PROTOKOLL
Utvalg:
Møtenr:
Møtedato:
Møtested:

Fylkestinget
1/10
16.02.2010 kl 09:00
Møte hevet kl 14.30
SAS Radisson Atlantic Hotell, Stavanger

Innkalte:
Arbeiderpartiet
1
Tom Tvedt
2
Kristine Gramstad
3
Per Bjørn Eriksen
4
Inghild Vanglo
5
Jon Lund
6
Hilde-Gunn Bjelde
7
Daniel Haug Nystad
8
Agnar J. Bruntveit
9
Therese Anita Holmen
10
Jarle Nilsen
11
Siv-Len Strandskog
Høyre
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Janne Johnsen
Ragnhild Osmundsen
Sveinung Stensland
Leif Erik Egaas
Erlend Jordal
Mohamad Osman
Aase Simonsen
Elin Hetland Mong
Elisabeth Sjo Jespersen
Bjørn Sæstad
Gudbjørg Lande

Fremskrittspartiet
23
Ola Ingvaldstad
24
Anita Egeli
25
Einar Endresen
26
Liv Kirsten Zazzera
27
Terje Halleland
28
Trond Birkedal
29
Pål Morten Borgli
30
Halvard Holen
31
Wenche Haffnes Andersen
32
Sven Olsen
Kristelig Folkeparti
33
Ellen Marie Solheim
34
Solveig Ege Tengesdal
35
Jan Gunnar Mattingsdal
36
Geir Sigbjørn Toskedal
37
Magne Audun Kloster
38
Olaug Vervik Bollestad
Senterpartiet
39
Odd Arild Kvaløy
40
Tone Ravnås
41
Arne Bergsvåg
Venstre
42
Jarle Braut
43
Gro Skartveit
44
Tormod Andrassen
Sosialistisk Venstreparti
45
Klara Gauthun Tveit
46
Rune Kloster Tveit
Pensjonistpartiet
47
Jan Georg Iversen
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Da fylkestinget ble satt tirsdag 16. februar var det følgende
forfall:
For disse møtte h.h.v.:
AP
H
H
H
FrP
SP
V

11
16
17
21
28
41
42

Siv-Len Strandskog
Erlend Jordal
Mohamad Osman
Bjørn Sæstad
Trond Birkedal
Arne Bergsvåg
Jarle Braut

Lin Veronica Jakobsen
May Høie Håland
Tone Brandtzæg
Olav Frafjord
Torunn A. Rasmussen
Magnhild Eia
Edel Mikkelsen

Permisjoner / innbytte
Kristine Gramstad, AP – ut kl 09.10
Helge Handeland, AP – ut kl 09.30
Torunn A. Rasmussen, FrP – ut kl 09.30
May Høie Håland, H – ut kl 09.30
Olav Frafjord, H – ut kl 09.40
Lin Veronica Jakobsen, AP – ut kl 10.00
Tone Brandtzæg, H – ut kl 10.30
Hilde Gunn Bjelde, AP – ut kl 12.45
Liv Zazzera, FrP – ut kl 13.00
Sven Olsen, FrP – ut kl 13.00
Tormod Andreassen, V – ut kl 13.30
Edel Mikkelsen, V – ut kl 13.30

Inn:
Inn:
Inn:
Inn:
Inn:
Inn:
Inn:
Inn:
Inn:
Inn:
Inn:
Inn:

Helge Handeland
Kristine Gramstad
Trond Birkedal
Erlend Jordal
Ivar Tangerås
Siv-Len Stranskog
Mohamad Osman
Lin Veronica Jakobsen
Torunn A. Rasmussen
Inge Håvard Aarskog.
Karl Eik
Tove Frantzen

Det var ingen merknader til innkalling / saksliste.
Protokoll fra møte 5/09 den 8.-9. desember 2009 ble enstemmig godkjent.
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SAKLISTE
Møtesaksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

FT-sak 1/10

10/2112
Innstilling enst. vedtatt
PROSJEKTGODKJENNING AV KOLLEKTIVPROSJEKT PÅ
STREKNINGEN RV. 44 FRA HAUKÅSVEIEN TIL
BREIDABLIKKVEIEN

FT-sak 2/10

10/838
Innstilling enst. vedtatt
OMKLASSIFISERING AV FYLKESVEIER

FT-sak 3/10

10/1940
Enstemmig vedtatt
FORVALTNINGSREFORMEN - PLASSERING AV
MYNDIGHET OG ENDRING I DELEGASJONSREGLEMENT

FT-sak 4/10

10/1440
Annet forslag vedtatt
REGIONALPLAN FOR ENERGI OG KLIMA I ROGALAND

FT-sak 5/10

10/564
Innstilling enst. vedtatt
FYLKESKOMMUNAL FORSKRIFT TIL SKOLEREGLEMENT

FT-sak 6/10

10/614
Enstemmig vedtatt
STATUSRAPPORT KARRIEREVEILEDNINGSSENTRENE
2009

FT-sak 7/10

10/105
Innstilling enst. vedtatt
MELDING OM KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGETS
VIRKSOMHET I 2009

FT-sak 8/10

10/1656
Enstemmig vedtatt
REGISTRERING AV INVENTAR OG UTSTYR
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FT-sak 9/10

10/3157
Innstilling enst. vedtatt
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV: ELISABETH
SJO JESPERSEN - H, GUDBJØRG LANDE - H, LEIF INGE
WESTBØ - H
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Sak:

FT-1/10
PROSJEKTGODKJENNING AV KOLLEKTIVPROSJEKT PÅ
STREKNINGEN RV. 44 FRA HAUKÅSVEIEN TIL BREIDABLIKKVEIEN

Innstilling:
I samsvar med vedtak.
Votering:
Innstillingen tiltres enstemmig.
Vedtak:
Prosjektet Rv44 kollektivfelt Haukåsvegen-Breidablikkvegen godkjennes igangsatt
med en kostnadsramme på 310 mill. 2010-kr.

Sak:

FT-2/10
OMKLASSIFISERING AV FYLKESVEIER

Innstilling:
I samsvar med vedtak.
Votering:
Innstillingen tiltres enstemmig.
Vedtak:
De fylkesvegstrekninger som er vurdert omklassifiseres til kommunal veg.
Strekninger / delstrekninger der det kan dokumenteres at strekningen oppfyller
vedtatte kriterier for fylkesveger opprettholdes som fylkesveg. Det gås i dialog med
aktuelle kommuner.
Den aktuelle kommune får et engangstilskudd til å gjennomføre nødvendige tiltak.
Det forutsettes at kommunene selv står for gjennomføringen av arbeidene.
Omklassifisering til kommunal veg trer i kraft nå midlene er utbetalt til den enkelte
kommune.
Samferdselsutvalget holdes orientert om gjennomføringen av omklassifiseringen.

Sak:

FT-3/10
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FORVALTNINGSREFORMEN - PLASSERING AV MYNDIGHET OG
ENDRING I DELEGASJONSREGLEMENT
Innstilling:
I Fylkestingets delegasjonsreglementer blir det gjort slike endringer/tillegg, som vil bli
innarbeidet i de respektive reglementene:
Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) av 29.05.1981 nr 38
§ 21, 2. ledd
Fylkesutvalget har fullmakt til for bestemte områder og tidsrom å øke eller minske
avstanden på 2 km fra land, under dette også holmer og skjær, der det er forbudt å
drive jakt fra motorbåt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor.
§ 51, 1. ledd
Regional- og kulturutvalget har fullmakt til å godkjenne fastsetting av skuddpremie.

Regional- og kulturutvalget har fullmakt til å fordele tilskudd til lokale vilttiltak fra det
statlige viltfondet.
Lov om akvakultur av 17.06.2005 nr 79
§ 6 jf forskrift av 18.12.2009 nr 1707 om endring i havbeiteforskriften
§ 6 jf forskrift av 18.12.2009 nr 1711 om endring i A-registerforskriften
§ 6 jf forskrift av 18.12.2009 nr 1727 om endring i forskrift om tillatelse til akvakultur
av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret.
§ 6 jf forskrift av 18.12.2009 nr 1838 om endring i laksetildelingsforskriften
Regional- og kulturutvalget gis fullmakt til å gi nye konsesjoner. For øvrige tillatelser
etter ovennevnte forskrifter delegeres fylkesrådmannen myndighet, inklusiv
plassering av løyver gitt av Regional- og kulturutvalget.
Regional- og kulturutvalget gis myndighet til å utarbeide forslag til lokale
fiskerireguleringer og til å godkjenne forvaltningsplaner for tang og tare.
Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser av 06.06.2008 nr 37
§8a
- jf forskrift av 22.12.2009 nr 1745 om regulering av sel på norskekysten
§ 8 og § 10. Fylkesrådmannen har fullmakt til å gi tillatelser til fangst av sel.
§ 13
Tildeling av skolekvoter delegeres til Regional- og kulturutvalget
Lov om fagskoleutdanning av 20.06.2003 nr 56
§ 8, 1.ledd
Fylkesutvalget har fullmakt til å tildele tilskudd til tilbydere av godkjent
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Fagskoleutdanning, etter søknad.
Lov om skjønn og ekspropriasjonssaker av 01.06.1917 nr 1
§§ 4 og 32 jfr. § 48
Fylkesrådmannen har fullmakt til å kreve skjønn, overskjønn eller takst.
Lov om tinglysing av 07.06.1935 nr 2
§6
Fylkesrådmannen har fullmakt til å kreve tinglyst dokument som gjelder grunnerverv
til fylkesveganlegg.
Lov om oreigning av fast eigedom av 23.10.1959 nr 3
§ 25
Fylkesrådmannen har fullmakt til å søke om forhåndstiltredelse.
Veglov av 21.06.1963 nr 23
§ 29, 4. ledd
Fylkesrådmannen har fullmakt til for særskilt strekning å sette byggegrensen til en
mindre avstand enn den som er nevnt i andre ledd, likevel ikke mindre 15 meter.
§ 29, 5. ledd andre punktum
Fylkesrådmannen har fullmakt til i særlige tilfeller å fastsette en annen byggegrense
for det enkelte krysset.
§ 30, 4. ledd
Fylkesrådmannen har fullmakt til å gi retningslinjer for plassering av skogsvirke ved
fylkesveg.
§ 38
Fylkesrådmannen har fullmakt til å nedlegge ned byggeforbud i område for planlagt
veg og forlenge fristen for når forbudet skal falle bort.
§ 44
Fylkesrådmannen har fullmakt til å kreve at eier eller bruker av grunn ved vegen skal
flytte eller endre gjerdet mot vederlag.
§ 45
Fylkesrådmannen har fullmakt til å fastsette plassering av gjerde.
§ 47
Fylkesrådmannen har fullmakt til å kreve gjerde flyttet, revet, endret eller satt i stand
når det er oppsatt eller innrettet i strid med det som er fastsatt i eller med hjemmel i §
45.
§ 50
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Fylkesrådmannen er vegmyndighet etter denne paragrafen om eiendomsinngrep mot
vederlag etter skjønn.
§ 57
Fylkesrådmannen er vegmyndighet etter denne paragrafen om tillatelse til inngrep på
eller nær eiendomsområdet til offentlig veg.
Lov om jordskifte o.a. (jordskifteloven) av 21.12.1979 nr 77
§ 5, 9. ledd
Fylkesrådmannen har fullmakt til å kreve jordskifte og være partsrepresentant i
forbindelse med jordskifte.
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) av
17.06.2005 nr 62 jf forskrift 03.08.2009 nr 1028 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)
Fylkesrådmannen har fullmakt til å opptre som byggherre på vegne av
fylkeskommunen med de retter og plikter som forskriften gir.
Generell fullmakt ved grunnerverv på vegsektoren
Fylkesrådmannen har fullmakt til å representere fylkeskommunen ved skjønn,
overskjønn, jordskifte og kartforretning.
Midlertidig fullmakt ifm forvaltningsreformen
Dersom forskrifter trer i kraft før fylkestinget har behandlet ny sak om delegasjon, blir
myndighet delegert slik:
Fylkesrådmannen har fullmakt til å fatte vedtak i kurante saker som ikke er av
prinsipiell karakter, ellers er det fylkesutvalget som har fullmakt til å fatte vedtak.
Det ble protokollert:
Klara Tveit, SV fremmet følgende forslag:
Endring: Lov om akvakultur ….
Nye konsesjoner behandles av fylkestinget etter innstilling fra regional- og
kulturutvalget som fagutvalg.
Regional- og kulturutvalget gis myndighet til å utarbeide forslag til lokale
fiskerireguleringer og forvaltningsplaner for tang og tare. Godkjenning legges
til fylkestinget.
Endring: Midlertidig fullmakt ifm forvaltningsreformen
Dersom forskrifter trer i kraft før fylkestinget har behandlet ny sak om
delegasjon, blir myndighet delegert slik:
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Fylkesutvalget har fullmakt til å fatte vedtak.
Votering:
Tveits forslag / akvakultur fikk 2 stemmer (SV) og falt.
Tveits forslag / midlertidig fullmakt tiltres enstemmig.
Innstillingen med Tveits forslag / midlertidig fullmakt tiltres enstemmig.
Vedtak:
I Fylkestingets delegasjonsreglementer blir det gjort slike endringer/tillegg, som vil bli
innarbeidet i de respektive reglementene:
Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) av 29.05.1981 nr 38
§ 21, 2. ledd
Fylkesutvalget har fullmakt til for bestemte områder og tidsrom å øke eller minske
avstanden på 2 km fra land, under dette også holmer og skjær, der det er forbudt å
drive jakt fra motorbåt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med motor.
§ 51, 1. ledd
Regional- og kulturutvalget har fullmakt til å godkjenne fastsetting av skuddpremie.

Regional- og kulturutvalget har fullmakt til å fordele tilskudd til lokale vilttiltak fra det
statlige viltfondet.
Lov om akvakultur av 17.06.2005 nr 79
§ 6 jf forskrift av 18.12.2009 nr 1707 om endring i havbeiteforskriften
§ 6 jf forskrift av 18.12.2009 nr 1711 om endring i A-registerforskriften
§ 6 jf forskrift av 18.12.2009 nr 1727 om endring i forskrift om tillatelse til akvakultur
av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret.
§ 6 jf forskrift av 18.12.2009 nr 1838 om endring i laksetildelingsforskriften
Regional- og kulturutvalget gis fullmakt til å gi nye konsesjoner. For øvrige tillatelser
etter ovennevnte forskrifter delegeres fylkesrådmannen myndighet, inklusiv
plassering av løyver gitt av Regional- og kulturutvalget.
Regional- og kulturutvalget gis myndighet til å utarbeide forslag til lokale
fiskerireguleringer og til å godkjenne forvaltningsplaner for tang og tare.
Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser av 06.06.2008 nr 37
§8a
- jf forskrift av 22.12.2009 nr 1745 om regulering av sel på norskekysten
§ 8 og § 10. Fylkesrådmannen har fullmakt til å gi tillatelser til fangst av sel.
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§ 13
Tildeling av skolekvoter delegeres til Regional- og kulturutvalget
Lov om fagskoleutdanning av 20.06.2003 nr 56
§ 8, 1.ledd
Fylkesutvalget har fullmakt til å tildele tilskudd til tilbydere av godkjent
Fagskoleutdanning, etter søknad.
Lov om skjønn og ekspropriasjonssaker av 01.06.1917 nr 1
§§ 4 og 32 jfr. § 48
Fylkesrådmannen har fullmakt til å kreve skjønn, overskjønn eller takst.
Lov om tinglysing av 07.06.1935 nr 2
§6
Fylkesrådmannen har fullmakt til å kreve tinglyst dokument som gjelder grunnerverv
til fylkesveganlegg.
Lov om oreigning av fast eigedom av 23.10.1959 nr 3
§ 25
Fylkesrådmannen har fullmakt til å søke om forhåndstiltredelse.
Veglov av 21.06.1963 nr 23
§ 29, 4. ledd
Fylkesrådmannen har fullmakt til for særskilt strekning å sette byggegrensen til en
mindre avstand enn den som er nevnt i andre ledd, likevel ikke mindre 15 meter.
§ 29, 5. ledd andre punktum
Fylkesrådmannen har fullmakt til i særlige tilfeller å fastsette en annen byggegrense
for det enkelte krysset.
§ 30, 4. ledd
Fylkesrådmannen har fullmakt til å gi retningslinjer for plassering av skogsvirke ved
fylkesveg.
§ 38
Fylkesrådmannen har fullmakt til å nedlegge ned byggeforbud i område for planlagt
veg og forlenge fristen for når forbudet skal falle bort.
§ 44
Fylkesrådmannen har fullmakt til å kreve at eier eller bruker av grunn ved vegen skal
flytte eller endre gjerdet mot vederlag.
§ 45
Fylkesrådmannen har fullmakt til å fastsette plassering av gjerde.
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§ 47
Fylkesrådmannen har fullmakt til å kreve gjerde flyttet, revet, endret eller satt i stand
når det er oppsatt eller innrettet i strid med det som er fastsatt i eller med hjemmel i §
45.
§ 50
Fylkesrådmannen er vegmyndighet etter denne paragrafen om eiendomsinngrep mot
vederlag etter skjønn.
§ 57
Fylkesrådmannen er vegmyndighet etter denne paragrafen om tillatelse til inngrep på
eller nær eiendomsområdet til offentlig veg.
Lov om jordskifte o.a. (jordskifteloven) av 21.12.1979 nr 77
§ 5, 9. ledd
Fylkesrådmannen har fullmakt til å kreve jordskifte og være partsrepresentant i
forbindelse med jordskifte.
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) av
17.06.2005 nr 62 jf forskrift 03.08.2009 nr 1028 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften)
Fylkesrådmannen har fullmakt til å opptre som byggherre på vegne av
fylkeskommunen med de retter og plikter som forskriften gir.
Generell fullmakt ved grunnerverv på vegsektoren
Fylkesrådmannen har fullmakt til å representere fylkeskommunen ved skjønn,
overskjønn, jordskifte og kartforretning.
Midlertidig fullmakt ifm forvaltningsreformen
Dersom forskrifter trer i kraft før fylkestinget har behandlet ny sak om delegasjon, blir
myndighet delegert slik:
Fylkesutvalget har fullmakt til å fatte vedtak.

Sak:

FT-4/10
REGIONALPLAN FOR ENERGI OG KLIMA I ROGALAND

Innstilling:
.1 Regionalplan for energi og klima vedtas med følgende hovedmål
Arkivsaksnr.:10/2911-5
Reg.dato: 18.02.2010

Løpenr: 8210/10
Arkivnr:
Side 10

•

Rogaland skal produsere 4 TWH ny fornybar energi innen 2020

•

Rogaland skal redusere sitt energiforbruk med 20% i fht 2005 korrigert i fht
befolkningsøkningen

•

Rogaland skal innen 2020 redusere sitt utslipp av klimagasser med
600 000 tonn CO2 – ekvivalenter – når storindustrien holdes utenfor.

.2 Teksten i plandokumentet revideres i samsvar med merknader og justeringer i
saksforelegget. Rådmannen bes om å vurdere om det kan være
hensiktsmessig å utarbeide handlings planer innen for alle eller enkelte deler
av de sektorer som omfattes av energi og klimaplanen.
.3 Utslippskuttet i fra areal og transportsektoren (400 000 tonn CO2 – ekv)
legges tilgrunn. (Nasjonal Transportplan)
Følgende tiltak tas ut av planen:
• Innføring av regional parkeringspolitikk med bl.a parkeringsavgifter på alle
kjøpesentra.
•

Vegprising (rushtidsavgift)

•

Trafikantbetaling som innebærer støtte til drift av kollektivtrafikken

Følgende tiltak tas inn i planen:
• Det innføres en prøveordning som tillater kjøring i kollektivfelt for personbil
med tre eller flere personer.
•

Rogaland fylkeskommune vil kartlegge hvor mye av dagens varer og gods
som kan overføres til jernbane eller fraktes med skip

•

Rogaland fylkeskommune vil ha økt fokus på utslipp fra skipstrafikken og tiltak
for å redusere utslipp for denne når skipene ligger i land. Konkrete tiltak
igangsettes i samarbeid med kommunene.

•

Administrasjonen bes følge Interregprosjektet Clean North Sea Shipping (A
contribution to the upcoming EU North Sea Strategy) hvor Hordaland
fylkeskommune er leadpartner.

.4 Det forutsettes at arbeidet med handlingsplan for redusert energibruk og
utslippskutt i egen virksomhet starter opp i 2010. Det bes om egen sak i juni
med oversikt over hvilke mål og områder som handlingsplanen vil omhandle.
•

Som et ledd i det holdningskapende arbeid utfordres fylkeskommunens
videregående skoler (lærere og elever) til bidra til å oppnå
handlingsplanen mål. For å stimulere dette arbeidet vurderes opprettelse
av en egen pris.
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•

Rogaland fylkeskommune vil vurdere å få igangsatt driftsingeniørutdanning
som fagskoleutdanning knyttet til bioenergianleggene.

•

Det bes om egen sak med vurdering om oppbygging av eget
kompetansesenter for bioenergi i Rogaland

.5 Kunnskaps- og teknologiutviklingen innen energi og klima området utvikles
raskt. Det forutsettes at strategi og tiltaksdelen av planen rulleres hvert 2. år.
Regionalplanen for energi og klima rulleres i løpet av neste 4. års periode.
Planen rulleres målt opp mot beste praksis.
.6 I tillegg til å utarbeide en ordning med mulighet for innbetaling av klimakvoter
til et regionalt fond bes det om at det overfor staten tas et initiativ for at staten
kjøper klimakvoter av kommunene.
.7 Følgende tiltak følges i tillegg opp overfor staten
•

Rogaland Fylkeskommune vil prioritere tiltak for bruk av bioresten i
forbindelse med biogassanlegg. Hovedutfordringen for å få realisert
anleggene er håndteringen av restavfallet etter at gass er fjernet.

•

Staten må gi betydelige og sterkere incentiver og forutsigbare
rammebetingelser for å fremme overgangen til fornybar energi.

•

I tillegg må sentrale myndigheter gi en avklaring av tilskudds- og
finansieringsordninger og avgifter for bioenergi både i landbruket og
i skogbruket

Det ble protokollert:
Ragnhild Osmundsen, H fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, FrP, KrF:
.1 Regionalplan for energi og klima vedtas med følgende hovedmål
•

Rogaland skal produsere 4 TWH ny fornybar energi innen 2020

•

Rogaland skal redusere sitt energiforbruk med 20% i fht 2005 korrigert i
fht befolkningsøkningen

•

Rogaland skal innen 2020 redusere sitt utslipp av klimagasser med
750 000 tonn CO2-ekvivalenter – når storindustrien holdes utenfor.

.2 Teksten i plandokumentet revideres i samsvar med merknader og justeringer i
saksforelegget. Rådmannen bes om å vurdere om det kan være hensiktsmessig å utarbeide handlingsplaner innen for alle eller enkelte deler av de sektorer
som omfattes av energi og klimaplanen.
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.3a Utslippskuttet i fra areal og transportsektoren (550 000 tonn CO2-ekvivalenter)
legges til grunn. (Nasjonal Transportplan)
Følgende tiltak skal ikke være en del av planen:
.b

Innføring av regional parkeringspolitikk med bl.a parkeringsavgifter på alle
kjøpesentra.

.c

Vegprising (rushtidsavgift)

.d

Trafikantbetaling som innebærer støtte til drift av kollektivtrafikken
Følgende tiltak tas inn i planen:

e.

Det innføres en prøveordning som tillater kjøring i kollektivfelt for personbil
med tre eller flere personer.

.f

Rogaland fylkeskommune vil kartlegge hvor mye av dagens varer og gods
som kan overføres til jernbane eller fraktes med skip og hvor stor reduksjon i
utslipp av klimagasser dette vil gi.

.g

Rogaland fylkeskommune vil ha økt fokus på utslipp fra skipstrafikken og tiltak
for å redusere utslipp for denne når skipene ligger i land. Konkrete tiltak igangsettes i samarbeid med aktuelle kommuner. Tall for utslipp av klimagasser
innarbeides ved rullering av planen.

.h

Administrasjonen bes følge Interregprosjektet Clean North Sea Shipping (A
contribution to the upcoming EU North Sea Strategy) hvor Hordaland fylkeskommune er leadpartner.
.4a Det forutsettes at arbeidet med handlingsplan for redusert energibruk og utslippskutt i egen virksomhet starter opp i 2010. Det bes om egen sak i juni
med oversikt over hvilke mål og områder som handlingsplanen vil omhandle.

.b

Som et ledd i det holdningsskapende arbeid utfordres fylkeskommunens
videregående skoler (lærere og elever) til å bidra til å oppnå handlingsplanens
mål. For å stimulere dette arbeidet vurderes opprettelse av en egen pris.

.c

Rogaland fylkeskommune vil vurdere å få igangsatt driftsingeniørutdanning
som fagskole-/universitetsutdanning knyttet til bioenergianleggene.

.d

Det bes om egen sak med vurdering om oppbygging av eget nasjonalt kompetansesenter for bioenergi i Rogaland.
.5 Kunnskaps- og teknologiutviklingen innen energi og klima området utvikles
raskt. Det forutsettes at strategi og tiltaksdelen av planen rulleres hvert 2. år.
Regionalplanen for energi og klima rulleres i løpet av neste 4. års periode.
Planen rulleres målt opp mot beste praksis.
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.6 I tillegg til å utarbeide en ordning med mulighet for innbetaling av klimakvoter
til et regionalt fond bes det om at det overfor staten tas et initiativ for at staten
kjøper klimakvoter av kommunene.
.7 Følgende tiltak følges i tillegg opp overfor staten
.a

Rogaland Fylkeskommune vil prioritere tiltak for bruk av bioresten i forbindelse
med biogassanlegg. Hovedutfordringen for å få realisert anleggene der
håndteringen av restavfallet etter at gass er fjernet.

.b

Staten må gi betydelige og sterkere incentiver og forutsigbare rammebetingelser for å fremme overgangen til fornybar energi, f.eks. grønne
sertifikater.

.c

I tillegg må sentrale myndigheter gi en avklaring av tilskudds- og finansieringsordninger og avgifter for bioenergi både i landbruket og i skogbruket.

.d

Staten må vurdere konsekvensene for kraftkommuner som konverterer til
bioenergi.

Sven Olsen, FrP fremmet følgende forslag:
Fylkestinget er negativ til at trafikantbetalingen skal videreføres i byområdene og
mener at staten må ta et langt større ansvar for finansiering av veg-, gang og
sykkelnett.
Rune Tvedt, SV fremmet følgende forslag
(pkt. 1,2,3 og 5 i samsvar med fylkesrådmannens innstilling til FU):

.1.

Regionalplan for energi og klima i Rogaland vedtas med følgende hovedmål:
o Rogaland skal produsere 4 TWh ny fornybar energi innen 2020
o Rogaland skal redusere sitt energiforbruk med 20 prosent i fht 2005,
korrigert i fht befolkningsøkning
o Rogaland skal innen 2020 redusere sitt utslipp av klimagasser med 750
000 tonn CO2-ekvivalenter – når stor-industrien holdes utenfor

.2.

Teksten i plandokumentet revideres i samsvar med merknader og justeringer i
saksforelegget

.3.

Det forutsettes at planens høyeste mål på utslippskutt i fra areal og
transportsektoren (550 000 tonn CO2-ekv) legges til grunn. Dette
representerer 20 prosents reduksjon av utslippet i fra transportsektoren målt i
forhold til 2005.

.4.

Fylkeskommunens virksomheter miljøsertifiseres i løpet av fire år. Dette gjøres
i henhold til hensiktsmessige sertifiseringsordninger for den enkelte
virksomhet.
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.5.

Det forutsettes at Regionalplan for energi og klima rulleres i løpet av neste 4
års periode.

.6

Framtidige planer i fylkeskommunen skal inneholde klimaregnskap

--Forslag til endringer i plandokumentet:
Side 57, kulepunkt 4
Utarbeide ordning med mulighet for innbetaling av klimakvoter til et regionalt
fond for støtte/utvikling av energieffektivisering og reduksjon av
klimagassutslipp
tas ut.
Side 53 – Nytt kulepunkt:
Båndlegge areal til framtidig bane mellom Risavika og godsterminal på
Ganddal
Siv-Len Strandskog, AP fremmet følgende forslag:
Alternativ til fellesforslaget pkt. 3d:
Inntekter fra trafikantbetaling skal kunne nyttes til dekning av driftskostnader for
kollektivtrafikken.
Alternativ til fellesforslaget pkt. 3e:
Det legges fram en sak som utreder konsekvensene av å innføre en prøveordning
som tillater godstrafikk og personbil med tre eller flere personer i kollektivfelt.
Alternativ til fellesforslaget pkt. 3g:
Rogaland fylkeskommune vil ha økt fokus på utslipp fra skipstrafikken.
Rogaland fylkeskommune il ta initiativ til et samarbeid med aktuelle kommuner /
havneselskap for å sikre landstrøm til skipstrafikken, og dermed stoppe skipenes
bruk av egne havneaggregat når de ligger til land / kai.
Tall for utslipp av klimagasser innarbeides ved rullering av planen.
Jarle Nilsen, AP fremmet følgende forslag til endring i plandokumentet:
Side 29 – ”Utbygging av annen fornybar kraftproduksjon… - Tiltak”
Setningen: ”Etablering av MET-senter på Karmøy” strykes og erstattes av:
”Arbeide for å videreutvikle MET-senteret på Karmøy og at det etableres
utprøvingsområder for Marine energi teknologi.”
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Solveig Ege Tengesdal, KrF fremmet følgende tilleggsforslag, som pkt. 7e i
fellesforslaget:
Fylkestinget mener staten har et finansieringsansvar for å få etablert høyverdige
kollektivtilbud i bynære områder.
Votering:
Olsens forslag fikk 10 stemmer (FrP) og falt.
Tvedts forslag fikk 2 stemmer (SV) og falt
Nilsens forslag tiltres enstemmig.
Fellesforslaget pkt. 1 og 2 tiltres enstemmig.
Fellesforslaget pkt. 3a tiltres enstemmig
Fellesforslaget pkt. 3b tiltres med 28 mot 19 stemmer (AP, SP, SV, V)
Fellesforslaget pkt. 3c tiltres med 27 mot 20 stemmer (AP, SP, SV, V, PP)
Fellesforslaget pkt. 3d tiltres med 27 mot 20 stemmer (AP, SP, SV, V, PP) som ble
avgitt for Strandskogs alternative forslag.
Strandskogs forslag til pkt. 3e fikk 18 stemmer (AP, SP, V, PP) og falt
Fellesforslaget pkt. 3e tiltres med 27 mot 20 stemmer (AP, SP, V, SV, PP)
Fellesforslaget pkt. 3f tiltres enstemmig.
Fellesforslaget pkt. 3g tiltres med 33 mot 14 stemmer (AP, SV, PP) som ble avgitt for
Strandskogs alternative forslag.
Fellesforslaget pkt. 3h tiltres enstemmig.
Fellesforslaget pkt. 4 a, b, c, d tiltres enstemmig
Fellesforslaget pkt. 5 tiltres enstemmig
Fellesforslaget pkt. 6 tiltres med 45 mot 2 stemmer (SV)
Fellesforslaget pkt. 7a tiltres enstemmig
Fellesforslaget pkt. 7b tiltres med 45 mot 2 stemmer (SV)
Fellesforslaget pkt. 7c tiltres enstemmig
Fellesforslaget pkt. 7d tiltres med 45 mot 2 stemmer (SV)
Tengesdals forslag til pkt. 7e tiltres med 45 mot 2 stemmer (SV)

Vedtak:
.1 Regionalplan for energi og klima vedtas med følgende hovedmål
•

Rogaland skal produsere 4 TWH ny fornybar energi innen 2020

•

Rogaland skal redusere sitt energiforbruk med 20% i fht 2005 korrigert i
fht befolkningsøkningen

•

Rogaland skal innen 2020 redusere sitt utslipp av klimagasser med
750 000 tonn CO2-ekvivalenter – når storindustrien holdes utenfor.

.2 Teksten i plandokumentet revideres i samsvar med merknader og justeringer i
saksforelegget, med følgende tillegg:
Side 29 – ”Utbygging av annen fornybar kraftproduksjon… - Tiltak”
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Setningen: ”Etablering av MET-senter på Karmøy” strykes og erstattes
av:
”Arbeide for å videreutvikle MET-senteret på Karmøy og at det
etableres utprøvingsområder for Marine energi teknologi.”
Rådmannen bes om å vurdere om det kan være hensiktsmessig å utarbeide
handlingsplaner innen for alle eller enkelte deler av de sektorer som omfattes
av energi og klimaplanen.
.3a Utslippskuttet i fra areal og transportsektoren (550 000 tonn CO2-ekvivalenter)
legges til grunn. (Nasjonal Transportplan)
Følgende tiltak skal ikke være en del av planen:
.b

Innføring av regional parkeringspolitikk med bl.a parkeringsavgifter på alle
kjøpesentra.

.c

Vegprising (rushtidsavgift)

.d

Trafikantbetaling som innebærer støtte til drift av kollektivtrafikken
Følgende tiltak tas inn i planen:

e.

Det innføres en prøveordning som tillater kjøring i kollektivfelt for personbil
med tre eller flere personer.

.f

Rogaland fylkeskommune vil kartlegge hvor mye av dagens varer og gods
som kan overføres til jernbane eller fraktes med skip og hvor stor reduksjon i
utslipp av klimagasser dette vil gi.

.g

Rogaland fylkeskommune vil ha økt fokus på utslipp fra skipstrafikken og tiltak
for å redusere utslipp for denne når skipene ligger i land. Konkrete tiltak igangsettes i samarbeid med aktuelle kommuner. Tall for utslipp av klimagasser
innarbeides ved rullering av planen.

.h

Administrasjonen bes følge Interregprosjektet Clean North Sea Shipping (A
contribution to the upcoming EU North Sea Strategy) hvor Hordaland fylkeskommune er leadpartner.
.4a Det forutsettes at arbeidet med handlingsplan for redusert energibruk og utslippskutt i egen virksomhet starter opp i 2010. Det bes om egen sak i juni
med oversikt over hvilke mål og områder som handlingsplanen vil omhandle.

.b

Som et ledd i det holdningsskapende arbeid utfordres fylkeskommunens
videregående skoler (lærere og elever) til å bidra til å oppnå handlingsplanens
mål. For å stimulere dette arbeidet vurderes opprettelse av en egen pris.
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.c

Rogaland fylkeskommune vil vurdere å få igangsatt driftsingeniørutdanning
som fagskole-/universitetsutdanning knyttet til bioenergianleggene.

.d

Det bes om egen sak med vurdering om oppbygging av eget nasjonalt kompetansesenter for bioenergi i Rogaland.
.5 Kunnskaps- og teknologiutviklingen innen energi og klima området utvikles
raskt. Det forutsettes at strategi og tiltaksdelen av planen rulleres hvert 2. år.
Regionalplanen for energi og klima rulleres i løpet av neste 4. års periode.
Planen rulleres målt opp mot beste praksis.
.6 I tillegg til å utarbeide en ordning med mulighet for innbetaling av klimakvoter
til et regionalt fond bes det om at det overfor staten tas et initiativ for at staten
kjøper klimakvoter av kommunene.
.7 Følgende tiltak følges i tillegg opp overfor staten

.a

Rogaland Fylkeskommune vil prioritere tiltak for bruk av bioresten i forbindelse
med biogassanlegg. Hovedutfordringen for å få realisert anleggene der
håndteringen av restavfallet etter at gass er fjernet.

.b

Staten må gi betydelige og sterkere incentiver og forutsigbare rammebetingelser for å fremme overgangen til fornybar energi, f.eks. grønne
sertifikater.

.c

I tillegg må sentrale myndigheter gi en avklaring av tilskudds- og finansieringsordninger og avgifter for bioenergi både i landbruket og i skogbruket.

.d

Staten må vurdere konsekvensene for kraftkommuner som konverterer til
bioenergi.

.e

Fylkestinget mener staten har et finansieringsansvar for å få etablert
høyverdige kollektivtilbud i bynære områder.

Sak:

FT-5/10
FYLKESKOMMUNAL FORSKRIFT TIL SKOLEREGLEMENT

Innstilling:
Vedlagte forslag godkjennes som Fylkeskommunal forskrift til ordensreglement for
elever i videregående skoler i Rogaland.
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Opplæringsutvalget gir fylkesrådmannen fullmakt til å endre foreliggende forslag til
ordensreglement §5 i tråd med statsrådens svar i Stortinget.
Det ble protokollert:
Solveig Ege Tengesdal, KrF fremmet følgende endringsforslag:
Kap 4.3 Adferd,kulepunkt 3, endres slik:
• Røyking og bruk av snus er ikke tillatt på skolens inne- og uteområde
Votering:
Tengesdals forslag fikk 22 stemmer (AP, KrF, Sp, PP, Hetland Mong/H) og falt
Innstillingen tiltres enstemmig.
Vedtak:
Vedlagte forslag godkjennes som Fylkeskommunal forskrift til ordensreglement for
elever i videregående skoler i Rogaland.
Opplæringsutvalget gir fylkesrådmannen fullmakt til å endre foreliggende forslag til
ordensreglement §5 i tråd med statsrådens svar i Stortinget.

Sak:

FT-6/10
STATUSRAPPORT KARRIEREVEILEDNINGSSENTRENE 2009

Innstilling:
Statusrapport for karriereveiledningssentrene 2009 tas til orientering.
Opplæringsutvalget ber rådmannen om å ta et nytt initiativ for å få til en
samlokalisering med NAV for Karriereveiledningssenteret i Stavanger.
Det ble protokollert:
Elin Hetland Mong, H fremmet følgende fellesforslag på vegne av AP, H, FrP, KrF:
Fylkestinget ber om at det utarbeides en strategi for å øke karrieresentrenes
kompetanse innen rådgivning / veiledning til personer med funksjonsnedsettelse, slik
at de får kyndig hjelp til å kunne velge utdanninger som gir reelle jobbmulighet når de
er ferdig utdannet.
Votering:
Innstillingen tiltres enstemmig.
Fellesforslaget tiltres enstemmig.
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Vedtak:
.1

Statusrapport for karriereveiledningssentrene 2009 tas til orientering.

.2

Opplæringsutvalget ber rådmannen om å ta et nytt initiativ for å få til en
samlokalisering med NAV for Karriereveiledningssenteret i Stavanger.

.2

Fylkestinget ber om at det utarbeides en strategi for å øke karrieresentrenes
kompetanse innen rådgivning / veiledning til personer med
funksjonsnedsettelse, slik at de får kyndig hjelp til å kunne velge utdanninger
som gir reelle jobbmulighet når de er ferdig utdannet.

Sak:

FT-7/10
MELDING OM KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGETS
VIRKSOMHET I 2009

Innstilling:
I samsvar med vedtak.
Votering:
Innstillingen tiltres enstemmig.
Vedtak:
Melding om kontroll- og kvalitetsutvalgets virksomhet for 2009 tas til orientering.

Sak:

FT-8/10
REGISTRERING AV INVENTAR OG UTSTYR
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Innstilling:
.1

Forvaltningsrevisjonsrapporten Registrering av inventar og utstyr tas til
orientering.

.2

Rapporten oversendes fylkesrådmannen. Fylkesrådmannen tar stilling til
rapportens anbefalinger. Kontroll- og kvalitetsutvalget skal ha melding om
hvordan rapporten er fulgt opp.

Det ble protokollert:
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Janne Johnsen, H fremmet følgende forslag:
.1

Rapporten oversendes fylkesrådmannen for oppfølging av de angitte
forslagene til forbedringer knyttet til registrering av inventar og utstyr,
herunder:
- gjennomgang av reglement or rutiner iht revisjonens anbefalinger
- håndtering av manglende etterlevelse av regelverket
- fysisk kontroll av at utstyr eksisterer (gjelder særlig utstyr av
vesentlig verdi og utstyr som er risikoutsatt)
- håndtering av avhendelse, avgang av utstyr

.2

Nytt / revidert reglement legges fram for fylkestinget snarest, og senest innen
møtet i juni 2010.

.3

Kontroll- og kvalitetsutvalget får melding om hvordan rapportens vurderinger
og anbefalinger konkret er blitt fulgt opp.

Votering:
Johnsens forslag tiltres enstemmig mens innstillingen fikk 0 stemmer og falt.
Vedtak:
.1

Rapporten oversendes fylkesrådmannen for oppfølging av de angitte
forslagene til forbedringer knyttet til registrering av inventar og utstyr,
herunder:
- gjennomgang av reglement or rutiner iht revisjonens anbefalinger
- håndtering av manglende etterlevelse av regelverket
- fysisk kontroll av at utstyr eksisterer (gjelder særlig utstyr av
vesentlig verdi og utstyr som er risikoutsatt)
- håndtering av avhendelse, avgang av utstyr

.2

Nytt / revidert reglement legges fram for fylkestinget snarest, og senest innen
møtet i juni 2010.

.3

Kontroll- og kvalitetsutvalget får melding om hvordan rapportens vurderinger
og anbefalinger konkret er blitt fulgt opp.

Sak:

FT-9/10
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV: ELISABETH SJO
JESPERSEN - H, GUDBJØRG LANDE - H, LEIF INGE WESTBØ - H

Innstilling:
I samsvar med vedtak.
Votering:
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Innstillingen tiltres enstemmig.
Vedtak:
.1

Elisabeth Sjo Jespersen, H fritas med virkning fra 17.02.10 fra følgende verv:
Medlem i Jernbaneforum Sør
Medlem i Vannregion 3, syd-vest

.2

Gudbjørg Lande, H fritas med virkning fra 17.02.10 fra følgende verv:
Medlem i Opplæringsutvalget

.3

Leif-Inge A. Westbø, H fritas med virkning fra 17.02.10 fra følgende verv:
1. varamedlem i Opplæringsutvalget

.4

Det foretas følgende opprykk / nyvalg med virkning fra 17.02.10:
-

Opplæringsutvalget
Som nytt medlem velges: May Høie Håland
Opprykk / nyvalg varamannslisten:
.1 vara
Ragnhild Osmundsen
.2 vara
Leif Erik Egaas
.3 vara
Bjørn Enoksen
.4 vara
Helene Barkved
.5 vara
Ole Marius Knutsen (ny)
.6 vara
Olav Frafjord (ny)

-

-

Jernbaneforum Sør
Som nytt medlem velges (opprykk fra vara):
Som nytt varamedlem velges:

Leif Erik Egaas
Ragnvald Nilsen

Vannregion 3, syd-vest
Som nytt medlem velges: Ragnhild Osmundsen

Stavanger 18. februar 2010

Tom Tvedt
Fylkesordfører
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Ragnhild Holte
fylkestingssekretær
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