
                                                                                                                                                  Stavanger 26.11.19. 

FNBs alternative HØP for 2020-23. 
FNBs alternative budsjett for 2020 gjør én viktig endring for det foreslåtte investeringsbudsjettet fra 
fylkesrådmannen: 

• Bompengebelastningen skal ned i 2020 og fjernes fra 2021. Vi antar halverte 
bompengeinntekter fra Bymiljøpakken Nord Jæren i 2020, og ingen bompengeinntekter 
herfra i 2021. Rådmannen må prioritere fylkesvei-prosjekter innenfor disse rammene. Vi 
forutsetter at prosjektene Hove-Ålgård og Smiene-Harestad tas ut av bymiljøpakken, og at 
staten overtar finansieringen av riksvei gjennom Nye Veier AS. 

Vi er sterkt imot det tidligere vedtaket i fylkestinget om at alle veiprosjekter i storbyregionen 
(Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg) skal bompengefinansieres som hovedregel. Vi vil derfor 
endre fordelingen av fylkeskommunens midler til fylkesveiene i punkt I12, slik at rundt 
halvparten av de årlige 400 mill. kr blir brukt i storbyregionen. 
 
Kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg bosetter mer enn 50 prosent av Rogaland 
fylke sin befolkning. Vi i FNB vil opprette en rettferdig balanse i bruken av fylkeskommunen sine 
midler og fordelingsnøkkelen blir derfor 50/50 mellom storbyregionen og resten av fylket.  
Fylkesrådmannen bes komme med en egen sak som viser omprioriteringer basert på denne 
fordelingsnøkkelen. 
 
 Vi tar Helgøy bro ut av vårt alternative budsjett, dette prosjektet er ikke i samfunnsøkonomisk 
forsvarlig, og fylkeskommunen må bruke midlene på prosjekter hvor vi får mer igjen for 
investeringene våre. 
 
FNB ønsker å bidra til at nullvekstmålet i storbyregionen oppnås, dette vil vi gjøre ved å legge til 
rette for innføring av gratis buss i storbyregionen i løpet av 2021. Vi kan oppnå nullvekstmålet 
uten innkreving av bompenger eller ved å kreve en langt lavere bompengesats enn vi gjør i dag, 
fylkesrådmannen bes komme med en sak hvor ulike alternativer er utredet.   
Belønningsmidlene fra staten i bypakken, eventuelle inntekter til drift av kollektiv i bypakken 
med langt lavere takster og en brøkdel av fylkets driftsmidler til kollektiv vil kunne finansiere 
dette tiltaket. 
 
Vi sparer inn utgifter i bypakken ved å gå bort fra konseptet om midtstilt bussvei, de 
delstrekningene som ikke er påbegynt omreguleres til sidestilt løsning. Vi dropper også den 
planlagte delstrekningen av bussveien fra Madlakrossen til Kvernavik. 
 
Når det gjelder sykkelstamveien legges traseen i Sørmarka i stedet for via tunell i 
Auglendshøyden, dette gir også en vesentlig innsparing i prosjektet. 
 
I tillegg beholder Stavanger sentrum dagens løsning for kollektiv, og vi skrinlegger planene om 
innkjøp av busser som ikke kan gå på vanlige veier, men kun i midstilt bussvei. 
 
Til sammen vil disse grepene gjøre at bompengene i Bymiljøpakke Nord-Jæren kan reduseres til 
et minimum og at vi i løpet av en kortere periode kan fjerne de helt. 



 

Oppsummeringen under viser kun delene av budsjettet hvor FNB har endringer til fylkesrådmannens 
budsjett. 
 

 

 

 

Ref. til pkt.  Tidl. Budsj.
i tekst Tekst Kostnad bevilget 2020 2021 2022 2023

SAMFERDSEL

FYLKESVEIER

I12 Fylkesveier - finansiert av egne midler 434,10 400,00 400,00 400,00

I13 Helgøy bro 0,00

I14 Fylkesveier - finansiert av eksterne midler 722,20 1804,00 1004,00 1004,00

FYLKESVEIER - ANNET

I15 Fylkesveier (RFK) - aksjon skoleveg 17,00 17,00 17,00 17,00

KOLLEKTIVTRANSPORT

I16 Kolumbus AS - Kapitalinnskudd investeringer 8,80

I17 TrAM 54,00

 1182,10 2275,00 1421,00 1421,00

Budsjett

SAMMENDRAG 2020 2021 2022 2023
Sentrale styringsorganer og fellesutgifter 62,390 46,810 40,650 38,520
Samferdsel 1182,100 2275,000 1421,000 1421,000
Opplæring 309,500 379,490 510,270 496,710
Tannhelse 28,500 27,800 20,300 17,300
Diverse 4,400 4,400 4,400 4,400

Brutto utgifter 1586,890 2733,500 1996,620 1977,930

Salgsinntekter, refusjoner mv. 0,000 2,800 0,000 70,000
Investeringstilskudd fra stat 10,000 0,000 0,000 0,000
Egenfinansiering FKF Tannhelse Rogaland 5,035 9,518 3,443 1,013
Dekkes ved bompenger / annen ekstern finansiering 587,600 1407,000 691,000 691,000
Momsrefusjon eksternt finansierte prosjekter 134,600 397,000 313,000 313,000

Egenfinansiering - overføring fra drift 322,000 292,000 337,000 397,000
Egenfinansiering - bruk av disposisjonsfond (overføring fra drift) 0,000 0,000 0,000 0,000
Egenfinansiering - bruk av investeringsfond 0,000 0,000 0,000 0,000
Momsrefusjon 159,503 162,279 184,532 180,981
Låneopptak 368,152 462,903 467,645 324,936
Sum finansiering 1586,890 2733,500 1996,620 1977,930

Kontroll 0,000 0,000 0,000 0,000


