
Til kommunestyrets møte 25.11. er det kommet følgende spørsmål til ordfører knyttet til 

den økonomiske situasjonen i Haugalandspakken og forholdet til «Ny fylkesveg 47, Åkra 

sør – Veakrossen»: 

 

1. Spørsmål fra representanten Nils Wergeland Krog (MDG): 

Gjennom media er det nå blitt kjent at Samferdselsminister Jon Georg Dale har bekreftet at det er et 

gap mellom Haugalandspakkens tilgjengelige midler (frem til 2023) og pakkens vedtatte prosjekter på i 

størrelsesorden 2,44 milliarder. Dette forutsetter at den omsøkte takstendringen ikke innvilges, noe 

som virker sannsynlig gitt det politiske klima rundt bompenger i Norge for tiden. 

 

Ordføreren har mange ganger offentlig hevdet at omkjøringsvegen Åkra syd-Veakrossen er 

fullfinansiert, og at pengene sågar «står på bok», senest i pressekonferansen da Posisjonens 

samarbeidsavtale ble presentert etter valget. 

 

Samtidig har Ordføreren nylig kommet med utspill i media hvor han tar til orde for blant annet å 

skrote et veiprosjekt i Haugesund kommune, nemlig Fagerheim-Ekrene, for å bedre økonomien i 

Haugalandspakken, noe det vel er grunn til å tro at de styrende organer i Haugesund kommune 

sannsynlig vis vurderer noe annerledes. 

 

I den forbindelse ønsker Miljøpartiet de Grønne svar på følgende spørsmål: 

 

1.)  Er Ordføreren fremdeles av den oppfatning at omkjøringsvegen Åkra syd-Veakrossen er 

fullfinansiert? 

 

2.)  Kan ordføreren opplyse om hvordan prosessen rundt inndekningen av differansen mellom 

tilgjengelige midler og allerede vedtatt prosjekter i Haugalandspakken vil foregå fremover? 

 

3)  Vil Karmøy kommunestyre få anledning til å komme med innspill på hvilke prosjekter i 

Haugalandspakken som bør ofres, reduseres eller fullføres slik de per dags dato er vedtatt, eller vil det 

være kommunens representanter i Haugalandspakkens styre, Ordfører og Varaordfører, som personlig 

forestår disse vurderinger/prioriteringer?    

 

 

2. Spørsmål fra representanten Odd Magne Hansen (SV): 

Det har i lang tid vært stilt spørsmål om økonomien i Haugalandspakken. Det ser ikke ut til at det er 

rom for å gjennomføre alle gjenstående prosjekter. Forutsetningene har endret seg. Prosjektene har 

blitt dyrere enn opprinnelig planlagt og finansiering i form av økte bompengesatser ser ikke lenger ut 

til å være aktuelt. 

Statens Vegvesen og ordføreren har tidligere opplyst at Omkjøringsveien er fullfinansiert. Dette 

stemmer åpenbart ikke all den tid Stortinget ikke har vedtatt bompengeøkning og at det ifølge 

samferdselsministeren kun står 260 millioner på bok. 

Da styringsgruppen var samlet i september ble det klart at det måtte kuttes prosjekter for minst 1,55 

milliarder. På et skriftlig spørsmål fra SVs stortingsrepresentant Solfrid Lerbrekk har 

samferdselsministeren nylig informert om at det mangler 2,44 milliarder for å kunne finansiere alle 

veiprosjektene i pakken. Dette er nesten en milliard mer enn det styringsgruppen har lagt til grunn. 



Kort oppsummert kan en konkludere med følgende: 

 Haugalandspakken er ikke fullfinansiert 

 Det er ikke nok penger til å gjennomføre alle veiprosjektene 

 Omkjøringsveien er et av veiprosjektene som trolig ikke kan realiseres som planlagt 

På denne bakgrunn vil jeg be ordføreren svare på følgende spørsmål: 

1. Har styringsgruppa for Haugalandspakken og politikere i Karmøy blitt feilinformert 

om den økonomiske situasjonen i Haugalandspakken?  

2.  Karmøy har allerede mottatt betydelige midler fra Haugalandspakken og har i 

utgangspunktet «krav» på omlag en tredjedel av tilgjengelige midler. Hva er det som 

gjør at ordføreren tror at Karmøy skal få nærmere to tredjedeler av de gjenstående 

midlene til finansiering av Omkjøringsveien? 

3.  Ordføreren har uttalt til formannskapet at det må kuttes i andre store prosjekter i 

Haugalandspakken enn Omkjøringsveien på bakgrunn av den økonomiske 

situasjonen. Har ordføreren tenkt over hvilke andre alternativer vi har dersom det 

viser seg at det ikke er mulig å realisere Omkjøringsveiprosjektet? 

 

 

3. Spørsmål fra representanten Tor Asle Grønningen (Sp): 

Kan ordføreren gi noen informasjon/signaler om reelle alternative løsninger for 

Åkra sentrum og Veakrossen dersom det ikke er penger nok til å fullføre omkjøringsvegen? 

  

 

4. Spørsmål fra representanten Dag Inge Århus (H): 

Bakgrunn for spørsmålet: 

15.november i år hadde Haugesunds avis en sak med tittel «Ordfører anbefaler kutt i store prosjekter». 

Bakgrunnen for overskriften var en uttalelse fra ordfører Jarle Nilsen etter styringsgruppemøte i 

Haugalandspakken i september, samt en redegjørelse på Stortinget fra samferdselsministeren på 

Stortinget nå i november. Der kunne samferdselsministeren opplyse om at Haugalandspakken trolig 

mangler 2,44 milliarder og ikke 1,55 milliarder (1,55 var beløpet som ble referert til etter 

styringsgruppen møte i september). 

Vi har stor forståelse for behovet for å se på prioriteringslisten ut fra de økonomiske aspektene, men det 

er viktig at vi nå sikrer en felles tilnærming i regionen som sikrer gjennomføring av flest mulig av de 

prioriterte prosjektene. For Karmøy er strekningen Vea – Åkra sør fortsatt det høyest prioriterte 

tiltaket. Dernest er det viktig at prioritering, og eventuelle kutt, diskuteres i de fora som er satt til å 

forvalte dette – nettopp for å unngå at dette ender opp som en krangel i media om hvilke prosjekter 

som må nedprioriteres. 

Karmøy Høyre har tillit til den jobben som ordføreren er satt til å gjøre på vegne av kommunen i 

styringsgruppen og regner med at uttalelsene var en glipp i en forståelig frustrerende situasjon. Men 

nå må vi få regionsamarbeidet inn i ett mer konstruktivt spor enn det vi har sett i det siste – der 

eksempelvis saken om fastlands-Karmøy fra vår nabokommune heller ikke har gagnet det 

interkommunale samarbeidet. 



Spørsmål: 

Kan ordføreren redegjøre bakgrunn for at han gikk ut i media med konkrete forslag til kutt i vedtatte 

prosjekter i Haugalandspakken før dette er drøftet i styringsgruppe, eller i eierkommunene? Jeg, og 

resten av Høyres gruppe, registrerer at ordføreren heldigvis presiserer at dette er hans egne tanker. 

Ettersom ordføreren er vår representant i styringsgruppen er vi likevel bekymret for 

samarbeidsklimaet i styringsgruppen, da en i den rollen neppe kan forvente å få tenke «egne tanker» 

uten at dette tolkes i en bestemt retning av de andre kommunene i samarbeidet. 

 

Ordførerens svar: 
Jeg har valgt å se de innkomne spørsmål i sammenheng og har valgt å 
gi et samlet svar til representantene. 
 
Jeg har vært i kontakt med leder for Haugalandspakkens administrasjon 
og kan opplyse følgende: 
 

 De tallene for Haugalandspakkens økonomi som ble presentert for 
styringsgruppen i møte den 03.10.19, er korrekt. Det er også 
korrekt at takstøkningen som er vedtatt av fylkestinget i Rogaland 
er en forutsetning for at alle prioriterte prosjekter skal kunne 
realiseres. 
 

 «Ny fv47 Åkra sør – Veakrossen» er fullfinansiert og et prioritert 
prosjekt i Haugalandspakken. Det kunne vært startet opp i 2010 
om det hadde vært godkjente planer for vegstrekningen.  
 
Dersom KMD godkjenner kommunestyrets reguleringsplan er det i 
dag også budsjettmessig dekning i Haugalandspakken for å 
realisere prosjektet. Arbeidet med detaljplanlegging, grunnerverv 
og anbudsutlysning vil bli videreført med høy prioritet. Vurdering av 
alternativ bruk av midler på andre prosjekter er med andre ord ikke 
relevant. 

 
For øvrig vil jeg gi følgende svar på spørsmål fra de ovennevnte 
representanter: 

 Haugalandspakken er et spleiselag der innbetalte midler skal 
nyttes på prioriterte prosjekter i regionen uavhengig av i hvilken 
kommune prosjektet blir realisert. Den problemstillingen som 
representanten Hansen prøver å skissere om fordeling av midler 
mellom kommunene, er med andre ord ikke reell. 
 

 Bruk og prioritering av midler i Haugalandspakken ivaretas av 
styringsgruppen. Dette har fungert godt i de årene det har vært 
realisert prosjekter delfinansiert av bompenger i regi av 



Haugalandspakken. Jeg ser ikke grunnlag for å endre dette 
prinsippet. Som en del av det løpende politiske ordskiftet vil 
kommunens representanter i styringsgruppen, ordfører og 
varaordfører, naturligvis lytte til de stemmer som ytrer seg om 
forhold som styringsgruppen skal ta stilling til. 
 
 

 Min kommentar knyttet til prioriteringslisten ble gitt på grunnlag av 
den prioritet som «Ny fylkesveg 47 Åkra sør – Veakrossen» har. 
Den kommentaren som er referert i pressen gjenspeiler det som er 
realiteten for de øvrige prosjekter. Jeg kan ikke se at denne 
realitetsorienteringen vil påvirke det regionale samarbeidsklimaet, 
verken i Haugalandspakken eller andre felles prosjekter.  


