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RS 5/2020 Protokollinnledning /
Fylkesutvalgets behandling av sak 5/2020 i møte den 17.03.2020:
Behandling
Fjernmøte
Møtet ble avholdt som fjernmøte ved bruk av Microsoft Teams.
Orientering om Koronapandemien
Fylkesrådmannen orienterte om arbeidet med Koronapandemien i Rogaland
fylkeskommune.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har besluttet en midlertidig forskrift som
gjør det mulig å arrangere kommunale og fylkeskommunale politiske møter som
fjernmøter.
Fylkesordføreren fremmet forslag om at fylkesutvalgets møter skal holdes som
fjernmøter inntil videre.
---------Det var ingen merknader til innkallingen/sakslisten.
Vedtak
Fylkeutvalgets møter avholdes som fjernmøter inntil videre.
RS 6/2020 Fylkesutvalget 17.03.20. - spørsmål til fylkesordfører - ROGFAST
2019/44762
Fylkesutvalgets behandling av sak 6/2020 i møte den 17.03.2020:
Behandling
Fylkesrådmannen opplyste om at en på grunn av begrenset kapasitet hos Statens
Vegvesen ikke hadde fått grunnlag for å kunne svare godt nok på spørsmålet. Dersom
svar foreligger i tide vil spørsmålet behandles i neste møte i Samferdselsutvalget.
Vedtak
(ikke relevant)
PS 39/2020 Godkjenning av protokoll fra fylkesutvalgets møte 18. februar 2020
2019/23874
Fylkesutvalgets behandling av sak 39/2020 i møte den 17.03.2020:
Behandling
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Protokoll fra fylkesutvalgets møte 18. februar 2020 godkjennes.

PS 40/2020 Stavanger kommune - detaljregulering - Finnøy - Finnøy betong - plan
2721 2020/12070
Fylkesutvalgets behandling av sak 40/2020 i møte den 17.03.2020:
Behandling
Votering:
Innstillingen ble vedtatt med 13 mot 2 stemmer (FRP).
Vedtak
1.Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til formål Boligbebyggelse –
frittliggende (BFS) i privat reguleringsforslag.
PS 41/2020 Gismarvik vindkraftverk i Tysvær kommune - påklaging av vedtak fra
NVE om konsesjonsendring, detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan
2019/40893
Fylkesutvalgets behandling av sak 41/2020 i møte den 17.03.2020:
Behandling
Arne Bergsvåg, SP fremmet følgende forslag til nytt punkt 1 (med forskyving av de to punktene i
fylkesrådmannens innstilling):
Rogaland Fylkeskommune viser til at det omsøkte anlegget ligger i ja området i fylkesdelplan for
vindkraft, og at den nye planen fremstår som mindre konfliktfylt enn tidligere godkjent plan.

Votering:
Fylkesrådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Bergsvågs forslag ble vedtatt med 8 mot 7 stemmer (H, FrP, SV, FNB).
Vedtak
1. Rogaland fylkeskommune viser til at det omsøkte anlegget ligger i ja området i
fylkesdelplan for vindkraft, og at den nye planen fremstår som mindre konfliktfylt enn
tidligere godkjent plan.
2. Rogaland fylkeskommune påklager NVE`s vedtak datert 05.02.2020 om godkjenning
av konsesjonsendringer og detaljplan/MTA-plan for Gismarvik vindkraftverk i Tysvær
kommune.
3. Rogaland fylkeskommune mener prosjektet er mangelfullt konsekvensutredet, og at
saksbehandlingen ikke oppfyller de utredningskrav og krav til høring som er fastsatt i
forskrift om konsekvensutredning.
PS 42/2020 Konsesjonssøknad for 132 kV kraftledning mellom Dalen i Strand
kommune og Hjelmeland samt ny Hjelmeland transformatorstasjon høringsuttalelse 2019/34360
Fylkesutvalgets behandling av sak 42/2020 i møte den 17.03.2020:
Behandling
Habilitet:
Pål Morten Borgli, FrP er styremedlem i Lyse. Fylkesutvalget erklærte ham inhabil
under behandling av saken. Ingen vara møtte og det var følgelig 14 representanter til
stede.

Heidi Bjerga, SV fremmet følgende tilleggsforslag:
Rogaland fylkeskommune mener, ut fra sakens lokale karakter, at det bør legges
vesentlig vekt på kommunenes synspunkt.
Votering:
Innstillingen med tilleggsforslaget fra Bjerga ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Rogaland fylkeskommune tilrår at det gis konsesjon til omsøkt 132 kV forbindelse
mellom Dalen og Hjelmeland samt Hjelmeland transformatorstasjon med følgende
merknader:
- Ved Holta i Strand kommune tilrås alternativ 1.1.Y + 1.1.Z som innebærer
parallelføring med eksisterende 50 kV linje.
- Mellom Ingvaldstad og Sandsåsen anbefales alternativ 1.1.
- Mellom Sandsåsen og Pundsnes anbefales det å trekke linja noe ned i terrenget ved
det siste høydedraget.
2. Rogaland fylkeskommune forutsetter at kulturminneinteressene ivaretas i samsvar
med bestemmelsene i Kulturminneloven. Tilpasning til kulturmiljøer gjennom MTAplanen må gjøres i samråd med kulturminnemyndigheten.
3. Rogaland fylkeskommune mener, ut fra sakens lokale karakter, at det bør legges
vesentlig vekt på kommunenes synspunkt.
PS 43/2020 Vardafjell vindkraftverk, Sandnes kommune - klage på godkjenning
av endret detaljplan 2019/41007
Fylkesutvalgets behandling av sak 43/2020 i møte den 17.03.2020:
Behandling
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Fylkesutvalget påklager det vedtak NVE fattet 31.01.2020 om å godkjenne endret
detaljplan for Vardafjell vindkraftverk.
2. Fylkesutvalget fastholder i tråd med tidligere vedtak i møte 26.11.2019 at de
konsekvensutredninger og offentlige høringer som er gjennomført for prosjektet, anses
som utilstrekkelige i forhold til gjeldende krav i forskrift om konsekvensutredninger og
EU-direktivet om konsekvensutredninger som Norge gjennom EØS-avtalen er forpliktet
til å følge.
3. Det anbefales at OED som en del av vurdering av omgjøringsbegjæring av
konsesjonen for Vardafjell vindkraftverk gjennomfører en grundig gjennomgang av
saksbehandlingen og de vedtak som er fattet for prosjektet.
PS 44/2020 Konsesjonssøknad for 132 kV kraftledning mellom Håland i Time
kommune og Fagrafjell i Time/Sandnes kommune - høringsuttalelse 2020/682
Fylkesutvalgets behandling av sak 44/2020 i møte den 17.03.2020:
Behandling
Habilitet:

Pål Morten Borgli, FrP er styremedlem i Lyse. Fylkesutvalget erklærte ham inhabil
under behandling av saken. Ingen vara møtte og det var følgelig 14 representanter til
stede.
Heidi Bjerga, SV fremmet følgende tilleggsforslag:
Rogaland fylkeskommune mener, ut fra sakens lokale karakter, at det bør legges
vesentlig vekt på kommunenes synspunkt.
Votering:
Innstillingen med tilleggsforslaget fra Bjerga ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Rogaland fylkeskommune tilrår at det gis konsesjon til omsøkt 132 kV forbindelse
mellom Håland og Fagrafjell med følgende merknader:
-For delstrekningen Håland-Tjøtta i Time kommune tilrås alternativ 1.0 (østlig trase) av
hensyn til kulturminneinteresser.
-Det bør vurderes kabling på de delene av forbindelsen som ligger nærmest
utsiktspunktet og kulturminneområdet Tinghaug/Krosshaug i Klepp kommune.
-Det bør vurderes alternativ trase for de delene i Sandnes kommune som har størst
konflikt med landskaps- og friluftslivsinteresser.
2. Rogaland fylkeskommune forutsetter at kulturminneinteressene ivaretas i samsvar
med bestemmelsene i Kulturminneloven.
3. Rogaland fylkeskommune mener, ut fra sakens lokale karakter, at det bør legges
vesentlig vekt på kommunenes synspunkt.
PS 45/2020 Søknad om konsesjonsendring, detaljplan og miljø-, transport- og
anleggsplan (MTA) for Friestad vindkraftverk i Hå kommune - høringsuttalelse
2020/10447
Fylkesutvalgets behandling av sak 45/2020 i møte den 17.03.2020:
Behandling
Habilitet:
Pål Morten Borgli, FrP er styremedlem i Lyse. Fylkesutvalget erklærte ham ikke inhabil
under behandling av saken.
Votering:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Rogaland fylkeskommune mener at det burde vært gjennomført en
konsekvensutredning for utbyggingsløsningen som nå omsøkes, både ut fra prosjektets
lange tidshorisont og planendringer som er foretatt.
2. Rogaland fylkeskommune mener at den omsøkte konsesjonsendringen isolert sett
framstår som mindre konfliktfylt enn gitt konsesjon.
3. Rogaland fylkeskommune mener, ut fra sakens lokale karakter, at det bør legges
vesentlig vekt på kommunens synspunkt, herunder spørsmålet om en eventuell ny
vurdering av den gitte konsesjonen
PS 46/2020 Regionalplan for Jæren 2050 - fase 2 - høring 2020/18167

Fylkesutvalgets behandling av sak 46/2020 i møte den 17.03.2020:
Behandling
Svein Erik Indbjo, FrP fremmet følgende forslag:
Primærforslag:
Saken avvises. Rogaland fylkeskommune mener at det ikke er nødvendig med en egen
Regionalplan for Jæren. Alt planarbeid skal i fremtiden styres av kommuneplaner.
Svein Erik Indbjo, FrP fremmet sekundært følgende tilleggsforslag:
1. Regionalplan for Jæren skal være veiledende for kommunene.
2. Handelsbestemmelsene for Forus fjernes og styres utelukkende av kommuneplanene
til Stavanger, Sandnes og Sola.
Kjartan Alexander Lunde, V fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av AP, SP,
KrF, MDG og Venstre:
1. Under 5.2.3 i retningslinjene for arealstrategier i kommuneplanene legges det inn nytt

kulepunkt:
"Kommunene anmodes ved revisjon av kommuneplan å vurdere gjeldende boligog næringsområder der hensynet til jordvernet særlig ivaretas."
2. Under 5.2.3 i retningslinjene for arealstrategier i kommuneplanene endres første setning i tredje
kulepunkt (tillegg understreket):
«Ubebygde områder utenfor prioriterte soner evalueres etter måloppnåelse og grad av konflikt
med jordvernmålet. Områder med høy oppnåelse av regionale mål kan tilrettelegges for å
opprettholde et godt bomiljø/lokal samfunnsutvikling, mens områder med lavere måloppnåelse
avventes/utsettes i tid.»
3. Under 7.2.5 i retningslinjene for driftsbygninger på landbrukseiendommer legges det inn en ny
retningslinje:
«Ved oppføring av ny driftsbygning så skal eldre driftsbygning(er) rives hvis ny driftsbygningen
tar over formålet til eldre driftsbygning(er).»
4. Under 8.4 i retningslinjene for parkering legges det inn en ny retningslinje:
«Parkeringsplasser i parkeringsanlegg for bolig skal etableres enten med ladepunkt eller med
opplegg som gir mulighet for senere etablering av ladning av elbil.»

Marianne Chesak, AP fremmet følgende endringsforslag:
"...legges ut på høring fra 23. mars til 20. juni"
Votering:
Indbjos forslag om å avvise saken fikk 2 stemmer (FrP) og falt.
Indbjos tilleggsforslag fikk 2 stemmer (FrP) og falt.
Lundes tilleggsforslag pkt. 1 ble vedtatt med 12 mot 3 stemmer (FrP, FNB).
Lundes tilleggsforslag pkt. 2 ble vedtatt med 12 mot 3 stemmer (FrP, FNB).
Lundes tilleggsforslag pkt. 3 ble vedtatt med 9 mot 6 stemmer (H, FrP, FNB).
Lundes tilleggsforslag pkt. 4 ble vedtatt med 13 mot 2 stemmer (FrP).
Fylkesrådmannens innstilling med Chesaks endringsforslag ble vedtatt mot med 13 mot
2 stemmer (FrP).
Vedtak
Reviderte planforslag fra regionalplanens fase 2 (2019/20) med følgende tillegg
 Under 5.2.3 i retningslinjene for arealstrategier i kommuneplanene legges det inn nytt
kulepunkt:

"Kommunene anmodes ved revisjon av kommuneplan å vurdere gjeldende boligog næringsområder der hensynet til jordvernet særlig ivaretas."
 Under 5.2.3 i retningslinjene for arealstrategier i kommuneplanene endres første setning i tredje
kulepunkt (tillegg understreket):
«Ubebygde områder utenfor prioriterte soner evalueres etter måloppnåelse og grad av konflikt
med jordvernmålet. Områder med høy oppnåelse av regionale mål kan tilrettelegges for å
opprettholde et godt bomiljø/lokal samfunnsutvikling, mens områder med lavere måloppnåelse
avventes/utsettes i tid.»
 Under 7.2.5 i retningslinjene for driftsbygninger på landbrukseiendommer legges det inn en ny
retningslinje:
«Ved oppføring av ny driftsbygning så skal eldre driftsbygning(er) rives hvis ny driftsbygningen
tar over formålet til eldre driftsbygning(er).»
 Under 8.4 i retningslinjene for parkering legges det inn en ny retningslinje:
«Parkeringsplasser i parkeringsanlegg for bolig skal etableres enten med ladepunkt eller med
opplegg som gir mulighet for senere etablering av ladning av elbil.»

legges ut på høring fra 23 mars til 20. juni 2020.

PS 47/2020 Høring om endringer i bestemmelser om vurdering og eksamen
2020/11714
Ungdommens fylkesutvalgs behandling av sak 11/2020 i møte den 19.03.2020:
Behandling
Vedtak
Opplæringsutvalgets behandling av sak 22/2020 i møte den 24.03.2020:
Behandling
Vedtak
Fylkesutvalgets behandling av sak 47/2020 i møte den 17.03.2020:
Behandling
Marianne Chesak, AP fremmet følgende forslag:
Saken utsettes til neste møte i fylkesutvalget. Dersom utsatt høringsfrist ikke blir
innvilget, delegeres myndighet til å avgi endelig høring fra FU til OU.
Vedtak
Saken utsettes til neste møte i fylkesutvalget. Dersom utsatt høringsfrist ikke blir
innvilget, delegeres myndighet til å avgi endelig høring fra FU til OU.
PS 48/2020 Forprosjekt Ølen vgs_ ombygging og rehabilitering 2020/17771
Fylkesutvalgets behandling av sak 48/2020 i møte den 17.03.2020:
Behandling
Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
1. Forprosjekt for Ølen videregående skole - ombygging og rehabilitering
godkjennes.
2. Kostnadsrammen for prosjekt settes til 51 mill. kr.
PS 49/2020 Høring – Rapport om kriterier for fylkeskommunale båtruter i
inntektssystemet 2020/18610
Fylkesutvalgets behandling av sak 49/2020 i møte den 17.03.2020:
Behandling
Solveig Ege Tengesdal, KrF fremmet følgende tilleggsforslag:
Fylkesrådmannen bes forsikre seg om at offentlig tilgjengelig statistikk ikke utelukkende
baseres på digitalt registrerte billetter. Disse må sammenholdes med mannskapets
manuelle registrering av passasjerer.
Votering:
Innstillingen med tilleggsforslaget fra Tengesdal ble enstemmig vedtatt.
Vedtak
Fylkesrådmannen delegeres fullmakt til å gi et høringssvar i tråd med vurderingene i
saken.
Fylkesrådmannen bes forsikre seg om at den offentlig tilgjengelige statistikk ikke
utelukkende baseres på digitalt registrerte billetter. Disse må sammenholdes med
mannskapets manuelle registrering av passasjerer.

