
 

 

 

 

Endringsforslag fylkesutvalget 24.11.20 
 

Sak 310 - Stipendordning under spesialistutdanning for kjeveortoped i Innlandet 
H fremmer fylkesrådmannens opprinnelige innstilling som vårt forslag: 
1. Fylkesutvalget slutter seg til forslaget til stipendordning for spesialistutdanning i kjeveortopedi i 
Innlandet fylkeskommune, slik det fremgår av saksfremlegget.  
2. Finansiering av stipendordningen søkes innarbeidet i fylkeskommunens budsjett for 2021. 
 
Sak 311 - Høring- Detaljregulering for tilsving mellom Rørosbanen og Solørbanen i Elverum - 
offentlig ettersyn - Elverum kommune 
Fra Ap og Sp 
Nytt punkt 6: 
Fylkesutvalget påpeker at det er viktig reguleringsplanen innarbeider elektrifisering fram til Elverum 
stasjon. 
 
Forslag fra H og Frp: 
Nytt punkt 1: 
Undergangen i Vindheiavegen må være operativ før man bryter forbindelsen. Det må fortsatt 
planlegges for trafikksikre løsninger for gående og syklende langs fv. 210 samt vegbelysning.  
 
Sak 313 - Høring av forslag til planprogram for kommunedelpan E16 Kongsvinger-E6   
Fra MDG  
Nytt punkt 10: 
Fylkesutvalget fraråder utbygging på myrarealer. Hvis det likevel vurderes å bygge på myr, er det 
viktig at konsekvenser for naturmangfold synliggjøres og klimagassutslipp beregnes for de ulike 
trasèalternativene (og at dette vektes tungt i valg av trasè). 
 
Fra FrP 
Punkt 2 strykes  
 

Sak 317 - Evaluering av nåværende anbudsordning og mulig drift av kollektivtrafikken i 
egenregi 
Fra Ap 
Nytt forslag til vedtak: 
1. Evalueringsrapporten fra Vista Analyse tas til orientering. 
2. Videre utredning av drift i egenregi startes opp etter ferdig behandlet mobilitetsstrategi. 
 
Sak 318 Fylkesveg 92 Bjørgevegen - Byflatvegen 181 - forslag til framdrift 
Ap og Sp fremmer fylkesrådmannens opprinnelig forslag: 
Prosjektet FV 92 Bjørgevegen – Byflatvegen gjennomføres innenfor en oppdatert 
kostnadsramme på 42 mill. kroner. Manglende finansiering på 21 mill. kroner i 2022 
innarbeides i Handlingsprogrammet for 2022-2025 og Fylkesbudsjett 2021 – 2024.  
 
Fra FrP 
Prosjektet FV 92 Bjørgevegen – Byflatvegen gjennomføres med forbedring av dagens med en løsning 



for bekkekryssing med rør som gir 20 prosent større kapasitet for vanngjennomføring enn dagens 
situasjon, forsterking av inn-/utløp og vegoverbygning. 
 

Sak 319 - E6 Kolomoen-Moelv - fjerning av bom på sideveg 
Fra FrP 
1) Fylkestinget er positiv til tilbudet fra Statens vegvesen om å dekke 53 mill. kr i bortfall av inntekter 
ved å ta vekk sideveisbommer på prosjektet E6 Kolomoen-Moelv. Under forutsetning av nødvendige 
budsjettvedtak i Stortinget aksepteres derfor fjerning av sidevegsbommene fram til 31.12.2021. 
2) Hvis staten ønsker å forlenge ordningen utover 2021 forutsetter fylkestinget at dette baseres på 
en evaluering av økonomiske og trafikale konsekvenser, og at det gis full statlig kompensasjon for 
tapte bompengeinntekter. 
3) Fylkesutvalget ber staten vurdere om redusert bomsats på E6 kan hindre trafikklekkasje til 
lokalvegnettet og ivareta nedbetaling innenfor planlagt nedbetalingstid. Reell trafikkvekst må legges 
til grunn.  

Sak 322 - Høringssvar - NOU 2020:6 - Frie og hemmelig valg - Ny valglov 
Fra FrP 
1. Som innstillingen 
2. Sperregrensen beholdes som i dag 
3. Som innstillingen 
4. Som innstillingen 
5. Stemmerettsalder beholdes som i dag 
6. Dagens ordning med atskilte valgdager for stortingsvalg og kommune/fylke bør erstattes av felles 
valgdag 

Sak 324 - Intensjon om etablering av filmkommisjon som permanent virksomhet i Innlandet 
Endring fra Ap og Sp: 

1. Endring i punkt 1: Fylkesutvalget stiller seg positive til at det utredes etablering av 
filmkommisjon som fast virksomhet i Innlandet, fortrinnsvis i samarbeid med Trøndelag.  

2. Nytt punkt 3: Arbeidet i filmkommisjonen, med tilhørende stilling videreføres fram til ny 
politisk sak om den videre filmsatsningen i Innlandet foreligger, senest juni 2021.  

 
 
 
 
 
 
 


