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– Gjennom det nye Folge-
fonnsenteret kan vi bli enda 
bedre kjent med dette land-
skapet, sa Solberg i talen da 
hun åpnet det nye senteret. 

Kunnskapsformidling
Stiftelsen som driver senteret 
har som mål å drive det som 
et senter for forsknings-
basert kunnskapsformidling 
rundt temaer knyttet til 
Folgefonna, landskapet og 
fjordsystemet rundt Folge-

fonnhalvøyen. Det er faglig 
forankret i Universitetet i 
Bergen og forskningsmiljø-
ene ved Havforskningsinsti-
tuttet og Bjerknessenteret.

Statsministeren sa videre 
at senteret er et eksempel på 
samarbeid, både mellom flere 
kommuner, mellom kommu-
nene og fylkeskommunen 
og mellom det offentlige og 
privat næringsliv.

Trakk frem havet
– Alt det gode samarbeidet 
vil gjøre Folgefonnsenteret 

til et regionalt senter med 
nasjonale og internasjonale 
dimensjoner. Og samarbeid 
er en fornybar ressurs, sa Sol-
berg tirsdag. Hun trakk deret-
ter sammenligning til vann, 
som er noe det nye senteret 
skal legge hovedvekten på. 

– Havet har gitt oss fiske 
og sjøfart, fjordene har gitt 
oss fiskeoppdrett, fossene 
har gitt oss vannkraften, 
sa Solberg, før hun er-
klærte senteret for åpnet.  
 NTB

Solberg 
klippet 
snoren

BRUKTE SAKSEN: Statsminister Erna Solberg sto for den offisielle åpningen av det nye Folgefonnsenteret i Rosendal. Fra venstre 
ordførerne Solfrid Borge (Sp), Ullensvang, Jon Larsgard (Sp), Jondal, Siri Klokkerstuen (Ap), Etne, Roald Aga Haug (Ap), Odda, Peder 
Sjo Slettebø (H), Kvinnherad. Til høyre for statsministeren står styreleder Knut Førland, dir. Havforskningsinstituttet, Sissel Rogne, Dag 
Rune Olsen, UiB og Tore Furevik fra Bjerknessenteret.  ALLE FOTO: MARIT HOMMEDAL, NTB SCANPIX

ERKLÆRT ÅPNET e Samarbeid og 
vann var blant temaene stats- 
minister Erna Solberg (H) la vekt 
på i talen da hun åpnet Folgefonn-
senteret i Rosendal i Hardanger. 

FAKTA

Folgefonnsenteret

n Opplevelse-, forsk-
nings- og læringssenter 
i Rosendal i Kvinnherad.
n Finansiert gjennom et 
spleiselag av lokale kom-
muner, næringsliv  
og Hordaland fylkes- 
kommune.
n Den faglige profilen er 
utformet av Bjerknes-
senteret, Folgefonna 
nasjonalpark og Havfors-
kningsinstituttet.
Kilde: UiB

TOK EN RUNDE: Erna Solberg blir her vist rundt av Øystein 
Skaala fra Havforskningsinstituttet. 

Alt det gode samar-
beidet vil gjøre Folge-
fonnsenteret til et  
regionalt senter med 
nasjonale og interna-
sjonale dimensjoner. 
Erna Solberg, statsminister (H)

MIDT I IDYLLEN: Folgefonnsenteret i Rosendal skal bli et senter 
for forskningsbasert kunnskapsformidling. 

Utsetter 
ny tog- 
politikk
Regjeringen utsetter 
konkurranseutsetting 
av persontransport med 
tog til juni 2019. Begrun-
nelsen er blant annet å 
sikre tilstrekkelig tid for 
tilbydere.

Det opplyser Samferdsels-
departementet tirsdag.

– I lys av at regjeringen har 
brukt mer tid på å planlegge 
godt, blant annet for å sikre 
likebehandling av togtil-
bydere og å ivareta forhold 
ansatte i sektoren har pekt på 
(pensjonsforhold), ser vi nå 
at det blir vel knapt med tid 
til gjennomføring av konkur-
ransen med kontraktsinn-
gåelse i desember i år, slik 
at trafikkstart kan finne sted 
i desember 2018. Tidspunkt 
for trafikkstart endres derfor 
til juni 2019 for trafikkpakke 
1, sier samferdselsminister 
Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Trafikkstart for pakke 2 vil 
være i desember 2019, som 
tidligere offentliggjort, heter 
det. NTB

Færre enn 
10.000 i 
mottak
For første gang siden 
juni 2008 bor det nå fær-
re enn 10.000 asylsøkere 
i asylmottak i Norge.

Ifølge statistikk fra Utlen-
dingsdirektoratet (UDI) 
bodde det 9924 asylsøkere i 
mottakene mandag i forrige 
uke. Denne uken hadde tallet 
falt til 9728.

Ved utgangen av fjoråret 
var 13.528 asylsøkere fra 52 
ulike land registrert ved mot-
takene rundt om i landet. 
Det er godt under halvparten 
så mange som i starten av 
januar i fjor. 

Vinteren 2015/2016 hadde 
UDI rundt 39.000 plasser til-
gjengelig på asylmottak lan-
det over, men antallet plasser 
er kraftig redusert i takt med 
at antallet asyl-søkere som 
kommer til Norge, har falt. I 
sommer blir 1500 mottaks-
plasser borte når UDI legger 
ned elleve asylmottak for 
mindreårige asylsøkere og 
seks ordinære asylmottak. 
Da vil antallet plasser være 
nede i 10.700, I tillegg til de 
1000 plassene ved ankomst-
senteret i Østfold.

I fjor kom det 3460 asyl-
søkere til Norge, det laveste 
tallet på nesten 20 år, ifølge 
UDI. Samtidig fikk 12.700 
asylsøkere opphold, noe som 
var ny rekord. I februar så 
UDI for seg at det vil komme 
7000 asylsøkere til Norge i år.

 NTB


