
 

 

 

 

Endringsforslag fylkesutvalget 13.10.20 
 

Sak 266 – Høring Värmlandsstrategien 
Fra Ap og Sp 
Tilleggspunkt: 
1. Fylkesutvalget understreker at det er viktig å bidra til å oppfylle FNs bærekraftmål generelt, og 
utfordrer Värmland spesielt på å tydeliggjøre klimamål og hvordan det skal jobbes regionalt for å 
oppnå disse. 
 
Sak 268 – Finansiering av fellestiltak for destinasjonsselskapene i tidligere Oppland 
Fra H og Frp: 
Som fremmet i utvalget i går: 
Fylkesadministrasjonen legger innen utgangen av 2020 frem en gjennomgang av kriteriene 
for fylkeskommunale bevilgninger og støtte til destinasjonsselskaper med forslag til kriterier som i 
større grad åpner for fleksibilitet. Kriteriene må justeres slik at organisasjoner som kan vise til stor 
oppslutning av bedrifter, tilfredsstillende egen- og grunnfinansering, verdiskaping og god mål- og 
resultatoppnåelse også skal kunne tildeles fylkeskommunal støtte. 
 
Sak 269 – Høring, områdeplan for Innbygda, Trysil kommune 
Fra MDG 
Nytt punkt: 
Fylkesutvalget ber kommunen utarbeidet et arealregnskap som viser omdisponering av dyrka og 
dyrkbar mark samt skog og myr. 
 
Fra H og Frp: 
Alternativ til fylkesrådmannens innstilling: 
1. Fylkesutvalget er positive til at kommunen ønsker å legge til rette for en helhetlig og langsiktig 
utvikling av Innbygda som kan stimulere til utvikling og investering i sentrum, styrke sentrum som 
forretnings- og handelssted, som et godt bosted, som arbeidssted og som er attraktivt for 
besøkende. 
 
2. Fylkesutvalget ber om at Trysil kommune nøye vurderer ivaretagelse av kulturmiljøer samtidig som 
det legges til rette for vekst og utvikling.  
 
3. Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av 
vannregion Västerhavet (Grensevassdragene) (2016 – 2021) skal legges til grunn i utarbeidelse av ny 
områdeplan, og alle planforslag og tiltak etter PBL § 1-6 som berører vann skal vurderes etter 
miljømålene som er vedtatt for sjøer, elver og bekker. Dersom miljømålene fravikes, kan dette gi 
grunnlag for å fremme innsigelse. 
 
4. Fylkesutvalget mener det ut fra hensynet til barn- og unges interesser må sikres at barn- og unge 
har tilfredsstillende leke- og uteoppholdsarealer ved utbygging av områder med konsentrert 
bebyggelse og etablering av boliger i sentrum, og at disse er opparbeidet før boligene tas i bruk 
(midlertidig brukstillatelse/ferdigattest). Dette må følges opp i planbestemmelse 4.1.6 punkt h) og 
6.3. 
 



5. Fylkesutvalget anbefaler en firearmet rundkjøring som løsning for å imøtekomme trafikale 
utfordringer i krysset fv. 26/Vestbyvegen/Vestsidevegen. 
 
6. Fylkesutvalget foreslår å fjerne planbestemmelse 1.2.6 bokstav a) om byggegrenser og avkjørsler. 
Planbestemmelse 1.2.6 bokstav b) og c) foreslås som rekkefølgekrav. Generelt vil også fylkesutvalget 
anbefale at formål reguleres til faktisk bruk, i dette tilfellet kjøreveger/adkomstveger til boliger, jf. 
SGS24 og SGS30. 
 
7. Trygg og sikker varelevering er viktig og må følges opp gjennom planbestemmelser. 
 
8. Fylkesutvalget vil anbefale å gå videre med alternativ knyttet til tovegskjørt Gamleveg med fortau, 
eventuelt bør det gjøres en vurdering av tiltak som reduserer gjennomgangstrafikken og hastigheten 
i Gamlevegen. Utforming av krysset med Gamlevegen/fv.2172 forutsettes fulgt opp gjennom 
rekkefølgekrav og krav om at krysset utformes i tråd vegnormalene, jf. Statens vegvesen sin håndbok 
N100. 
 
Fra SV: 
Endringsforslag punkt 10:  
Fylkesutvalget vil anbefale å gå videre med et alternativ med adkomst til Østmojordet barnehage via 
en adkomst fra fv3172/bygdervegen, forutsatt at det blir knyttet rekkefølgekrav til krysset og at 
kryssutformingen er i tråd med vegnormalene. Vegen knyttes ikke sammen med Gamlevegen. 
Gamlevegen opparbeides med fortau og møtelommer for beboere langs vegen. 
 
 
Sak 279 – Organisering av mobbeombud i Innlandet 
Forslag fra H og Frp: 
 
Fylkesutvalget anbefaler at mobbeombudet organiseres etter fylkesrådmannens alternativ 3: 
 
Et mobbeombud i Innlandet med en rådgiver 
 
Et mobbeombud med en rådgiver - etter modell som Elev- og lærlingombudet. Det utarbeides her 
eget mandat for Mobbeombudet i Innlandet fylkeskommune. 
 
Modell med ombud og rådgiver er prøvd ut hos elev- og lærlingombudet i Innlandet, og bygger 
videre på kjent struktur. Ordningen sikrer fokus og tydelighet i rollen ved at det er ett ombud med ett 
spesifikt arbeidsfelt. Det vil også være et klart skille mellom grunnskole og videregående opplæring. 
 
Med denne organiseringen vil ombudene både kunne samarbeide og uttale seg uavhengig av 
hverandre. Mobbeombudet stå «friere» til å ha fokus på de områdene og temaene som  
 
Mobbeombudet mener er viktig uten at det kreve en konsensus i et større team. Det kan gi en 
effektiv arbeidsform for det enkelte ombud. Samtidig kan dette bidra til at man mister 
utviklingsfokus og kompetanseutnyttingen ved å ikke ha et større felleskap for diskusjon og faglige 
diskusjoner. 
 
Denne organiseringen vil dra nytte av en tydeliggjøring av samarbeidsområde i mandatene, for 
eksempel forent fokus på det trettenårige skoleløpet. 
 
Sak 285 – Tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner 
Fra Ap og Sp 
Tilleggsforslag:  



Kriterier for tilskudd for samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner, gjeldende fra 2021: 
  
Formålet med tilskuddsordningen vil være å bidra til å understøtte organisasjoner/foreningers 
aktivitet rettet mot vanskeligstilte grupper. Tilskuddet skal gå til ideelle organisasjoner og sosiale 
organisasjoner/foreninger, brukerorganisasjoner og selvhjelpsgrupper. Tilskuddets størrelse blir 
fastsatt etter skjønnsmessig vurdering. 
  
• Søker må ha aktivitet i Innlandet 
• Elektronisk søknadsskjema fra Innlandet fylkeskommune benyttes.  
• Søker må være registrert i Brønnøysundregisteret og oppgi organisasjonsnummer  
• Søker må ha bankkontonummer registrert på organisasjon eller prosjekt (for å opprette bankkonto 
må organisasjonen ha organisasjonsnummer)  
• Søker må legge ved en plan eller beskrivelse for bruk av midlene. 
• Siste årsmelding og siste avlagte regnskap må legges ved søknaden.  
• Ved annonsering skal det fremgå at organisasjonen/foreningen er støttet av Innlandet 
fylkeskommune, og fylkeskommunen forventer å bli profilert med logo og navn i program, plakat, 
trykksaker, nettsted – der det er naturlig. 
• Tilskuddsmottakere plikter å sende en kort rapport og regnskapssammendrag for å vise hvordan 
tilskuddet er benyttet og hvordan mål for tiltaket er nådd.   
  
Prioritering:  
• Organisasjon/forening på fylkesnivå prioriteres fremfor en lokalforening  
  
Tilskuddet gis ikke til organisasjoner, som faller inn under andre tilskuddsordninger i Innlandet 
fylkeskommune. Dersom tildeling av fylkeskommunale midler utløser statlig støtte til 
organisasjoner/forening som søker om tilskudd, vil dette vektlegges ved tildeling. 
 
Sak 287 – Klimaregnskap 2019 Innlandet fylkeskommune 
Fra MDG 
Nytt punkt: 
Fylkesrådmannen kommer tilbake til fylkesutvalget med en vurdering av konsekvensene ved å 
utarbeide klimaregnskap i egen regi, og ved å flytte ansvaret fra Samfunnsutvikling over til 
administrasjon innen første halvdel av 2021. 
 
Sak 291 – fritak Ivar Vistekleiven 
Forslag fra Ap 
Som ny vararepresentant for Arbeiderpartiet til fylkestinget velges: Håkon Hermansson 
 
Vararepresentant nr. 8 til fylkesutvalget Mona Cicilie Stormoen (A) trer inn som vararepresentant nr. 
7 til fylkesutvalget. 
 
Som ny vararepresentant til fylkesutvalget velges: Erik Winther 
 
Som ny representant til Utvalg for næring velges: Tom Svellet 
 
Som ny 6. vararepresentant til Utvalg for samferdsel velges: Håkon Hermansson    
 
Som ny representant til Breheimen nasjonalparkstyre foreslås: Per-Gunnar Sveen 
 
 
 
 



Sak 292 – Møtekalender 2021 
Forslag fra SV: 
Møter i fylkestinget avholdes mandag-onsdag. 
 
 
 
 
 
 

 


