000 855 631 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon 537 753 000 502 847 000 507 786 000
Overføringer 1 331 740 000 1 342 859 000 1 481 151 000
Avskrivninger 0 0 285 351 000
Fordelte utgifter -2 936 000 -10 236 000 -21 480 000
SUM DRIFTSUTGIFTER 5 154 115 000 5 028 734 000 5 324 608 000

DRIFTSRESULTAT -444 721 000 -312 759 000 -382 329 000
FINANSINNTEKTER

Renteinntekter og utbytte -28 000 000 -34 053 000 -31 688 000
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 -13 707 000
Mottatte avdrag på utlån 0 0 0
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER -28 000 000 -34 053 000 -45 395 000
FINANSUTGIFTER

Renteutgifter og låneomkostninger 176 900 000 160 312 000 136 170 000
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0 0
Avdrag på lån 167 800 000 144 000 000 118 600 000
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER 344 700 000 304 312 000 254 770 000
RESULTAT EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER 316 700 000 270 259 000 209 375 000
Motpost avskrivninger 0 0 -285 351 000
RESULTAT FØR INT.FIN.TRANSASKJONER -128 021 000 -42 500 000 -458 305 000

NETTO DRIFTSRESULTAT -128 021 000 -42 500 000 -458 305 000
Interne finanstransaksjoner

Bruk av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 -218 724 000
Bruk av disposisjonsfond -6 979 000 0
Bruk av bundne fond 0 0 -18 000 000
Bruk av likviditetsreserve 0 0 0
SUM BRUK AV AVSETNINGER -6 979 000 0 -236 724 000
Overført til investeringsbudsjettet 133 000 000 40 000 000 448 918 000
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk 0 0 0
Avsatt til disposisjonsfond 2 000 000 2 500 000 120 036 000
Avsatt til bundne fond 0 0 36 903 000
Avsatt til likviditetsreserven 0 0 0
SUM AVSETNINGER 135 000 000 42 500 000 605 857 000

REGNSKAPSMESSIG MERFORBRUK/MINDREFORBRUK 0 0 -89 172 000

ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT
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BUDSJETT BUDSJETT REGNSKAP
2015 2014 2013

INNTEKTER

Salg av driftsmidler og fast eiendom -29 000 000 -28 000 000 -15 662 000
Andre salgsinntekter 0 0 0
Overføringer med krav til motytelse (refusjoner) -426 300 000 -287 500 000 -483 581 000
Statlige overføringer -375 630 000 -317 180 000 0
Andre overføringer 0 0 0
Renteinntekter og utbytte 0 0 0
SUM INNTEKTER -830 930 000 -632 680 000 -499 243 000
UTGIFTER

Lønnsutgifter 0 0 0
Sosiale utgifter 0 0 0
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenproduksjon 1 734 050 000 1 583 850 000 1 551 901 000
Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon 0 0 0
Overføringer 0 0 276 063 000
Renteutgifter og omkostninger 0 0 0
Fordelte utgifter 0 0 -181 000
SUM UTGIFTER 1 734 050 000 1 583 850 000 1 827 783 000
FINANSTRANSAKSJONER

Avdrag på lån 49 800 000 49 400 000 54 000 000
Utlån 55 446 000 13 000 000 96 691 000
Kjøp av aksjer og andeler 0 0 3 193 000
Dekning av tidligere års udekket 0 0 0
Avsatt til ubundne investeringsfond 0 0 47 589 000
Avsatt til bundne fond 0 0 1 177 000
Avsatt til likviditetsreserven 0 0 4 000 000
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER 105 246 000 62 400 000 206 650 000

FINANSIERINGSBEHOV 1 008 366 000 1 013 570 000 1 535 190 000
Bruk av lån -875 366 000 -973 570 000 -966 578 000
Mottatte avdrag på utlån 0 0 -17 716 000
Salg av aksjer og andeler 0 0 0
Overført fra driftsbudsjettet -133 000 000 -40 000 000 0
Bruk av disposisjonsfond 0 0 -448 918 000
Bruk av ubundne investeringsfond 0 0 0
Bruk av bundne fond 0 0 -5 552 000
Bruk av likviditetsreserven 0 0 -96 426 000
SUM FINANSIERING -1 008 366 000 -1 013 570 000 -1 535 190 000

UDEKKET/UDISPONERT 0 0 0

ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING
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01920 UTLÅN FORETAK
             05210 INTERNE UTLÅN 55 446 000 13 000 000 21 400 000
             Sum                      Utgifter                   55 446 000 13 000 000 21 400 000
             09100 BRUK AV LÅN                -55 446 000 -13 000 000 -21 400 000
             Sum                      Inntekter                  -55 446 000 -13 000 000 -21 400 000
Nettoutgifter UTLÅN FORETAK 0 0 0

01980                                  OVERFØRING FRA DRIFTSREGN
             02900 EGENFINANSIERING 133 000 000 40 000 000 124 000 000
             Sum                      Utgifter                   133 000 000 40 000 000 124 000 000
             09700 OVERF. FRA DR.REGNSKAPET -133 000 000 -40 000 000 -124 000 000
             Sum                      Inntekter                  -133 000 000 -40 000 000 -124 000 000
Nettoutgifter OVERFØRING FRA DRIFTSREGN  0 0 0

032340                                IKT INVESTERINGER
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 13 000 000 18 500 000 7 500 000
             Sum                      Utgifter                   13 000 000 18 500 000 7 500 000
             09100 BRUK AV LÅN                -13 000 000 -18 500 000 -7 500 000
             Sum                      Inntekter                  -13 000 000 -18 500 000 -7 500 000
Nettoutgifter IKT INVESTERINGER          0 0 0

032701 SALG AV EIENDOMMER
             02900 EGENFINANSIERING 29 000 000 28 000 000 1 300 000
             Sum                      Utgifter                   29 000 000 28 000 000 1 300 000
             06701 SALG AV BYGG OG ANLEGG -29 000 000 -28 000 000 -1 300 000
             Sum                      Inntekter                  -29 000 000 -28 000 000 -1 300 000
Nettoutgifter SALG AV EIENDOMMER 0 0 0

03270 PROSJEKTLEDERE (4 STILLINGER)
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 3 650 000 3 400 000 0
             Sum                      Utgifter                   3 650 000 3 400 000 0
             09100 BRUK AV LÅN                -3 650 000 -3 400 000 0
             Sum                      Inntekter                  -3 650 000 -3 400 000 0
Nettoutgifter PROSJEKTLEDERE (4 STILLINGER) 0 0 0

032706 DIVERSE OMBYGGINGER
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 1 600 000 1 600 000 1 000 000
             Sum                      Utgifter                   1 600 000 1 600 000 1 000 000
             09100 BRUK AV LÅN                -1 600 000 -1 600 000 -1 000 000
             Sum                      Inntekter                  -1 600 000 -1 600 000 -1 000 000
Nettoutgifter DIVERSE OMBYGGINGER 0 0 0
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032707 ENERGIØKONOMISERINGSTILTAK
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 5 000 000 4 000 000 4 000 000
             Sum                      Utgifter                   5 000 000 4 000 000 4 000 000
             09100 BRUK AV LÅN                -5 000 000 -4 000 000 -4 000 000
             Sum                      Inntekter                  -5 000 000 -4 000 000 -4 000 000
Nettoutgifter ENERGIØKONOMISERINGSTILTAK 0 0 0

032708 TEKN. FORSKIFTER/OFF. PÅ/EL. ANLEGG
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 3 000 000 4 350 000 2 850 000
             Sum                      Utgifter                   3 000 000 4 350 000 2 850 000
             09100 BRUK AV LÅN                -3 000 000 -4 350 000 -2 850 000
             Sum                      Inntekter                  -3 000 000 -4 350 000 -2 850 000
Nettoutgifter TEKN. FORSKIFTER/OFF. PÅ/EL. ANLEGG 0 0 0

032709 MILJØTILTAK - VENT./MILJØST./RENOV.
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 7 500 000 6 000 000 7 600 000
             Sum                      Utgifter                   7 500 000 6 000 000 7 600 000
             09100 BRUK AV LÅN                -7 500 000 -6 000 000 -7 600 000
             Sum                      Inntekter                  -7 500 000 -6 000 000 -7 600 000
Nettoutgifter MILJØTILTAK - VENT./MILJØST./RENOV. 0 0 0

032712 FYLKESHUSET, OMB. OG UTEAREAL
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 3 500 000 3 500 000 3 200 000
             Sum                      Utgifter                   3 500 000 3 500 000 3 200 000
             09100 BRUK AV LÅN                -3 500 000 -3 500 000 -3 200 000
             Sum                      Inntekter                  -3 500 000 -3 500 000 -3 200 000
Nettoutgifter FYLKESHUSET, OMB. OG UTEAREAL 0 0 0

032715 DALE EIENDOM
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 0 0 8 400 000
             Sum                      Utgifter                   0 0 8 400 000

07900 EGENFINANSIERING 0 0 -1 300 000
             09100 BRUK AV LÅN                0 0 -7 100 000
             Sum                      Inntekter                  0 0 -8 400 000
Nettoutgifter DALE EIENDOM 0 0 0

0423241 BYBANE
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 0 0 32 700 000
             Sum                      Utgifter                   0 0 32 700 000

07700 OVERF: FRA ANDRE 0 0 -16 350 000
09100 BRUK AV LÅN 0 0 -16 350 000

             Sum                      Inntekter                  0 0 -32 700 000
Nettoutgifter BYBANE 0 0 0
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04240251 REFUSJONER
             05100 AVDRAG PÅ UTLÅN 49 800 000 49 400 000 0
             Sum                      Utgifter                   49 800 000 49 400 000 0

09100 BRUK AV LÅN -49 800 000 -49 400 000 0
             Sum                      Inntekter                  -49 800 000 -49 400 000 0
Nettoutgifter REFUSJONER 0 0 0

04240281 AKSJON SKOLEVEG
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 15 500 000 15 000 000 0
             Sum                      Utgifter                   15 500 000 15 000 000 0

07290 MVA KOMP (INTERN) -2 945 000 0 0
             09100 BRUK AV LÅN                -12 555 000 -15 000 000 0
             Sum                      Inntekter                  -15 500 000 -15 000 000 0
Nettoutgifter AKSJON SKOLEVEG 0 0 0

04249* FYLKESVEIER
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 1 068 400 000 729 100 000 1 032 000 000
             Sum                      Utgifter                   1 068 400 000 729 100 000 1 032 000 000

07000 FRA STATEN -27 900 000 -22 000 000 0
07290 MVA KOMP (INTERN) -105 400 000 -79 800 000 -132 521 000
07290 MVA KOMP (EKSTERN) -102 100 000 -54 000 000 0
07700 OVERF. FRA ANDRE 0 -34 000 000 -447 000 000
07701 BOMPENGER -426 300 000 -253 500 000 0

 07900 EGENFINANSIERING -162 000 000 0 -124 000 000
09100 BRUK AV LÅN -244 700 000 -285 800 000 -328 479 000

             Sum                      Inntekter                  -1 068 400 000 -729 100 000 -1 032 000 000
Nettoutgifter FYLKESVEIER 0 0 0

042500 KULTUR - BERGESENHUSET
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 1 000 000 1 500 000 2 500 000
             Sum                      Utgifter                   1 000 000 1 500 000 2 500 000
             09100 BRUK AV LÅN                -1 000 000 -1 500 000 -2 500 000
             Sum                      Inntekter                  -1 000 000 -1 500 000 -2 500 000
Nettoutgifter KULTUR - BERGESENHUSET 0 0 0

06150 KVALITETSFORBEDRENDE TILTAK
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 10 000 000 11 300 000 9 800 000
             Sum                      Utgifter                   10 000 000 11 300 000 9 800 000
 09100 BRUK AV LÅN -10 000 000 -11 300 000 -9 800 000
             Sum                      Inntekter                  -10 000 000 -11 300 000 -9 800 000
Nettoutgifter KVALITETSFORBEDRENDE TILTAK 0 0 0
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06152 UNIVERSELL UTFORMING
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 6 200 000 6 200 000 6 000 000
             Sum                      Utgifter                   6 200 000 6 200 000 6 000 000
 09100 BRUK AV LÅN -6 200 000 -6 200 000 -6 000 000
             Sum                      Inntekter                  -6 200 000 -6 200 000 -6 000 000
Nettoutgifter UNIVERSELL UTFORMING 0 0 0

061800                                INVENTAR/UTSTYR
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 14 000 000 14 200 000 14 200 000
             Sum                      Utgifter                   14 000 000 14 200 000 14 200 000
             09100 BRUK AV LÅN -14 000 000 -14 200 000 -14 200 000
             Sum                      Inntekter                  -14 000 000 -14 200 000 -14 200 000
Nettoutgifter INVENTAR/UTSTYR            0 0 0

06* DIVERSE TILTAK 
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 0 0 5 700 000
             Sum                      Utgifter                   0 0 5 700 000
             09100 BRUK AV LÅN 0 0 -5 700 000
             Sum                      Inntekter                  0 0 -5 700 000
Nettoutgifter DIVERSE TILTAK 0 0 0

062032 NY BRYNE VGS 
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 133 300 000 280 500 000 155 700 000
             Sum                      Utgifter                   133 300 000 280 500 000 155 700 000

07290 MVA KOMP 0 -161 380 000 0
07900 EGENFINANSIERING 0 -68 000 000 0

             09100 BRUK AV LÅN                -133 300 000 -51 120 000 -155 700 000
             Sum                      Inntekter                  -133 300 000 -280 500 000 -155 700 000
Nettoutgifter NY BRYNE VGS 0 0 0

062120 GAND VGS - OMBYGG/NYBYGG
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 153 200 000 214 700 000 87 500 000
             Sum                      Utgifter                   153 200 000 214 700 000 87 500 000

07290 MVA KOMP -137 285 000 0 0
             09100 BRUK AV LÅN                -15 915 000 -214 700 000 -87 500 000
             Sum                      Inntekter                  -153 200 000 -214 700 000 -87 500 000
Nettoutgifter GAND VGS - OMBYGG/NYBYGG 0 0 0

179

Rogaland fylkeskommune Økonomiplan 2015-2018



ROGALAND FYLKESKOMMUNE
INVESTERINGSBUDSJETT

Ansvar Budsjett Budsjett Budsjett
Art Tekst 2015 2014 2013

   

062331 KOPERVIK VGS - VENT. OG VARME
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 3 000 000 0 0
             Sum                      Utgifter                   3 000 000 0 0
             09100 BRUK AV LÅN                -3 000 000 0 0
             Sum                      Inntekter                  -3 000 000 0 0
Nettoutgifter KOPERVIK VGS - VENT. OG VARME 0 0 0

062186 HAUGALAND VGS - AVD. BIL
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 36 000 000 1 000 000 0
             Sum                      Utgifter                   36 000 000 1 000 000 0
             09100 BRUK AV LÅN                -36 000 000 -1 000 000 0
             Sum                      Inntekter                  -36 000 000 -1 000 000 0
Nettoutgifter HAUGALAND VGS - AVD. BIL 0 0 0

062187 HAUGALAND VGS - VENT. HOVEDBYGG
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 0 4 500 000 0
             Sum                      Utgifter                   0 4 500 000 0
             09100 BRUK AV LÅN                0 -4 500 000 0
             Sum                      Inntekter                  0 -4 500 000 0
Nettoutgifter HAUGALAND VGS - VENT. HOVEDBYGG 0 0 0

062451 RANDABERG VGS - TILBYGG
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 0 0 3 500 000
             Sum                      Utgifter                   0 0 3 500 000
             09100 BRUK AV LÅN                0 0 -3 500 000
             Sum                      Inntekter                  0 0 -3 500 000
Nettoutgifter RANDABERG VGS - TILBYGG 0 0 0

062452 RANDABERG VGS - VENT. OG OPPG.
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 20 000 000 0 0
             Sum                      Utgifter                   20 000 000 0 0
             09100 BRUK AV LÅN                -20 000 000 0 0
             Sum                      Inntekter                  -20 000 000 0 0
Nettoutgifter RANDABERG VGS - VENT. OG OPPG. 0 0 0

062510 SANDNES VGS - OMBYGG/NYBYGG
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 116 500 000 107 200 000 46 000 000
             Sum                      Utgifter                   116 500 000 107 200 000 46 000 000
             09100 BRUK AV LÅN                -116 500 000 -107 200 000 -46 000 000
             Sum                      Inntekter                  -116 500 000 -107 200 000 -46 000 000
Nettoutgifter SANDNES VGS - OMBYGG/NYBYGG 0 0 0
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062543 SAUDA VGS - SAND FORSK.
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 0 0 600 000
             Sum                      Utgifter                   0 0 600 000
             09100 BRUK AV LÅN 0 0 -600 000
             Sum                      Inntekter                  0 0 -600 000
Nettoutgifter SAUDA VGS - SAND FORSK. 0 0 0

062545 SAUDA VGS - VENTILASJON
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 0 2 200 000 0
             Sum                      Utgifter                   0 2 200 000 0
             09100 BRUK AV LÅN 0 -2 200 000 0
             Sum                      Inntekter                  0 -2 200 000 0
Nettoutgifter SAUDA VGS - VENTILASJON 0 0 0

062636 ST. OLAV VGS- TILBYGG OG REHAB.
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 93 200 000 25 000 000 0
             Sum                      Utgifter                   93 200 000 25 000 000 0
             09100 BRUK AV LÅN -93 200 000 -25 000 000 0
             Sum                      Inntekter                  -93 200 000 -25 000 000 0
Nettoutgifter ST. OLAV VGS- TILBYGG OG REHAB. 0 0 0

062660 ST.SVITHUN VGS - TILBYGG OG REHAB.
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 20 000 000 4 000 000 0
             Sum                      Utgifter                   20 000 000 4 000 000 0
             09100 BRUK AV LÅN -20 000 000 -4 000 000 0
             Sum                      Inntekter                  -20 000 000 -4 000 000 0
Nettoutgifter ST.SVITHUN VGS - TILBYGG OG REHAB. 0 0 0

062741 STRAND VGS - UTVIDELSE (NATURBRUK)
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 1 000 000 0 0
             Sum                      Utgifter                   1 000 000 0 0
             09100 BRUK AV LÅN -1 000 000 0 0
             Sum                      Inntekter                  -1 000 000 0 0
Nettoutgifter STRAND VGS - UTVIDELSE (NATURBRUK) 0 0 0

062968 ØKSNEVAD OMBYGG/NYBYGG
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 0 24 000 000 73 400 000
             Sum                      Utgifter                   0 24 000 000 73 400 000
             09100 BRUK AV LÅN 0 -24 000 000 -73 400 000
             Sum                      Inntekter                  0 -24 000 000 -73 400 000
Nettoutgifter ØKSNEVAD OMBYGG/NYBYGG 0 0 0
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062972 ØLEN VGS - VENT. OG VARMEANLEGG
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 0 3 000 000 0
             Sum                      Utgifter                   0 3 000 000 0
             09100 BRUK AV LÅN 0 -3 000 000 0
             Sum                      Inntekter                  0 -3 000 000 0
Nettoutgifter ØLEN VGS - VENT. OG VARMEANLEGG 0 0 0

062993 ÅKREHAMN OMBYGG/NYBYGG
             01000-02700 KJØP VARER/TJEN.EGEN PROD 5 500 000 99 100 000 64 200 000
             Sum                      Utgifter                   5 500 000 99 100 000 64 200 000
             09100 BRUK AV LÅN -5 500 000 -99 100 000 -64 200 000
             Sum                      Inntekter                  -5 500 000 -99 100 000 -64 200 000
Nettoutgifter ÅKREHAMN OMBYGG/NYBYGG 0 0 0
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1091 PENSJONSINNSKUDD

Utgifter 15 000 000 47 000 000 152 931 000

Inntekter 0 0 -20 000

1091 PENSJONSINNSKUDD 15 000 000 47 000 000 152 911 000

1092 PREMIEAVVIK

Utgifter 0 0 -15 764 000

Inntekt 0 0 0

1092 PREMIEAVVIK 0 0 -15 764 000

1800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE

Inntekt -3 105 429 000 -3 023 000 000 -2 875 355 000

1800 SKATT PÅ INNTEKT OG FORMUE -3 105 429 000 -3 023 000 000 -2 875 355 000

1820 KONSESJONSKRAFT

Utgifter 45 000 000 50 000 000 54 969 000

Inntekt -100 000 000 -117 000 000 -136 510 000

1820 KONSESJONSKRAFT -55 000 000 -67 000 000 -81 541 000

1840 STATLIG RAMMETILSKUDD

Inntekt -1 870 542 000 -1 648 100 000 -1 594 870 000

1840 STATLIG RAMMETILSKUDD -1 870 542 000 -1 648 100 000 -1 594 870 000

1845 ØVR. GEN. STATSTILSKUDD

Nyordning MVA veier 0 0 0

Utgifter 0 0 0

Ny ordning MVA Veier 0 0 0

Ord. Mva komp drift -180 000 000 -177 000 000 0

Inntekt -180 000 000 -177 000 000 0

1845 ØVR. GEN. STATSTILSKUDD -180 000 000 -177 000 000 0

1900 RENTER M.V.

Utgifter 176 900 000 160 312 000 136 769 000

Inntekt -51 200 000 -58 753 000 -69 929 000

1900 RENTER M.V. 125 700 000 101 559 000 66 840 000

1910 AVDRAG PÅ LÅN

Utgifter 167 800 000 144 000 000 118 600 000

Inntekt 0 0 0

1910 AVDRAG PÅ LÅN 167 800 000 144 000 000 118 600 000
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1930 DEKN. AV TIDLIGERE ÅRS

Inntekter 0 0 -218 724 000

1930 DEKN. AV TIDLIGERE ÅRS 0 0 -218 724 000

1940 BRUK AV DISP.FOND

Utgifter 0 0 0

Inntekter -6 979 000 0 0

1940 BRUK AV DISP.FOND -6 979 000 0 0

1980 OVERF. TIL  KAPITALREGN.

Utgifter 133 000 000 40 000 000 448 918 000

Inntekt 0 0 -1 995 000

1980 OVERF. TIL  KAPITALREGN. 133 000 000 40 000 000 446 923 000

1999 ÅRETS REGNSKAPSM. RESULTAT

Utgifter 0 0 89 172 000

1999 ÅRETS REGNSKAPSM. RESULTAT 0 0 89 172 000

3000 FOLKEV. STYR, UTV. OG RÅD

Utgifter 37 503 000 36 200 000 36 381 000

Inntekt 0 0 -708 000

3000 FOLKEV. STYR, UTV. OG RÅD 37 503 000 36 200 000 35 673 000

3010 VALGUTGIFTER

Utgifter 2 208 000 0 2 633 000

Inntekt 0 0 -739 000

3010 VALGUTGIFTER 2 208 000 0 1 894 000

3080 KONTROLL OG TILSYN

Utgifter 4 516 000 4 424 000 4 168 000

Inntekt 0 0 -604 000

3080 KONTROLL OG TILSYN 4 516 000 4 424 000 3 564 000

3090 TILF UTG ETTER FU NÆR. BE

Frisk i friluft 250 000 250 000 0
Folkehelse 200 000 200 000 0
Etter fylkesutvalgets nærmere bestemmelse 1 200 000 1 200 000 1 924 000
Utgifter 1 650 000 1 650 000 1 924 000

Inntekt 0 0 0

3090 TILF UTG ETTER FU NÆR. BE 1 650 000 1 650 000 1 924 000
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3099 RES. TILLEGGSBEVILG.

Lønnsavsetning 79 384 000 83 110 000 0
Reservert til tilleggsbevilgninger - FU 3 000 000 2 542 000 0
Utgifter 82 384 000 85 652 000 0

Livsfaseorient. tiltak, effekt bortfall seniortiltak -1 000 000 0 0
Vakanse/omstilling/effektivisering/konsulenter -1 600 000 -3 500 000 0
Inntekt -2 600 000 -3 500 000 0

3099 RES. TILLEGGSBEVILG. 79 784 000 82 152 000 0

3100 FYLKESRÅDMANNEN

Utgifter 7 520 000 6 736 000 3 166 000

Inntekt 0 0 -54 000

3100 FYLKESRÅDMANNEN 7 520 000 6 736 000 3 112 000

3101 KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN

Utgifter 4 330 000 4 057 000 4 239 000

Inntekt 0 0 -345 000

3101 KOMMUNIKASJONSAVDELINGEN 4 330 000 4 057 000 3 894 000

3103 FYLKESADVOKATEN

Utgifter 3 063 000 2 780 000 2 335 000

Inntekt 0 0 -25 000

3103 FYLKESADVOKATEN 3 063 000 2 780 000 2 310 000

3104 UTVALGSSEKRETARIAT

Utgifter 3 301 000 3 226 000 3 175 000

Inntekt 0 0 -284 000

3104 UTVALGSSEKRETARIAT 3 301 000 3 226 000 2 891 000

3210 ADM.AVDELINGEN (UTGÅTT)

Utgifter 0 0 9 403 000

Inntekt 0 0 -142 000

3210 ADM.AVDELINGEN (UTGÅTT) 0 0 9 261 000

3220 ØKONOMIAVDELINGEN

Utgifter 15 470 000 15 017 000 14 836 000

Inntekt 0 0 -1 182 000

3220 ØKONOMIAVDELINGEN 15 470 000 15 017 000 13 654 000
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3230 PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN

Utgifter 39 710 000 38 530 000 37 859 000

Inntekt 0 -1 000 000 -11 663 000

3230 PERSONAL- OG ORGANISASJONSAVDELINGEN 39 710 000 37 530 000 26 196 000

3270 BYGG- OG EIENDOMSAVDELINGEN

Utgifter 71 575 000 69 423 000 82 081 000

Inntekt -4 057 000 -6 957 000 -29 249 000

3270 BYGG- OG EIENDOMSAVDELINGEN 67 518 000 62 466 000 52 832 000

3271 MVA-REFUSJON/INV.REGNSKAP

Utgifter 0 0 0

Inntekt 0 0 -276 063 000

3271 MVA-REFUSJON/INV.REGNSKAP 0 0 -276 063 000

3280 IKT- OG ARKIVAVDELINGEN

Utgifter 50 835 000 50 457 000 46 889 000

Inntekt 0 0 -8 122 000

3280 IKT- OG ARKIVAVDELINGEN 50 835 000 50 457 000 38 767 000

4201 INTEREGPROSJEKT REGIONAL

Utgifter 0 0 6 270 000

Inntekt 0 0 -6 396 000

4201 INTEREGPROSJEKT REGIONAL 0 0 -126 000

4202 RUP 

Folkehelse 0 3 953 000 0
Næringsutvikling 0 2 279 000 5 213 000
Statlig RUP (kap 551 post 60) 0 22 557 000 63 590 000
FINK 0 4 040 000 0
Strategisk kulturplan 0 809 000 0
Investeringsmidler kulturbygg 0 4 105 000 0
RUP - generelt 0 5 864 000 8 908 000
Utgifter 0 43 607 000 77 711 000

Inntekt 0 -22 557 000 -62 774 000

4202 RUP 0 21 050 000 14 937 000

4203 VESTLANDSRÅDET

Utgifter 500 000 500 000 4 549 000

Inntekt 0 0 -4 114 000

4203 VESTLANDSRÅDET 500 000 500 000 435 000
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4204 INTERREG II C

Utgifter 0 0 98 000

Inntekt 0 0 -2 000

4204 INTERREG II C 0 0 96 000

4205 SKAPE.NO

Utgifter 1 250 000 1 000 000 4 098 000

Inntekt 0 0 -3 398 000

4205 SKAPE.NO 1 250 000 1 000 000 700 000

4210 NÆRINGSAVDELINGEN

Utgifter 39 477 000 13 231 000 24 401 000

Inntekt -22 059 000 0 -13 325 000

4210 NÆRINGSAVDELINGEN 17 418 000 13 231 000 11 076 000

4211 REGIONALUTVIKLINGSFONDET

Utgifter 2 000 000 2 500 000 538 000

Inntekt -2 000 000 -2 500 000 -1 724 000

4211 REGIONALUTVIKLINGSFONDET 0 0 -1 186 000

4220 REGIONALPLANAVDELINGEN

Utgifter 50 948 000 39 872 000 50 038 000

Inntekt 0 0 -14 366 000

4220 REGIONALPLANAVDELINGEN 50 948 000 39 872 000 35 672 000

4230 SAMFERDSELSAVDELINGEN

Utgifter 17 929 000 14 100 000 10 875 000

Inntekt -100 000 -500 000 -3 401 000

4230 SAMFERDSELSAVDELINGEN 17 829 000 13 600 000 7 474 000

4231 SAMFERDSEL EGEN REGI

Utgifter 34 100 000 93 655 000 59 811 000

Inntekt 0 -60 000 000 -43 025 000

4231 SAMFERDSEL EGEN REGI 34 100 000 33 655 000 16 786 000

4232 LOKAL RUTETRANSPORT

Utgifter 784 449 000 742 968 000 729 597 000

Inntekt 0 0 -691 000

4232 LOKAL RUTETRANSPORT 784 449 000 742 968 000 728 906 000
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4237 INTERREGPROSJEKTER SAMFERDSEL

Utgifter 750 000 750 000 8 962 000

Inntekt 0 0 -8 530 000

4237 INTERREGPROSJEKTER SAMFERDSEL 750 000 750 000 432 000

4242 FYLKESVEGER

Utgifter 572 700 000 570 980 000 647 355 000

Inntekt 0 0 -206 416 000

4242 FYLKESVEGER 572 700 000 570 980 000 440 939 000

4244 TRAFIKKSIKR.TILTAK

Utgifter 9 635 000 9 500 000 11 403 000

Inntekt 0 0 -1 572 000

4244 TRAFIKKSIKR.TILTAK 9 635 000 9 500 000 9 831 000

4260 KULTUR, STAB

Utgifter 46 306 000 225 372 000 241 048 000

Inntekt 0 -99 758 000 -115 060 000

4260 KULTUR, STAB 46 306 000 125 614 000 125 988 000

4261 SEKSJON FOR ALLMENN KULTUR

Utgifter 127 912 000 0 0

Inntekt -91 179 000 0 0

4261 SEKSJON FOR ALLMENN KULTUR 36 733 000 0 0

4262 SEKSJON FOR KULTURARV

Utgifter 59 572 000 0 0

Inntekt -6 320 000 0 0

4262 SEKSJON FOR KULTURARV 53 252 000 0 0

6100 OPPLÆRINGSAVD. - FELLES

Utgifter 146 259 000 132 709 000 86 148 000

Inntekt -62 603 000 -60 603 000 -122 780 000

6100 OPPLÆRINGSAVD. - FELLES 83 656 000 72 106 000 -36 632 000

6101 SEKSJON OPPLÆRING I SKOLE

Utgifter 101 699 000 97 531 000 71 696 000

Inntekt 0 0 -21 163 000

6101 SEKSJON OPPLÆRING I SKOLE 101 699 000 97 531 000 50 533 000
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6102 SEKSJON FOR VEILEDNING OG LIVSLANG LÆRING

Utgifter 41 487 000 40 276 000 34 118 000

Inntekt -10 200 000 -5 200 000 -11 497 000

6102 SEKSJON FOR VEILEDNING OG LIVSLANG LÆRING 31 287 000 35 076 000 22 621 000

6103 SEKSJON FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRING

Utgifter 380 765 000 335 132 000 323 040 000

Inntekt -41 120 000 -28 100 000 -53 219 000

6103 SEKSJON FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRING 339 645 000 307 032 000 269 821 000

6104 SEKSJON PPT

Utgifter 21 193 000 19 984 000 20 986 000

Inntekt 0 0 -749 000

6104 SEKSJON PPT 21 193 000 19 984 000 20 237 000

6106 SEKSJON FOR KVALITET, ANALYSE OG DIMENSJONERING

Utgifter 11 987 000 10 937 000 10 058 000

Inntekt -1 230 000 -1 430 000 -1 856 000

6105 SEKSJON FOR KVALITET, ANALYSE OG DIMENSJONERING10 757 000 9 507 000 8 202 000

6200 BERGELAND VIDEREG. SKOLE

Utgifter 105 630 000 98 895 000 111 987 000

Inntekt -2 084 000 -1 035 000 -14 625 000

6200 BERGELAND VIDEREG. SKOLE 103 546 000 97 860 000 97 362 000

6203 BRYNE VIDEREGÅENDE SKOLE

Utgifter 0 102 350 000 65 756 000

Inntekt 0 -3 523 000 -5 549 000

6203 BRYNE VIDEREGÅENDE SKOLE 0 98 827 000 60 207 000

6204 NYE BRYNE VIDEREGÅENDE SKOLE

Utgifter 164 172 000 0 0

Inntekt -7 140 000 0 0

6204 NYE BRYNE VIDEREGÅENDE SKOLE 157 032 000 0 0

6206 DALANE VIDEREG. SKOLE

Utgifter 74 306 000 70 445 000 84 961 000

Inntekt -1 793 000 -1 065 000 -10 541 000

6206 DALANE VIDEREG. SKOLE 72 513 000 69 380 000 74 420 000
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6212 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE

Utgifter 121 477 000 127 626 000 160 937 000

Inntekt -2 564 000 -1 428 000 -17 426 000

6212 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE 118 913 000 126 198 000 143 511 000

6215 GODALEN VIDEREG. SKOLE

Utgifter 100 204 000 96 814 000 117 514 000

Inntekt -4 738 000 -3 734 000 -14 986 000

6215 GODALEN VIDEREG. SKOLE 95 466 000 93 080 000 102 528 000

6218 HAUGALAND VIDEREG. SKOLE

Utgifter 98 274 000 92 374 000 117 943 000

Inntekt -2 182 000 -1 309 000 -17 685 000

6218 HAUGALAND VIDEREG. SKOLE 96 092 000 91 065 000 100 258 000

6224 HETLAND VIDEREG. SKOLE

Utgifter 58 355 000 55 959 000 68 885 000

Inntekt -953 000 -613 000 -10 363 000

6224 HETLAND VIDEREG. SKOLE 57 402 000 55 346 000 58 522 000

6228 HOLLENDERHAUGEN VGS.

Utgifter 16 592 000 15 562 000 16 763 000

Inntekt -328 000 -179 000 -1 422 000

6228 HOLLENDERHAUGEN VGS. 16 264 000 15 383 000 15 341 000

6230 KARMSUND VIDEREG. SKOLE

Utgifter 91 282 000 91 716 000 125 036 000

Inntekt -3 051 000 -2 555 000 -25 402 000

6230 KARMSUND VIDEREG. SKOLE 88 231 000 89 161 000 99 634 000

6233 KOPERVIK VIDEREG. SKOLE

Utgifter 34 972 000 34 740 000 38 134 000

Inntekt -672 000 -468 000 -2 998 000

6233 KOPERVIK VIDEREG. SKOLE 34 300 000 34 272 000 35 136 000

6242 MØLLEHAGEN SKOLESENTER

Utgifter 51 604 000 51 015 000 50 698 000

Inntekt -4 593 000 -4 001 000 -7 092 000

6242 MØLLEHAGEN SKOLESENTER 47 011 000 47 014 000 43 606 000

Rogaland fylkeskommune Økonomiplan 2015-2018

190



ROGALAND FYLKESKOMMUNE
DRIFTSBUDSJETT

Ansvar Budsjett Budsjett Regnskap

Tekst 2015 2014 2013

6245 RANDABERG VIDEREG. SKOLE

Utgifter 88 430 000 87 450 000 101 768 000

Inntekt -1 309 000 -1 197 000 -10 712 000

6245 RANDABERG VIDEREG. SKOLE 87 121 000 86 253 000 91 056 000

6248 RYGJABØ VIDEREG. SKOLE

Utgifter 0 8 713 000 24 373 000

Inntekt 0 -663 000 -7 113 000

6248 RYGJABØ VIDEREG. SKOLE 0 8 050 000 17 260 000

6251 SANDNES VIDEREG. SKOLE

Utgifter 68 792 000 54 417 000 56 947 000

Inntekt -922 000 -611 000 -5 144 000

6251 SANDNES VIDEREG. SKOLE 67 870 000 53 806 000 51 803 000

6254 SAUDA VIDEREGÅENDE SKOLE

Utgifter 67 546 000 69 486 000 84 082 000

Inntekt -1 035 000 -740 000 -12 839 000

6254 SAUDA VIDEREGÅENDE SKOLE 66 511 000 68 746 000 71 243 000

6257 SKEISVANG VIDEREG. SKOLE

Utgifter 65 115 000 62 599 000 67 328 000

Inntekt -1 164 000 -754 000 -5 089 000

6257 SKEISVANG VIDEREG. SKOLE 63 951 000 61 845 000 62 239 000

6260 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE

Utgifter 84 653 000 78 806 000 102 663 000

Inntekt -1 376 000 -999 000 -16 845 000

6260 SOLA VIDEREGÅENDE SKOLE 83 277 000 77 807 000 85 818 000

6263 ST.OLAV VIDEREGÅENDE SKOL

Utgifter 71 602 000 67 786 000 76 822 000

Inntekt -1 573 000 -945 000 -8 407 000

6263 ST.OLAV VIDEREGÅENDE SKOL 70 029 000 66 841 000 68 415 000

6266 ST. SVITHUN VIDEREG. SKOL

Utgifter 62 529 000 54 704 000 57 948 000

Inntekt -940 000 -682 000 -5 227 000

6266 ST. SVITHUN VIDEREG. SKOL 61 589 000 54 022 000 52 721 000
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6269 STAVANGER KATEDRALSKOLE

Utgifter 60 024 000 56 384 000 69 790 000

Inntekt -1 267 000 -453 000 -13 081 000

6269 STAVANGER KATEDRALSKOLE 58 757 000 55 931 000 56 709 000

6272 STAV. OFFSHORE TEKN.SKOLE

Utgifter 22 194 000 21 647 000 26 280 000

Inntekt -314 000 -333 000 -5 554 000

6272 STAV. OFFSHORE TEKN.SKOLE 21 880 000 21 314 000 20 726 000

6274 JÅTTÅ VIDEREG. SKOLE

Utgifter 143 830 000 135 330 000 163 697 000

Inntekt -3 616 000 -2 346 000 -28 421 000

6274 JÅTTÅ VIDEREG. SKOLE 140 214 000 132 984 000 135 276 000

6281 STRAND VIDEREGÅENDE SKOLE

Utgifter 74 332 000 62 105 000 66 563 000

Inntekt -2 254 000 -1 127 000 -11 019 000

6281 STRAND VIDEREGÅENDE SKOLE 72 078 000 60 978 000 55 544 000

6287 TIME VIDEREGÅENDE SKOLE

Utgifter 0 59 750 000 135 940 000

Inntekt 0 -3 552 000 -16 386 000

6287 TIME VIDEREGÅENDE SKOLE 0 56 198 000 119 554 000

6293 VARDAFJELL VIDEREG. SKOLE

Utgifter 51 625 000 49 481 000 56 551 000

Inntekt -858 000 -676 000 -4 793 000

6293 VARDAFJELL VIDEREG. SKOLE 50 767 000 48 805 000 51 758 000

6294 VÅGEN VIDEREG. SKOLE

Utgifter 101 458 000 96 145 000 128 926 000

Inntekt -3 133 000 -1 563 000 -31 955 000

6294 VÅGEN VIDEREG. SKOLE 98 325 000 94 582 000 96 971 000

6296 ØKSNEVAD VIDEREG. SKOLE

Utgifter 66 676 000 63 159 000 65 244 000

Inntekt -4 624 000 -4 159 000 -14 628 000

6296 ØKSNEVAD VIDEREG. SKOLE 62 052 000 59 000 000 50 616 000
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6297 ØLEN VIDAREGÅANDE SKULE

Utgifter 35 560 000 33 194 000 42 330 000

Inntekt -620 000 -483 000 -4 820 000

6297 ØLEN VIDAREGÅANDE SKULE 34 940 000 32 711 000 37 510 000

6299 ÅKREHAMN VIDEREG. SKOLE

Utgifter 76 049 000 70 262 000 82 187 000

Inntekt -1 685 000 -748 000 -10 594 000

6299 ÅKREHAMN VIDEREG. SKOLE 74 364 000 69 514 000 71 593 000

6300 TEKNISK FAGSKOLE I STAVANGER

Utgifter 34 442 000 34 026 000 56 040 000

Inntekt -1 581 000 -900 000 -20 654 000

6300 TEKNISK FAGSKOLE I STAVANGER 32 861 000 33 126 000 35 386 000

6310 TEKNISK FAGSKOLE I HAUGESUND

Utgifter 11 611 000 12 029 000 11 903 000

Inntekt -300 000 -300 000 -944 000

6310 TEKNISK FAGSKOLE I HAUGESUND 11 311 000 11 729 000 10 959 000

6320 FAGSKOLE HELSE OG SOSIAL

Utgifter 2 493 000 2 821 000 3 181 000

Inntekt 0 0 -22 000

6310 FAGSKOLE HELSE OG SOSIAL 2 493 000 2 821 000 3 159 000

6400 FENGSELSUNDERVISNING

Utgifter 17 738 000 17 271 000 18 101 000

Inntekt -17 738 000 -17 271 000 -18 567 000

6400 FENGSELSUNDERVISNING 0 0 -466 000

6500 FAGNETTVERK

Utgifter 0 0 738 000

6500 FAGNETTVERK 0 0 738 000

7800 TANNHELSE

Utgifter 197 775 000 187 241 000 188 044 000

Inntekt 0 0 0

7800 TANNHELSE 197 775 000 187 241 000 188 044 000
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NOTAT 
 
 
 

 
 
Til: Fylkesutvalget 
Fra: Fylkesrådmannen 
 
                                                                                              
 
  
 
 

Dato: 21.11.2014 
 
 
FU-SAK 194/14: ØKONOMIPLAN 2015-2018 – ÅRSBUDSJETT 2015,  
FEIL I GRØNT HEFTE / BEREGNINGSTEKNISK DOKUMENTASJON TIL PROP. 1  
S (2014-2015) FRA KMD 
 
Fakta/bakgrunn 
 
I Grønt hefte har det ved fremleggelsen av statsbudsjettet blitt lagt inn feil fordeling 
av midler til fagskoler i tabell C-fk. En nærmere redegjørelse er sendt til Stortinget 
17.11.14. Redegjørelsen er oversendt fylkeskommunene 18.11.14. Midlene er gitt en 
særskilt fordeling, og er vist i kolonne 3 i Tabell C-fk på side 57 i Grønt hefte for 
2015, som fulgte statsbudsjettet 08.10.14. Makrosummen er riktig, men fordelingen 
mellom fylkeskommunene er feil. 
 
Fordelingen av fagskolemidlene via rammetilskuddet foretas av 
Kunnskapsdepartementet. Denne fordelingen skal være basert på tallet på studenter 
i tekniske og maritime fagskoleutdanninger. Ved en feil har også utdanninger i helse- 
og oppvekstfag, som har en egen tilskuddsordning under Helse- og 
omsorgsdepartementet, blitt inkludert i beregningsgrunnlaget. 
 
Som følge av rettingen, er RFKs andel av fagskolemidlene i 2015 nå oppjustert fra kr 
34.362.000 til kr 34.949.000. Tilsvarende andel i årene forut for 2015 var: 
 

• 2014: kr 43.081.000, basert på antall registrerte fagskolestudenter høsten 2012 
• 2013: kr 35.553.000, basert på antall registrerte fagskolestudenter høsten 2011 
• 2012: kr 33.940.000, basert på antall registrerte fagskolestudenter høsten 2010 

 
Tildeling av statlig støtte til fagskolene skjer gjennom rammetilskuddet for 
fylkeskommunene. Den totale støtten til fagskolene tildeles ut fra et såkalt 
rammebudsjett, det vil si at det er en fast pott som deles ut uavhengig av hvor mange 
fagskolestudenter som er registrert. Dermed vil støtten per student variere noe fra år 
til år. På landsbasis har det vært økning i studenttallet de siste årene, og derfor er 
støtten per student blitt noe redusert. I Rogaland har antallet fagskolestudenter 
(omregnet til heltidsstudenter) ligget mellom 408,1 og 412,7 i tekniske og maritime 
fagskoleutdanninger i perioden 2011-2014, altså temmelig stabilt. 
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I innstillingen til økonomiplan 2015-2018 la fylkesrådmannen til grunn at RFKs 
rammetilskudd for fagskoler i 2015 ville ligge på om lag samme reelle nivå som i 
2014 (indeksjustert fra 43,1 mill. i 2014 til 44,2 mill. kroner i 2015). Innstillingen var 
basert på opplysninger fra departementet om at det var gjort feil i fordelingen av 
fagskolemidlene på grunn av feil i beregningsgrunnlaget. Departementet opplyste 
14.10.14 at dette slo kraftig ut for blant andre Rogaland fylkeskommune, og at 
Rogaland ved endelig behandling vil motta omtrent like stor rammeoverføring til 
fagskoler som sist år (2014). 
 
Nå viser det seg at ovennevnte antakelse var feil, og at Rogaland fylkeskommune 
mottar et beløp i 2015 som ligner mer på nivået i 2012 og 2013. Basert på nye 
opplysninger er det grunn til å anta at tildelingen (andelen fagskolemidler) for 2014 er 
fastsatt ut fra avvikende kriterier. Det framstår som sannsynlig at tildelingen for 2014 
er feil. 
 
Budsjettert fagskoleandel i 2015 må nedjusteres fra kr 44.200.000 til kr 
34.949.000. Dette betyr at budsjettert rammetilskudd senkes med kr 9.251.000. 
 
Fylkestinget har vedtatt at Fagskolen Rogaland ikke skal motta fylkeskommunalt 
tilskudd, altså tilskudd utover nivået som fastsettes i statsbudsjettet hvert år. 
 
Fylkesrådmannen ville trolig ikke ha foreslått samme vedtak hvis vi hadde kjent til 
følgende forhold: 
 

• De 43,1 mill. kroner fagskolen i Rogaland mottar fra staten i 2014 overstiger 
normalnivået for rammetilskudd i vesentlig grad. 

• Ny kunnskap som er lagt frem i rapport fra NIFU (april/mai 2014), etter at sak 
om fagskolen var vedtatt i fylkestinget. Rapportens tittel: «Fylkeskommunene 
og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift». 

 
Ovennevnte rapport trekker frem flere utfordringer fylker har med 
fagskoleutdanningen, og ser blant annet på Rogaland og hvorfor vi har et «stort 
underskudd», det vil si bruker betydelig mer på fagskole enn det vi mottar i statlig 
tilskudd (fram til og med 2013). Differansen forklares blant annet med maritime fag, 
som er det dyreste fagskoletilbudet. Fordelingsnøkkelen fra departementet (i Grønt 
hefte) tar ikke hensyn til dette. 
 
I desember 2014 legges det frem en NOU om fagskolene. Et av de temaene utvalget 
skal se på er fagskolen og økonomi. Det er derfor et berettiget håp om en ny 
finansieringsordning for fagskolene, kanskje allerede fra 2017. Det skal også utredes 
eierskap til fagskolene. Fylkesrådmannen oppfatter det slik at det kan skje en 
utvikling som får betydning for det eksisterende finansieringsgrunnlaget. 
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Forslag til saldering 
 
Fylkesrådmannen foreslår at kr 9.251.000 dekkes inn i forbindelse med behandlingen 
av årsregnskap 2014 og revidert budsjett april 2015, enten i kraft av et 
regnskapsmessig mindreforbruk i 2014 eller nye kutt/sparetiltak. Det er finansielt 
handlingsrom (fondsdekning per 31.12.14) for å saldere 2015-budsjettet med 9,251 
mill. kroner i bruk av disposisjonsfond, men fylkesrådmannen vil anbefale at dette 
betraktes som en midlertidig løsning. I lys av revidert budsjett desember 2014, bør 
det prioriteres å bygge opp mer bufferkapital gjennom avsetninger til 
disposisjonsfond. 
 
Dersom det ikke oppnås et vesentlig budsjettoverskudd (regnskapsmessig 
mindreforbruk) i 2014 som kan anvendes til å dekke mindreinntektene knyttet til 
fagskoler i 2015, eller handlingsrommet i drift endres i positiv retning av andre 
årsaker, vil fylkesrådmannen i april 2015 tilrå kutt/sparetiltak som sikrer inndekning 
av beløpet. 
 
For årene etter 2016 kan det, som nevnt over, være realistisk å forutsette et høyere 
inntektsgrunnlag (rammetilskudd) som fanger opp reelle utgiftsbehov for maritime 
fagskoler mv. Alternativt kan inndekningen i 2016 videreføres til 2017 og 2018. 
 
 
Alternativ saldering 
 
For ordens skyld lister fylkesrådmannen opp alternative måter å saldere budsjett 
2015 / økonomiplan 2015-2018: 
 

• I tråd med tidligere prinsippvedtak, kan tilskuddet til fagskoler reduseres med 
inntil 9,3 mill. kroner til 34,9 mill. kroner. Det kan eventuelt vurderes å gi en 
slik reduksjon 5/11 virkning i 2015. Etter fylkesrådmannens vurdering vil et 
slikt kutt oppleves som dramatisk. 

• Den foreslåtte indeksjusteringen av tilskudd til fagskoler, tilsvarende deflatoren 
for pris- og kostnadsvekst i kommunal sektor (3 pst), kan vurderes strøket, slik 
at tilskudd til fagskoler holdes nominelt uendret fra 2014 til 2015. Dette vil 
eventuelt frigjøre 1,1 mill. kroner. 

• Det kan fremmes andre kuttforslag tilsvarende beløpet som står usaldert (9,3 
mill. kroner). 

• Budsjettert netto driftsresultat / egenfinansiering av investeringer kan 
reduseres med 9,3 mill. kroner, med den konsekvens at låneopptak og 
renter/avdrag stiger, eventuelt at investeringene reduseres tilsvarende. 

• Det kan eventuelt også vurderes kombinasjoner av ovennevnte løsninger. 
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Konklusjon 
 
Fylkesrådmannen viser til forslag til saldering. 
  
Forslaget vil innebære følgende tekniske saldering av økonomiplan 2015-2018: 
 
Hele tusen kroner 2015 2016 2017 2018 
Redusert rammetilskudd 9.251 9.251 9.251 9.251 
Bruk av disposisjonsfond 
(ev. sparetiltak i revidert budsjett 15) 

-9.251    

Sparetiltak og/eller økt fagskolefinansiering  -9.251 -9.251 -9.251 

 
 
 
 
 
 

Trond Nerdal 
fylkesrådmann 

 
Øyvind Langeland 

økonomisjef 
 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
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