Økonomiplan for 2022 — 2025
Innlandet fylkeskommune

Økonomiplan for 2022-2025

Presentasjon av budsjettet
Fylkesordfører Even Aleksander Hagen presenterer Fylkesbudsjett 2022-2025. Budsjettet er tallmessig
oppdatert iht. fylkestingets vedtak i Budsjettet på 1-2-3, forskriftsskjemaer og budsjettabellene under
hvert rammeområde.

Budsjettet på 1-2-3
Budsjettet oppsummert på 321 ord etter fylkestingets vedtak.

Driftsbudsjettet
Totale driftsinntekter for fylkeskommunen er på 7 mrd. kroner. Rammetilskudd fra staten og
skatteinntekter utgjør 5,4 mrd. kroner – ca. 77 %. Andre inntekter til fylkeskommunen er
brukerbetalinger, utbytte mv. Om lag 71 mill. kroner antas i ordinært utbytte knyttet til eierskapene i
Eidsiva Energi AS.
Det største rammeområdet er kompetanse med 2,4 mrd. kroner. Fordelingen av netto driftsutgifter er
slik:

Lønn og sosiale utgifter for hele fylkeskommunen utgjør 2,8 mrd. kroner. Det planlegges med kjøp av
varer og tjenester på totalt 3,2 mrd. kroner. Tilskudd og overføringer til andre utgjør omtrent 750 mill.
kroner.
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Investeringsbudsjettet
Det er vedtatt investeringer for totalt 971,4 mill. kroner i 2022. Totalt for fireårsperioden planlegges det
med et investeringsnivå på 3,4 mrd. kroner.
I 2022 fordeles investeringsbudsjettet med fylkesveginvesteringer på 536,1 mill. kroner og investeringer
innen kompetanseområdet på 317,8 mill. kroner. Det er lagt inn 380,2 mill. kroner totalt fordelt på
årene 2022 til 2025 knyttet til nye kontorlokaler for sentraladministrasjonen på Hamar og Lillehammer.
Det er foreslått totalt 33,3 mill. kroner til investeringer i klimatiltak i perioden. Dette dreier seg om blant
annet energibesparende tiltak, solcelleanlegg ved videregående skoler, ladestasjoner for el-biler mm.

Låneopptak og gjeld
Fylkeskommunens investeringer i 2022 finansieres med 556,8 mill. kroner i lån. Videre finansieres
investeringene av 222,8 mill. kroner som overføres fra driftsbudsjettet («egenfinansiering»), 160,9 mill.
kroner i mva-kompensasjon og 30,9 mill. kroner fra ubundet investeringsfond.
I 2022 vil fylkeskommunen ha en samlet gjeld på 5,1 mrd. kroner, økende til 5,7 mrd. kroner i
2025. Rente- og avdragsutgifter knyttet til fylkeskommunens gjeld vil i 2022 være på 348,3 mill. kroner.

Fylkestingets vedtak
Fylkesbudsjett 2022–2025 baserer seg på fylkeskommunedirektørens forslag som ble lagt frem 4.
november 2021. Budsjettet på 1-2-3, budsjettabellene under hvert rammeområde og
forskriftsskjemaene er tallmessig oppdatert iht. fylkestingets vedtak 7.desember 2021.
Samlet vedtak finnes i kapittelet Budsjettvedtak. For fullstendig saksbehandling – se saksprotokollen
blant vedleggene eller gå til www.innlandetfylke.no – Politikk – Politiske saker. Fylkesbudsjett 20222025 har saksnummer 103/21.

Budsjettprofil
Det foreslås et samlet driftsbudsjett på 6,6 mrd. kroner for 2022 og et investeringsbudsjett på 971 mill.
kroner.

Grunnlag for budsjettarbeidet
Fylkesbudsjettet 2022–2025 er utarbeidet i tråd med kommunelovens bestemmelser om økonomiplan
og årsbudsjett med forskrifter. I lovens § 14-3 fremkommer det at økonomiplanen for de neste fire
årene og årsbudsjettet for det kommende året skal vedtas før årsskiftet. Årsbudsjettet er bindende for
fylkestinget jf. § 14-5. Når økonomiplan og årsbudsjett utarbeides samlet, utgjør årsbudsjettet det første
året i økonomiplanen.

Hovedutfordringer
Innlandet fylkeskommune har hatt fallende nivå på frie inntekter fra staten de siste årene. Dette skyldes
for det første den demografiske sammensetningen i Innlandet. Det har vært lavere befolkningsvekst her
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sammenlignet med resten av landet. Det er også lavere antall 16-18-åringer i Innlandet enn i landet for
øvrig. Inntektssystemet for fylkeskommunene har vært endret mange ganger de siste årene. Hver
omlegging har medført at Innlandet fylkeskommune (og tidligere Hedmark og Oppland
fylkeskommuner) har kommet negativt ut. Administrasjonen har gjennomført flere analyser som viser at
Innlandet fylkeskommune kommer urimelig ut av dagens inntektssystem. Det er fra regjeringen Støre
varslet en gjennomgang av inntektssystemene til kommunene og fylkeskommunene.
Det er utfordrende å tilpasse seg lavere inntekter. Rammeområdene opplever at driftsbudsjettene er
stramme. Det er også kommet mange nye oppgaver til, uten at fylkeskommunen har mottatt
økonomiske midler til å håndtere dette. Innlandet fylkeskommune må forholde seg til dagens nivå på
inntekter og det er derfor behov for å redusere driftsutgiftene fremover.
Halvannet år med pandemi har gitt lavere aktivitet og dermed lavere driftsutgifter i en periode. Det ble
dermed et langt høyere driftsresultat i 2020 enn man kunne forventet.

Langsiktig økonomisk bærekraft
Administrasjonens forslag til Fylkesbudsjett 2022-2025 har tatt utgangspunkt i planlegging for langsiktig
økonomisk bærekraft. Det har vært viktig å finne økonomisk rom for økt egenfinansiering av
investeringer og holde gjeldsgraden nede. Administrasjonen har lagt de økonomiske
styringsparameterne som ble vedtatt av fylkestinget i juni 2021 (FT-sak 58/2021) til grunn.
Tabellen under viser de økonomiske styringsparameterne oppsummert for hele planperioden.
2022

2023

2024

2025

Netto driftsresultat

3,3

3,7

3,9

3,6

Netto driftsresultat korrigert for
fondsbruk

3,7

3,6

3,8

3,4

Egenfinansiering i % av driftsinntekter

3,7

3,6

3,8

3,4

Egenfinansiering i % av
investeringsutgifter

29,7

26,9

33,8

35,1

Gjeld i % av driftsinntekter

71,8

75,8

77,7

78,7

Generelt disposisjonsfond over 50
mill. kr

Ivaretatt

Andel disposisjonsfond på minst 5 %

Ivaretatt

Prioriteringer
Utgangspunktet for årsbudsjettet for 2022 er året 2022 slik det ligger saldert i Fylkesbudsjett 2021-2024.
Fra 2020 til 2021 var det en nedgang i frie inntekter på ca. 100 mill. kroner og det ble som en
konsekvens lagt inn store kutt i driftsbudsjettene. Dette har det med få unntak vært økonomisk
vanskelig å reversere da det er en realnedgang på 9,4 mill. kroner fra 2021 til 2022.
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Kollektivtransport
Kollektivtransporten er det området som merket pandemien sterkest. I 2020 og 2021 har
fylkeskommunene blitt kompensert for inntektstap og økte kostnader. Forslag til statsbudsjett fra
regjeringen Solberg inneholdt ingen midler til kompensasjon i 2022.
Administrasjonen foreslår å styrke kollektivtransporten både varig og midlertidig i 2022 for at
kollektivtransporten skal kunne gjennomføre tiltak for å øke antallet kollektivreisende igjen og for at
konsekvensene av lavere billettinntekter ikke skal bli for store før samfunnet har stabilisert seg etter
pandemien. Administrasjonen foreslår å legge inn en varig økning av rammen på 5 mill. kroner fra 2022.
Administrasjonen forslår også en midlertidig økning i 2022 på 30 mill. kroner. Dette finansieres med 5
mill. kroner innenfor rammeområde kollektivtransport, men med overføring fra TT-ordningen til
Innlandstrafikk, 10 mill. kroner fra Klimafondet og 15 mill. kroner fra det ekstraordinære utbyttet fra
Innlandet Energi Holding AS (Eidsiva Energi AS) som ble besluttet av selskapet i 2020.
Innlandet fylkeskommune har en høy andel fond og andelen er langt over måltallet på 5 %.
Administrasjonen foreslår å bruke og omdisponere fondsmidler til flere prosjekter og oppgaver av
avgrenset varighet.
Koronafondet mv.
I budsjettjusteringssak i april-tinget (FT-sak 15/21) ble det foretatt disponeringer fra Koronafondet, med
10 mill. kroner til Bedriftsinterne opplæringstiltak (BIO) og 25 mill. kroner til forsterket satsing
næringslivet for å møte konsekvenser av pandemien. Etter april-tinget er det kommet ytterligere midler
til BIO via rammetilskuddet og øremerkede statstilskudd (se bla. budsjettjusteringssak i oktober-tinget
FT-sak 73/21). Administrasjonen foreslår derfor å omdisponere 10 mill. kroner av BIO-midlene til ATPavtaler, Innlandsstatistikk og generelt disposisjonsfond. Administrasjonen foreslår også at forsterket
satsing næringslivet reduseres til 20 mill. kroner og at 5 mill. kroner overføres til Klimafondet.
Koronafondet ble opprettet i 2020 ved bruk av driftsresultatet fra 2019. Resten av Koronafondet på 15,2
mill. kroner foreslås overført til egenfinansiering av investeringer. Resten av risiko- og usikkerhetsfondet
på 1,3 mill. kroner som ble opprettet i 2020, overføres også til egenfinansiering av investeringer.
Generelt disposisjonsfond
Prognose for generelt disposisjonsfond pr. utgangen av 2021 er på 55,4 mill. kroner. Tabellen under
viser bruk i 2021.
Status per juni 2021

69,2

Visma InSchool (FB 2021-2024)

-4,5

Store arrangementer (FB 2021 -2024)

-2,0

Folkedans (budsjettjustering oktober)

-2,0

IKT-infrastruktur (budsjettjustering oktober)

-3,0

TV-aksjonen 2021 (FU)

-0,3

Høyskolen for yrkesfag (sak oktober-tinget)

-2,0

Prognose status 31.12.2021

55,4
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Tabellen under viser foreslåtte avsetninger og bruk av generelt disposisjonsfond i 2022-2025.
2021
Status prognose 2021

2022

2023

2024

2025

55,4

Avsetninger 2022-2025:
Tidligere statlig fond næring

1,0

Resultatfond politisk 2020

1,9

Fra Koronafondet/BIO-midler

1,0

Rest-utbytte Oppland fylkeskraft 2021

1,8

Disponeringer 2022-2025:
Kommune-CSIRT

-0,2

Saldering FB 2021-2024
Status 31.12.

60,9

-0,2
-7,0

-5,0

53,7

48,7

48,7

Status for fondet ved inngangen av 2022 er over nivået satt i handlingsregelen (økonomisk
styringsparameter) knyttet til fond; at det skal være minst 50 mill. kroner på generelt disposisjonsfond
pr. 1.1.
Administrasjonen foreslår å flytte et tidligere statlig fond på næring til generelt disposisjonsfond. Det
står igjen 1 mill. kroner på fondet fordi man ikke har medberegnet fylkeskommunal egeninnsats.
Resultatfond politisk fra 2020 foreslås flyttet, da det ikke ansees som nødvendig at politisk virksomhet
trenger et resultatfond knyttet til administrative kostnader. Det foreslås også å flytte 1 mill. kroner fra
Koronafondet/BIO-midler.
Det foreslås at to-årig prøvemedlemskap i Kommune-CSIRT på 0,2 mill. kroner dekkes av generelt
disposisjonsfond.
Det ble lagt inn saldering fra generelt disposisjonsfond i Fylkesbudsjett 2021-2024 og dette står fortsatt.
ATP-fond
Det foreslås å opprette et fond knyttet til ATP-tiltak i samarbeid med kommunene. Dette dreier seg om
videreføring av samarbeidsavtaler og inngåelse av nye samarbeidsavtaler. Avtalene er ikke inngått enda.
Det settes av 8 mill. kroner fra tidligere Koronafond/BIO-midler (se over). Fondet skal dekke kostnader
til avtalene (fylkeskommunens andeler) i årene 2022-2025.
Fond Innlandsstatistikk
Innlandsstatistikk er et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune, Statsforvalteren i Innlandet og
andre aktører i Innlandet. Innlandet fylkeskommune har dekket mye av kostnadene til å igangsette
arbeidet. Det pågår avklaringer om fordeling av finansieringen mellom partene. Inntil finansieringen er
på plass settes det av 1 mill. kroner fra Koronafondet/BIO-midler (se over) til dekning av
fylkeskommunens kostnader.
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Klimabudsjettet - klimafond
Prognose for klimafondet pr. 31.12.2021 er på om lag 30 mill. kroner. Klimafondet ble opprettet i 2021
og skulle brukes til klimatiltak innen drift og investering.
Tabellen under viser bevegelser på klimafondet i kommende periode. Bruk av fondet til
Kollektivtransport er omtalt over. Avsetningen på 5 mill. kroner fra Koronafondet/næringsliv er også
omtalt over.

Tidligere vedtatte tiltak (2021-2024)
Nye tiltak (2022-2025)
Egenfinansiering klimatiltak
Bruk i perioden
Avsetning

2022

2023

2024

2025

0,8

0,4

0,4

0,4

13,4

1,6

1,6

1,6

7,0

3,0

3,0

21,2

5,0

5,0

2,0

8,8

3,8

1,8

5,0

Status 31.12

13,8

Tabellen under viser foreslåtte driftstiltak i perioden.
2022-2025

2022

2023

2024

2025

Klimapartnere Innlandet

0,2

0,2

0,2

0,2

Miljøfyrtårnsertifisering

0,3

0,3

0,3

0,3

Nettverk for klimatilpasning i Innlandet

0,1

0,1

0,1

0,1

Tilskuddsordning elbilladere

2,0

1,0

1,0

1,0

Elektrisk minihjullaster til Randsfjordferga

0,8

Sum nye tiltak

3,4

1,6

1,6

1,6

Sum tiltak FB 2021-2024

0,8

0,4

0,4

0,4

Totalsum drift

4,2

2,0

2,0

2,0

Investeringer
Det foreslås et investeringsnivå på i alt 3,4 mrd. kroner i kommende planperiode 2022-2025, hvorav
971,4 mill. kroner i 2022.
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(tall i mill. kroner)

2022

2023

2024

2025

2022-2025

- Kontorprosjektet

114,5

204,8

58,9

2,0

380,2

Kompetanse

317,8

158,4

147,4

162,6

786,1

17,1

11,1

9,2

0,0

37,4

Tannhelse

0,0

10,2

10,2

0,0

20,3

Kollektivtransport

3,0

Adm./fellestjenester

Herav: Klima- og miljøtiltak

3,0

Fylkesveger

536,2

580,1

Herav : Rest HP 2018-2021

257,6

104,5

Herav : Nytt HP 2022-2025

278,6

475,6

Sum investeringer

971,4

Mva-kompensasjon
Overføring fra drift

576,7

522,1

2 214,9

3,8

365,8

576,7

518,3

1 849,1

953,4

793,1

686,7

3 404,6

-160,9

-158,7

-131,2

-114,4

-565,2

-257,5

-256,9

-267,8

-240,9

-1 023,1

Finansiering:

Bruk av ubundet
investeringsfond

-30,9

-30,9

Låneopptak

-522,1

-537,8

-394,2

-331,3

-1 785,4

Sum finansiering

-971,4

-953,4

-793,1

-686,7

-3 404,6

Salderingen
Nedenfor er en oversikt over hele salderingen med oppsummering av alle forslag til nye tiltak samt
oversikt over alle reduksjoner og innsparingstiltak for å få budsjettet i balanse. Alle endringer er
kommentert og spesifisert nærmere i teksten under de rammeområdene.
Endringer ift opprinnelig budsjett 2021 (tall i mill. kroner)

Fylkesbudsjett 2022-2025
2022

2023

2024

2025

Fylkesbudsjett 2021-2024 iht FT-sak 162/20 - i balanse
(utg.punkt)

0,0

0,0

0,0

0,0

Status etter frie inntekter og lønns- og prisjusteringer

21,0

-6,5

-28,5

-28,5
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Endringer pensjonsutgifter og -satser, renter/avdrag mm.:
Endrede pensjonssatser SPK og KLP

1,3

1,3

1,3

1,3

-20,0

-20,0

-20,0

-20,0

Renter og avdrag

3,8

-0,7

-2,2

16,0

Status etter frie inntekter, lønn/pris, pensjon og
renter/avdrag

6,1

-25,8

-49,3

-31,1

11,6

11,6

11,6

11,6

6,5

6,5

6,5

6,5

2,0

4,0

Sentrale pensjonsutgifter (KLP/reg.premie mm)

Varige budsjettjusteringer fra 2021:
Budsjettjusteringssak april (FT 15/21)
Budsjettjusteringssak oktober (FT 73/21)

Div korrigeringer:
Korr valg - ligger feil i 2024 og 2025
Korr bruk av gen.dispfond i 2025

5,0

Nye tiltak:
Elev- og lærlingeombud

0,2

0,2

0,2

0,2

Tilbakeføring elevtallskorrigering i f.budsjett 2021-2024

-6,5

-3,5

6,5

6,5

Tilbakeføring reduksjon tilbudsstruktur f.budsjett 2021-2024

15,0

15,0

15,0

15,0

Elevtelling skoleåret 2021/2022 - tilpasning/demping vår 2022

5,4

Høyskolen for yrkesfag AS (2021-2023)

2,0

2,0

0,0

0,0

-2,0

-2,0

0,0

0,0

Kulturarv - oppfølging forpliktende avtaler

1,1

1,1

1,4

1,6

Kollektiv - økt varig ramme (korr rammekutt i f.budsjett 20212024)

5,0

5,0

5,0

5,0

Høyskolen for yrkesfag AS - dekning fra disp.fond

Kollektiv - post-korona tiltak

20,0

Kollektiv - klima- og miljøtiltak

10,0
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Kollektiv/klima- og miljøtiltak - dekning fra klimafondet

-10,0

Ekstraordinært utbytte Eidsiva energi i 2020 - dekning økt
ramme kollektiv

-15,0

ATP-midler - avsetning til disp.fond (omdisp. fra BIO-fond)

8,0

Innlandsstatistikk - avsetning til disp.fond (omdisp. fra BIOfond)

1,0

Avsetning til generelt disp.fond (omdisp. fra BIO-fond)

1,0

Omdisponering 10,0 mill. kroner av BIO-fond (krisemidler
korona)
Klimafond - styrking (fra koroanafond/næringsliv)

-10,0
5,0

Koronafond/forsterket satsing næringsliv (FT 15/21) reduksjon (til klimafond)

-5,0

Frigjøring resultatfond politisk

-1,9

Frigjøring resultatfond politisk - til generelt disp.fond

1,9

Frigjøring bundet fond næring (interreg Østersjø mm.)

-1,0

Frigjøring bundet fond næring (interreg Østersjø mm.) - til
generelt disp.fond
Økt egenfinansiering

1,0
41,9

Disp.fond erstatn.lokaler Alvdal tannkl. - til egenfiansiering
Klimafond - til egenfiansiering (klimainvesteringer)

54,5

65,4

38,5

-2,0
-3,0

-3,0

2,9

4,0

4,0

4,0

Sum justeringer og nye tiltak

64,5

89,4

114,6

97,9

Status salderingsbehov etter nye tiltak

70,6

63,6

65,3

66,8

-1,0

-1,0

-1,0

Koronafond - til egenfinansiering

-7,0
-15,2

Risko- og usikkerhetsfond - til egenfinansiering
Eiendom - div. husleiekorrigeringer mm.

-1,3

Reduksjoner og innsparingstiltak:
Kompetanse - innføring egenbetaling Nordstumoen/internat
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Kompetanse - nominelt nivå læretilskudd, jf. statsbudsjettet
2022

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

Kompetanse - økt husleie voksenopplæring dekkes av
voksenopplæringsmidler

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

Elevtelling per 1.10.2021 - budsjettårseffekt

-18,0

-18,0

-18,0

-18,0

Rammekutt kompetanse

-10,4

-5,0

-5,0

-5,0

-0,2

-0,2

-0,2

0,2

0,2

0,2

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

0,0

-8,6

-8,7

-8,8

Fylkesveger - reduksjon trafikksikkerhetsutvalget

-6,6

-3,0

-4,0

-5,0

Reduksjon TT - til Innlandstrafikk

-5,0

Kultur - store arrangement

-0,2

-2,0

-2,0

-2,0

Kultur - tilskudd museer

-1,1

-1,1

-1,4

-1,6

Kultur - tilskuddsordninger kunst og kultur

-1,2

-1,4

-1,5

-1,7

Kultur - DKS/færre egenproduksjoner

-0,1

-0,1

-0,2

-0,2

Kultur - Filmbussen/medieverksted

-0,7

-0,7

-0,7

-0,7

Rammekutt samfunn, plan og miljø

-1,1

-1,1

-1,1

-1,1

Næring - generell næringsutvikling

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

Telefoniordningen - innsparing

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

Klinikkstruktur - oppsigelse leieforhold
Klinikkstruktur - korr. innsparing
Busstilbud/bestillingsruter på bevegelige helligdager
Fylkesveger - rammekutt drift/vedlikehold

Organisering av IKT-funksjonen
Nullstille avsetning 2022 til omstillingsfondet fra f.budsjett
2021-2024

-8,0

0,0

0,0

0,0

Effektivisering av eiendomsforvaltningen

-0,4

-0,8

-0,8

-0,8

Eiendom - div. husleiekorrigeringer mm.

-2,3

-3,2

-3,4

-3,4

-70,7

-63,6

-65,3

-66,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Sum innsparingstiltak

Endelig saldering - i balanse
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I forbindelse med salderingen er tilskuddsordninger og overføringer til andre videreført på samme
nominelle nivå i 2022 som i 2021, dvs. ikke priskompensert. Dette gjelder tilskuddsordninger/overføring
til andre på rammeområdene kultur, samfunn, plan og miljø og næringsutvikling og internasjonalt
samarbeid. Dette har bidratt med i sum ca. 6,1 mill. kroner i innsparing knyttet til lavere
priskompensasjon.
Politiske vedtak gjennom året
Alle vedtak gjort i budsjettjusteringssakene i april (FT-sak 15/21) og oktober (FT-sak 73/21) av varig
karakter er innarbeidet.
Flere politiske vedtak i løpet av 2021 er formulert slik at det skal søkes å innarbeide dette i
fylkesbudsjettet med varige midler. Det er lite nye midler tilgjengelig i fylkeskommunens stramme
økonomi. Noen tiltak må dekkes av eksisterende ramme, andre av fond (engangsmidler) eller de må
utsettes til neste rullering. Alle vedtak av budsjettmessig karakter må sees i sammenheng, og opp mot
tilgjengelige rammer. Fylkeskommunen har fallende inntekter og et svært stramt driftsbudsjett
allerede.
FT-sak 46/21 Etablering av permanent filmkommisjon for Innlandet
Anslått en årlig kostnad på ca. 1,3 mill. kroner. Dekkes innenfor kultur sin eksisterende ramme i 2022.
FU-sak 23/21 Prosjektmandat og organisering av prosjektet Kunsten å lære
3-årig prosjekt 2021-2023 – hvorav det gjenstår 0,41 mill. kroner i 2022 og 0,41 mill. kroner i 2023.
Prosjektkoordinator - engasjement ut 2023. Sum: 0,82 mill. kroner. Dekkes innenfor kultur sin ramme i
2022 og 2023.
FT-sak 55/21 Rekrutteringsprosjekt Menn i helse (2022-2025)
Tiltaket mottar statlige midler og finansieres derfor med statlige midler inntil videre.
FT-sak 50/21 Ny modell for bedriftsopplæring med spesialundervisning for lærekandidater
Det er ikke innarbeidet finansiering av tiltaket i fylkesbudsjettet, på bakgrunn også av usikkerheten som
foreligger med tanke på antall kandidater som vil få aktuell læreplass. Dersom søkningen og
formidlingen til disse læreplassene blir god, må en komme nærmere tilbake til dette.
FT-sak 44/21 Stabiliseringstillegg for tannleger
For å sikre rekruttering og bidra til større stabilitet i bemanningen i tannhelsetjenesten ble det foreslått
å innføre et stabiliseringstillegg for tannleger på 75.000 kroner per 100 % stilling per år. Anslåtte
kostnader: 2,25 mill. kroner årlig. Det er ikke funnet midler til dette i salderingen og tiltaket utsettes til
neste rullering.

Innlandsstrategien
Fylkestinget vedtok Innlandsstrategien i september 2020. Denne legger føringer for fylkeskommunens
arbeid og prioriteringer i årene fremover.
Innlandet fylkesting vedtok i september 2020 regional planstrategi for Innlandet; Innlandsstrategien.
Planstrategien er det eneste lovpålagte dokumentet for regional planlegging etter plan- og
bygningsloven (pbl §7-1). Med utgangspunkt i nasjonale føringer og i fylkets egne utviklingstrekk,
utfordringer og muligheter, skal det i regional planstrategi tas stilling til hvilke langsiktige utviklingsmål
som skal prioriteres gjennom regional planlegging.
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Innlandsstrategien legger føringer for fylkeskommunens arbeid og prioriteringer i årene fremover.
Visjon, satsingsområder og langsiktige utviklingsmål, gir retningen for det videre arbeidet.
Visjon
Visjonen for Innlandssamfunnet er:
Innlandet – eventyrlige muligheter. Et fylke med sterke røtter og store drømmer, med mål om å ha en
ledende posisjon innen teknologi, industri, landbruk og reiseliv.
Tverrfaglige satsingsområder
Innlandsstrategien er utarbeidet på bakgrunn av fire tverrfaglige satsingsområder:
Innbyggere - Innovasjon - Infrastruktur – Inkludering
Valg av satsingsområder er basert på de utfordringer og muligheter som er skissert i
kunnskapsgrunnlaget for Innlandsstrategien.
Langsiktige utviklingsmål
De langsiktige utviklingsmålene er utledet fra innsatsområdene og bygger også på FNs 17 bærekraftmål.
Målene er:
•
•
•

Bærekraftig ressursforvaltning som gir utvikling og nye arbeidsplasser.
Levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder.
At aktører i fylket vårt får større nasjonal betydning og synlighet.

Innlandssamfunnet må i planperioden prioritere å samle ressursene mot de langsiktige målene og de
fire satsingsområdene. Gjennom regionale planer vil Innlandssamfunnet gripe mulighetene og møte de
utfordringene som Innlandsstrategien har tydeliggjort.

Regionale planer
Regionale planer skal ha et langsiktig perspektiv. Kommuner, statlige organer og fylkeskommunen skal
følge opp regionale planer i sin virksomhet og i sitt planarbeid (pbl § 8-2).
Regionale planer utarbeides i samarbeid med kommuner, statlige organer, organisasjoner og
institusjoner som blir berørt av planarbeidet.
På bakgrunn av visjon, tverrfaglige satsingsområder, langsiktige utviklingsmål og innspill fra
Innlandssamfunnet, ble det vedtatt å utarbeide tre nye regionale planer:
•
•
•

Det inkluderende Innlandet
Samfunnssikkerhet
Klima, energi og miljø

Arbeidet med å utarbeide selve planen startet høsten 2021, med oppdatering av kunnskapsgrunnlag
mm. I 2022 vil det fokuseres på å utarbeide mål, strategier og handlingsprogram. Regional plan for
inkludering og regional plan for klima, energi og miljø vedtas i desember 2022. Regional plan for
samfunnssikkerhet vedtas i juni 2023. Handlingsprogrammene skal rulleres årlig, og vil legge føringer for
fylkeskommunale mål og økonomiske prioriteringer.
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Fylkeskommunens mål

Ny målstruktur for Innlandet fylkeskommune ble vedtatt i juni. Målstrukturen har tatt utgangspunkt i
Innlandsstrategien og FNs bærekraftsmål.

Fylkeskommunens mål
Ny målstruktur på overordnet nivå ble vedtatt av fylkestinget i juni 2021 (FT-sak 58/2021).
Målstrukturen er et resultat av et grundig arbeid med bred medvirkning fra ansatte og med politisk
involvering.
Målstrukturen tar utgangspunkt i Innlandsstrategien og de fire I’ene; innbyggere, infrastruktur,
innovasjon og inkludering, samt i FNs 17 bærekraftsmål.

Målstrukturen på overordnet nivå består av fire satsingsområder og ni hovedmål, vist i figuren under.

Administrasjonen har utarbeidet 47 delmål knyttet til de ni hovedmålene. Hovedmålene er
sektorovergripende. Dette betyr at flere rammeområder deler hovedmål og delmål.
Under er en samlet oversikt over alle hovedmål med tilhørende delmål.
Hovedmål
1. Fremme god helse og høy livskvalitet

Delmål
1.1 God kvalitet i tannhelsetjenesten
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1.2 Fornøyde brukere i tannhelsetjenesten
1.3 Motvirke utenforskap og redusere sosiale
helseforskjeller
1.4 Gjøre det lett å være fysisk aktiv i hverdagen
1.5 Gode muligheter for at flere velger sykling,
gåing og kollektivtransport

2. Levende, trygge og inkluderende byer og
bygder

1.6 Bedre vannkvalitet
2.1 Bærekraftig utvikling og samordnet bolig-,
areal – og transportplanlegging
2.2 Attraktive kulturtilbud og gode møteplasser i
nærmiljøet
2.3 En sterk og engasjert frivillig sektor
2.4 Fylkesvegnettet knytter byer, bygder og
tettsteder sammen

3. Relevant og god utdanning og muligheter for
livslang læring

2.5 God dekning av høyhastighetsbredbånd i alle
deler av fylket
3.1 Tilrettelegge for kompetanseutvikling
tilpasset regionens behov
3.2 Bidra til at unge og voksne i størst mulig grad
får realisert sitt læringspotensial
3.3 Øke andelen som fullfører og består
videregående opplæring

4. Høy sikkerhet, god fremkommelighet
og bærekraftige løsninger i trafikken

3.4 Øke andelen unge og voksne med direkte
overgang til neste trinn i utdanningsløpet
4.1 Reduksjon i antall drepte og hardt skadde på
fylkesvegnettet
4.2 Reduksjon av forfallet på fylkesvegnettet
4.3 Et fylkesvegnett som ivaretar miljø, robuste
økosystemer, artsmangfold og kulturarv
4.4 Trygg og pålitelig skoleskyss
4.5 Høy andel kollektivreisende
4.6 Gode grenseoverskridende
mobilitetsløsninger
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5. Tilrettelegge for grønn og innovativ
verdiskaping og arbeidsplassutvikling

5.1 Bedre vilkår for bedrifter som bidrar til den
grønne omstillingen
5.2 Utnytte internasjonale muligheter for
utvikling og innovasjon i Innlandssamfunnet

6. Et mangfoldig kulturliv og god ivaretakelse av
kulturarven

5.3 Fremme bærekraftig økonomisk vekst og økt
sysselsetting
6.1 Gode muligheter for aktivitet, opplevelser og
utvikling innen kulturlivet
6.2 Kulturarven blir ivaretatt for identitet,
opplevelser og verdiskaping
6.3 Nyskapende og gode digitale løsninger i
kultursektoren
6.4 Være et godt ressurssenter for den regionale
og lokale samfunnsdokumentasjonen
7.1 Tett samarbeid mellom FoU-miljøer,
næringsliv og offentlige aktører

7. God og kunnskapsbasert
samhandling i samfunnsutviklingen

7.2 Digitalisert, oppdatert og relevant
kunnskapsgrunnlag for utvikling av Innlandet
7.3 Godt forankrede planprosesser og
omforente regionale planer
7.4 Styrke demokratiet gjennom å synliggjøre
politikken og de politiske prosessene

8. Bærekraftig naturforvaltning og reduserte
klimagassutslipp

7.5 Bidra til god ivaretakelse av
samfunnssikkerheten
8.1 Bidra til et klimatilpasset samfunn
8.2 Klimavennlig kollektivtilbud
8.3 Reduksjon av klimagassutslippene fra
utvikling, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet
8.4 Bevaring og bruk av bygninger som
klimatiltak
8.5 Lavt klimaavtrykk fra egen virksomhet
8.6 Bevaring av habitater og biologisk mangfold
8.7 Bevaring og bærekraftig bruk av
ferskvannsbaserte økosystemer
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9. En effektiv, tillitsskapende og
utviklingsorientert organisasjon

9.1 En attraktiv arbeidsplass med god ledelse og
aktivt medarbeiderskap
9.2 God økonomistyring og effektiv ressursbruk
9.3 God ivaretakelse av sikkerhet og
virksomhetens funksjonsevne
9.4 Helhetlig og sammenhengende digitalisering
9.5 Sikker, robust og moderne IKT-drift og forvaltning
9.6 Effektiv informasjonsforvaltning og korrekte
arkivdata
9.7 God og effektiv eiendomsforvaltning

Administrasjonen vil arbeide videre med relevante resultatindikatorer knyttet til delmålene.

Statsbudsjettet 2022
Forslag til Fylkesbudsjett 2022-2025 er basert på regjeringen Solberg sitt forslag til statsbudsjett for
2022 som ble lagt frem 12. oktober 2021. Den nye regjeringen (Støre-regjeringen) vil legge frem et
tilleggsnummer til statsbudsjettet den 8. november 2021, dvs. etter at administrasjonen har lagt frem
sitt forslag (4. november). I tilleggsnummeret vil det fremkomme endringer i forhold til Solbergregjeringens forslag til statsbudsjett.
Regjeringen Solberg foreslår i statsbudsjettet en realvekst i frie inntekter for kommunesektoren i 2022
på 2,0 mrd. kroner. Veksten fordeles med 1,6 mrd. kroner til kommunene og 0,4 mrd. kroner til
fylkeskommunene.
Av veksten til fylkeskommunene på 400 mill. kroner begrunnes 25 mill. kroner med utgifter knyttet til
tiltak for barn og unges psykiske helse, herunder psykisk helse i videregående skoler.
Koronapandemien
I statsbudsjettet er det lagt opp til at kommunesektoren kompenseres for økte utgifter og tapte
inntekter knyttet til koronapandemien ut 2021. Det er med andre ord ikke lagt opp til kompensasjon for
2022 - heller ikke for kollektivtransporten. Mandatet til den nedsatte arbeidsgruppen mellom staten og
KS for å gi faglige vurderinger av de økonomiske konsekvensene av pandemien er forlenget til april 2022
for å gi anslag på økonomiske konsekvenser for hele 2021.
Oppgaveendringer
Ved nye eller utvidede oppgaver for kommunesektoren, avvikling av oppgaver, innlemming av tidligere
øremerkede statstilskudd, regelendringer mv. som har økonomiske konsekvenser, blir
kommunesektoren kompensert eller trukket i rammetilskuddet på grunnlag av beregnet endring i
økonomisk belastning. Disse endringene holdes utenom veksten i frie inntekter.
I 2022 kompenseres eller trekkes fylkeskommunene gjennom rammetilskuddet for følgende tiltak:
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Oppgavekorrigeringer i rammetilskuddet 2022 (mill. kroner)
Korrigeringer for ekstraordinære bevilgninger i forbindelse med
virusutbruddet

Landet
-4388,0

Kompetansekrav i statlig og kommunalt barnevern

0,8

Tolkeloven

1,8

Universell utforming IKT

5,0

Endring i elevtall statlige/private skoler

-138,9

Reduserte ferjetakster (utover 137,5 mill. kr bevilget i 2021, varig)
Utfasing av midlertidig økning i lærlingstilskuddet

97,4
-174,3

Nominell videreføring av lærlingetilskuddet

-97,9

Fv. 353 Gassveien, engangsbevilgning

-76,9

Nye/utvidede landslinjetilbud

-3,3

Kompensasjon for økt CO2-avgift

98,8

Tunnelsikkerhetsforskriften (nye beregninger, jfr. NTP 2022-2033)

231,0

Økt fleksibilitet i videregående opplæring

73,3

Helikopterrute Værøy-Bodø, tilbakeføring stat

-41,2

Overføring av oppgaver på kulturminneområdet
Sum

4,2
-4408,3

Pris- og lønnsvekst – anslag
Regjeringen anslår en pris- og kostnadsvekst i kommunal tjenesteyting (deflator) på 2,5 %, lønnsvekst på
3,0 % og prisvekst på 1,6 % fra 2020 til 2021.
Fylkeskommunal skatteøre – nedjusteres til 2,40 %
Skatt på alminnelig inntekt fra personlige skatteytere deles mellom staten, kommuner og
fylkeskommuner. Fordelingen bestemmes ved at det fastsettes maksimalsatser på skatteørene for
kommuner og fylkeskommuner. Videre fastsettes den kommunale skatteøren ut fra et mål om at
skatteinntektene for kommunesektoren skal utgjøre 40 % av de samlede inntektene.
I 2022 ventes det relativt høy vekst i skattegrunnlagene på grunn av gode vekstutsikter for norsk
økonomi. Regjeringen foreslår en reduksjon i den fylkeskommunale skatteøren fra 2,70 til 2,40 %.

Frie inntekter
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Det fremgår av forslaget til statsbudsjett et anslag på frie inntekter for Innlandet fylkeskommune på
5,43 mrd. kroner i 2022 – inkludert oppgavekorrigeringer. I forhold til anslag på frie inntekter for 2022 i
gjeldende Fylkesbudsjett 2021-2024 innebærer dette en realnedgang i frie inntekter på om lag 9 mill.
kroner.

Tall i mill. kroner

2022

Anslag på frie inntekter for 2022 i Fylkesbudsjett 2021-2024

5 312,1

Oppjustering til 2022-kroner - deflator

132,8

Sum frie inntekter i 2022 i Fylkesbudsjett 2021-2024 - oppjustert til
2022-kroner

5 444,9

Statsbudsjettet 2022 - anslag nivå frie inntekter

5 435,4

Realnedgang ift forutsatt for 2022 i Fylkesbudsjett 2021-2024

-9,4

Årsaken til nedgangen i frie inntekter for Innlandet fylkeskommune skyldes i hovedsak en svakere
befolkningsutvikling i Innlandet i forhold til resten av landet. Det siste året har det vært en
befolkningsvekst for landet på 0,5 %, mot en vekst i Innlandet på 0,1 %.
Antall 16-18-åringer har også en stor betydning for rammetilskuddet til fylkeskommunene. Med færre
16-18-åringer er det forutsatt at det også er et lavere utgiftsbehov for fylkeskommunene. Det siste året
har antall 16-18-åringer i Innlandet blitt redusert med 1,3 %, mens det har vært en vekst for landet med
0,9 %. Dette har stor betydning når rammetilskuddet skal fordeles mellom fylkeskommunene.
Nedgangen i søkere til utdanningsprogram med høy kostnad fører også til at inntektssystemet
forutsetter lavere utgiftsbehov i Innlandet. På dette punktet er det kun Innlandet fylkeskommune som
har en negativ utvikling, mens alle de andre fylkeskommunene opplever vekst.

01.07.2020

01.07.2021

Endring

%-vis
endring

370 488

370 701

213

0,1 %

5 374 995

5 401 825

26 830

0,5 %

12 891

12 724

-167

-1,3 %

188 305

190 021

1 716

0,9 %

2 268

2 215

-53

-2,4 %

Innbyggere i alt
Innlandet
Landet
Utvikling i 16-18 åringer
Innlandet
Landet
Søkere til utdanningsprogram med
høy kostnad
Innlandet
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Landet

27 303

27 896

593

2,1 %

Oppgavekorrigeringer i statsbudsjettet 2022
I tabellen under er beregnede konsekvenser for Innlandet fylkeskommune av oppgavekorrigeringene i
statsbudsjettet 2022:
Oppgavekorrigeringer i rammetilskuddet 2022
(mill. kr)
Ekstraordinære bevilgninger i 2021 knyttet til koronapandemien
Økt antall elever i statlige og private skoler

Innlandet fylkeskommune
(beregnet)
-105,9
-4,6

Universell utforming av IKT-løsninger, teknisk omlegging og
opplæring

0,3

Kompetansekrav i barnevernet

-

Tolkeloven (trer i kraft fra 1.1.2022)

0,1

Økt fleksibilitet i videregående opplæring

5,2

Lærlingtilskudd - nominell videreføring - minus 97,925 mill. kroner
Lærlingtilskudd - utfasing av midlertidig økning høst 2020 og vår 2021
Landslinjer - utvidelse av tilbud

-6,9
-12,3
-0,2

Overføring av oppgaver på kulturminneområdet

0,3

Reduserte ferjetakster (utover 137,5 mill. kroner bevilget i 2021,
varig)

0,4

Økt CO2-avgift med 28 pst. ut over prisjustering – kompensasjon

3,2

Tunnelsikkerhetsforskriften (nye beregninger, jfr. NTP 2022-2033)

-

Helikopterrute Værøy-Bodø, tilbakeføring stat

-

Fv. 353 Gassveien, engangsbevilgning

-

Sum nye

-120,4

Av føringen på 25 mill. kroner av realveksten til fylkeskommunene knyttet til psykisk helse i
videregående skoler, er det beregnet et utslag i rammetilskuddet til Innlandet fylkeskommune på ca. 1,8
mill. kroner.
På grunn av at Innlandet fylkeskommune totalt sett får en reduksjon i frie inntekter, har det ikke vært
rom for å styrke de ulike rammeområdene tilsvarende det som er beregnet som Innlandet
fylkeskommune sin andel av de ulike oppgavekorrigeringene.
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Inntektssystemet for fylkeskommunene
Fylkeskommunene fikk et nytt inntektssystem (modell for fordeling av frie inntekter mellom
fylkeskommuner) fra 2020 i forbindelse med regionreformen. Dette medførte en negativ systemeffekt
for Innlandet fylkeskommune med 25,8 mill. kroner i redusert rammetilskudd. Inntektssystemet skal
fases inn over fire år til og med 2023 med en årlig reduksjon i rammetilskuddet på 6,5 mill. kroner (6,8
mill. kroner prisjustert). Dette ble innarbeidet i Fylkesbudsjett 2020-2023 og er videreført.
Endringer fra 2022
Det er utarbeidet en ny delkostnadsnøkkel for båt og ferje gjeldende fra 2022. Endringer i nøkkelen gir
omfordelingsvirkninger mellom fylkeskommunene. Innlandet fylkeskommune taper på den nye
nøkkelen med en reduksjon på 0,28 mill. kroner. Endringene skal fases inn over to år med en reduksjon i
2022 på 0,14 mill. kroner og ytterligere 0,14 mill. kroner i 2023.
Videre er det laget en ny modell for å beregne kriteriet vedlikeholdsbehov fylkesvei i
delkostnadsnøkkelen for fylkesvei. Innlandet fylkeskommune får økt rammetilskudd som følge av dette
på 5,11 mill. kroner. Endringene skal fases inn over to år som gir en økning i 2022 på 2,55 mill. kroner og
ytterligere 2,55 mill. kroner i 2023.
Fylkeskommunene ble i 2020 kompensert gjennom økt rammetilskudd knyttet til overføring av
fylkesvegadministrasjonen fra Statens vegvesen. Midlene ble fordelt særskilt mellom fylkeskommunene
ut fra kartlagt ressursbruk i hver fylkeskommune under sams vegadministrasjon. Fra 2022 endres dette
ved at de overførte midlene i stedet skal fordeles mellom fylkeskommunene via kostnadsnøkkelen.
Innlandet fylkeskommune får et økt rammetilskudd på 13,12 mill. kroner som følge av dette. Endringen
skal fases inn over to år med økt rammetilskudd på 6,56 mill. kroner i 2022 og ytterligere 6,56 mill.
kroner i 2023.
Tidligere styrkinger av rammetilskuddet til fylkeskommunene (fra 2014 til 2019) knyttet til fylkesveger er
blitt fordelt særskilt mellom fylkeskommunene basert på en kartlegging av vedlikeholdsetterslepet av
Statens vegvesen i 2012/2013. I kommuneproposisjonen 2020 ble det varslet at det skulle vurderes å
endre dette fra 2022 til i stedet å fordele disse midlene via kostnadsnøkkelen. Det foreslås at midlene
for 2022 fortsatt skal fordeles særskilt og ikke etter kostnadsnøkkelen. Dette har en anslått negativ
effekt for Innlandet fylkeskommune på ca. 69 mill. kroner.
Gjennomgang av fylkeskommunenes inntektssystem
I Hurdalsplattformen varsler regjeringen Støre at det skal gjennomføres en helhetlig gjennomgang av
kommunenes og fylkeskommunenes inntektssystem. Den nye regjeringen legger opp til at
fylkeskommuner som ble tvangssammenslått i 2020, kan oppløses etter søknad senest 1. juli 2022. Når
ny fylkesstruktur er avklart, skal det settes ned et ekspertutvalg til å gå igjennom fylkeskommunenes
inntektssystem.
Frie inntekter 2022
For 2022 legges det til grunn frie inntekter i henhold til statsbudsjettet 2022 (grønt hefte). Tabellen
under viser anslag for Innlandet fylkeskommunes frie inntekter i 2022 fordelt mellom rammetilskudd og
skatteinntekter:
Tall i mill. kroner
Rammetilskudd

2022
2 834,8

Inntektsutjevning

374,2
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Sum rammetilskudd inkl. inntektsutjevning

3 209,0

Skatt

2 226,4

Sum frie inntekter

5 435,4

Frie inntekter 2023-2025
For årene 2023-2025 legges det inn endringer knyttet til overgangsordning for nytt inntektssystem fra
2020 og overgangsordning knyttet til tre nye saker i 2022:
Tall i mill. kroner

2023

2024

2025

- Systemeffekt nytt inntektssystem

-6,8

-6,8

-6,8

- Ny båt og ferjenøkkel

-0,1

-0,1

-0,1

- Ny modell vedl.behov fylkesveg

2,6

2,6

2,6

- Innlemming vegadm. fra tab. C til
kostnadsnøkkel

6,6

6,6

6,6

5 437,6

5 437,6

5 437,6

Statsbudsjettet 2022 - grønt hefte

2022
5 435,4

Endringer:

Sum frie inntekter Fylkesbudsjett
2022-2025

5 435,4

Demografi
Første halvår 2021 hadde Innlandet en økning i folketallet på 137 personer, og innbyggertallet er nå om
lag 370 700 personer. I samme periode i 2020 ble folketallet redusert med omtrent 900 personer, mens
resultatet for hele 2020 ble en reduksjon på 782 personer. Tidligere har Innlandet hatt en årlig vekst på
mer enn 1 000 personer.
Utviklingen i fødselstall er stadig synkende. Mens det i Hedmark og Oppland (minus Jevnaker og Lunner)
i 2010 ble født i underkant av 3 500 barn, var antallet fødte i Innlandet i 2020 ca. 2 900. Nedgangen fra
2019 var på om lag 100 fødte barn.
Innlandet har helt siden midten av 70-tallet hatt fødselsunderskudd. Når folketallet likevel har økt, har
dette i all hovedsak sin forklaring i nettoinnvandring. Ettersom nettoinnvandringen de senere årene har
gått ned, motvirker ikke nettoinnvandringen lenger effekten av fødselsunderskuddet.
Fødselsunderskuddet og den reduserte innvandringen, gjør at Innlandet er avhengig av innenlands
tilflytting for å lykkes med folketallsvekst.
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Figur 1. Tall for 2021 er pr. juni 2021, dvs. at de ikke innbefatter hele året.
Jevnaker og Lunner er ikke inkludert i noen av årene. Kilde: Statistisk
Sentralbyrå. Tabell nr. 06913, 05426 og 05471.

Fødselsunderskuddet er hovedårsaken til at Innlandet har hatt en svakere befolkningsutvikling enn
gjennomsnittet for landet. Siden 2010 har befolkningen i landet som helhet økt med ca. 10 %, mens den
tilsvarende veksten i Innlandet har vært ca. 3 %.
Det er store regionale forskjeller i fylket. I over ti år har Hamarregionen og Gjøvikregionen hatt den
største veksten. Midt-Gudbrandsdal, Fjellregionen, Valdres, Kongsvingerregionen og Nord-Gudbrandsdal
har folketallsreduksjon. Mens alle regionene har positiv nettoinnvandring, er det store forskjeller i den
innenlandske flyttingen. Samlet for de siste ti årene er det kun Hamarregionen og Lillehammerregionen
som har hatt større innflytting enn utflytting. Kongsvingerregionen skiller seg ut ved å ha et særlig stort
fødselsunderskudd.

Figur 2. Sum over ti år. Hadeland uten Jevnaker og Lunner. Kilde: Statistisk
Sentralbyrå. Tabell nr. 06913, 05426 og 05471.

Befolkningsframskriving
Den framtidige befolkningsutviklingen er et viktig grunnlag for politikk, planlegging og beslutninger på
flere samfunnsområder, og den regionale fordelingen av befolkningen gir viktige rammer for fylket og
kommunene. Befolkningsprognoser er også en indikator for hvilke større samfunnstendenser som
forventes framover.
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Ifølge SSBs befolkningsprognose (hovedalternativ MMMM), vil Innlandets befolkning øke med 14 000
innen 2040. Total befolkning i Innlandet vil dermed bli 385 000. Dette tilsvarer en årlig vekstrate på
rundt 0,2 %. Dette er lavere enn den forventede årlige veksten for landet på vel 0,4 %.
I et annet framskrivningsalternativ hvor det forutsettes lavere vekst (LLML), vil Innlandet få en
befolkningsnedgang hvert år fram mot 2040. Sammenlignet med hovedalternativet, vil befolkningen i
2040 være cirka 361 000. På bakgrunn av utviklingen de siste årene, er det grunn til å anta at
hovedalternativet er for positivt, og at alternativet med lav vekst er mer realistisk. Innlandet må derfor
være forberedt på flere år med befolkningsnedgang framover. Blant fylkene er det kun Nordland som
kommer dårligere ut i SSBs prognose.

Figur 3. Kilde: Statistisk sentralbyrå. Tabell nr. 11342 og 12882.

Siden år 2000 har kommuner som Hamar og Stange hatt en folketilvekst på over 10 %, mens kommuner
som Rendalen og Engerdal har opplevd befolkningsnedgang på 11 %. Fra de nyeste
befolkningsframskrivingene er det ventet lavere vekst over hele Innlandet, men det er fortsatt store
variasjoner mellom sentrale kommuner og distriktskommuner. De som flytter til byene (inkl.
innvandrere) er relativt unge og i fruktbar alder. Det fører til at den generelle aldringen av befolkningen
treffer distriktskommunene spesielt hardt. Dette, i kombinasjon med andre faktorer som lave
fødselstall, gjør at mange av Innlandets kommuner har et høyt sårbarhetsnivå i forhold til den framtidige
befolkningsutviklingen.

Tabell 1. Tall pr. 1.januar. Hadeland inkluderer kun Gran
kommune. Kilde: Statistisk Sentralbyrå. Tabell nr. 12882.
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Demografisk profil
Fødsels- og dødstall
Fruktbarhetstallet (antall fødte barn per kvinne) har gått ned i hele landet. I 2000 var
gjennomsnittstallet for hele landet 1,85, mens for Hedmark og Oppland var tallene henholdsvis 1,77 og
1,80. Tilsvarende tall i 2020 var 1,48 for hele landet og 1,43 for Innlandet. Den generelle nedgangen i
fruktbarhetstall har bidratt til å øke fødselsunderskuddet i Innlandet ytterligere.
Ytterligere et forhold som gjør seg gjeldende, er utviklingen i antall kvinner i alderen 19-34 år. Hedmark
og Oppland (ekskl. Jevnaker og Lunner) hadde 34 796 kvinner i nevnte aldersspenn i år 2000. Per
01.01.2021 har Innlandet 32 985 kvinner i samme aldersspenn. Nedgangen i perioden er på 5,2 %. I
landet som helhet økte antallet med 12 % i samme tidsrom.
Aldersfordeling
Innlandet har flere eldre i befolkningen enn Norge for øvrig. Av Innlandets befolkning er 20 % mer enn
67 år. I Norge er denne andelen på 15 %. Mens antallet barn og unge forventes å bli redusert fram mot
2030, vil antallet personer over 67 år øke med nesten 14 000 personer ifølge SSBs lavalternativ. Den
økende andelen eldre skyldes at store årganger kommer opp i disse aldersgruppene, og at de eldre lever
lenger. Levealderen i Norge har steget tilnærmet uavbrutt siden 1960-tallet, og forventet levealder ved
fødselen var i 2017 den høyeste noen gang, både for menn (81 år) og kvinner (84,5 år).

Figur 4. Kilde: Statistisk Sentralbyrå. Tabell nr. 12882.

Aldersgruppe 16-18 år
Videregående opplæring er fylkeskommunens største tjenestetilbud. Størrelsen på aldersgruppen 16-18
åringer er derfor en viktig parameter, som har betydning både for økonomiske forhold, skolestruktur og
tilbudet på skolene.
I løpet av de neste ti årene, er det forventet at antall 16-18 åringer i Innlandet vil falle med omtrent 8 %.
Sammenlignet med den gjennomsnittlige utviklingen for aldersgruppen i resten av landet, er dette en
betydelig nedgang. Det forventede antall personer i denne aldersgruppen de nærmeste årene er
beheftet med stor sikkerhet, og tjenestetilbudet må derfor innrettes etter færre elever på de
videregående skolene. Den største reduksjonen i perioden forventes å skje i Nord-Gudbrandsdalen.

Side 25 av 131

Økonomiplan for 2022-2025

Tabell 2. Hadeland inkluderer kun Gran kommune. Kilde: Statistisk
Sentralbyrå. Tabell nr. 12882.

Lønn og pris
Forslag til Fylkesbudsjett 2022-2025 er utarbeidet i 2022-kroner. Det er lagt til grunn lønns- og
prisforutsetninger i henhold til anslagene i statsbudsjettet 2022, jf. tabellen under.
Investeringsbudsjettet er oppjustert med prisvekst (1,6 %).
2022
Årslønnsvekst

3,0 %

Prisvekst

1,6 %

Deflator

2,5 %

Det er innarbeidet en årslønnsvekst på 3,0 %, hvorav 0,3 % er innarbeidet som en årsvirkning av
lønnsoppgjøret i 2021 og 2,7 % er håndtert som en sentral lønnsreserve. Lønnsreserven vil bli fordelt på
enheter og virksomheter etter det lokale lønnsoppgjøret i 2022.
I forbindelse med salderingen er tilskuddsordninger og overføringer til andre videreført på samme
nominelle nivå i 2022 som i 2021, dvs. ikke priskompensert. Dette gjelder tilskuddsordninger/overføring
til andre på rammeområdene kultur, samfunn, plan og miljø og næringsutvikling og internasjonalt
samarbeid.

Pensjonsutgifter
Fylkeskommunens utgifter til pensjon består av flere elementer. Noen av disse elementene
budsjetteres/regnskapsføres direkte på virksomhetene, herunder de ordinære pensjonspremiene til SPK
og KLP inklusiv AFP-premie og AFP-egneandel. Pensjonsutgifter som håndteres sentralt i budsjettet er
knyttet til følgende elementer:
•
•
•

Reguleringspremie KLP
Premieavvik SPK og KLP
Tilbakeføring av overskudd KLP (inkl. tilbakeførte premiereserver)
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•
•

Egenkapitaltilskudd KLP
Diverse utgifter (rentegarantipremie mm.)

En slik budsjett- og regnskapsmessig håndtering av pensjonsutgifter er praktisert for å gi størst mulig
stabilitet og forutsigbarhet for fylkeskommunens virksomheter.
I forbindelse med salderingen er budsjettet for sentrale pensjonsutgifter redusert med 20 mill. kroner.
Dette er i hovedsak knyttet til tilbakeførte premiereserver (frigjorte midler) fra KLP. Det er lagt til grunn
at fylkeskommunen disponerer/fordeler bruken av de frigjorte midlene over sju år fra og med 2021.
Midlene må benyttes til delbetaling av den årlige reguleringspremien. Det vises til nærmere omtale i
strategi- og rammesaken til juni-tinget 2021 (jf. FT-sak 58/21).
Ordinære pensjonspremiesatser
Arbeidsgivers/virksomhetenes andel av pensjonsutgifter skal beregnes av fast regulativlønn og
pensjonsgivende T-trinn. Følgende premiesatser gjelder for SPK og KLP for 2022:
•
•

SPK: 11,59 % (10,16 % i 2021-budsjettet)
KLP: 10,65 % (10,93 % i 2021-budsjettet)

Endringene i satsene har medført et netto økt budsjettbehov på ca. 1,3 mill. kroner, fordelt med en
økning på 1,5 mill. kroner knyttet til SPK og en reduksjon på 0,2 mill. kroner knyttet til KLP. De
økonomiske virkningene for de enkelte virksomheter/avdelinger av justeringene i premiesatsene er
innarbeidet i budsjettforslaget.
Premieavvik
Innlandet fylkeskommune avsetter hvert år det årlige premieavviket til et eget premieavviksfond. Ved at
hele premieavviket avsettes årlig, vil premieavvikfondet hele tiden være lik akkumulert premieavvik i
balansen og dermed sikre dekning for fremtidig amortisering. Amortiseringstiden på premieavviket ble
endret til 1 års amortisering fra 2020. Dette innebærer at det årlige premieavviket blir utgiftsført i sin
helhet året etter.

Budsjettgrunnlag
Som grunnlag for arbeidet med Fylkesbudsjett 2022-2025 er det tatt utgangspunkt i opprinnelig budsjett
2021 slik det ble vedtatt av fylkestinget i desember 2020, jf. FT-sak 162/20. Videre er varige tiltak fra
budsjettjusteringssaken til april-tinget (FT-sak 15/21) og oktober-tinget (FT-sak 73/21) innarbeidet, samt
alle tiltakene fra gjeldende Fylkesbudsjett 2021-2024.
Alle endringer/tiltak for planperioden 2022-2025 er uttrykt i forhold til opprinnelig budsjett 2021.
Endringene/tiltakene med beløp er synliggjort i tabeller innen hvert rammeområde - se under
overskriften Driftsbudsjett med endringer.
Tiltakene fra gjeldende Fylkesbudsjett 2021-2024 fremkommer i endringstabellene (Driftsbudsjett med
endringer) under teksten “Sum Vedtak forrige periode”, men er ikke spesifisert på de enkelte tiltakene.
Det henvises til eget vedlegg for oversikt over disse tiltakene. Dersom det er foreslått endringer i
tiltakene fra gjeldende Fylkesbudsjett 2021-2024, fremkommer dette som et nytt tiltak.
Det er også laget tabeller under hvert rammeområde som viser driftsramme per funksjonsgruppe - se
under overskriften Driftsbudsjett - fordeling per funksjonsgruppe. I tillegg til nettobeløp vises
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talloppstilingene også med brutto driftsutgifter og driftsinntekter. Det er laget et eget tallvedlegg med
spesifikasjon av endringene per funksjonsgruppe.

Økonomiske styringsparametere
Kommuneloven har en rekke bestemmelser knyttet til økonomiforvaltningen i fylkeskommunene. Det er
et grunnleggende krav til økonomiforvaltningen i fylkeskommunen i § 14-1, at fylkeskommunen skal
forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. Som en del av dette skal
fylkestinget vedta finansielle måltall for fylkeskommunens økonomiske utvikling, jf. § 14-2.
Fylkestinget vedtok i FT-sak 58/21 i juni-tinget følgende økonomiske styringsparametere (finansielle
måltall og økonomiske handlingsregler):
Netto
driftsresultat

Egenfinansiering

Disponering av
fondsavsetning

Gjeld

Fond

Som andel av
driftsinntekter 4
%
Som andel av
driftsinntekter
ekskl. statlige
fond 4 %
(korrigert netto
driftsresultat)
Som andel av
driftsinntekter 4
%
Som andel av
finansiering av
investeringer 40 %
Av årets
driftsoverskudd
skal minst 50 % gå
til
egenfinansiering
investeringer eller
nedbetaling av
gjeld
Gjeldsgrad (ekskl.
premieavvik) skal
over tid ikke
overstige 75 %
Andel fond (ekskl.
premieavviksfond)
totalt minst 5 %
Generelt
disposisjonsfond
på minst 50 mill.
kroner pr. 1.1.

Finansielt
måltall
Finansielt
måltall

Finansielt
måltall
Handlingsregel

Handlingsregel

Finansielt
måltall

Finansielt
måltall
Handlingsregel

Innlandet fylkeskommune må tilpasse seg strammere økonomiske rammer, i hovedsak på grunn av
svakere befolkningsutvikling enn landet for øvrig. Gjeldsgraden må ikke bli for høy. En høy
egenfinansiering av investeringer er derfor viktig. Dette oppnås gjennom et godt netto driftsresultat,
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bruk av fond til egenfinansiering (via driftsbudsjettet) og bruk av årets driftsoverskudd til
gjeldsnedbetaling eller egenfinansiering. Om man ikke lykkes med dette, må investeringsnivået
reduseres.

Netto driftsresultat
Netto driftsresultat viser årets driftsoverskudd, og er et uttrykk for hva fylkeskommunen har til
disposisjon til avsetninger (fond) til fremtidig bruk og til egenfinansiering av investeringer. Netto
driftsresultat er hovedparameteren for økonomisk balanse i kommunesektoren, og brukes til å
sammenligne fylkeskommuner med hverandre.
Teknisk beregningsutvalg (TBU) mener at fylkeskommuner bør ha et netto driftsresultat på 4 % som et
gjennomsnitt over tid. Dette er et langsiktig mål også for Innlandet fylkeskommune. Fylkeskommunene
bør ha et høyere netto driftsresultat enn kommunene da kapitalslitet på eiendelene er høyere og
investeringsbehovet høyere (blant annet på grunn av fylkesvegene).
I de to forrige planperiodene ble 3 % satt som mål. Ved å vedta 4 % som mål for netto driftsresultat, må
Innlandet fylkeskommune starte en planlegging og omstilling for dette som et langsiktig mål. Det kan bli
utfordrende å omstille allerede for 2022.
Netto driftsresultat må også måles korrigert for statlige fond. De store avsetningene til statlige/budne
fond ifm. regnskapsavslutningen kan gi et kunstig høyt resultat. I budsjettforslag settes dette likt.
Fondsbruk fra disposisjonsfond vil medføre at netto driftsresultat går ned. Dette må vi ta hensyn til.
I administrasjonens forslag til Fylkesbudsjett 2022-2025 er det et netto driftsresultat for 2022 på 3,3 %.
Korrigert for fondsbruk er netto driftsresultat på 3,7 %. Tabellen under viser netto driftsresultat for alle
årene i planperioden.
2022

2023

2024

2025

Netto driftsresultat

3,3

3,7

3,9

3,6

Netto driftsresultat korrigert for fondsbruk

3,7

3,6

3,8

3,4

Netto driftsresultat blir normalt målt ved årets slutt og det er ifm. regnskapet at oversikter og
sammenligninger over kommunesektorens netto driftsresultater blir publisert.

Egenfinansiering av investeringer
Kommunelovens § 14-10 stiller krav om at investeringene skal ha en egenfinansiering som ivaretar
fylkeskommunens økonomiske handleevne. Egenfinansiering sikrer at gjeldsgraden ikke blir for høy, slik
at driftsutgifter til renter og avdrag ikke blir for store.
Som hovedregel skal derfor netto driftsresultat brukes til overføring til investeringer.
Egenfinansiering måles som en andel av investeringsbudsjettet. Egenfinansiering er overføring fra
driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet som del av finansiering sammen med låneopptak, mvakompensasjon mm. Andel egenfinansiering bestemmer dermed investeringsnivået og holder
gjeldsgraden nede.
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I administrasjonens forslag til Fylkesbudsjett 2022-2025 er det en egenfinansiering målt i prosent av
driftsinntekter på 3,7 % i 2022 og på 29,7 % som andel av investeringsbudsjettet. Tabellen under viser
egenfinansieringen for alle årene i planperioden.

Egenfinansiering i % av driftsinntekter
Egenfinansiering i % av investeringsutgifter

2022

2023

2024

2025

3,7

3,6

3,8

3,4

29,7

26,9

33,8

35,1

Gjeldsgrad
Gjeldsbelastning og konsekvenser av låneopptak er viktig for den økonomiske styringen. Økt lånegjeld vil
påvirke fylkeskommunens rente- og avdragsutgifter og dermed fylkeskommunens driftsbudsjett.
Risikoen ved høy gjeld er knyttet til framtidige renteøkninger. Det er viktig at lånegjelden ikke blir for
høy, da inntektene til fylkeskommunen er ventet å gå ned i årene som kommer og det må tas hensyn til
at gjelden skal betales selv om inntektene går ned. Det er derfor vedtatt at langsiktig gjeld (ekskl.
pensjonsforpliktelser) over tid ikke skal overstige 75 % av driftsinntektene og dette er en god parameter
som fylkeskommunen fortsatt skal ha.
I administrasjonens forslag til Fylkesbudsjett 2022-2025 er det beregnet en gjeldsgrad på 71,8 % for
2022. Gjeldsgrad måles på slutten av året.

Gjeld i % av driftsinntekter

2022

2023

2024

2025

71,8

75,8

77,7

78,7

Disposisjonsfond
Størrelsen på disposisjonsfond er et uttrykk for hvor stor økonomisk buffer fylkeskommunen har for sin
løpende drift og for å kunne møte uforutsette hendelser.
Innlandet fylkeskommune har høye fondsreserver. Det aller meste av dette er formålsbestemt, men er
ubundne fond som kan omdisponeres om den økonomiske situasjonen krever det. Det er viktig at en
viss andel av ubundne fond er fritt slik at man kan benytte dette til uforutsette ting ila. året.
Generelt disposisjonsfond skal være på minst 50 mill. kroner pr. 1.1. I administrasjonens forslag er
generelt disposisjonsfond på 55,4 mill. kroner pr. 1.1.2022 og på 59,1 mill. kroner pr. 31.12.2022.
Generelt disposisjonsfond på minst 5 % av driftsinntektene ansees også som oppfylt. Pr. 1.1.2021 var
andelen på 13 % og dette måles ved årets slutt.

Disponering av driftsoverskudd
Årlig driftsresultat (netto økning fond/mindreforbruk) må benyttes til å styrke fylkeskommunens
økonomiske stilling – dermed bør en stor andel benyttes til egenfinansiering eller nedbetaling av gjeld.
Gjennom å bruke driftsresultatet til å nedbetale gjeld reduseres finansutgiftene og det blir økt
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handlingsrom i budsjettprosessen. Disponering av driftsresultatet etter den nye handlingsregelen vil
bidra til økt egenfinansiering og lavere gjeldsgrad utover det som fremkommer i dette
fylkesbudsjettforslaget.

Administrasjonens forslag oppsummert
Under er en oppsummering av administrasjonens forslag.
2022

2023

2024

2025

Netto driftsresultat

3,3

3,7

3,9

3,6

Netto driftsresultat korrigert for fondsbruk

3,7

3,6

3,8

3,4

Egenfinansiering i % av driftsinntekter

3,7

3,6

3,8

3,4

Egenfinansiering i % av investeringsutgifter

29,7

26,9

33,8

35,1

Gjeld i % av driftsinntekter

71,8

75,8

77,7

78,7

Generelt disposisjonsfond over 50 mill. kr

Ivaretatt

Andel disposisjonsfond på minst 5 %

Ivaretatt

Eieravkastning
I 2019 ble Eidsiva Energi AS og Hafslund E-CO AS fusjonert. De tidligere aksjonærene i Eidsiva Energi AS
(26 kommuner og 2 fylkeskommuner) samlet sitt eierskap i et nytt holdingselskap, Innlandet Energi
Holding AS. Innlandet fylkeskommune sine to holdingselskaper - Hedmark fylkeskraft AS og Oppland
fylkeskraft AS - er en del av eierskapet til Innlandet Energi Holding AS.
I forbindelse med fusjonen mellom Eidsiva og Hafslund ble det satt opp avtaler som sikrer 5-årige
rullerende utbytteplaner. Det gjeldende minimumsutbyttet fra Innlandet Energi Holding AS er på 332,5
mill. kroner. Av dette er det forutsatt at Hedmark fylkeskraft AS mottar 72,5 mill. kroner og Oppland
fylkeskraft AS 30,8 mill. kroner.
Avtale med kommunene i tidligere Hedmark
Det ble i 2019 inngått en avtale mellom Hedmark fylkesting, kommunene i daværende Hedmark fylke og
Hedmark fylkeskraft. I avtalen legges det opp til at mellom 40-49 % av utbyttet fra Innlandet Energi
Holding AS utbetales til kommuner i tidligere Hedmark fylke. Avtalen opphører etter 15 år.
Forslag til utbytte
I Fylkesbudsjett 2022-2025 legges det til grunn 45 % som et gjennomsnitt til kommunene i tidligere
Hedmark og at 55 % kan utbetales til Innlandet fylkeskommune.
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Forslag uttak av utbytte 2022-2025 (mill. kroner)
Selskap

2021

2022

2023

2024

2025

Hedmark fylkeskraft AS

39,9

39,9

39,9

39,9

39,9

Oppland fylkeskraft AS

29 *

32,6

30,8

30,8

30,8

Sum

68,9

70,7

70,7

70,7

70,7

*Fylkestinget vedtok 30,8 mill. kroner, men 29 mill. kroner ble utbetalt, dvs. 1,8 mill. kroner lavere enn
forutsatt i vedtatt budsjett 2021. Rest-utbytte på 1,8 mill. kroner forutsettes utbetalt i 2022 fra Oppland
fylkeskraft.

For 2021 var det lagt til grunn 30,8 mill. kroner i utbytte fra Oppland fylkeskraft AS og dette ble vedtatt
som en del av fylkestingets behandling av Fylkesbudsjett 2021-2024. Generalforsamlingen i Oppland
fylkeskraft AS vedtok å utbetale 29 mill. kroner, med henvisning til finansstrategi vedtatt av tidligere
Oppland fylkesting. For planperioden 2022-2025 er det lagt til grunn et uttak av utbytte fra Oppland
fylkeskraft AS på 30,8 mill. kroner.
Administrasjonen er kjent med at det skal utarbeides nye finansstrategier for holdingsselskapene. Dette
kan endre på utbyttepraksisen. Inntil disse er klare, legges det til grunn at utbyttet fra Eidsiva Energi AS
transporteres videre til fylkeskommunen.
Ekstraordinært utbytte Eidsiva Energi AS i 2020
Eidsiva Energi AS utbetalte 150 mill. kroner i ekstraordinært utbytte i 2020 til sine eiere, herav 74,1 mill.
kroner til Innlandet Energi Holding AS. Hedmark fylkeskraft og Oppland fylkeskraft mottok sine
respektive andeler av det ekstraordinære utbyttet i 2021.
Det foreslås et uttak av utbytte i 2022 fra henholdsvis Hedmark og Oppland fylkeskraft på i sum 15,0
mill. kroner knyttet til det ekstraordinære utbyttet fra Eidsiva Energi AS i 2020 - fordelt slik:
Ekstraordinært utbytte fra
Selskap
Eidsiva Energi AS i 2020
Hedmark fylkeskraft AS

8,5

Oppland fylkeskraft AS

6,5

Sum

15,0

Renteinntekter ansvarlig lån
Hedmark fylkeskraft AS har siden 2007 hatt en låneavtale med Hedmark fylkeskommune. Låneavtalen
bygger på tilbakeførte midler fra kapitalnedsettelser i Eidsiva Energi, som er tilbakeholdt i Hedmark
fylkeskraft. Låneavtalen ble sist revidert i 2014 med et lånebeløp på 252,6 mill. kroner. Lånet forrentes
med en rente tilsvarende 6 mnd. NIBOR tillagt en margin på 1,8 prosentpoeng.
Oppland fylkeskraft har siden 2014 hatt en låneavtale med Oppland fylkeskommune på 150 mill. kroner
med en fast rente på 4 % som gir en årlig renteutbetaling til Innlandet fylkeskommune på 6 mill. kroner.
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Omstilling

Omstillingsmidler
Omstillingsmidlene har i stor grad vært benyttet til ekstra utgifter ifm. sammenslåingen og omstillingen
til en ny, felles administrasjon i fylkeskommunen. Status for omstillingsfondet pr. 1.1.2021 var på 22,2
mill. kroner. Bruk og avsetning i 2021 sees i tabellen under.
Status per 1.1.2021

22,2

Budsjettert avsetning i 2021

13,0

Flyttet fra fellesnemndas restpost

1,7

Planlagte disponeringer 2021:
- Økte IKT-lisenser (Fylkesbudsj 2021-2024)

-3,5

- Fylkesarkivet og Dok.fovaltn (FT 15/21 april)

-4,0

- Omstillingsavtalen

-2,2

- Lønnsharmonisering

-5,0

Prognose status 31.12.2021

22,2

Det har tidligere vært estimert bruk til omstillingsavtalen for reiseutgifter for ansatte til mellom 4,0 til
4,8 mill. kroner pr. år. I 2021 ble det utbetalt kun 2,2 mill. kroner. Avtalen om dekning av reiseutgifter
ble i 2021 satt delvis på pause pga. pålegg om arbeid hjemmefra under pandemien, som medførte at
ansatte faktisk ikke hadde reiseutgifter. Det er for de gjenstående årene estimert årlige utgifter på 2,9
mill. kroner. Beløpet er lavere enn først antatt pga. turnover blant de som avtalen skulle omfatte.
Pausen i 2021 forlenger ikke avtalen.
2021

2022

2023

2024

Omstillingsavtalen

-2,9

-2,9

-2,9

Datavarehus virksomhetsstyring

-5,0

Status 31.12.

14,3

11,4

8,5

Status prognose 2021

2025

22,2

Disponeringer 2022-2025:

8,5

Planlagt bruk av fondet i denne planperioden knytter seg til omstillingsavtalen og til ekstra utgifter ifm.
etablering av datavarehus for virksomhetsstyring av fylkeskommunen.
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Årlig reduksjon i rammene til sentraladministrasjonen
Det er tidligere vedtatt og gjennomført årlige rammekutt i sentraladministrasjonen. Rammekuttet er på
3 % for årene 2020 til 2023 og på 1 % i 2024. Begrunnelsen for kuttet er et antatt behov for færre
stillinger i en sammenslått fylkeskommune og at det ville bli turnover i organisasjonen. Det har også
vært økonomisk nødvendig med et rammekutt for å saldere budsjettene i disse fem årene. Det er tatt
utgangspunkt i innplasseringen av ansatte i drift i sentraladministrasjonen ved beregningen av
fordelingen.
Rammekutt sentral
adm./årsverk - årlige endringer
(mill. kroner)

2020 og
2021

2022 (3
%)

2023 (3
%)

2024 (1
%)

2025

Sum 20202024

Kompetanse

-4,1

-1,9

-1,8

-0,6

0,0

-8,4

Tannhelse

-0,4

-0,2

-0,2

-0,1

0,0

-0,9

Kultur

-4,0

-1,9

-1,9

-0,6

0,0

-8,4

Fylkesveger

-5,7

-2,8

-2,8

-0,9

0,0

-12,2

Kollektivtransport

-2,6

-1,2

-1,2

-0,4

0,0

-5,4

Næring og internasjonalt
samarbeid

-1,6

-0,7

-0,7

-0,2

0,0

-3,2

Samfunn, plan og miljø

-1,7

-0,8

-0,8

-0,3

0,0

-3,6

Administrasjon og
fellestjenester

-8,4

-4,0

-3,8

-1,3

0,0

-17,5

-28,5

-13,5

-13,2

-4,4

0,0

-59,6

SUM

Administrasjonen foreslår ingen videre rammekutt knyttet til dette.

Rammekutt knyttet til lavere konsulentbruk
Rammekuttet knyttet til lavere konsulentbruk, som ble vedtatt ifm. Fylkesbudsjett 2021-2014, ble i FTsak 58/2021 fordelt på rammeområdene. Ved fordeling av rammekuttet har administrasjonen tatt
utgangspunkt i utgifter i 2020 til «kjøp av tjenester» og oversikten under viser fordelingen på
rammeområdene sammenlignet med 2020.
Rammekutt pr. år fra 2020
Rammeområde

2021

2022

2023

2024

2025

Kompetanse

0,6

1,0

1,2

1,6

1,6

Tannhelse

0,2

0,4

0,4

0,6

0,6
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Kultur

0,3

0,5

0,6

0,8

0,8

Fylkesveger

0,3

0,4

0,5

0,7

0,7

Kollektivtransport

0,5

0,9

1,1

1,4

1,4

Næring og int.samarbeid

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

Samfunn, plan og miljø

0,4

0,6

0,7

1,0

1,0

Administrasjon og
fellestjenester

0,6

1,0

1,2

1,6

1,6

Sum

3,0

5,0

6,0

8,0

8,0

Effektivisering
Tannklinikker
Det vises til FU-sak 10/2021 i februar om tannklinikkstruktur. Administrasjonen foreslår at
fylkeskommunen avslutter leieforholdet ved tannklinikken i Torpa i Nordre Land kommune fra 2023. Det
er ingen ansatte ved tannklinikken nå. Den budsjettmessige konsekvensen er at rammekuttet på
tannhelse på 2 mill. kroner knyttet til tannklinikkstruktur reduseres med 200.000 kroner knyttet til
lavere husleiekostnader.
Organisering
Det legges opp til to utredninger knyttet til effektivisering og organisering av interne funksjoner:
Effektivisering av eiendomsforvaltningen
Dette dreier seg om flere forhold, for eksempel renhold, drift av skoler og andre bygninger mv. Det er
lagt inn en uspesifisert innsparing knyttet til dette med en halvårseffekt på 200.000 kroner i 2022 og
helårseffekt på 400.000 kroner fra 2023.
Effektivisering av IKT-funksjonen
Det er IKT-medarbeidere i sentraladministrasjonen og på alle skolene. Det skal sees på om arbeidet kan
organiseres på en mer effektiv måte enn i dag. Det er lagt inn en uspesifisert innsparing knyttet til dette
på 2 mill. kroner fra 2023.

Investeringer
Det foreslås investeringer for 971,4 mill. kroner i 2022. Totalt for fireårsperioden planlegges det med et
investeringsnivå på 3,4 mrd. kroner. Investeringsbeløpene i planperioden er oppjustert til 2022-kroner
med en prisvekst på 1,6 %. Alle prosjektrammer er oppgitt med bruttobeløp inklusiv mva. Det er lagt til
grunn en gjennomsnittlig mva-sats på 20 % på investeringsprosjektene.
Nytt handlingsprogram for fylkesveger for 2022-25 ble vedtatt av fylkestinget i FT-sak 78/21 (oktobertinget) med en samlet ramme på 1,9 mrd. kroner (2021-kroner). I Fylkesbudsjett 2022-2025 er det
innarbeidet 1,82 mrd. kroner (2021-kroner), dvs. eksklusiv 80 mill. kroner som er avsatt til en åpen post
(til disposisjon) i handlingsprogrammet. Ved behov for bruk av midler fra denne posten i
handlingsprogrammet forutsettes dette innarbeidet i forbindelse med årlig rullering av økonomiplanen
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eller gjennom budsjettjusteringer gjennom året. Videre vil handlingsprogrammene 2018-2021 for
Hedmark og Oppland fullføres i perioden 2022-2025.
Det er også innarbeidet følgende nye investeringsprosjekter:
•
•

Ny tannklinikk Alvdal
Trysil videregående skole - kantinekjøkken

I tillegg planlegges det å utarbeide et forslag til handlingsprogram 2024-2025 for nye investeringer i
bygningsmassen.
Det er for økonomiplanperioden 2022-2025 også blitt foretatt mindre justeringer mellom prosjektene
innen kompetanse for å tilpasse i henhold til reviderte behov. Investeringsbeløpene per år knyttet til
oppfølging av tidligere vedtatte investeringsprosjekter er justert i henhold til oppdatert fremdrift.

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)
1. Investeringer i varige driftsmidler
Beløp i 1000

Regnskap
Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2020 budsjett
2022
2023
2024
2025
Sum
2021
20222025
Kompetanse
Rehabilitering Anders
Sandvigsgt. 30,
Lillehammer vgs avd. Sør
Lena Valle vgs redskapshus Presteseter
Grønt skifte solcelleanlegg vgskoler
(Hedmark)
Uforutsette
spesialtilpasninger av
bygningsmassen
Oppgradering
uteområder,
trafikksikkerhet og HMS
Universell
utforming/tiltak
bygningsmassen
Varslingssystemer vgs
skoler
Campus Vinstra Utomhus og Trafikksikring
Raufoss vgs ombygging/nybygg
Grønt skifte klimamidler
Ringsaker vgs - utbygging
Ladestasjoner/el-biler
Tiltak knyttet til lager og
garasjeanlegg
Trysil vgs. - Oppgradering
kantinekjøkken,
personalrom, varemottak

0

0

0

0

7 112

0

7 112

0

5 000

0

8 636

2 032

0

10 668

0

4 000

8 128

5 893

610

0

14 631

0

2 000

2 032

2 032

2 032

0

6 096

0

4 000

8 128

12 192

1 016

0

21 336

0

8 000

4 840

6 223

8 509

5 080

24 652

200

2 177

2 242

0

0

0

2 242

516

1 101

595

0

0

0

595

5 559

52 326

90 424

47 752

19 112

0

157 288

5 444
2 942
0
0

11 932
6 156
2 500
0

508
5 648
6 909
3 483

3 084
0
610
11 176

0
0
0
7 620

0
0
0
5 080

3 592
5 648
7 519
27 359

0

0

6 096

0

0

0

6 096
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Beløp i 1000

Regnskap
Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2020 budsjett
2022
2023
2024
2025
Sum
2021
20222025
Lena - Valle vgs.
m/Presteseter
Ferdigstilte prosjekt Reklamasjoner og
etterarbeider
Valdres vgs, rehabilitering
Utredning av
undervisningslokaler for
yrkesfag
Energibesparende tiltak,
ENØK
Handlingsprogram 20242025 (eiendom)
Vinstra vgs. rehabilitering
Lillehammer
videregående skole,
avdeling Nord
Lillehammer
videregående skole,
avdeling Sør
Sentralgassanlegg NGVGS
Otta
Vinstra vgs. Rivning og
sanering bygg 10 og bygg
12
Vinstra vgs. Oppgradering
og komplettering av
tekniske anlegg
Storhamar vgs - Nybygg
Elverum vgs rehab/tilbygg
Jønsberg vgs - internat
Fellesprosjektet Oppgradering skoler
Hedmark
Jønsberg vgs. - drivhus
Varslingsanlegg
videregående skoler
Trysil idrettshall,
oppgraderinger
Videreføring
yrkesfagfornyelse mm del
II
Legionellasikring
Utredning - fysisk sikring
vgskoler
Tiltak inneklima - utvalgte
vgskoler
Solør vgs - nytt
kantinekjøkken
Konsulent
utvikl.prosjekter, kjøling,
utomhus mm
Storsteigen/Nordstumoen
- oppgradering av div
bygg
Planlegging

47 312

5 518

10 161

0

0

0

10 161

0

0

2 591

3 368

0

0

5 959

7 842
12 480

30 780
83 106

84 328
32 725

18 288
5 080

22 620
0

0
0

125 236
37 805

0

1 500

1 524

1 524

1 524

0

4 572

0

0

0

0

50 800

152 400

203 200

0
22

683
834

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

158

597

0

0

0

0

0

0

696

0

0

0

0

0

8 785

0

0

0

0

0

0

5 931

987

0

0

0

0

0

0
11 143

308
3 078

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

42
48 815

0
3 078

0
3 416

0
0

0
0

0
0

0
3 416

3 018
240

71
1 041

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

530

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

121
0

0
3 000

0
3 048

0
0

0
0

0
0

0
3 048

0

5 000

15 240

29 464

14 224

0

58 928

0

0

0

1 016

6 096

0

7 112

0

2 000

2 032

2 032

2 032

0

6 096

0

0

0

0

2 032

0

2 032

3

0

0

0

0

0

0
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Beløp i 1000

Regnskap
Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2020 budsjett
2022
2023
2024
2025
Sum
2021
20222025
Utstyrsoppgradering
fagfornyelsen (FT 15/21)
Større utstyr driftsfinansiert
Sum Kompetanse
Tannhelse
Alvdal tannklinikk - Ny
tannklinikk
Større utstyr driftsfinansiert
Sum Tannhelse
Kultur
Større utstyr driftsfinansiert
Sum Kultur
Fylkesveger
Utbedringer
Skredsikring
Ferjetransport
Store prosjekter
Tiltak for gående og
syklende
Trafikksikkerhetstiltak
Miljø- og servicetiltak
Kollektivtiltak
Planlegging
Til disposisjon
ATP Oppland
Bruer
Større utstyr driftsfinansiert
Sum Fylkesveger
Kollektivtransport
Lurhaugen, Oppgradering
av sjåførbu
Større utstyr driftsfinansiert
Sum Kollektivtransport
Adm og fellestjenester
EID - Kontorlokaler
sentraladm. Hamar
EID - Kontorlokaler
sentraladm. Lhmr
Kontorlokaler
sentraladm./IFK forprosjekt
Planlegging
Større utstyr driftsfinansiert
Sum Adm og
fellestjenester

0

0

23 673

0

0

0

23 673

21 355

0

0

0

0

0

0

253 469 317 771

158 370

147 371

162 560

786 072

182 458

0

0

0

10 160

10 160

0

20 320

1 257

0

0

0

0

0

0

1 257

0

0

10 160

10 160

0

20 320

165

0

0

0

0

0

0

165

0

0

0

0

0

0

280 679 254 406
1 744
0
57 391
0
0
0
160 979 116 739

292 608
0
0
0
111 304

310 286
0
0
0
106 681

62 990
14 629
34 544
33 528
0
7 620
11 684
0

22 860
27 229
31 955
33 966
0
0
60 147
0

20 828
15 951
10 160
25 400
0
0
87 376
0

717 945 536 140

580 069

576 682

204 143
31 999
21 876
62 808
68 016
23 946
4 063
19 871
21 555
109
0
0
-71
458 315

59 303
11 081
52 889
48 325
45 554
0
0
0

263 855 1 121 155
0
0
0
0
0
0
70 307 405 031
22 860
7 417
53 900
25 400
0
0
78 334
0

129 538
65 226
130 559
118 294
0
7 620
237 541
0

522 073 2 214 964

0

5 000

3 048

0

0

0

3 048

3 835

0

0

0

0

0

0

3 835

5 000

3 048

0

0

0

3 048

0

8 208

91 440

204 799

58 928

2 032

357 199

0

15 390

23 012

0

0

0

23 012

3 511

0

0

0

0

0

0

57
5 471

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

23 598 114 452

204 799

58 928

2 032

380 211

9 038
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Beløp i 1000

Regnskap
Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2020 budsjett
2022
2023
2024
2025
Sum
2021
20222025
Investeringer i varige
driftsmidler

655 068 1 000 012 971 411

953 398

793 141

686 665 3 404 615

2. Tilskudd til andres investeringer
Beløp i 1000

Regnskap
Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2020 budsjett
2022
2023
2024
2025
Sum
2021
20222025
Budsjett investeringsprosjekter
106238 Hed Fv
Stedsutvikling
108393 Hed Fv 30
Kvennan Håmmålvoll, infopkt.
109106 Fv. 33
Skartjednet Tonsvatnet
Kollektiv småtiltak
Justerings mva
Tilskudd til andres
investeringer

4 860

0

0

0

0

0

0

900

0

0

0

0

0

0

1 900

0

0

0

0

0

0

532

0

0

0

0

0

0

2 500
504
11 197

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Beløp i 1000

RTU.Kjøp og
salg av aksjer
og utlån
Investeringer
i aksjer og
andeler i
selskaper

Regnskap
2020

Oppr.
budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

Øk.plan
Sum
20222025

7 112

0

0

0

0

0

0

7 112

0

0

0

0

0

0

4. Utlån av egne midler
Beløp i 1000

RTU.Kjøp
og salg av
aksjer og
utlån
Utlån av
egne
midler

Regnskap
2020

Oppr.
budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

Øk.plan
Sum
2022-2025

125

0

0

0

0

0

0

125

0

0

0

0

0

0
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Beløp i 1000

Sum del 14

Regnskap
2020

Oppr.
budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

Øk.plan
Sum
2022-2025

673 502

1 000 012

971 411

953 398

793 141

686 665

3 404 615

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)
Beløp i 1000

Regnskap
Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2020 budsjett
2022
2023
2024
2025
2021
Investeringer i varige
driftsmidler
Tilskudd til andres
investeringer
Investeringer i aksjer
og andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Sum
investeringsutgifter

655 068 1 000 012

971 411

953 398

793 141

686 665

11 197

0

0

0

0

0

7 112

0

0

0

0

0

125
0
673 502 1 000 012

0
971 411

0
953 398

0
793 141

0
686 665

Kompensasjon for
merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige
driftsmidler
Salg av finansielle
anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på
utlån av egne midler
Bruk av lån
Sum
investeringsinntekter

-109 551 -166 669 -160 886 -158 730 -131 174 -114 444

Overføring fra drift
Avsetninger til
bundne
investeringsfond
Bruk av bundne
investeringsfond
Avsetninger til
ubundet
investeringsfond
Bruk av ubundet
investeringsfond
Dekning av tidligere
års udekket beløp
Sum overføring fra
drift og netto
avsetninger

-207 842 -196 476 -222 819 -194 165 -253 862 -226 069
0
0
0
0
0
0

Fremført til
inndekning i senere
år (udekket)

-71 335
-13 462

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-234

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-269 638 -636 867 -556 806 -600 502 -408 104 -346 151
-464 220 -803 536 -717 692 -759 233 -539 279 -460 596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 440

0

-30 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-209 282 -196 476 -253 719 -194 165 -253 862 -226 069

0

0

0

0
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Kompetanse
Det er blitt foretatt mindre justeringer mellom prosjektene for å tilpasse reviderte behov.
Valdres vgs. – rehabilitering
Det skal gjennomføres en rehabilitering av deler av eksisterende bygningsmasse med tilhørende
uteareal og oppføring av nybygg. Byggearbeidene pågår. Arealene skal være ferdig til bruk skolestart
2022. Som en del av prosjektet er nytt varmeanlegg installert og idriftsatt.
Raufoss vgs. – tilbygg, ombygging og rehabilitering
Det skal gjennomføres en rehabilitering i deler av eksisterende bygningsmasse med tilhørende uteareal
samt oppføring av nybygg. Byggearbeidene pågår og antas ferdigstilt 2023.
Lena-Valle vgs./avd. Valle og Presteseter – flere delprosjekter
Prosjektet består av mange delprosjekter og har pågått over flere år. Prosjektet omfatter landbruksbygg
(grisefjøs, sauefjøs, kufjøs), internat, skolebygg, ridehall, verksteder, utomhus rivning av flere bygg mv.
Prosjektet er planlagt med overtakelse av alle delprosjekter i løpet av 2022.
Lena-Valle vgs. - redskapshus Presteseter
På gårdsbruket på Presteseter (Lena Valle vgs.) er det behov for å bygge et redskapshus for lagring av
maskiner og utstyr som for eksempel skurtresker, lastebærer, hogstmaskin, traktorer, gjødselspreder
mv. Varme og sollys på sommeren, snø og kulde på vinteren tærer hardt på kostbart utstyr som er lagret
ute.
Fellesprosjektet oppgradering etter vedtatt skolestruktur (skoler Hedmark)
Alle prosjektene er ferdigstilt og er enten i prøvedrift eller i reklamasjonsfasen.
Skolene som har vært inkludert i prosjektetet er Stange vgs, Solør vgs. avd. Våler og avd. Sønsterud,
Skarnes vgs, Storhamar vgs og Brumunddalshallen. En del ettarbeider/tilpasninger pågår og vil fortsette i
reklamasjonsperioden.
Elverum vgs. - rehabilitering/tilbygg inklusive flytting og avhending Vestad
Hovedprosjekt: Prosjektet er overtatt og er nå i reklamasjonsperioden. Det pågår tilpasninger slik at
utdanningstilbudet Bilskade, lakk og karosseri i lokalene på Vestad kan flyttes til skolen i Elverum. Det
må påregnes noen tilpasninger og etterarbeide i reklamasjonsperioden.
Jønsberg vgs. - drivhus
Det gamle drivhuset fra 1983 er revet og er erstattet av et nytt og mindre drivhus. Det må påregnes
noen tilpasninger og etterarbeide i reklamasjonsperioden.
Ringsaker vgs. – utbygging
Prosjektet er overtatt og er i reklamasjonsfasen. Uteanlegget er ferdig planlagt og ferdigstilles i løpet av
våren 2022.
Vinstra vgs.
Komplettering og oppgradering av tekniske anlegg. Utbedring av styring og regulering av tekniske
anlegg. Prosjektet er ferdigstilt. Prøvedriftsperiode pågår.
Trafikksikring og oppgradering uteområde. Prosjektet er i all hovedsak ferdigstilt. Noen mindre
tilpasninger i 2022.

Side 41 av 131

Økonomiplan for 2022-2025
Reklamasjoner og etterarbeider (nytt)
Prosjekter som er avsluttet og er kommet langt i reklamasjonsperioden behandles samlet i prosjekt:
Reklamasjoner og etterarbeider. Foreløpig gjelder dette prosjektene V00167 Vinstra vgs., V00168
Lillehammer vgs. avd. Nord, V00169 Lillehammer Sør, Storhamar vgs., krisevarsling med flere.
Fellestiltak yrkesfag, fagfornyelse m. m.
Det er vedtatt utredninger med påfølgende investeringer på flere skoler som skal sikre opplæring av god
kvalitet for yrkesfag. Dette sees i sammenheng med endringer som følge av fagfornyelsen og andre
tilknyttede tilpasninger av lokalene.
Dette gjelder delprosjektene: bygghall ved Vinstra vgs., bygghall og KEM ved Lillehammer Nord, bygghall
ved Gjøvik vgs, oppgradering bygg og TIP ved Dokka vgs, Transport og logistikk ved Lena vgs,
Overflateteknikk ved Stange vgs., fagfornyelse ved Ringsaker vgs. og Sentrum vgs., Oasen ved Ringsaker
vgs. med flere. Prosjektene ferdigstilles ved ulike tidspunkt. Delprosjekter tilknyttet yrkesfag og
fagfornyelse samles til ett prosjekt.
Krisevarslingssystem alle skoler
Krisevarslingssystem i skoler tidligere Hedmark og Oppland sluttføres.
På de videregående skolene i tidligere Hedmark er krisevarslingssystemet installert og tatt i bruk. På de
videregående skolene i tidligere Oppland er systemet installert, men er planlagt idriftsatt i 2022.
Vurderinger vil bli gjennomført ifm. prosjekt Utredningsarbeid, fysisk sikring av skoler.
Utredningsarbeid, fysisk sikring av skoler
Det er svært viktig at fylkeskommunens bygg er godt rustet og innehar de nødvendige bygningsmessige
sikringstiltak (utvendig og innvendig) mot tilsiktede uønskede handlinger.
Med bakgrunn i dette igangsettes det et utredningsarbeid for bygningene i Innlandet fylkeskommune i
2022.
Tiltak inneklima - utvalgte skoler
Trysil vgs. B-fløyen ble rehabilitert i 2016 med oppgradering innvendig. Prosjektet omfatter å
oppgradere A og C fløyen tilsvarende med oppgradering av innvendige overflater og tekniske anlegg,
lydforhold mv. for å sikre et godt læringsmiljø. Planlagt gjennomføring 2023-2024.
Jønsberg vgs. (undervisningsbygg)
Prosjektet omfatter oppgradering av tekniske anlegg og klimaskjerm samt annen generell oppgradering
av innvendige arealer – blant annet utbedring av lydforhold. Det skal også gjøres tiltak for å ivareta
forhold knyttet til universell utforming. Planlagt gjennomføring 2022-2023.
Konsulent utviklingsprosjekter, kjøling utomhus m. m.
For å sikre en effektiv saksbehandling settes det av midler som benyttes ifm.
utredninger/utviklingsprosjekter der det kreves innleid spesialkompetanse.
Universell utforming/tiltak bygningsmassen
I tidligere Oppland og Hedmark fylke var det tidligere gjennomført tiltak for å sikre og forbedre forhold
knyttet til universell utforming for de ulike byggene. Prosjektet ble ikke fullført i sin helhet for alle bygg
og videreføres i planperioden.
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Oppgradering uteområder, trafikksikkerhet og HMS
Det må gjennomføres utbedringer for utomhusanlegg for flere lokasjoner. Dette gjelder blant annet
veier, gangstier, overvannsanlegg, masseutskifting, asfaltering, parkeringsanlegg, stengsler,
trafikkregulering, adkomstforhold mv. Dette gjelder blant annet:
•
•
•
•

Nord Gudbrandsdal vgs. avd. Otta. Oppgradering utomhus.
Solør vgs. avd. Våler – uteområde og innkjøring.
Skarnes vgs,. Utvendig veger og plasser.
Nord Østerdal vgs. Asfaltering elev- og ansattparkering med mer

Uforutsette spesialtilpasninger av bygningsmassen
Gjennom året framkommer behov for å gjennomføre tiltak knyttet til universell utforming eller andre
spesialtilpasninger på kort varsel. Midlene benyttes for å gjennomføre nødvendige tiltak på en effektiv
måte.
Tiltak knyttet til lager og garasjeanlegg
For å sikre gjenstander, maskiner og kjøretøy mot unødvendig slitasje, verdiforringelse, hærverk, tyveri
mv. er det for flere av skolestedene behov for å etablere, garasjeanlegg og/eller lager. Tiltakene vil også
være svært positive i et HMS perspektiv (snømåking vinterstid på store kjøretøy mv.)
Dette gjelder N-Gudbr. dal vgs - avd. Otta, N-Østerdal vgs., Sentrum vgs., Solør vgs. avd. Våler, Stange
vgs., Storhamar vgs. med flere.
Solør vgs. avd. Våler. Nytt kantinekjøkken
Eksisterende kantinekjøkken inklusive serveringsarealet er trangt, uhensiktsmessig og ikke tilpasset
antall elever og ansatte ved skolen. Prosjektet omfatter utvidelse av fasilitetene og generell
oppgradering.
Storsteigen, Nordstumomen – oppgradering av div bygg
Det er behov for utbedringer/oppgradering av verkstedbygg m.m.
Jønsberg vgs – grisefjøs (nytt prosjekt)
Grisefjøset ved Jønsberg er i svært dårlig forfatning. Det er tatt vannprøver knyttet til kontroll av
husdyrgjødsellageret til grisehuset på Jønsberg. Analysen viser forurensning og knyttes til lekkasje fra
gjødsellageret under grisefjøset som må utbedres.
Det vil i løpet av vinteren 2022 bli utarbeidet og fremlagt for fylkestinget et forprosjekt vedrørende
rivning av eksisterende grisefjøs og etablering av et nytt og tidsriktig grisefjøs tilpasset undervisningen.
Det skal også vurderes en rehabilitering av eksisterende grisefjøs.
Trysil vgs. Kantinekjøkken – med birom/funksjoner (nytt prosjekt)
Kantinekjøkkenet med varemottak og birom er i svært dårlig forfatning og må rehabiliteres så snart som
mulig for å sikre videre drift.
Handlingsprogram 2024-2025
Det planlegges å utarbeide et forslag til handlingsprogram for årene 2024-2025 i løpet av våren 2022.
Investeringsbeløpene for 2024-2025 er foreløpige.
Kompetanse - utstyr fagfornyelsen
I budsjettjusteringssaken i april-tinget (FT-sak 15/21) ble det vedtatt 30,0 mill. kroner til oppgradering av
utstyr i forbindelse med fagfornyelsen. Med bakgrunn i forsinket fremdrift ble bevilgningen nedjustert i
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budsjettjusteringssaken i oktober-tinget (FT-sak 73/21) og 23,7 mill. kroner er overført til 2022. Det er
gjennomført en grundig prosess i samråd med skolene for å sikre en best mulig disponering av midlene.
Det skal blant annet etableres HelseLab-er ved 4-5 skoler i Innlandet.

Klima-/miljøtiltak
Energibesparende tiltak (EPC). Hovedsak skoler tidligere HFK
EPC prosjekt er gjennomført i tidligere Oppland fylkeskommune. Gjennom dette prosjektet har man
oppnådd en årlig energisparing på 20-25 %.
Som et bidrag til det grønne skiftet gjennomføres energisparetiltak.
Grønt skifte klimamidler
Som en del av det grønne skiftet skal det etableres solcelleanlegg for følgende videregående skoler:
Fagskolen Innlandet, Dokka vgs., Hadeland vgs., Vinstra vgs., Gjøvik vgs., Lillehammer vgs., Valdres vgs.,
samt gjennomføre utredninger knyttet til Breeam. Arbeidene pågår.
Grønt skifte, solcelleanlegg skoler tidligere HFK
Som en del av det grønne skiftet ble det i Oppland fylkeskommune besluttet at det skulle etableres
solcelleanlegg for de videregående skolene. Tilsvarende er under planlegging og gjennomføring på bygg i
tidligere Hedmark fylke.
Ladestasjoner, motorvogner. Skoler tidligere HFK
For Oppland fylkeskommune er det installert ladestasjoner for ladbare motorvogner ved alle
videregående skoler og tannklinikker (ca. 10 % av alle ansattparkeringsplasser). Tilsvarende
gjennomføres for flere av de videregående skoler og tannklinikker i tidligere Hedmark.
Ivaretakelse av vernet bygningsmasse
Innlandet fylkeskommune har flere vernede/bevaringsverdige bygg. Anders Sandvigs. gt 30. som er
lokalisert ved Lhmr. vgs. avd. sør fremstår svært skjemmende. Det er behov for restaurering og
oppgradering der klimaskallet prioriteres først. Det skal også gjennomføres tiltak utomhus. Prosjektet
inngår i «Bevar bygg, bevar klima».

Tannhelse
Alvdal tannklinikk
I fylkestinget i juni i år, i sak 45/2021, ble det vedtatt å utarbeide et forprosjekt for en nybygget
tannklinikk i Alvdal kommune. Et foreløpig kostnadsanslag viser en byggekostnad på ca. 20 mill. kroner.
Dette innarbeides i Fylkesbudsjett 2022-2025. Eiendom vil komme tilbake med et mer bearbeidet
kostnadsoverslag ifm. forprosjektet. Det er innarbeidet 2,0 mill. kroner fra et tidligere disposisjonsfond
fra Hedmark til delvis finansiering av prosjektet (Erstatningslokaler Alvdal tannklinikk),

Fylkesveger
Nytt handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025
Nytt handlingsprogram for fylkesveger for 2022-25 ble vedtatt av fylkestinget i FT-sak 78/21 (oktobertinget) med en samlet ramme på 1,9 mrd. kroner (2021-kroner). I Fylkesbudsjett 2022-2025 er det
innarbeidet 1,82 mrd. kroner, dvs eksklusiv 80 mill. kroner som er avsatt til en åpen post (til disposisjon)
i handlingsprogrammet. Ved behov for bruk av midler fra denne posten i handlingsprogrammet
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forutsettes dette innarbeidet i forbindelse med årlig rullering av økonomiplanen eller i forbindelse med
budsjettjusteringer gjennom året.
Videre vil handlingsprogrammene 2018-2021 for Hedmark og Oppland fullføres i perioden 2022-2025.
Økonomiske rammer
Tabellen viser hvordan investeringene for det enkelte år fordeler seg på programområdene - fordelt på
gammelt og nytt handlingsprogram. Investeringsrammene er oppjustert til 2022-kroner.

Investeringer (mill kroner)

Økonomiplan 2022 - 2025

Handlingsprogram 2018-2021

2022

2023

72221 - Utbedringer

65,2

44,9

104,5

19,1

72222 - Tiltak for gående og syklende
72223 - Trafikksikkerhetstiltak

43,2

72224 - Miljø- og servicetiltak

6,8

72225 - Kollektivtiltak

22,0

32,0

72226 - Planlegging

8,1

8,6

72228 - ATP Oppland

7,6

2024

2025

3,8

HP2018-21 Totalt

257,6

104,5

3,8

Handlingsprogram 2022-2025

2022

2023

2024

2025

72221 - Utbedringer

189,2

247,7

310,3

263,9

72231 - Bru

11,7

60,1

87,4

78,3

72222 - Tiltak for gående og syklende

12,2

92,3

106,7

70,3

72223 - Trafikksikkerhetstiltak

19,8

22,9

20,8

22,9

72224 - Miljø- og servicetiltak

7,8

27,2

16,0

7,4

10,2

50,1

72225 - Kollektivtiltak

12,5

72226 - Planlegging

25,4

25,4

25,4

25,4

HP2022-25 Totalt

278,6

475,6

576,7

518,3

Totalsum

536,1

580,1

576,7

522,1

Nedenfor omtales hvert programområde, herunder en spesifikasjon av tiltakene som inngår i det
enkelte programområde.
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Utbedring
Utbedringer gjelder tiltak på eksisterende veg og omfatter i hovedsak forsterking, fast dekke,
breddeutvidelse, horisontal- og vertikalkurvatur, rehabilitering av konstruksjoner og ivaretakelse av
vegkapital.
Utbedringer

Økonomiplan 2022 - 2025

HP2018-21

2022

2023

2024

2025

Fv 24 Utbedring av forfall

21,7

Fv 21 Kiviken - Harstad, utbedring forfall

13,9

Overført mindreforbruk fra 2021

29,7

44,9

HP2018-21 Totalt

65,2

44,9

HP2022-25

2022

2023

2024

2025

Utbedringsprogrammet

157,5

177,8

177,8

198,1

43,2

132,5

65,7

Fv. 255 Givra kulvert (tilskudd)

4,5

Fv. 2154 Jernbanegt. – Torggt.

0,8

Fv. 2060 Korsmo - Sjørbotten

6,1

6,4

Fv. 30 Tynset gr. - Åsheim

10,2

10,2

Fv. 30 Tynset – Rendalen gr.

10,2

10,2

Øvrige prosjekter HP2022-25
HP2022-25 Totalt

189,2

247,7

310,3

263,9

Totalsum

254,4

292,6

310,3

263,9

Utbedringsprogrammet begrunnes med et stort behov for å ta igjen forfall og utbedre eksisterende
vegnett. Mange fylkesveger er i dårlig forfatning. Disse vegene har ikke tilfredsstillende bæreevne,
vannhåndteringsevne, trafikksikkerhetsløsninger eller er ikke tilpasset dagens trafikkbilde. Ved å utnytte
eksisterende vegkapital er det mulig å oppgradere vegnettet kostnadseffektivt. Felles for disse tiltakene
er at de har en investeringsmessig karakter som vil føre veganlegget til en annen stand, eller bedre
standard enn da det opprinnelig ble anskaffet. Dette vil bety økt levetid på vegen eller økt bruksverdi i
form av at vegen er tilpasset kapasitet og behov fra brukere eller myndigheter.
Bru
Innlandet fylkeskommune eier over 1 230 bruer, hvor 50 % av disse er over 50 år. Dette omfatter
trafikkerte vegbruer, gang- og sykkelbruer, kulverter og stikkrenner over 2,5 meter. De rutinemessige
inspeksjonene av bruene har over tid vist at tilstanden har hatt en negativ utvikling.
Langsiktig arbeid er avgjørende for en forsvarlig bruforvaltning. Dette kan oppnås ved realisering av
Bruprogram for Innlandet, slik at det blir gjennomført utredninger, mulighetsstudier, planlegging og
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prosjektering i forkant. Det er avgjørende å få nok kunnskap til å kostnadsberegne og prioritere tiltak
opp mot akutte behov.
Bru
HP2022-25

Økonomiplan 2022 - 2025
2022

2023

2024

2025

Bruprogram for Innlandet

5,1

15,2

15,2

15,2

Fv. 2508 Nye Skolte bruer

2,0

10,2

17,0

Fv. 222 Vik bru

4,6

14,4

14,5

20,3

40,6

63,1

Øvrige prosjekter HP2022-25
HP2022-25 Totalt

11,7

60,1

87,4

78,3

Totalsum

11,7

60,1

87,4

78,3

Tiltak for gående og syklende
Programområdet innbefatter tiltak for tilrettelegging for gående og syklende både i og utenfor
byer/tettsteder, herunder også skoleveg. I programområdet inngår alle former for fysisk tilrettelegging
for gående og syklende.
Tiltak for gående og syklende
HP2018-21

Økonomiplan 2022 - 2025
2022

Fv 222 Tangenvegen

5,4

Sykkelbyen Kongsvinger (18-21)

0,6

Sykkelbyen Elverum (18-21)

2023

0,6

Sykkelbyen Hamar (18-21)

0,6

Sykkelbyen Brumunddal (18-21)

0,6

Fv 51 Mausetvegen, NordåsvegenSveumvegen

5,0

Fv 213 Storgata, Skogvegen Pinnerudvegen

3,4

Fv 175 Sandervegen, Konows veg Skarnesbråten

2,7

6,7

Fv 24 Sand - Dagfinrud

17,0

Overført mindreforbruk fra 2021

69,3

11,7

104,5

19,1

HP2018-21 Totalt
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HP2022-25

2022

2023

2024

10,2

23,4

82,1

83,3

70,3

12,2

92,3

106,7

70,3

116,7

111,3

106,7

70,3

Fv. 1776 Nils Amblisv. x Nygata Fagerlundv. x Skoleg.

5,1

Fv. 132 Prost Blomsgate (delfinansiering)

7,1

Øvrige prosjekter HP2022-25
HP2022-25 Totalt
Totalsum

2025

Trafikksikkerhetstiltak
Programområdet omfatter trafikksikkerhetstiltak som er vurdert og prioritert med utgangspunkt i
ulykkesregistreringer, trafikksikkerhetsinspeksjoner og risikovurderinger.
Satsningsområdene er
•
•
•

Kryssutbedring
Tiltak mot utforkjøringsulykker
Utbedring av kurver

Trafikksikkerhetstiltak
HP2018-21

Økonomiplan 2022 - 2025
2022

Sikring av krysningspunkt (18-21)

5,0

Forkjørsregulering av fylkesveger (18-21)

3,6

Fv 216 Kvernstubrua - Oppland gr, tiltak
mot utf.

9,7

Fv 74 Vognvegen-Aluvegen,
kryssombygging

2023

2024

2025

15,5

Fv21 Skotterud - Akershus gr., tiltak mot
utf.

6,9

TS småtiltak

2,0

Overført mindreforbruk fra 2021

0,5

HP2018-21 Totalt

43,2

HP2022-25

2022

2023

2024

2025

Tiltakspakke mot utforkjøringsulykker

10,2

10,2

10,2

11,2

1,0

1,0

1,0

1,0

Tiltakspakke fartsreduserende tiltak
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Tiltakspakke sikring av skoleveg og
krysningssteder

6,1

6,1

6,1

6,1

Tiltakspakke skilt

2,5

2,5

2,5

2,5

Fv. 24 Kjettingsplass Vallsetvegen Amundrudbakka

3,0

Fv. 33 og 34, Kryssutbedring

1,0

Fv. 51 Vargebakken - Valdresflye.
Trafikksikkerhetsog fremkommelighetstiltak

1,0

Fv. 55 Breiseterdalen - Krossbu.
Trafikksikkerhetsog fremkommelighetstiltak

1,0

HP2022-25 Totalt

19,8

22,9

20,8

22,9

Totalsum

63,0

22,9

20,8

22,9

Miljøtiltak
Miljøtiltak favner flere fagområder som blant annet støy, kulturarv og vann.
Miljø- og servicetiltak
HP2018-21

Økonomiplan 2022 - 2025
2022

Overført mindreforbruk fra 2021

6,8

HP2018-21 Totalt

6,8

HP2022-25

2022

2023

2024

2025

2023

2024

2025

Fv. 258 Gamle Strynfjellsveg

1,6

Fv. 224 Vien, støyskjerm

0,5

3,0

Fv. 186 Joker Ajer- Hesteskoen, støyskjerm

1,9

6,1

Vanntiltak, ikke stedfestet

1,7

1,8

1,7

1,8

Fv. 216 Messenlivegen, støyskjerm (øvre
del)

2,0
16,3

14,2

5,6

7,8

27,2

16,0

7,4

14,6

27,2

16,0

7,4

Øvrige prosjekter HP2022-25
HP2022-25 Totalt
Totalsum
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Kollektivtiltak
I programområdet kollektivtiltak inngår kollektivknutepunkt, fremkommelighetstiltak, snuplass, nye
holdeplasser og oppgradering av eksisterende holdeplasser.
Kollektivtiltak
HP2018-21

Økonomiplan 2022 - 2025
2022

Fv Hedmark, snuplasser

2,3

Kollektivgate Gjøvik (del 2)

2,0

Fagernes skysstasjon

5,7

Kollektiv småtiltak

5,7

Overført mindreforbruk fra 2021

6,4

2023

3,8

22,0

32,0

HP2022-25

2022

2023

Fv. 255 Vinstra park, ny bussterminal

12,5

Øvrige prosjekter HP2022-25
12,5

Totalsum

34,5

2025

32,0

HP2018-21 Totalt

HP2022-25 Totalt

2024

32,0

3,8
2024

2025

10,2

50,1

10,2

50,1

10,2

53,9

Planlegging
Programområdet skal dekke kostnader med planlegging etter plan- og bygningsloven for tiltak som er
prioritert i perioden, samt noe forberedelse til neste handlingsprogramperiode.
Planlegging
HP2018-21

Økonomiplan 2022 - 2025
2022

2023

2024

2025

Overført mindreforbruk fra 2021

8,1

8,6

HP2018-21 Totalt

8,1

8,6

HP2022-25

2022

2023

2024

2025

Planlegging 2022-2025

25,4

25,4

25,4

25,4

HP2022-25 Totalt

25,4

25,4

25,4

25,4

Totalsum

33,5

34,0

25,4

25,4
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Kollektivtransport
Lurhaugen, oppgradering/rehabilitering
Det er avklart med ny operatør (kollektivtransport) at bygget på Lurhaugen skal fungere som «sjåførbu»
de neste 10 årene. Innlandstrafikk sitt behov på Lurhaugen knyttes til parkering og reguleringsparkering
for busser, og pausefasiliteter for bussjåfører.
Prosjektering og konkurranse pågår.

Administrasjon og fellestjenester
Kontorlokaler sentraladministrasjonen
Sentral adm. Hamar: Planlagt byggestart er primo 2022 med planlagt ferdigstillelse i 2024.
Sentral adm. Lillehammer: Planlegging pågår og tiltakene gjennomføres i planperioden.

Finansiering
Investeringene er planlagt finansiert med bruk av lån, midler overført fra driftsbudsjettet, bruk av
ubundet investeringsfond samt momskompensasjon på investeringer.

(tall i mill. kroner)

2022

2023

2024

2025

2022-2025

- Kontorprosjektet

114,5

204,8

58,9

2,0

380,2

Kompetanse

317,8

158,4

147,4

162,6

786,1

17,1

11,1

9,2

0,0

37,4

Tannhelse

0,0

10,2

10,2

0,0

20,3

Kollektivtransport

3,0

Adm./fellestjenester

Herav: Klima- og miljøtiltak

3,0

Fylkesveger

536,2

580,1

Herav : Rest HP 2018-2021

257,6

104,5

Herav : Nytt HP 2022-2025

278,6

475,6

Sum investeringer

971,4

Mva-kompensasjon
Overføring fra drift

576,7

522,1

2 214,9

3,8

365,8

576,7

518,3

1 849,1

953,4

793,1

686,7

3 404,6

-160,9

-158,7

-131,2

-114,4

-565,2

-257,5

-256,9

-267,8

-240,9

-1 023,1

Finansiering:

Side 51 av 131

Økonomiplan for 2022-2025

Bruk av ubundet
investeringsfond

-30,9

-30,9

Låneopptak

-522,1

-537,8

-394,2

-331,3

-1 785,4

Sum finansiering

-971,4

-953,4

-793,1

-686,7

-3 404,6

Renter og avdrag
Alle lån i fylkeskommunen forutsettes tatt opp med inntil 30 års løpetid. Det beregnes renteinntekter av
likviditetsbeholdningen. I tillegg mottar fylkeskommunen rentekompensasjon fra staten (tilskudd)
knyttet til skole og transporttiltak.
Det er lagt til grunn følgende rentesatser i beregningen av renteutgifter, renteinntekter og
rentekompensasjon:
Satser for renteberegning

2022

2023

2024

2025

Renter på langsiktig gjeld

1,90 %

2,40 %

2,65 %

2,90 %

Renter på likviditetsbeholdningen

1,25 %

1,75 %

2,00 %

2,10 %

Rentekompensasjonsordning
transporttiltak

1,00 %

1,00 %

1,00 %

1,00 %

Rentekompensasjonsordning skole

0,50 %

0,75 %

1,00 %

1,00 %

I tillegg til renteinntekter på likviditetsbeholdningen mottar fylkeskommunen renteinntekter på to
ansvarlige lån til hhv. Hedmark fylkeskraft AS og Oppland fylkeskraft AS. Se nærmere om dette i teksten
om rammebetingelser/eieravkastning. Anslåtte renteinntekter knyttet til dette er inkludert i anslaget for
renteinntekter under.
Med utgangspunkt i lånegjeld per 2020, budsjettert låneopptak i 2021, låneopptak i foreliggende forslag
til investeringsplan samt anslag på samlet likviditetsbeholdning, gir dette følgende anslag for rente- og
avdragsutgifter for planperioden:
2022

2023

2024

2025

90,3

121,3

142,3

160,8

Renteinntekter

-36,8

-46,3

-51,0

-52,9

Sum netto renteutgifter

53,6

75,1

91,3

107,9

Avdrag

258,0

260,4

260,4

260,4

Sum netto renter og avdrag

311,6

335,5

351,7

368,3

Renteutgifter
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Andre generelle driftsinntekter:
Rentekompensasjon (tilskudd) fra staten

-17,1

-16,2

-15,2

-13,6

Klimabudsjett

Klimabudsjettet presenterer tiltak for å redusere utslipp og anslått effekt av tiltakene. Klimabudsjettet
viser finansiering av tiltakene og fordeler ansvaret for gjennomføringen.

Innledning
Innlandet fylkeskommune presenterer her sitt andre klimabudsjett, som gjelder for perioden 20222025. Fylkesordfører og fylkeskommunedirektør er utnevnt til formell klimaledelse for Innlandet
fylkeskommune (FT-sak 217/20). Dette er gjort for å sikre best mulig forankring for klimaarbeidet i
organisasjonen.

Mål for klimaarbeidet
Målene for klimaarbeidet knytter seg til hovedmålet Bærekraftig naturforvaltning og reduserte
klimagassutslipp. Dette er konkretisert gjennom flere delmål:
•
•
•
•
•

Bidra til et klimatilpasset samfunn
Klimavennlig kollektivtilbud
Reduksjon av klimagassutslippene fra utvikling, drift og vedlikehold av fylkesvegnettet
Bevaring og bruk av bygninger som klimatiltak
Lavt klimaavtrykk fra egen virksomhet

Klimatiltak er omtalt under flere rammeområder og spesifikt der tiltakene fremkommer.
Bidra til et klimatilpasset samfunn
Det er en målsetting for klimaarbeidet at klimagassutslippene i Innlandet skal reduseres med minst 50
prosent innen 2030, sett fra referanseåret 2018. Målet gjelder for direkte klimagassutslipp, det vil si
utslipp som skjer innenfor fylkesgrensene for Innlandet. Målet er i tråd med de nasjonale målene
fastsatt i klimaloven.
Innlandet fylkeskommune alene har ikke kontroll over alle tiltak og virkemidler som må tas i bruk for å
nå målet. Fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler, myndighetsutøver, drifter og innkjøper,
tjenesteleverandør og eier må brukes aktivt for å få til et godt klimasamarbeid med kommuner,
befolkning og næringsliv.
Lavt klimaavtrykk fra egen virksomhet
Det er en målsetting for klimaarbeidet at fylkeskommunens virksomhet skal være fossilfri innen
2025. Fossilfri virksomhet defineres som at fylkeskommunen ikke benytter energikilder som gir
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direkteutslipp av fossil CO2. Dette innebærer bruk av utslippsfrie energikilder som elektrisitet og
hydrogen, og bruk av biobasert brensel som pellets, biodiesel eller biogass. Biobasert brensel må
komme fra en sertifisert bærekraftig kilde for å gi positivt utslag på utslippet.
Samtidig skal fylkeskommunen jobbe for å kutte i indirekte utslipp gjennom å redusere utslippene fra
organisasjonens forbruk av varer og tjenester.

Klimastatistikk
Figuren over viser klimagassutslippene for Innlandet fra 2009 til 2019. Klimagassutslippene fra fylker og
kommuner beregnes av Miljødirektoratet. Statistikken oppdateres årlig, men med et drøyt års etterslep.
Status for klimagassutslipp i Innlandet i 2019 ble offentliggjort våren 2021, mens utslippsregnskapet for
2020 er ventet i løpet av januar 2022.
Utslippsregnskapet fra Miljødirektoratet omfatter de direkte utslippene som skjer innenfor
fylkets/kommunens geografiske grense, og er fordelt på ni sektorer. Mer om Miljødirektoratets
utslippsregnskap “Utslipp av klimagasser i kommuner”.

I 2019 var de direkte klimagassutslippene i Innlandet på rett over 2,15 millioner tonn CO2-ekvivalenter.
Veitrafikk er den sektoren med størst utslipp, og sto i 2019 for 41,6 % av de totale utslippene. Det er
tunge kjøretøy som står for de største utslippene fra veitrafikk-sektoren (52 %), etterfulgt av personbiler
(34 %). Utslippene fra veitrafikk-sektoren er synkende grunnet innfasing av elektriske personbiler, mer
effektive fossile kjøretøy og innblanding av biodrivstoff i drivstoff som selges til veitrafikk.
Etter veitrafikk er jordbruk den sektoren som har de største utslippene i Innlandet. Sektoren jordbruk
sto for 39,1 % av utslippene i 2019, og det er “Fordøyelsesprosesser husdyr” som er den største
utslippskilden (55 % av utslippene i sektoren). Utslippene fra jordbruk steg fra 2009 til 2016, men har
sunket igjen siden.
Den tredje største utslippssektoren i Innlandet er “Annen mobil forbrenning”. Denne sektoren omfatter
utslipp fra snøscootere og dieseldrevne motorredskaper, hvor anleggsmaskinger og traktorer utgjør de
største utslippskildene. Sektoren sto for 9,5 % av utslippene i 2019. Utslippene i denne sektoren varierer
en del fra år til år, avhengig av anleggsaktiviteten i fylket.

Framskriving av klimagassutslipp i Innlandet fylke
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Grafen viser direkte utslipp av klimagasser i Innlandet (tonn CO2-ekvivalenter) for perioden 2018-2030.
Den blå linjen viser de faktiske utslippene for årene 2018 og 2019, og er hentet fra Miljødirektoratets
utslippsstatistikk.
Den røde linjen («referansebanen») viser en framskrivning av den forventede utviklingen av
klimagassutslipp i Innlandet - dersom det ikke iverksettes nye, lokale klimatiltak. Inne i referansebanen
ligger internasjonale og nasjonale trender og påbud vi er nødt til å forholde oss til – for eksempel
oljefyringsforbud, teknologisk utvikling, kommende og gjeldende regler, pålegg og avgifter, som vi
kjenner til per i dag. Ifølge referansebanen forventes det en nedgang i klimagassutslippene i Innlandet
på 17,3 prosent i 2030, sett i forhold til referanseåret 2018.
Den stiplede oransje linjen viser effekten av de målbare klimatiltakene som er foreslått i klimabudsjettet
til Innlandet fylkeskommune for årene 2022-2025.
Den grønne linjen viser en tenkt målbane for Innlandets klimamål: hvor mye vi må redusere de direkte
klimagassutslippene i Innlandet, dersom vi skal nå klimamålet om 50 prosent reduksjon i 2030.

Klimafotavtrykket fra Innlandet fylkeskommunes virksomhet i 2020
Klimafotavtrykket for 2020 er preget av redusert fylkeskommunal aktivitet som følge av
koronapandemien, og av at kommunene Lunner og Jevnaker 1.1. 2020 ble overført til Viken fylke.
Klimafotavtrykket for 2020 kan derfor ikke sammenliknes med tidligere klimafotavtrykk for den samlede
aktiviteten fra virksomheten til Hedmark og Oppland fylkeskommuner.
Klimafotavtrykket omfatter både de direkte og indirekte klimagassutslippene som forårsakes av
organisasjonens virksomhet og fra dens forbruk av varer og tjenester.
I 2020 var det samlede klimafotavtrykket av Innlandet fylkeskommunes virksomhet 61 200 tonn CO2ekvivalenter.
Fordelingen av det totale klimafotavtrykket på fylkeskommunens tjenesteområder, viser at det er
fylkesveier (39 %) og videregående opplæring (37 %) som har høyest utslipp, etterfulgt av bilruter (13 %)
og administrasjon (5 %):

Fordelingen på innkjøpskategorier viser at bygg og infrastruktur utgjør de største utslippene med 48 %
av det totale klimafotavtrykket til fylkeskommunen. Dette er i hovedsak innkjøp knyttet til fylkesveger
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og videregående opplæring. Nest størst utslipp er innkjøp av private tjenester (16 %) etterfulgt av
forbruksmateriell og utstyr (13 %):

Klimabudsjett 2022-2025
Klimabudsjettet presenterer tiltak for å redusere utslipp, forventet effekt av tiltakene, kostnader for å
gjennomføre tiltakene og fordeler ansvaret for gjennomføringen. Gjennom konkrete tiltak i
fylkeskommunens tjenesteområder og virksomheter, følges klimamålene opp.
I perioden 2022-2025 vil Innlandet fylkeskommune prioritere å følge opp og iverksette
18 klimagassreduserende tiltak. Samlet effekt av de målbare tiltakene er beregnet til 289,2 tonn CO2ekvivalenter i 2022, økende til 545,2 tonn CO2-ekvivalenter i 2025. Den økonomiske kostnaden for
tiltakene i 2022 er beregnet til 34,2 mill. kroner. Tiltakene finansieres enten gjennom ordinær
driftsramme, investeringer eller av fond.
IFK sitt klimafond ble opprettet 1.1.2021. Prognose for gjenværende midler på fondet per 31.12.21
er 30,0 mill. kroner. Tabellen nedenfor viser planlagt bruk av klimafond i økonomiplanperioden:
Tall i 1000 kr
Tidligere vedtatte tiltak (2021-2024)
Nye tiltak (2022-2025)
Egenfinansiering klimatiltak
Bruk i perioden
Avsetning
Status 31.12

2022

2023

2024

2025

800

400

400

400

13 400

1 600

1 600

1 600

7 000

3 000

3 000

21 200

5 000

5 000

2 000

8 839

3 839

1 839

5 000
13 839

Beregning av utslippsreduksjoner er utfordrende. Dette er noe det vil jobbes videre med i 2022. For
tiltak der det ikke har vært mulig p.t. å anslå utslippsreduksjon eller kostnad, er det ikke angitt tall i
budsjettet.
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Driftstiltak

Tiltak

Rammeområde

Økonomiplan (beløp i 1000 kr)
2022

2023

2024

Finansiering

2025

Elektrisk minihjullaster til
Randsfjordferja

Fylkesveger

800

Miljøfyrtårnsertifisering

Samfunn, plan og
miljø

300

300

300

300 Klimafond

Nettverk for klimatilpasning
i Innlandet

Samfunn, plan og
miljø

100

100

100

100 Klimafond

Tilskuddsordning elbilladere

Samfunn, plan og
miljø

2 000

2 000

2 000

2 000 Klimafond

Øke antall kollektivreisende

Kollektivtransport

10
000

Klimafond
Klimafond
og
Klimasatsmidler
(1,368 mill.
kroner)

Klimavennlig tettsteds- og
destinasjons-utvikling

Samfunn, plan og
miljø

400

Klimapartnere Innlandet

Samfunn, plan og
miljø

200

Nettverket Klimavennlige
Innlandskommuner

Samfunn, plan og
miljø

Krav om
lavtemperaturasfalt (LTA) i
alle asfaltkontrakter

Klimafond

200

200

200 Klimafond
Drift og
Klimasats25 midler
(0,375 mill.
kroner)

25

25

25

Fylkesveger

1 500

1 500

1 500

1 500 Drift

Asfaltkontrakter med
klimafokus

Fylkesveger

2 000

2 000

2 000

2 000 Drift

Klimaregnskap
fylkeskommunal virksomhet

Samfunn, plan og
miljø

200

200

200

200 Drift

Årlige klimaseminarer for
kommunene

Samfunn, plan og
miljø

200

200

200

200 Klimafond

Klimamesterskap i
videregående skoler

Samfunn, plan og
miljø

200

200

200

200 Klimafond
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17
925

Sum driftstiltak

6 725

6 725

6 725

Investeringstiltak

Tiltak

Rammeområde

Økonomiplan (beløp i 1000 kr)
2022

2023

Elbil-ladere på videregående
skoler

Kompetanse

6 800

600

Grønt skifte - solcelleanlegg
vgskoler (Hedmark)

Kompetanse

8 000

5 800

Oppgradering av Anders
Sandvigs gate 30,
Lillehammer vgs avd. Sør

Kompetanse

Energiledelse

Administrasjon
og
fellestjenester

Sum investeringstiltak

2024

Finansiering

2025
0 Investering

600

0 Investering

7 000

0 Investering

1 500

1 500

1 500

0 Investering

16 300

7 900

9 100

0

Klimatiltak
Direkte utslipp
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter
Beløp i 1000 kr

Klimatiltak

Kostnad Totalkostnad Sektor
2022 2022-2025

Elektrisk minihjullaster til
Randsfjordferga
Sum

800

800 Annen mobil
forbrenning
800

800

Reduksjon Reduksjon Reduksjon Reduksjon
2022
2023
2024
2025
3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

3,9

Ikke-kvantifiserbare utslippsreduksjoner
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter
Beløp i 1000 kr

Klimatiltak
Klimapartnere Innlandet
Nettverk for klimatilpasning i
Innlandet
Miljøfyrtårnsertifisering
Tilskuddsordning elbilladere
Øke antall kollektivreisende

Kostnad Totalkostnad Sektor
2022 2022-2025
200
100
300
2 000
10 000

800 Annet
400 Annet
1 200 Miljøledelse
5 000 Veitrafikk
10 000 Veitrafikk
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Reduksjon Reduksjon Reduksjon Reduksjon
2022
2023
2024
2025
0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

Økonomiplan for 2022-2025
Sum

12 600

17 400

0,0

0,0

0,0

0,0

Tidligere vedtatte tiltak
Reduksjoner vises i tonn CO2 ekvivalenter
Beløp i 1000 kr

Klimatiltak
Klimamesterskap i videregående
skoler
Klimavennlig tettsteds- og
destinasjonsutvikling
Nettverket Klimavennlige
Innlandskommuner
Årlige klimaseminarer for
kommunene
Energiledelse
Asfaltkontrakter med klimafokus
Krav om lavtemperaturasfalt (LTA) i
alle asfaltkontrakter
Klimaregnskap fylkeskommunal
virksomhet
Grønt skifte - solcelleanlegg vgskoler
(Hedmark)
Oppgradering av Anders Sandvigs
gate 30, Lillehammer vgs avd. sør
Elbil-ladere på videregående skoler
Sum

Kostnad Totalkostnad Sektor
2022 2022-2025

Reduksjon Reduksjon Reduksjon Reduksjon
2022
2023
2024
2025

200

800 Annet

90,0

90,0

90,0

90,0

400

400 Annet

0,0

0,0

0,0

0,0

25

100 Annet

0,0

0,0

0,0

0,0

200

800 Annet

0,0

0,0

0,0

0,0

17,0
0,0

34,0
0,0

51,0
0,0

51,0
0,0

82,3

82,3

82,3

82,3

0,0

0,0

0,0

0,0

1 500
2 000
1 500
200

4 500 Energiforsyning
8 000 Industri, olje og
gass
6 000 Industri, olje og
gass
800 Miljøledelse

8 000

14 400 Oppvarming

55,0

110,0

220,0

220,0

0

7 000 Oppvarming

0,0

0,0

16,0

16,0

41,0
285,3

82,0
398,3

82,0
541,3

82,0
541,3

6 800
20 825

7 400 Veitrafikk
50 200

Budsjettvedtak
Fylkestingets vedtak av fylkesbudsjett 2022-2025.

Fylkestingets vedtak
1. Fylkestinget vedtar driftsbudsjettet 2022 og planleggingsrammer for årene 2023-2025 iht
fylkeskommunedirektørens forslag med de endringer som fremgår av tabellen under (mill. kroner):
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2. Fylkestinget vedtar investeringsbudsjettet 2022 og planleggingsrammer for årene 2023-2025 iht
fylkeskommunedirektørens forslag med de endringer som fremgår av tabellen under (mill. kroner):

Vedtakspunkt 1 og 2 over medfører følgende:
3. Fylkestinget godkjenner et låneopptak i 2022 med en avdragstid på inntil 30 år iht.
fylkeskommunedirektørens forslag med følgende endring:
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4. Fylkestinget vedtar følgende uttak i 2022 av utbytte fra henholdsvis Hedmark og Oppland fylkeskraft
knyttet til ordinært utbytte og det ekstraordinære utbytte fra Eidsiva Energi AS i 2020:

§5-4 Bevilgningsoversikter - drift (1A)
Beløp i 1000

Regnskap
Oppr.
2020 budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

Rammetilskudd -3 324 692 -3 179 900 -3 241 715 -3 243 894 -3 243 894 -3 243 894
Inntekts- og
-1 978 294 -2 152 900 -2 226 399 -2 226 399 -2 226 399 -2 226 399
formuesskatt
Andre generelle
-49 624
-18 527
-17 100
-16 200
-15 200
-13 600
driftsinntekter
Sum generelle -5 352 610 -5 351 327 -5 485 214 -5 486 494 -5 485 494 -5 483 894
driftsinntekter
Korrigert sum
bevilgninger
drift, netto
Avskrivinger
Sum netto
driftsutgifter
Brutto
driftsresultat

4 599 293 4 983 028 5 104 780 5 026 488 4 942 405 4 942 008

384 929

0

0

0

0

0

4 984 222 4 983 028 5 104 780 5 026 488 4 942 405 4 942 008
-368 387

-368 299

-380 434

-460 005

-543 088

-541 885

-46 203
-98 415
-2 180

-30 000
-72 703
0

-36 750
-89 503
0

-46 250
-72 703
0

-51 000
-72 703
0

-52 900
-72 703
0

82 818
258 174
194 194

65 744
255 000
218 041

90 321
258 000
222 068

123 328
260 400
264 775

147 264
260 400
283 961

167 754
260 400
302 551

Motpost
avskrivninger

-384 929

0

0

0

0

0

Netto
driftsresultat

-559 123

-150 258

-158 366

-195 230

-259 127

-239 334

Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap
på finansielle
omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto
finansutgifter

Disponering
eller dekning av
netto
driftsresultat
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Beløp i 1000

Regnskap
Oppr.
2020 budsjett
2021
Overføring til
investering
Avsetninger til
bundne
driftsfond
Bruk av bundne
driftsfond
Avsetninger til
disposisjonsfond
Bruk av
disposisjonsfond
Dekning av
tidligere års
merforbruk i
driftsregnskapet
Sum
disponeringer
eller dekning av
netto
driftsresultat

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

207 842

198 476

222 819

194 165

253 862

226 069

273 706

10 000

0

0

0

0

-68 960

-22 102

-1 011

0

0

0

559 541

44 502

52 647

28 190

28 190

28 190

-413 078

-80 618

-116 089

-27 125

-22 925

-14 925

72

0

0

0

0

0

559 123

150 258

158 366

195 230

259 127

239 334

0

0

0

0

0

0

Fremført til
inndekning i
senere år
(merforbruk)

§5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)
Beløp i 1000

Regnskap
Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2020 budsjett
2022
2023
2024
2025
2021
Kompetanse
2 370 840 2 400 113 2 395 977 2 390 527 2 372 747 2 372 747
Tannhelse
178 984 182 400 182 929 182 679 182 429 182 429
Kultur
198 989 191 561 200 709 197 339 198 399 197 089
Fylkesveger
807 357 847 184 904 067 896 117 843 967 842 867
Kollektivtransport
793 302 729 222 758 900 741 400 738 700 738 700
Næringsutvikling og int
117 651
97 532 123 598
90 498
89 698
89 698
samarbeid
Samfunn, plan og miljø
59 769
65 084
60 927
57 627
52 277
52 277
Adm og fellestjenester
311 233 346 278 421 074 413 702 407 589 409 602
Frie
24 700
77 073
56 600
56 600
56 600
56 600
inntekter/finanstjenester
Sum bevilgninger drift,
4 862 825 4 936 448 5 104 780 5 026 488 4 942 405 4 942 008
netto
Herav:
Avskrivinger
Motpost avskrivninger
Netto renteutgifter og inntekter
Overføring til investering
Avsetninger til bundne
driftsfond
Bruk av bundne
driftsfond

384 929
-384 929
-5 783

0
0
-397

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

26 324
273 706

2 000
10 000

0
0

0
0

0
0

0
0

-68 960

-22 102

0

0

0

0
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Beløp i 1000

Regnskap
Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2020 budsjett
2022
2023
2024
2025
2021
Avsetninger til
disposisjonsfond
Bruk av disposisjonsfond
Korrigert sum
bevilgninger drift, netto

227 255

2 812

0

0

0

0

-189 011 -38 893
0
0
0
0
4 599 293 4 983 028 5 104 780 5 026 488 4 942 405 4 942 008

§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2A)
Beløp i 1000

Regnskap
Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2020 budsjett
2022
2023
2024
2025
2021
Investeringer i varige
driftsmidler
Tilskudd til andres
investeringer
Investeringer i aksjer
og andeler i selskaper
Utlån av egne midler
Sum
investeringsutgifter

655 068 1 000 012

971 411

953 398

793 141

686 665

11 197

0

0

0

0

0

7 112

0

0

0

0

0

125
0
673 502 1 000 012

0
971 411

0
953 398

0
793 141

0
686 665

Kompensasjon for
merverdiavgift
Tilskudd fra andre
Salg av varige
driftsmidler
Salg av finansielle
anleggsmidler
Utdeling fra selskaper
Mottatte avdrag på
utlån av egne midler
Bruk av lån
Sum
investeringsinntekter

-109 551 -166 669 -160 886 -158 730 -131 174 -114 444

Overføring fra drift
Avsetninger til
bundne
investeringsfond
Bruk av bundne
investeringsfond
Avsetninger til
ubundet
investeringsfond
Bruk av ubundet
investeringsfond
Dekning av tidligere
års udekket beløp
Sum overføring fra
drift og netto
avsetninger

-207 842 -196 476 -222 819 -194 165 -253 862 -226 069
0
0
0
0
0
0

Fremført til
inndekning i senere
år (udekket)

-71 335
-13 462

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-234

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-269 638 -636 867 -556 806 -600 502 -408 104 -346 151
-464 220 -803 536 -717 692 -759 233 -539 279 -460 596

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 440

0

-30 900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-209 282 -196 476 -253 719 -194 165 -253 862 -226 069

0

0

0

0
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§5-5 Bevilgningsoversikter - investering (2B)
1. Investeringer i varige driftsmidler
Beløp i 1000

Regnskap
Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2020 budsjett
2022
2023
2024
2025
Sum
2021
20222025
Kompetanse
Rehabilitering Anders
Sandvigsgt. 30,
Lillehammer vgs avd. Sør
Lena Valle vgs redskapshus Presteseter
Grønt skifte solcelleanlegg vgskoler
(Hedmark)
Uforutsette
spesialtilpasninger av
bygningsmassen
Oppgradering
uteområder,
trafikksikkerhet og HMS
Universell
utforming/tiltak
bygningsmassen
Varslingssystemer vgs
skoler
Campus Vinstra Utomhus og Trafikksikring
Raufoss vgs ombygging/nybygg
Grønt skifte klimamidler
Ringsaker vgs - utbygging
Ladestasjoner/el-biler
Tiltak knyttet til lager og
garasjeanlegg
Trysil vgs. - Oppgradering
kantinekjøkken,
personalrom, varemottak
Lena - Valle vgs.
m/Presteseter
Ferdigstilte prosjekt Reklamasjoner og
etterarbeider
Valdres vgs, rehabilitering
Utredning av
undervisningslokaler for
yrkesfag
Energibesparende tiltak,
ENØK
Handlingsprogram 20242025 (eiendom)
Vinstra vgs. rehabilitering
Lillehammer
videregående skole,
avdeling Nord
Lillehammer
videregående skole,
avdeling Sør

0

0

0

0

7 112

0

7 112

0

5 000

0

8 636

2 032

0

10 668

0

4 000

8 128

5 893

610

0

14 631

0

2 000

2 032

2 032

2 032

0

6 096

0

4 000

8 128

12 192

1 016

0

21 336

0

8 000

4 840

6 223

8 509

5 080

24 652

200

2 177

2 242

0

0

0

2 242

516

1 101

595

0

0

0

595

5 559

52 326

90 424

47 752

19 112

0

157 288

5 444
2 942
0
0

11 932
6 156
2 500
0

508
5 648
6 909
3 483

3 084
0
610
11 176

0
0
0
7 620

0
0
0
5 080

3 592
5 648
7 519
27 359

0

0

6 096

0

0

0

6 096

47 312

5 518

10 161

0

0

0

10 161

0

0

2 591

3 368

0

0

5 959

7 842
12 480

30 780
83 106

84 328
32 725

18 288
5 080

22 620
0

0
0

125 236
37 805

0

1 500

1 524

1 524

1 524

0

4 572

0

0

0

0

50 800

152 400

203 200

0
22

683
834

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

158

597

0

0

0

0

0
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Beløp i 1000

Regnskap
Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2020 budsjett
2022
2023
2024
2025
Sum
2021
20222025
Sentralgassanlegg NGVGS
Otta
Vinstra vgs. Rivning og
sanering bygg 10 og bygg
12
Vinstra vgs. Oppgradering
og komplettering av
tekniske anlegg
Storhamar vgs - Nybygg
Elverum vgs rehab/tilbygg
Jønsberg vgs - internat
Fellesprosjektet Oppgradering skoler
Hedmark
Jønsberg vgs. - drivhus
Varslingsanlegg
videregående skoler
Trysil idrettshall,
oppgraderinger
Videreføring
yrkesfagfornyelse mm del
II
Legionellasikring
Utredning - fysisk sikring
vgskoler
Tiltak inneklima - utvalgte
vgskoler
Solør vgs - nytt
kantinekjøkken
Konsulent
utvikl.prosjekter, kjøling,
utomhus mm
Storsteigen/Nordstumoen
- oppgradering av div
bygg
Planlegging
Utstyrsoppgradering
fagfornyelsen (FT 15/21)
Større utstyr driftsfinansiert
Sum Kompetanse
Tannhelse
Alvdal tannklinikk - Ny
tannklinikk
Større utstyr driftsfinansiert
Sum Tannhelse
Kultur
Større utstyr driftsfinansiert
Sum Kultur
Fylkesveger
Utbedringer

0

696

0

0

0

0

0

8 785

0

0

0

0

0

0

5 931

987

0

0

0

0

0

0
11 143

308
3 078

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

42
48 815

0
3 078

0
3 416

0
0

0
0

0
0

0
3 416

3 018
240

71
1 041

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

530

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

0

0

0

121
0

0
3 000

0
3 048

0
0

0
0

0
0

0
3 048

0

5 000

15 240

29 464

14 224

0

58 928

0

0

0

1 016

6 096

0

7 112

0

2 000

2 032

2 032

2 032

0

6 096

0

0

0

0

2 032

0

2 032

3
0

0
0

0
23 673

0
0

0
0

0
0

0
23 673

21 355

0

0

0

0

0

0

253 469 317 771

158 370

147 371

162 560

786 072

182 458

0

0

0

10 160

10 160

0

20 320

1 257

0

0

0

0

0

0

1 257

0

0

10 160

10 160

0

20 320

165

0

0

0

0

0

0

165

0

0

0

0

0

0

280 679 254 406

292 608

310 286

204 143

Side 65 av 131

263 855 1 121 155

Økonomiplan for 2022-2025
Beløp i 1000

Regnskap
Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2020 budsjett
2022
2023
2024
2025
Sum
2021
20222025
Skredsikring
Ferjetransport
Store prosjekter
Tiltak for gående og
syklende
Trafikksikkerhetstiltak
Miljø- og servicetiltak
Kollektivtiltak
Planlegging
Til disposisjon
ATP Oppland
Bruer
Større utstyr driftsfinansiert
Sum Fylkesveger

31 999
21 876
62 808
68 016
23 946
4 063
19 871
21 555
109
0
0
-71
458 315

Kollektivtransport
Lurhaugen, Oppgradering
av sjåførbu
Større utstyr driftsfinansiert
Sum Kollektivtransport
Adm og fellestjenester
EID - Kontorlokaler
sentraladm. Hamar
EID - Kontorlokaler
sentraladm. Lhmr
Kontorlokaler
sentraladm./IFK forprosjekt
Planlegging
Større utstyr driftsfinansiert
Sum Adm og
fellestjenester
Investeringer i varige
driftsmidler

1 744
0
57 391
0
0
0
160 979 116 739

0
0
0
111 304

0
0
0
106 681

0
0
0
70 307

0
0
0
405 031

62 990
14 629
34 544
33 528
0
7 620
11 684
0

22 860
27 229
31 955
33 966
0
0
60 147
0

20 828
15 951
10 160
25 400
0
0
87 376
0

22 860
7 417
53 900
25 400
0
0
78 334
0

129 538
65 226
130 559
118 294
0
7 620
237 541
0

717 945 536 140

580 069

576 682

59 303
11 081
52 889
48 325
45 554
0
0
0

522 073 2 214 964

0

5 000

3 048

0

0

0

3 048

3 835

0

0

0

0

0

0

3 835

5 000

3 048

0

0

0

3 048

0

8 208

91 440

204 799

58 928

2 032

357 199

0

15 390

23 012

0

0

0

23 012

3 511

0

0

0

0

0

0

57
5 471

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

23 598 114 452

204 799

58 928

2 032

380 211

655 068 1 000 012 971 411

953 398

793 141

9 038

686 665 3 404 615

2. Tilskudd til andres investeringer
Beløp i 1000

Regnskap
Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2020 budsjett
2022
2023
2024
2025
Sum
2021
20222025
Budsjett investeringsprosjekter
106238 Hed Fv
Stedsutvikling
108393 Hed Fv 30
Kvennan Håmmålvoll, infopkt.

4 860

0

0

0

0

0

0

900

0

0

0

0

0

0

1 900

0

0

0

0

0

0
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Beløp i 1000

Regnskap
Oppr. Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan Øk.plan
2020 budsjett
2022
2023
2024
2025
Sum
2021
20222025
109106 Fv. 33
Skartjednet Tonsvatnet
Kollektiv småtiltak
Justerings mva
Tilskudd til andres
investeringer

532

0

0

0

0

0

0

2 500
504
11 197

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3. Investeringer i aksjer og andeler i selskaper
Beløp i 1000

Regnskap
2020

Oppr.
budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

Øk.plan
Sum
20222025

7 112

0

0

0

0

0

0

7 112

0

0

0

0

0

0

RTU.Kjøp og
salg av aksjer
og utlån
Investeringer
i aksjer og
andeler i
selskaper

4. Utlån av egne midler
Beløp i 1000

Regnskap
2020

Oppr.
budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

Øk.plan
Sum
2022-2025

125

0

0

0

0

0

0

125

0

0

0

0

0

0

673 502

1 000 012

971 411

953 398

793 141

686 665

3 404 615

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

RTU.Kjøp
og salg av
aksjer og
utlån
Utlån av
egne
midler
Sum del 14

§5-6 Økonomisk oversikt etter art - drift (3)
Beløp i 1000

Regnskap
Oppr.
2020 budsjett
2021
Rammetilskudd
Inntekts- og
formuesskatt
Andre
skatteinntekter
Andre
overføringer og

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

-3 324 692 -3 179 900 -3 241 715 -3 243 894 -3 243 894 -3 243 894
-1 978 294 -2 152 900 -2 226 399 -2 226 399 -2 226 399 -2 226 399
-19 444

0

0

0

0

0

-626 517

-439 621

-447 105

-446 205

-445 205

-443 605
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Beløp i 1000

Regnskap
Oppr.
2020 budsjett
2021

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

tilskudd fra
staten
Overføringer og
-790 920 -776 345 -791 115 -788 915 -788 915 -788 915
tilskudd fra
andre
Brukerbetalinger
-13 763
-42 780
-42 197
-42 197
-42 197
-42 197
Salgs- og
-404 933 -321 294 -324 954 -324 954 -324 954 -324 954
leieinntekter
Sum
-7 158 564 -6 912 840 -7 073 485 -7 072 564 -7 071 564 -7 069 964
driftsinntekter
Lønnsutgifter
2 222 909 2 173 756 2 222 358 2 209 388 2 202 888 2 202 788
Sosiale utgifter
540 109
541 283
529 496
529 496
529 496
529 496
Kjøp av varer og 2 655 621 3 109 289 3 188 189 3 150 197 3 076 214 3 078 177
tjenester
Overføringer og
986 608
720 214
753 009
723 479
719 879
717 619
tilskudd til andre
Avskrivninger
384 929
0
0
0
0
0
Sum
6 790 177 6 544 542 6 693 051 6 612 559 6 528 476 6 528 079
driftsutgifter
Brutto
driftsresultat

-368 387

-368 299

-380 434

-460 005

-543 088

-541 885

-46 203
-98 415
-2 180

-30 000
-72 703
0

-36 750
-89 503
0

-46 250
-72 703
0

-51 000
-72 703
0

-52 900
-72 703
0

82 818
258 174
194 194

65 744
255 000
218 041

90 321
258 000
222 068

123 328
260 400
264 775

147 264
260 400
283 961

167 754
260 400
302 551

Motpost
avskrivninger

-384 929

0

0

0

0

0

Netto
driftsresultat

-559 123

-150 258

-158 366

-195 230

-259 127

-239 334

207 842

198 476

222 819

194 165

253 862

226 069

273 706

10 000

0

0

0

0

-68 960

-22 102

-1 011

0

0

0

559 541

44 502

52 647

28 190

28 190

28 190

-413 078

-80 618

-116 089

-27 125

-22 925

-14 925

72

0

0

0

0

0

Renteinntekter
Utbytter
Gevinster og tap
på finansielle
omløpsmidler
Renteutgifter
Avdrag på lån
Netto
finansutgifter

Disponering
eller dekning av
netto
driftsresultat
Overføring til
investering
Avsetninger til
bundne
driftsfond
Bruk av bundne
driftsfond
Avsetninger til
disposisjonsfond
Bruk av
disposisjonsfond
Dekning av
tidligere års
merforbruk
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Beløp i 1000

Regnskap
Oppr.
2020 budsjett
2021
Sum
disponeringer
eller dekning av
netto
driftsresultat

Øk.plan
2022

Øk.plan
2023

Øk.plan
2024

Øk.plan
2025

559 123

150 258

158 366

195 230

259 127

239 334

0

0

0

0

0

0

Fremført til
inndekning i
senere år
(merforbruk)

Verbale endringer
Fylkeskommunen som samfunnsutvikler må styrkes og fylkeskommunen skal levere gode og balanserte
tjenester i hele det geografiske området som fylkeskommunen til enhver tid har ansvaret for.
Det skal utformes tre regionale planer denne perioden. Planprogrammene ble vedtatt i fylkesutvalget
29. juni 2021 og arbeidet er i gang. Regional plan for inkludering skal bidra til at Innlandet oppleves som
åpent og inkluderende samfunn for alle, både økonomisk, sosialt, kulturelt og etnisk. I regional plan for
klima, energi og miljø skal verdiskaping sees på både som en mulighet og en utfordring for å løse de
klima-, energi- og miljøutfordringene innlandssamfunnet stor overfor. Den regionale planen for
samfunnssikkerhet skal bidra til et enda tryggere innlandssamfunn. Alle tre planer er komplekse der
mange aktører fra offentlig, privat og frivillig sektor må samarbeide.
Regjeringen vil føre en økonomisk politikk som reduserer de økonomiske, sosiale og geografiske
forskjellene i samfunnet og vil bruke finanspolitikken aktivt for å sørge for høy sysselsetting, økt
verdiskaping og nødvendig omstilling. Dette vil fylkeskommunen både følge opp og spille inn løsninger
på basert på våre langsiktige utviklingsmål i Innlandsstrategien med bærekraftig ressursforvaltning som
gir utvikling og nye arbeidsplasser, levende lokalsamfunn med bærekraftige byer, tettsteder og bygder
og at aktører i fylket vårt får større nasjonal betydning og synlighet. Visjonen er et fylke med mål om en
ledende posisjon innen teknologi, industri, landbruk og reiseliv.
Vi må samhandle i fylket på tvers av kommunegrenser, sektorer og forvaltningsnivåer for å møte
utfordringene Norge og verden står overfor. Bærekraftig næringsutvikling, et inkluderende samfunn,
satsing på kunnskap og læring hele livet og veger, kollektivtrafikk og digital infrastruktur som knytter
landet sammen ligger til grunn for våre prioriteringer og satsinger.
Næringsliv - kompetanse
Fylkeskommunen har et overordnet ansvar for å skaffe den yrkesfaglige kompetanse næringsliv og
arbeidsliv i de ulike regioner har behov for, enten det er som fagbrev fra videregående skole eller som
utdanning ved Fagskolen i Innlandet.
Innlandet fylkeskommune ser det som svært viktig å sikre god tilgang på kompetanse i forhold til
arbeidslivets behov, ikke bare ut fra nåværende behov, men også med tanke på fremtidige behov. De
ungdommer og utdanningssøkende som tilbys utdanning i dag er kanskje ikke på arbeidsmarkedet før
om 4-5 år, og det er derfor viktig med gode prognoseverktøy som sier noe om framtidig
kompetansebehov. Samtidig vil det være nødvendig med oppfølging og motivering av de
utdanningssøkende til å velge utdanninger det vil være store behov for i framtida og som bygger på våre
strategier.
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For å lykkes med en god fagopplæring er fylkeskommunen avhengig av et godt samarbeid med
næringsliv og kommuner om læreplasser. Fylkestinget vil at det skal arbeides videre med
læreplassgaranti, i samarbeid med næringsliv, opplæringskontorer og lærebedrifter. Fylkestinget vil at
Innlandet fylkeskommune fortsetter sitt arbeide med å rekruttere flere elever til yrkesfag, og i dette
arbeidet er det nødvendig med et bredt spekter av ulike læreplasser og ulike utdanningsløsninger.
Arbeidslivet må forplikte seg til å stille med læreplasser slik at garantien blir reell, og fylkeskommune må
levere kompetanse tilbake som oppleves forutsigbart for arbeidslivet.
Fagfornyelsen har medført større spesialisering i tilbudet på Vg2, samtidig som vi får en
elevtallsnedgang i årene som kommer. Dette skaper ekstra utfordringer i Innlandet, som er Norges mest
spredtbygde fylke. For å lykkes med å skaffe nok og riktig kompetanse i tråd med arbeidslivets behov, vil
Innlandet fylkeskommune søke å etablere fleksible utdanningstilbud innen yrkesfag, i samarbeid med
næringsliv og andre aktører. En sterkere kobling mellom teori og praksis vil her være viktig. Målet må
være å få flest mulig elever til å fullføre og bestå med yrkesfaglig kompetanse.
Studiekompetanse og høyere utdanning er også viktig kompetanse for å komplettere arbeidslivets
behov. Å opprette og videreutvikle desentrale tilbud innen høyere utdanning vil i denne sammenheng
være av stor betydning.
Fylkestinget har bestilt en sak, hvor vi ønsker å se på alternative undervisningsmodeller som kan være
bærekraftige for å bygge kompetanse lokalt mot det arbeidslivet vi har i Innlandet. Dette vil løfte opp
muligheter for nye løsninger som gjør at flere kan få mulighet til å ta det utdanningsløpet de ønsker der
de bor. En utdanningspolitisk debatt om denne typen løsninger må Innlandet ta i 2022.
Psykisk helse
Fylkestinget vil understreke betydningen av tiltak rettet mot unges psykiske helse. Fylkestinget har
vedtatt Handlingsplan for psykisk helse hvor det legges opp til veiledning og kompetanseheving blant
alle grupper av ansatte innen videregående skoler, lærebedrifter og tannklinikker. Videre omfatter
handlingsplanen forebyggende tiltak og tiltak rettet direkte overfor de unge. Et godt samarbeid med
kommunene og skolehelsetjenesten/helsesjukepleierne er en viktig forutsetning for å lykkes i dette
viktige arbeidet, og Innlandet fylkeskommune vil i denne sammenheng etablere og drifte et fagnettverk
mellom helsesjukepleierne. Det arbeides videre med å få til en digital plattform som senker terskelen og
gjør det enklere for elever å ta kontakt med skolehelsetjenesten og andre elevtjenester. Ungdommens
fylkesting må høres i denne saken.
Klima og miljø
I dette budsjettet gjøres det flere tydelige grønne prioriteringer. I 2022 satser vi på kollektivtrafikken og
reverserer kuttene det var lagt opp til. Vi har en tydelig klimaambisjon og det vil jobbes videre med en
grønn kollektivtrafikk for 2022.
Vi legger inn midler til den grønne omstillingen i næringslivet vårt. I trepartssamarbeidet skal vi fortsette
jobben med å kutte klimagassutslipp og skape grønne, nye jobber, som vektlegger bio- og
sirkulærøkonomien og derav utnytter ressursene våre bedre enn i dag.
- Fylkestinget ber fylkeskommunedirektør om å vurdere økt bruk av klimavennlig asfalt.
- Fylkestinget ber om at arbeidet med å elektrifisere fylkeskommunes bilpark prioriteres.
- Fylkestinget ber om at det i anbud og bygge prosjekter vektlegges å kunne bruke både klimavennlige
materialer som tre eksempelvis og maskiner og utstyr som er nullutslipps maskiner. Dette for å gå foran
med en grønnpolitikk som også skaper leveranse av både maskiner og materialer som er nødvendig.
- Fylkestinget ber om at fylkeskommunedirektøren kartlegger hva handlingsrommet er for å gi støtte til
grønne satsinger, så som til mer bruk av tre, opp mot EØS-regelverket.
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Pandemi
Vi har hatt en pandemi som har påvirket samfunnet vårt siden mars 2020. Fylkestinget må følge
utviklingen utover 2022 tett og vurdere nødvendige tiltak.

Endringer på fylkeskommunedirektørens forslag til driftsbudsjett
Administrasjon og fellestjenester
Lønnsharmonisering – 3 millioner
Det er viktig at ansatte blir likt behandlet og lik lønn for likt arbeid er et mål. Det tar tid i en ny, stor
organisasjon å få dette på plass. Derfor må dette fortsatt jobbes med.
Kompetanse og tannhelse
Tannhelse – 2,25 millioner
For å sikre rekruttering og bidra til større stabilitet i bemanningen i tannhelsetjenesten i Innlandet
innføres det et stabiliseringstillegg for tannleger på 75000 kroner pr. 100 % stilling pr år. Dette er i tråd
med vedtak i FT-sak 44/21.
Læreplassgaranti og lærlinger – 5 millioner
Det er stort behov for fagarbeidere både i offentlig og privat sektor. Vi ønsker at flere skal velge yrkesfag
og da må vi også sikre elevene å få læreplass og gode ordninger for lærlinger. Fylkestinget skal i første
halvdel av 2022 få en sak om læreplassgaranti, og innføring av en slik ordning vil medføre
ekstrakostnader for fylkeskommunen.
Lærlinger med spesielle behov – 3 millioner
Bedrifter som tar inn elever med spesielle behov skal også kunne få litt ekstra støtte for å finansiere
ekstra oppfølging av lærlingen slik at flere lærlinger kan få gjennomført læretid i bedrift.
Gratis frokost – 1 million
Mange barn og unge sliter med konsentrasjon i skolehverdagen, noe av årsaken for dette er at de ikke
får den ernæringen de trenger. Så en enkel gratis frokost på skolen vil være et godt tilbud for de av våre
elever som trenger dette.
Redusert rammekutt og buffer tilbudsstruktur – 5 millioner
Elevtallsnedgang generelt gir utfordringer for videregående opplæring. Derfor legger vi inn ekstra midler
for å kunne holde oppe tilbudsstrukturen og aktiviteten ved alle de videregående skolene.
Elev- og lærlingombudet – 0,1 millioner
Et viktig ombud som må ha gode nok rammer for å utøve den rollen og de oppgavene det er tenkt
ombudet skal gjøre.
Samferdsel
Kollektivtransport – 10 millioner
Fylkeskommunen er den mest sentrale aktøren innen kollektivtransport i Innlandet og det foreslås en
rammeøkning på 10 mill. kroner hvert år i økonomiplanperioden. Koronaen har gitt kollektivtrafikken
utfordringer, og det må nå arbeides for å få kollektivbruken opp igjen. Forslaget gir muligheter for gode
og bedre løsninger for større områder i Innlandet der ordinære rutebusser ikke har tilfredsstillende
trafikkgrunnlag. Dette vil også kunne bidra til opprettholdelse av marginale rutetilbud. Det vil bli lagt
opp til å gjennomføre de nødvendige endringene på en slik måte at det i størst grad blir mulig å
opprettholde målet om et høyt antall kollektivreisende. Totalt sett så vil vi med å legge inn disse
midlene, samt de midlene AP, SP og SV har lagt inn i statsbudsjettet for inntektsbortfallet i
kollektivtransporten, og en ekstra satsing på 15 millioner på kollektiv for 2022 som er beholdt til tross
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for endringer i statsbudsjettet, så kommer det ingen nedtak på kollektiv transporten i 2022, som
tidligere politisk sak antydet.
Trafikksikkerhet – 3 millioner
Det foreslås å redusere nedtrekket til Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) med 3 mill. kroner. FTU skal
medvirke til at det drives et helhetlig trafikksikkerhetsarbeid i fylket gjennom fysiske tiltak,
kontrollvirksomhet, opplæring og holdningsskapende arbeid. Innlandet fylkeskommune skal også være
en pådriver for det lokale trafikksikkerhetsarbeidet i kommunene. Redusert nedtrekk vil gjøre det mulig
for FTU å fortsatt være en sentral aktør i dette arbeidet, spesielt knyttet til tverrsektorielt
trafikksikkerhetsarbeid.
Kultur
Store arrangement – 0,2 millioner
Fylkeskommunene har tidligere gitt støtte til store arrangement og ønsker å fortsette med dette. Store
arrangementer har større ringvirkninger enn selve arrangementsavviklingen. Det er bygging og utvikling
av arrangementskompetanse, det har positiv effekt på opplevelses- og reiselivsnæringen, for
lokalmiljøer og det mobiliserer frivilligheten, som igjen har stor positiv effekt for det inkluderende
Innlandet. Innlandet fylkeskommune vil bidra til å forsterke effektene av store arrangementer i
Innlandet og avsetter 200 kroner til ordningen i 2022, som økes tilbake til opprinnelig pott på 2 millioner
fra 2023.
Tilskuddsordning verneverdige bygg – 1,8 millioner
Vår felles kulturarv har etterlatt private eiere verneverdig bygg å ivareta, og fylkeskommunen bør bidra
til at eierne er i stand til å ivareta fredete kulturminner. Innlandet fylkeskommune vil prioritere å ta vare
på verdifulle kulturminner og håndverkstradisjoner, derfor gjeninnføre søkbar pott på kr 1,8 millioner
kroner. Dette er en viktig tilskuddsordning som også utløser støtte fra andre.
Tilskudd pilegrimsatsing – 0,6 millioner
Innlandet fylkesting mener at pilegrimsleden gjennom Innlandet er viktig i seg selv og for reiselivet. Som
vertskapsfylke for pilegrimsleden mellom Oslo og Nidaros, vil fylkeskommunen videreføre tilskuddet til
pilegrimssatsingen for å videreutvikle pilegrimsvandringene som et reiselivsprodukt.
Kulturminner – 0,5 millioner Innlandet har ei rekke kulturminner av stor kulturhistorisk verdi der
fylkeskommunen har en viktig del av ansvaret for å ta vare på vår felles kulturarv. Derfor setter
fylkestinget av midler fra 2022 for å følge opp kulturminneplaner i fylket.
Bob- og akebane – 1 million
Bob- og akebanen i Lillehammer er et anlegg av nasjonal og internasjonal interesse. Det er det eneste i
sitt slag i Nord-Europa, og benyttes bl.a. som treningsanlegg for nasjonale lag fra hele verden. Den er
også en attraksjon som gir merverdi til områdets øvrige opplevelsesaktiviteter. Anlegget gir verdifulle
bidrag til reiselivsnæringen i Lillehammer og Øyer spesielt, og sikrer helårs arbeidsplasser ved
destinasjonen. Bob- og akebanen er i tillegg et strategisk anlegg for hele Innlandet hvis nye OLdiskusjoner kommer opp.
Oppfølging kulturstrategien – 2 millioner
Barn og unge er Innlandets fremtid. Den krevende koronasituasjonen har hatt stor innvirkning på barn
og unges deltakelse i frivillige organisasjoner, idrett- og kulturaktiviteter. Det som tidligere var et
hverdagslig og trygt fellesskap for veldig mange barn og unge har blitt stengt, avlyst eller utøvd med
begrensninger og ulike tilpasninger. Dette har ført til økt frafall i fritidsaktiviteter, og i tillegg vil dårligere
økonomi i mange familier trolig øke dette frafallet. Etter pandemien må vi ha fokus på tiltak spesielt
rettet mot barn og unge. For å følge opp kulturstrategien med tiltak rettet mot blant annet

Side 72 av 131

Økonomiplan for 2022-2025
arrangements- og organisasjonsopplæring for barn og unge avsettes 2 millioner kroner i 2022, og
deretter årlig 1,8 millioner kroner fra 2023.
Samfunnsutvikling
Tilskudd søkbare ordninger – 0,5 millioner
Humanitære og samfunnsnyttige formål bidrar til det inkluderende Innlandet. Et av hovedprinsippene i
bærekraftmålene er at ingen skal bli utelatt. Flere organisasjoner og foreninger jobber godt med
aktiviteter som motvirker utenforskap. Dette arbeidet ønsker Innlandet fylkeskommune å støtte med en
tilskuddsordning som skal bidra til å understøtte organisasjoners/foreningers aktivitet og arbeid for
humanitære og samfunnsnyttige formål. Tilskudd må være forbeholdt organisasjoner/foreninger som
ikke faller inn under andre tilskuddsordninger i Innlandet fylkeskommune.

Ekstra midler for 2022 og prosjekt
Næring
Økt handlingsrom regional utvikling – 12 millioner
Midlene er frie midler til næringsutvikling som særlig skal styrke satsing på grønn omstilling. Til grunn for
prioriteringer legger vi bio- og sirkulær økonomi og visjonen om å være ledende innen industri
teknologi, landbruk og reiseliv. Regjeringen har tydeliggjort følgende mål: Vi skal få flere i jobb, skape
aktivitet i hele landet, øke eksporten og kutte klimagassutslippene med 55 prosent. Innlandet har
tydelige forventninger til at verktøykassen vår vil få bedre overføringer, for å kunne møte disse
utfordringene.
Bredbånd – 20 millioner
Målet er at alle i Innlandet skal ha tilgang til høyhastighets bredbånd innen 2025, I dag har vi en dekning
på ca 80 %, med store forskjeller mellom de ulike kommunene. Innlandet har slått fast at bredbånd er
en kritisk infrastruktur på lik linje med strøm, og økt tilgang vil både hindre digitalt utenforskap, bidra til
kompetansearbeidsplasser i distriktene og på den måten bidra positivt til klimakrisen. Til de omtrent
23.000 husstandene som ikke har et kommersielt grunnlag for utbygging, må det sikres en offentlig
støtte.
Kompetanse
Læringsfabrikken – 1,78 millioner
Dette er en del av innlandets helhetlige yrkesfags satsingen. Bevilgning for 2022 og 2023 vil fullføre et 3årig utviklingsprosjekt ved Lærlingsfabrikken. Styrking og utvikling av Lærlingsfabrikken vil samtidig bidra
til posisjonering for å få tildelt «Nasjonalt senter for yrkesfag» til Raufoss.
Samferdsel
Fylkesvegnettet – 50 millioner
Det foreslås 50 mill. kroner ekstra til drift, utbedring og dekkefornyelse på fylkesvegnettet for 2022. Det
legges opp til tilsvarende styrke i 2023. Fylkesvegsoverføringene i statsbudsjettet slår uheldig ut for
Innlandet, i det mest spredt bygde fylket så må overføringene vris mye mer over på antall kilometer. Det
er et ansvarlig grep å ivareta veiene våre mer, for å bremse forfallet.
Ny satsing 10 kr billetten 2022 i en periode – 5 millioner
Det foreslås 5 mill. kroner til ny satsning på 10 kr billetten for en periode i 2022. Tiltaket har til hensikt å
øke passasjertallet.
Informasjonstjeneste Fagernes og Otta skysstasjoner 2022 – 1,1 millioner
Det foreslås å legge inn igjen 1,1 mill. kroner og ikke si opp informasjonstjenestene på Fagernes og Otta
skysstasjoner i 2022. Samferdselsutvalget må få ei sak i første halvdel av 2022 med oversikt over alle
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skysstasjoner i Innlandet, hvordan disse blir organisert, ulike avtaler og hvilke konsekvenser en eventuell
oppsigelse av avtale vil få.
Kultur
Forfattersatsing i Hedmark – 1,06 millioner
På oppdrag fra fylkeskommunen utredet Anno forfattersatsing i tidligere Hedmark. Regionreformen
synliggjorde ulikhetene mellom satsing på forfatterarven, og en utjevning er ønskelig. Innlandet
fylkeskommune mener Anno sin forfattersatsing med tre piloter der fokus er på Hans Børli, Rolf
Jacobsen og Levi Henriksen er et godt prosjekt som vil styrke Innlandets litteratursatsing. Som største
aksjonær i Anno, er det naturlig for fylkeskommunen å innvilge søknad om støtte i pilotprosjektet med
kr 1 060 000,- årlig i tre år til utvikling av tre pilotprosjekt innen forfattersatsingen.

Fylkeskommunens rammeområder
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Kompetanse
Innledning
I Innlandet fullfører og består en høy andel elever med et fag- eller svennebrev som kvalifiserer dem til
arbeidslivet. En høy andel fullfører og består også videregående opplæring med generell
studiekompetanse, som er inngangsbilletten til høyere utdanning. I tillegg viser elevundersøkelsen at
elever i Innlandet i stor grad har det bra og opplever årene i videregående opplæring som gode og
meningsfulle.
Veien til myndiggjøring, arbeid og deltagelse i samfunnet går gjennom utdanning og kunnskap.
Fullføringsreformen setter økt gjennomføring på den nasjonale agendaen, og reformen stiller store krav
til fylkeskommunene for å sikre enda høyere gjennomføring i årene som kommer.
Gruppen av voksne som har behov for videregående opplæring har endret seg de siste årene. Flere
voksne som søker seg inn i videregående opplæring har minoritetsspråklig bakgrunn. Et arbeidsmarked i
endring gjør i tillegg at flere har behov for å rekvalifisere seg nå enn ved tusenårsskiftet. Raske endringer
og nye kompetansebehov gjør at vi fremover må innrette utdanningssystemet slik at vi i stor grad
tilpasser utdanningstilbudene både til den enkeltes livssituasjon og til skiftende behov i arbeids- og
næringslivet.
Det jobbes allerede i dag systematisk og målrettet både sentralt i fylkeskommunen, på den enkelte
videregående skole og i voksnes læring for å hindre frafall. Fylkeskommunene har gjennom
Kompetansereformen fått et styrket ansvar for regional kompetansepolitikk, videregående opplæring for
både ungdomsgruppa og voksne, fagskoleutdanning og karriereveiledning. Innlandet fylkeskommune
skal derfor ta et helhetlig ansvar for kompetansepolitikken i fylket, og også dette krever at det settes av
ressurser for å ivareta denne rollen.
Innlandet vil få en nedgang i antall 16-18 åringer i årene fremover, og det er store variasjoner mellom
regionene. Synkende elevtall medfører reduserte rammeoverføringer og gir betydelige utfordringer
særlig med tanke på tilbudsstrukturen, men også for skolestrukturen. Den betydelige elevnedgangen
tilsier at det er behov for en gjennomgang av både skole- og tilbudsstrukturen. Tilbudsstrukturen kan
justeres gjennom de årlige vedtakene i fylkestinget. Innretningen på en gjennomgang av skolestrukturen
må en komme nærmere tilbake til.
Utdanningsdirektoratets GSI-tall viser elevtallsutviklingen med et utgangspunkt i antall elever som er
estimert til å fullføre grunnskolen gjeldende år. Estimatet viser at Innlandet får en endring fra 4 309
elever som går ut av 10.trinn i 2021, mens det i 2030 vil være 3 816. Tallene inkluderer både offentlige
og private skoler, samt kommunene Lunner og Jevnaker. Antall elever som avslutter grunnskolen de
neste ti årene ser dermed ut til å gå ned rundt 500 elever.
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Tallene er hentet fra Utdanningsdirektoratets GSI-tall
(19.10.21): https://gsi.udir.no/informasjon/apne/
* Tall fra privatskoler er ikke tilgjengelig på kommunenivå.

Hovedmål
Hovedmål

Delmål

1. Fremme god
helse og høy
livskvalitet

Motvirke
utenforskap og
redusere sosiale
helseforskjeller
3. Relevant og
Tilrettelegge for
god utdanning og kompetanseutvikling
muligheter for
tilpasset regionens
livslang læring
behov
Bidra til at unge og
voksne i størst mulig
grad får realisert sitt
læringspotensial
Øke andelen som
fullfører og består
videregående
opplæring
Øke andelen unge
og voksne med
direkte overgang til
neste trinn i
utdanningsløpet
9. En effektiv,
En attraktiv
tillitsskapende og arbeidsplass med
utviklingsorientert god ledelse og aktivt
organisasjon
medarbeiderskap

Fremme god helse og høy livskvalitet
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Motvirke utenforskap og redusere sosiale helseforskjeller
Den viktigste faktoren for å motvirke utenforskap og redusere sosiale helseforskjeller er at flest mulig
ungdommer fullfører videregående opplæring. Det er sterk sammenheng mellom utdanning og helse.
Utdanning utvikler evner, ferdigheter og kunnskap og bidrar til positive endringer for den enkelte og for
samfunnet. Utdanning av god kvalitet er et av de viktigste verktøyene for å motvirke utenforskap og
redusere ulikheter. Et godt læringsmiljø på de videregående skolene vil bidra til å motvirke utenforskap.
Et godt læringsmiljø betyr at elevene opplever både mestring og trivsel i læringsarbeidet og at de blir
møtt med forventinger og krav til læring som er realistiske, men samtidig ambisiøse på elevenes vegne.
Fellesskapet med andre elever samt gode relasjoner til lærere, skoleledere og andre ansatte på skolen
er viktige komponenter i et godt og inkluderende læringsmiljø.
Elevundersøkelsen, som Utdanningsdirektoratet gjennomfører om høsten hvert år, gir viktig informasjon
om hvordan elevene opplever eget læringsmiljø på skolen. Resultater fra den årlige elevundersøkelsen
presenteres og analyseres i tilstandsrapporten for videregående opplæring som legges frem for
fylkestinget i oktober hvert år. På skole- og klassenivå gir elevundersøkelsen interessante og nyttige
indikasjoner, som er til hjelp i skolenes konkrete arbeid blant elevene det enkelte skoleår.

Relevant og god utdanning og muligheter for livslang læring

Tilrettelegge for kompetanseutvikling tilpasset regionens behov
Utvikling og dimensjonering av tilbudsstrukturen baseres på arbeidsmarkedet sitt arbeidskraftbehov og
den enkeltes ønske og utdanningsvalg. Målsettingen er å finne en god balanse mellom næringslivets
behov for arbeidskraft og elever og voksne som velger utdanningsprogram med jobbmuligheter.
Rådgivningstjenesten og yrkesfagkoordinatorer bidrar til å utdype elevers kunnskapsgrunnlag i
søkeprosessen.
Behovsanalyser for arbeidsmarkedet fremover viser et økende behov for fagarbeidere. Det er generelt
god tilgang på læreplasser, men behovet for lærlinger i bedriftene samsvarer ikke alltid med elevenes
ønsker. Enkelte bransjer melder at de kan tilby flere læreplasser dersom det finnes kvalifiserte søkere.
En av utfordringene er lav grad av mobilitet blant søkerne til læreplass, ungdommene viser seg i liten
grad å være villige til å flytte på seg for å få læreplass. Det er likevel stadig flere søkere som får
lærekontrakt. Utfordringen fremover blir dermed å øke andelen av yrkesfagelevene som søker
læreplass.
Utdanningsløftet har ført til et tett samarbeid med NAV og bedrifter for å tilrettelegge gode
opplæringsarenaer for arbeidsledige, permitterte og søkere uten rett. De statlige midlene fører til stor
aktivitet, der regionens behov for kvalifisert arbeidskraft kommuniseres til innbyggere som ønsker å
søke videregående opplæring for voksne. En forutsetning for god tilrettelegging er at vi til enhver tid har
et oppdatert kunnskapsgrunnlag om regionenes behov for arbeidskraft.

Bidra til at unge og voksne i størst mulig grad får realisert sitt læringspotensial
Opplæringen skal tilpasses den enkeltes evner og forutsetninger. For å realisere læringspotensial må
oppmerksomhet rettes både mot de elevene som trenger ekstra støtte og elevene med spesielle talent
til å nå høye faglige nivå. For voksne deltakere legges opplæringen opp slik at den er tilrettelagt med
hensyn til tid, sted og framdrift som gjør det mulig for den enkelte å aktivt delta i opplæring og slik få
realisert sitt læringspotensial.
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Den viktigste indikatoren her er Udir sin skolebidragindikator - omtalt tidligere i teksten. Innlandet
fylkeskommune vektlegger at unge og voksne i størst mulig grad får realisert sitt læringspotensial. Dette
evalueres blant annet basert på karaktergjennomsnitt i gjennomgående fellesfag, og beregningen
baserer seg på standpunktkarakterer (tallene viser samlet snitt). Utslagene fra ett år til det neste er
generelt små når man måler dette på fylkesnivå. Indikatorene er imidlertid gode på skole- og klassenivå
som verktøy for å identifisere forhold som krever spesiell oppmerksomhet og eventuelt ekstraordinære
tiltak i de videregående skolene. Målet om økt karaktersnitt og læringsutbytte gir fokus og retning for
det konkrete arbeidet som gjøres på skolene for at elevene skal lære mer. Resultatet presenteres og
analyseres i tilstandsrapporten for videregående opplæring som legges frem for fylkestinget i oktober
hvert år.

Øke andelen som fullfører og består videregående opplæring
Gjennomføring på systemnivå tar utgangspunkt i når elevene startet Vg1 første gang, og beskriver
elevenes status etter fem år for studieforberedende og seks år for yrkesfag. Figuren viser utviklingen i
Innlandet og landet.

Innlandet fylkeskommune scorer høyt på den nasjonale skolebidragindikatoren som synliggjør de
videregående skolenes konkrete innsats for elevenes resultater og skolenes bidrag til elevenes læring.
Innlandet lå i skolebidragsindikatoren for 2020 høyest i landet på skolebidraget for studieforberedende
og på tredjeplass for yrkesfaglige utdanningsprogram. Resultatene viser at en gjennomsnittselev i
landet, som går på en gjennomsnittlig videregående skole i Innlandet på studieforberedende
utdanningsprogram, har større sannsynlighet for å fullføre og bestå videregående opplæring enn i noen
andre fylker i landet.
Det er mange årsaksfaktorer til de gode resultatene. Den mest virkningsfulle faktoren er nok at
fylkeskommunen følger elevene tett for å sette inn tiltak overfor dem som trenger litt ekstra. Dette er et
møysommelig og ressurskrevende arbeid. Systematisk og målrettet arbeid over tid, der skoleeier har
tydelige forventninger til skolene, bidrar til at elevene i Innlandet kommer godt ut. Alle de videregående
skolene i Innlandet driver systematisk identifisering og kartlegging av faglige og sosiale utfordringer hos
elevene. Dersom kartleggingen definerer behov for oppfølging, blir det utarbeidet en plan for dette og
oppfølgingstiltak og ressurser settes raskt inn.
Den overordnede delen av læreplanverket beskriver grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis i
hele grunnopplæringen. I Innlandet er vi opptatt av at skolene skal støtte og bidra til elevenes sosiale
læring og utvikling gjennom arbeid med fagene og i skolehverdagen. Hele skolens personale bidrar til å
avdekke utfordringer og forholder seg aktivt til at elevene opplever skolen som en trygg arena.
Nye læreplaner på Vg2 og VG3 implementeres høsten 2021/ 2022 og kompetansehevende tiltak for å
forberede implementeringen omfatter i tillegg til ansatte i skolene også prøvenemnder, instruktører og
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faglige ledere i lærebedrifter. Det etableres et re-godkjenningssystem i 2022 for alle lærebedrifter i tråd
med endringene i læreplanene.
Antallet lærekontrakter i Innlandet øker, og pr. 29.09.2021 er det registrert 3 552 innlendinger med
lærekontrakt. Ungdom som velger fag- og yrkesopplæring skal vite med like stor sikkerhet at de kan
fullføre et videregående opplæringsløp uten opphold som ungdom som begynner på
studieforberedende. For ungdom som ikke får læreplass er risikoen for utenforskap og avhengighet av
NAV-ytelser større, og det må jobbes målrettet for å sikre at alle søkere får læreplass. Å lykkes med
dette er viktig for å øke andelen som fullfører og består videregående opplæring.
Fylkeskommunen ønsker å opprettholde høy kvalitet og gode resultater for alle i videregående
opplæring i Innlandet. Dette krever at fylkeskommunen fortsatt prioriterer å sette av ressurser til å
opprettholde satsninger som faktisk gir resultater over tid.

Øke andelen unge og voksne med direkte overgang til neste trinn i utdanningsløpet
Direkte overgang til neste trinn i utdanningsløpet er viktig for å sikre god gjennomføring, siden de fleste
avbrudd i utdanningsløp skjer i overganger mellom trinn. Overgangen mellom Vg2 og lære er identifisert
som en særlig utfordring for elever som har svake faglige forutsetninger, eller som av andre grunner ikke
anses som kvalifisert for en læreplass. Hovedutfordringen er å få elever på yrkesfaglige
utdanningsprogram til å fullføre og bestå skoledelen av opplæringen og redusere frafallet i overgangen
mellom Vg2 i skole og opplæring i bedrift. Nasjonale tall viser at det er rundt 30 % av Vg2-kullene som
går over i lære og fullfører utdanningen med bestått fagprøve på normert tid.
Tett samarbeid mellom skoler og lærebedrifter innen yrkesfagene er svært viktig. Faglige nettverk er et
virkemiddel som skal bidra til å sikre helhet og sammenheng i det 4-årige opplæringsløpet, og omsette
læreplanen i faglig god opplæring. Ulike arbeidsprosesser digitaliseres for å effektivisere og forsterke
kvaliteten i samhandlingen mellom fylkeskommunen og samarbeidspartnere.
Det er påbegynt et arbeid for å vurdere grunnlaget for en framtidig læreplassgaranti i Innlandet.
Arbeidet skjer sammen med lærebedriftene/bransjene for å sikre at innholdet i en læreplassgaranti
samsvarer med elevens rettigheter i søkeprosessen, arbeidslivets behov for faglært arbeidskraft og
lærebedriftenes evne til å tegne lærekontrakt med søkere til læreplass.
Det er utarbeidet en nasjonal indikator som viser status for elever året etter at de var registrert inn i
videregående opplæring. Status blir målt per 1. oktober året etter at de gikk i Vg1 eller Vg2. Overgangen
måles gjennom to hovedkategorier: Progresjon og Ikke progresjon. Progresjon innebærer at eleven har
beveget seg til neste nivå i opplæringen (for eksempel fra Vg2 til lære). Ikke progresjon innebærer er at
eleven ikke befinner seg på et høyere nivå skoleåret etter; ved at eleven har foretatt omvalg til samme
eller lavere nivå eller at ungdommen er ute av utdanningsløpet. Resultatet presenteres og analyseres i
tilstandsrapporten for videregående opplæring som legges frem for fylkestinget i oktober hvert år.

En effektiv, tillitsskapende og utviklingsorientert organisasjon

En attraktiv arbeidsplass med god ledelse og aktivt medarbeiderskap
Kompetanseutvikling lærere
Desentralisert ordning for kompetanseutvikling innen yrkesfag (DeKomp Yrkesfag) er et statlig tiltak som
innebærer arbeidsplassbasert og kollektiv kompetanseheving for fag- og yrkesopplæringen.
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Hovedmålgruppa for DeKomp Yrkesfag er lærere som underviser på programfag på yrkesfag
(yrkesfaglærere), instruktører, faglige ledere og prøvenemndsmedlemmer som gir opplæring i bedrift.
Behov for lokal kompetanseutvikling kartlegges og planlegges i samarbeid med fylkeskommunenes
samarbeidsforum. Målsettingen er økt og forpliktende samarbeid med relevante aktører i
yrkesopplæringen.

Driftsbudsjett - fordeling per funksjonsgruppe
Beløp i 1000 kr

Funksjonsgruppe Driftsutgifter/driftsinntekter

Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

Adm. og fellesutg.
vgo.

Driftsinntekter

-27756.674

-27756.674

-27756.674

-27756.674

Adm. og fellesutg.
vgo.

Driftsutgifter

184786.875

180286.875

162506.875

162506.875

Andre formål vgo.

Driftsinntekter

-140857.929

-140857.929

-140857.929

-140857.929

Andre formål vgo.

Driftsutgifter

228587.706

227087.706

227087.706

227087.706

Fagopplæring

Driftsinntekter

-20294.743

-20294.743

-20294.743

-20294.743

Fagopplæring

Driftsutgifter

344245.178

344245.178

344245.178

344245.178

Fagskoler,
landslinjer,
knuseverk

Driftsinntekter

-123046.978

-123046.978

-123046.978

-123046.978

Fagskoler,
landslinjer,
knuseverk

Driftsutgifter

128068.559

128068.559

128068.559

128068.559

Oppfølgingstjeneste
Driftsinntekter
og PPT

-2368.156

-2368.156

-2368.156

-2368.156

Oppfølgingstjeneste
Driftsutgifter
og PPT

44366.599

44366.599

44366.599

44366.599

-120874.453

-120874.453

-120874.453

-120874.453

288010.96204

288010.96204

288010.96204

288010.96204

-30924.7

-30924.7

-30924.7

-30924.7

269193.99701

269743.99701

269743.99701

269743.99701

Ped fellesutgifter
og gjesteelever

Driftsinntekter

Ped fellesutgifter
og gjesteelever

Driftsutgifter

Skolelokaler og
internatbygg

Driftsinntekter

Skolelokaler og
internatbygg

Driftsutgifter

Spesialundervisning Driftsinntekter
Spesialundervisning Driftsutgifter
Utdanningsprogram Driftsinntekter
Utdanningsprogram Driftsutgifter
Voksenopplæring

Driftsinntekter

Voksenopplæring

Driftsutgifter

Totalsum

-7408.052

-7408.052

-7408.052

-7408.052

240977.373

240977.373

240977.373

240977.373

-27198.462

-27198.462

-27198.462

-27198.462

1103025.422

1103025.422

1103025.422

1103025.422

-11052.729

-11052.729

-11052.729

-11052.729

76497.053

76497.053

76497.053

76497.053

2395976.84805

2390526.84805

2372746.84805

2372746.84805
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2022
Opprinnelig budsjett
Sum Tekniske justeringer
Sum Vedtak forrige periode
Budsjettendring i år
Elevtelling 1.10.2021 - fordeling vgskoler
FT 15/21 - lærlingeråd
FT 58/21 - rammekutt konsulentbruk
FT 73/21 - forsikring kjøretøy
FT 73/21 - korrigert ramme elevtall
FT 73/21 - omdisp. Eiendom
FT 73/21 - omdisp. IKT
FT 73/21 - Ringebu FHS
FT 73/21 - Toten FHS
Spesialundervisningsmidler
Uttrekk spesialundervisningsmidler
Sum Budsjettendring i år
Sum Lønns- og prisvekst
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Politisk vedtak
FT 103/21 - Elev- og lærlingeombud
FT 103/21 - Gratis frokost VGS
FT 103/21 - Læreplassgaranti
FT 103/21 - Læringsfabrikken
FT 103/21 - Lærlinger med spesielle behov
FT 103/21 - Redusert rammekutt
Sum Politisk vedtak
Innsparingstiltak
Effektivisering av eiendomsforvaltningen
Elevtelling per 1.10.2021 - budsjettårseffekt
Innføring av egenbetaling
Nordstumoen/internat
Karriere Oppland Vinstra - oppsigelse
innleieavtale
Nominelt nivå læretilskudd
Rammekutt kompetanse
Økt husleie voksenopplæring
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Eiendom - div. husleiekorrigeringer mm.
Elev- og lærlingeombud
Elevtelling skoleåret 2021/2022 tilpasning/demping vår 2022
Høyskolen for yrkesfag AS - dekning fra
disp.fond
Høyskolen for yrkesfag AS (2021-2023)
Omdisponering telefoniutgifter - til IKT
Tilbakeføring elevtallskorrigering Fbudsjett 2124

Økonomiplan
2023
2024

2025

2 400 113
-2 985
-27 595

2 400 113
1 765
-40 145

2 400 113
1 765
-65 745

2 400 113
1 765
-65 745

0
400
-1 000
403
2 589
3 000
-1 878
525
387
93 344
-93 344
4 427
26 477
324
2 400 437

0
400
-1 200
403
2 589
3 000
-1 878
525
387
93 344
-93 344
4 227
26 477
-7 676
2 392 437

0
400
-1 600
403
2 589
3 000
-1 878
525
387
93 344
-93 344
3 827
26 477
-33 676
2 366 437

0
400
-1 600
403
2 589
3 000
-1 878
525
387
93 344
-93 344
3 827
26 477
-33 676
2 366 437

100
1 000
5 000
1 780
3 000
5 000
15 880

100
1 000
5 000
1 780
3 000
5 000
15 880

100
1 000
5 000
0
3 000
5 000
14 100

100
1 000
5 000
0
3 000
5 000
14 100

-200
-18 000
0

-400
-18 000
-1 000

-400
-18 000
-1 000

-400
-18 000
-1 000

-350

-350

-350

-350

-5 000
-10 400
-700
-34 650

-5 000
-5 000
-700
-30 450

-5 000
-5 000
-700
-30 450

-5 000
-5 000
-700
-30 450

2 280
150
5 400

3 030
150
0

3 030
150
0

3 030
150
0

-2 000

-2 000

0

0

2 000
-2 020
-6 500

2 000
-2 020
-3 500

0
-2 020
6 500

0
-2 020
6 500
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Beløp i 1000

2022
Tilbakeføring reduksjon tilbudsstruktur fbudsj
2021-2024
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2022-2025

Økonomiplan
2023
2024

2025

15 000

15 000

15 000

15 000

14 310
-4 460
2 395 977

12 660
-1 910
2 390 527

22 660
6 310
2 372 747

22 660
6 310
2 372 747
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Tannhelse
Innledning
Den offentlige tannhelsetjenesten skal fremme tannhelsen i befolkningen, sørge for nødvendig
informasjon, forebygging og behandling av tannsykdommer. Forebyggende tiltak skal prioriteres foran
behandling.
Tannhelsetjenesten har lovfestet ansvar for å gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til følgende
grupper:
•
•
•
•

barn og ungdom t.o.m. det året de fyller 18 år
psykisk utviklingshemmede, i og utenfor institusjon
grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie
ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret (betaler 25 % av gjeldende takster)

I tillegg ytes gratis tilbud til klienter i rusomsorgen. Dette gjelder både for de rusavhengige i institusjoner
og de som har vedtak om kommunal rusomsorg. Det årlige totale behandlingsbeløpet til gruppen
overstiger tildelte midler til fylket til formålet. Dette betyr at tannhelsetjenesten noen år dekker
merkostnad til behandling for gruppen av eget budsjett.
Tannhelsetjenesten har videre ansvaret for forebyggende tiltak og nødvendig tannbehandling av
innsatte ved 5 fengsler i Innlandet. Totalt ble 455 innsatte behandlet i 2020. Utgiftene for
fengselsbehandling dekkes av årlige prosjektmidler fra Helsedirektoratet.
Innlandet har etablert 3 TOO-team (tannbehandling til pasienter som har vært utsatt for tortur,
overgrep og med uttalt odontofobi) på Elverum, Hamar og Lillehammer. Behandlingskostnadene dekkes
av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet etter søknad, hvert år.
I tillegg til de prioriterte gruppene behandler tannhelsetjenesten voksne, betalende pasienter. I 2020
hadde tannhelsetjenesten i Innlandet 25 128 registrerte voksne betalende pasienter. Grunnet
pandemien ble ikke så mange av denne gruppen som ønskelig undersøkt og behandlet. Det er håp om at
det normaliseres i større grad i 2022.
Tannhelsetjenesten i Innlandet fylkeskommune er organisert i seks tannhelsedistrikter og har tilbud i
alle fylkets 46 kommuner, enten ved 41 egne klinikker eller ved avtaler med privatpraktiserende
tannleger (Engerdal, Biri og Fåvang). Fylkeskommunens tannhelsetjeneste har årlig tilsyn med 124 041
pasienter. Det er inngått avtale med Viken om å undersøke og behandle rettighetspasienter fra Viken
ved Hadeland tannklinikk for innbyggere fra Lunner kommune.

Hovedmål
Hovedmål

Delmål

1. Fremme god
helse og høy
livskvalitet

God kvalitet i
tannhelsetjenesten
Fornøyde brukere i
tannhelsetjenesten
Motvirke
utenforskap og
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Hovedmål

Delmål

redusere sosiale
helseforskjeller
9. En effektiv,
En attraktiv
tillitsskapende og arbeidsplass med
utviklingsorientert god ledelse og
organisasjon
aktivt
medarbeiderskap
God
økonomistyring og
effektiv
ressursbruk

Fremme god helse og høy livskvalitet
God kvalitet i tannhelsetjenesten
Tannhelsetjenesten skal legge til rette for at befolkningen kan beholde en god tannhelse gjennom hele
livet. Tannhelsetjenesten skal bidra til å fremme en helsemessig sunn livsstil og en bedre tannhelse og er
en viktig samarbeidspartner i det regionale folkehelsearbeidet.
Tabellen under viser andelen barn og ungdom med «null hull» pr fylke i 2020. Tannhelsen hos barn og
unge er bedre enn landsgjennomsnittet og har vist en positiv utvikling de siste årene. Samlet sett er det
grunnlag for å si at Innlandet har landets beste tannhelse blant barn og ungdom.
Fylke

3 år

5 år

12 år

15 år

18 år

SIC

Innlandet

93 %

85 %

68 %

47 %

37 %

1,96

Viken

91,2 %

78,7 %

63,6 %

46,7 %

31,8 %

Telemark/Vestfold

94,1 %

78,6%

55,9 %

39,2 %

24,9 %

2,73

Agder

93 %

77 %

53 %

35 %

27 %

2,83

Rogaland

95,6 %

83,4 %

63 %

44 %

31,5 %

Vestland

94,5 %

82,3 %

63,3 %

43,3 %

31,3 %

2,31

Trøndelag

93,1 %

79,5 %

57,5 %

36 %

26,4 %

2,59

Nordland

92,1 %

81,4 %

54,8 %

37,7 %

26,5 %

2,67

Møre- og Romsdal

94,5 %

83,7 %

56,9 %

34,5 %

24,5 %

2,63

Troms/Finnmark

94 %

81 %

60 %

39 %

27 %

2,5

Oslo

90,4 %

73 %

59,5 %

39,6 %

33,5 %

3,57

Tall for landet i 2020. Andel (i prosent) med null hull. Tallene er avrundet
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Tannhelseresultatene for 2020 og 2021 er preget av den pågående pandemien. Det kan bli krevende å
hente inn etterslep i forhold til planlagte innkallinger av grupper med rett til fri tannbehandling. De med
avvikende tannhelse vil bli prioritert først. Dette betyr at tannhelseresultatene fra 2020 og 2021, ikke
direkte kan sammenlignes med tidligere års rapportering. De gode tannhelseresultatene for barn og
unge forsøkes holdes på 2019-nivå i hele planperioden.
Det skal fortsatt være særlig søkelys på å sørge for at de få med avvikende tannhelseresultat i forhold til
flertallet, skal følges opp nøye med siktemål om at den sosiale ulikheten i tannhelse holdes så lav som
mulig i Innlandet. Tannhelsepersonell skal holde seg oppdatert på endringer i samfunnet som kan
påvirke tannhelsen hos befolkningen. Pågående pandemi er en slik samfunnsmessig endring der det
«unormale har blitt det normale». Fravær av regelmessighet i livsutfoldelse, og spisemønster kan gi
uheldige effekter på oral, og generell helse på sikt. Dette må tannhelsetjenesten følge nøye med på i
årene fremover.
Tannhelsen er relativt god blant pasienter med vedtak om hjemmebasert omsorg.
Tannhelsetjenesten i Innlandet har arbeidet systematisk med forebygging i mange år. Gjennom arbeid
på nye arenaer og med nye samarbeidspartnere blir det enklere å nå frem med tannhelsebudskapet.
Tannhelse skal innlemmes i det generelle folkehelsearbeidet (St.meld.16. 2010-2011).
Tannhelsetjenesten kan være en nyttig medspiller for kommunenes arbeid i samhandlingsreformen og
satsingen på helsefremmende tiltak i helsestasjoner, barnehager, grunnskoler og videregående skoler
fortsetter.
Tilsyn/etterslep
Tilsynet av de gruppene som har rettigheter til fri tannbehandling etter Lov om tannhelse (1983) skal
holdes på et så høyt nivå som mulig. Når foresatte i enkelttilfeller velger å bruke privat sektor til
oppfølging av bl.a. barn under 18 år, skal den offentlige tannhelsetjenesten opplyses om dette og
journalføre det.
Etterslep defineres som at klinikken er mer enn én måned forsinket i forhold til avtalt innkallingsintervall
med hver enkelt pasient. Nivået på etterslepet skal holdes så lavt som mulig, men grunnet vakanser i
tannlegestillinger på grunn av høy turnover, vil man måtte akseptere noe etterslep. I planperioden bør,
grunnet erfaringstall, etterslepet ikke overstige mer enn 7 000 pasienter per år i Innlandet. Det er en
utfordring å klare denne ambisjonen nå, grunnet den pågående pandemien. Tannhelsetjenesten har i
løpet av 2021 hentet inn mye av etterslepet fra 2020.
Barnevern - opplysning og meldeplikt
Alt helsepersonell plikter etter gjeldende lovverk (Helsepersonelloven §33) å gi opplysninger til
barnevernet grunnet bekymring på objektivt grunnlag. I tillegg gjelder fra 2018 at «fylkeskommunen har
plikt til å avverge og avdekke vold og seksuelt misbruk mot barn i fylket». I den sammenheng gis det
årlig opplæring for alle ansatte, slik at de bedre mestrer å vurdere om bekymringsmelding skal sendes til
kommunalt barnevern og/eller politi.

Fornøyde brukere i tannhelsetjenesten
Brukerundersøkelser innføres for tannhelsetjenesten i Innlandet fra 2021. Undersøkelsen gjennomføres
i oktober 2021 og resultater foreligger derfor ikke p.t.
Brukerorganisasjonene i Innlandet skal årlig innkalles til gjensidig erfaringsutveksling av
tannhelsetjenestens tilbud. Brukerorganisasjonene skal aktivt delta i utarbeidelse av
strategidokumenter for tannhelse.
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Motvirke utenforskap og redusere sosiale helseforskjeller
SIC-indeksen (Significant Caries Index eller social ulikhet score) måler gjennomsnittlig antall hull (DMFT)
hos den tredjedelen av 12-åringene med høyest karieserfaring og sier noe om sosial ulikhet i tannhelse.
Høy SIC-indeks indikerer flere personer med avvikende negativ tannhelse. Verdens helseorganisasjon
har satt som mål at SIC-indeksen ikke bør overstige 3,0. For Innlandet viste SIC-indeksen 1,96 i
2020. Tannhelsetjenesten følger opp de som har større omsorgsbehov med hyppige innkallinger og
forebyggende behandling. For planperioden er målet at SIC-indeksen for 12-åringer i Innlandet ikke skal
overstige 2,0.

En effektiv, tillitsskapende og utviklingsorientert organisasjon

En attraktiv arbeidsplass med god ledelse og aktivt medarbeiderskap
Høy turnover blant tannleger
Det oppleves i økende grad at det er vanskeligere å rekruttere gode tannleger i deler av fylket.
Konkurransen fra privat sektor og andre fylker (særlig Oslo og Viken) gjør at mange slutter etter ett til to
år. Flere nyutdannede søkere takker nei til ansettelse fordi de ønsker større faglig trygghet ved å kunne
jobbe med flere erfarne tannleger på større enheter.
Kompetanseutvikling
Ph.d.
En tannlege fra Hamar tannklinikk startet opp med sin doktorgrad høsten 2019, med planlagt fullføring i
januar 2024. Ph.d. skal ha som hovedfokus å se på mulighetene til å bedre tannhelsetilbudet til eldre
med rettigheter etter helse og omsorgslovens bestemmelser og herved også rett til fri tannbehandling.
Dette er en videreføring av prosjekt «kommunal tannpleier i Hamar kommune» (2015-2018). Norsk
forskningsråd dekker inntil 0,5 mill. kroner pr år.
Kjeveortopedi
Det er i løpet av 2021 blitt fremforhandlet leieavtaler for kjeveortopedipraksis ved tannklinikken på Otta
og Valdres. Klinikkene tilbyr kjeveortopedisk undersøkelse og behandling ved privatpraktiserende
kjeveortopeder som leier klinikklokalene av Innlandet fylkeskommune.
En tannlege fra privat sektor på Tynset har mottatt utdanningsstipend fra Innlandet fylkeskommune fra
høsten 2021 og har startet opp sin videreutdanning og vil etter planen være ferdig utdannet
kjeveortoped med oppstart på Tynset fra sommeren 2024.

God økonomi og effektiv ressursbruk
Takster til tannbehandling av voksne
Fylkeskommunen har todelt regnskapsføring, som skiller mellom pasienter med rettigheter til fri
tannbehandling og tannbehandling til voksne betalende pasienter. Det legges opp til en vekst i
honorarsatser for voksne betalende pasienter for 2022 tilsvarende økningen i anslått KPI for 2022.
Bemanning
Med synkende befolkningstall i aldersgruppen 6-20 år i Innlandet, blir det færre som har krav på
lovpålagt tilbud i regi av tannhelsetjenesten. Tannhelsetjenesten behandler også andre grupper slik at
behovet for tannleger/tannpleiere ikke vil gå ned i vesentlig grad. I Fylkesbudsjett 2021-2024 er det lagt
inn et nedtrekk på 1,0 mill. kroner fra 2022, som følge av lavere bemanningsbehov.
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Tannklinikkstruktur
Ved den politiske behandlingen i FU-sak (10/21) ble det vedtatt at dagens tannklinikkstruktur
videreføres på en slik måte at flest mulig innbyggere har kort eller overkommelig veg til
fylkeskommunale tannhelsetjenester.
Alvdal tannklinikk
I FT-sak 45/21 ble det vedtatt at det skal bygges ny tannklinikk i Alvdal. Dette skal utredes med politisk
gjennomgang av forprosjekt 1. halvår 2022.
Torpa tannklinikk
Det foreslås at fylkeskommunen avslutter leieforholdet ved tannklinikken i Torpa fra 2023.
Dokka tannklinikk
Etter fylkesutvalget sin behandling av sak om tannklinikkstruktur (sak 10/2021) er det bestilt utredning
av ny klinikk for blant annet Dokka. Fylkeskommunedirektøren vil i denne utredningen se på muligheter
for bruk av egne lokaler og evt. inkludere tannklinikken på Hov i Land i disse arealene. Utredningen er
planlagt gjennomført i 2023.
Hamar/ Stange tannklinikk
Det er vedtatt i fylkesutvalget i sak 10/2021 at det skal utredes ny klinikk for Hamar /Stange. Saken
kommer til behandling i fylkestinget 2. halvår 2022 eller 1. halvår 2023
Lillehammer tannklinikk
Det er vedtatt i fylkesutvalget i sak 10/2021 at det skal utredes ny klinikk for Lillehammer. Saken
behandles i fylkestinget i desember 2021.
Gjøvik tannklinikk
Leieavtalen med privat utleier utløper i 2023 (klinikkdelen) og 2024 (garderobeavdeling). Kapasiteten i
dagens lokaler er for lav i forhold til antall ansatte, og dette skaper arbeidsmiljømessige
utfordringer. Det settes i gang et arbeid med å sikre klinikken større lokaler fra utløp av leieavtalen i
2023. Det vil komme endringer i husleie og felleskostnader fra 2023.

Andre forhold
Tannpleierutdanningen (Bachelor)
Tannpleierutdanningen i Elverum er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og tannhelsetjenesten i
Innlandet fylkeskommune. Studiet har målsetting om årlig opptak av 32 studenter og rekrutterer fra
hele landet. Innlandet har ansvaret for 23 studenter i praksis, totalt 24 uker, hvert år.
Praksis gjennomføres hovedsakelig ved de offentlige tannklinikkene i Innlandet og Viken (eller i
studentenes hjemfylker). Praksisgjennomføringen finansieres over statsbudsjettet gjennom årlige
øremerkede tilskudd (6,58 mill. kroner i 2021/2022).

Driftsbudsjett - fordeling per funksjonsgruppe
Beløp i 1000 kr

Funksjonsgruppe Driftsutgifter/driftsinntekter Øk.plan 2022
Pasientbehandling
Driftsinntekter
tannhelse

-70135.037
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Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

-70135.037
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-70135.037
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Funksjonsgruppe Driftsutgifter/driftsinntekter Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

Pasientbehandling
Driftsutgifter
tannhelse

214886.682

214886.682

214886.682

214886.682

Tannhelse adm. og
Driftsinntekter
fellesutgifter

-19268.901

-19268.901

-19268.901

-19268.901

57446.139

57196.139

56946.139

56946.139

182928.883

182678.883

182428.883

182428.883

Tannhelse adm. og
Driftsutgifter
fellesutgifter
Totalsum

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2022
Opprinnelig budsjett
Sum Tekniske justeringer
Sum Vedtak forrige periode
Budsjettendring i år
FT 58/21 - rammekutt konsulentbruk
Sum Budsjettendring i år
Sum Lønns- og prisvekst
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Politisk vedtak
FT 103/21 - Stabiliseringstillegg
Sum Politisk vedtak
Innsparingstiltak
Klinikkstruktur - korr. innsparing
Klinikkstruktur - oppsigelse leieforhold
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Eiendom - div. husleiekorrigeringer mm.
Omdisponering telefoniutgifter - til IKT
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2022-2025

Økonomiplan
2023
2024

2025

182 400
-34
-3 200

182 400
-34
-3 400

182 400
-34
-3 500

182 400
-34
-3 500

-400
-400
1 851
-1 783
180 618

-450
-450
1 851
-2 033
180 368

-600
-600
1 851
-2 283
180 118

-600
-600
1 851
-2 283
180 118

2 250
2 250

2 250
2 250

2 250
2 250

2 250
2 250

0
0
0

200
-200
0

200
-200
0

200
-200
0

80
-19
61
2 311
182 929

80
-19
61
2 311
182 679

80
-19
61
2 311
182 429

80
-19
61
2 311
182 429
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Kultur
Innledning
Fylkeskommunen skal legge til rette for og utvikle et kulturliv som gir hele befolkningen kjennskap og
tilgang til kulturarven og et mangfold av kunst- og kulturopplevelser. I et samfunn preget av stadig
raskere endringer, er det viktig å utvikle aktuelle tilbud som skaper engasjement, identitet og forankring.
Arbeidet skal preges av god samhandling på tvers av sektorer for å utnytte utviklingspotensialet som
ligger i kulturens kraft.

Hovedmål
Hovedmål

Delmål

1. Fremme god
helse og høy
livskvalitet
2. Levende,
trygge og
inkluderende
byer og bygder

Gjøre det lett å være fysisk
aktiv i hverdagen
Attraktive kulturtilbud og
gode møteplasser i
nærmiljøet

En sterk og engasjert
frivillig sektor
6. Et mangfoldig Gode muligheter for
kulturliv og god aktivitet, opplevelser og
ivaretakelse av utvikling innen kulturlivet
kulturarven
Kulturarven blir ivaretatt
for identitet, opplevelser
og verdiskaping
Nyskapende og gode
digitale løsninger i
kultursektoren
Være et godt ressurssenter
for den regionale og lokale
samfunnsdokumentasjonen
8. Bærekraftig Bevaring og gjenbruk av
naturforvaltning bygninger som klimatiltak
og reduserte
klimagassutslipp

Fremme god helse og høy livskvalitet
Gjøre det lett å være fysisk aktiv i hverdagen
Fylkeskommunen skal støtte opp under aktivitet og tiltak som særlig legger vekt på mangfold,
inkludering og redusere barrierer for deltakelse i fysiske aktiviteter. Gjennom samarbeid med Høgskolen
i Innlandet og Østlandsforskning skal det utarbeides et bedre kunnskapsgrunnlag for fysisk aktivitet i
Innlandet.
Anleggsutvikling er prioritert og gode planleggingsprosesser, behovsvurderinger og veiledning i søknad
om spillemidler er nødvendig. Det skal særlig legges vekt på anlegg og områder for aktivitet ved skoler
og i nærmiljøene der folk bor.
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Fylkeskommunen har ledet prosjektet “Dagsturhytta” og gitt midler til dette. Hver kommune i Innlandet
skal bygge en dagsturhytte på et utvalgt turmål innen 2025. 15 kommuner ønsker å sette opp en
dagsturhytte i sin kommune i løpet av 2022.
Fylkeskommunen vil stimulere til økt bruk av nærfriluftslivet og lavterskeltilbud for alle prioriteres,
uavhengig av sosial, økonomisk og kulturell bakgrunn.
Innenfor kulturarvsfeltet vil det være av betydning å fullføre igangsatte tilretteleggingsprosjekter, som
BARK-prosjektene (Bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner) samt skilting og bruk av
kulturmiljøer.
Forberedelser ifm. oppstart av Tankeplass del 2, langs pilsgrimsleden er igangsatt.

Levende, trygge og inkluderende byer og bygder

Attraktive kulturtilbud og gode møteplasser i nærmiljøet
Innenfor kunst og kulturfeltet tilrettelegges det for inkluderende satsinger og ordninger rettet mot barn
og unge, som bidrar til gode lærings- og opplevelsesarenaer - eksempelvis Ung Kultur Møtes (UKM).
Videre prioriteres arbeidet med utvikling av kunstlåvene og kunstnerresidensene. Arbeidet med
skulptursatsningen på Hundorp sluttføres.
Den statlige evalueringen av film og organiseringen av den regionale filmsatsingen følges opp. Det skal
foreslås en helhetlig struktur for arbeid med audiovisuelle uttrykk for og med barn og ungdom.
Fylkeskommunen bidrar i markeringen av 100-årsjubileet til kunstneren Kåre Tveter.
Fylkeskommunen ønsker å styrke og videreutvikle fylkets sentrale kunstformidlingsinstitusjoner slik som
blant annet Kunstbanken, Oppland Kunstsenter og Teater Innlandet. Teater Innlandet har en særlig
viktig rolle i arbeidet med å tilby kunstopplevelser i hele Innlandet. Musikk i Innlandet er i startfasen og
skal legge til rette for produksjon og formidling av musikk i alle fylkets regioner. Fylkeskommunen vil
videre se på mulighetene for å styrke samarbeidet med Dansekompaniet.
Innenfor kulturarvfeltet vil det være viktig å styrke og utvikle samarbeidet med kommuner, museer,
interesseorganisasjoner, eiere m.fl. for å ta vare på og bruke Innlandets kulturmiljø.
Bibliotekene i Innlandet skal utvikles videre som arenaer for demokrati og dannelse og relevante
møteplasser i lokalsamfunnet. Prosjektet Mjøsbybiblioteket skal være en motor i denne utviklingen.
“Bokbussen” er et viktig virkemiddel for å skape leselyst og leseglede for elever i Innlandet. I 2022 vil
fylkeskommunen ha hovedansvar for den nasjonale lesekampanjen “Sommerles”.
Arkivdagen arrangeres med formidlingstilbud som markerer skeivt kulturår 2022. Et annet viktig tiltak
etter gjenåpningen etter koronapandemien vil være åpne lesesaler med tilbud om veiledning.
Fylkeskommunen vil arbeide for at kunst og kulturminner skal få en sentral rolle i
stedsutviklingsprosjekter og lokale prosjekter der fylkeskommunen er involvert.
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En sterk og engasjert frivillig sektor
Fylkeskommunen ønsker å styrke frivillig sektor gjennom å skape nettverk og møteplasser for
kompetanse- og erfaringsdeling, herunder gode tilskuddsordninger som motiverer til frivillighet og
bidrar til å løfte frivillighetens rolle.
Frivilligheten er avgjørende for et vitalt kunst- og kulturliv. Dette bidrar til å skape trivsel, god folkehelse
og tilhørighet i lokalsamfunnet, men er også viktig for gjennomføring av festivaler og andre store
kulturarrangement. Innsatsen rettet mot det frivillige feltet de kommende årene må blant annet ses i lys
av de utfordringer koronapandemien har ført til med frafall både blant aktive, men også av frivillige. Det
vil derfor være sentralt å følge opp “Frivillighetsåret 2022” gjennom en rekke tiltak.
Innenfor arkivfeltet vil det være fokus på å videreutvikle et samarbeid med frivillige i historielag og
foreningen Slekt og data for deltakelse i transkribering av håndskrevne kilder.

Et mangfoldig kulturliv og god ivaretakelse av kulturarven

Gode muligheter for aktivitet, opplevelser og utvikling innen kulturlivet
Gjennom “Den kulturelle skolesekken” prioriteres arbeidet med å gi gode kunst- og kulturopplevelser av
høy kvalitet til barn og unge, uansett bosted og sosioøkonomiske forhold.
Innen kulturarvefeltet vil økt fokus på å inkludere immateriell kulturarv i formidling av kulturmiljøenes
historie og verdi være sentralt.
Fylkeskommunen vil videre arbeide for at Innlandet har bærekraftige og attraktive arrangement som
bidrar til utvikling, samarbeid og opplevelser.
Fylkeskommunen ønsker fortsatt fokus på god forvaltning av tilskuddsordninger som bidrar til utvikling
av arrangementer med betydning for rekruttering til frivillighet, utvikling av lokalsamfunn, inkludering
og innovasjon.
Fylkeskommunen skal legge til rette for at tilskuddsordningene dekker hele fylkets geografiske område.
Tiltak som støtter opp under “Litteraturfylket Innlandet” vurderes spesielt i forhold til overgripende
ansvar og oppfølging av enkeltsatsninger.

Kulturarven blir ivaretatt for identitet, opplevelser og verdiskaping
Fylkeskommunen forvalter det statlige ansvaret som kulturminnemyndighet på regionalt nivå, og skal
ivareta forpliktelsene opp mot blant annet kulturminneloven og plan- og bygningsloven. Innlandets
kulturmiljøer skal forvaltes som en ikke-fornybar ressurs i regionens samfunnsutvikling og klima- og
miljøarbeid. Et mangfold av kulturmiljøer skal bli tatt vare på som grunnlag for kunnskap, opplevelser og
bruk.
Fylkeskommunen har fått overført en rekke nye oppgaver på kulturmiljøområdet, og har fått en
forsterket myndighetsrolle. Fylkeskommunen vil bidra med god kunnskap og rådgivning ovenfor
kommuner og innbyggere. Innenfor kulturarvfeltet vil det være viktig å bidra til at kulturmiljø kan være
en bærekraftig ressurs for reiseliv og besøksforvaltning gjennom kunnskapsformidling, tilrettelegging og
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kanalisering av ferdsel. Det vil videre være fokus på de mest verdifulle kulturminnene, samt å sikre
mangfold og særpreg i Innlandets kulturmiljø. Det vil i 2022 startes et grunnlagsarbeid med sikte på ny
regional kulturmiljøplan for Innlandet. En viktig ambisjon for kulturmiljøarbeidet i Innlandet
fylkeskommune er å være langt framme i utviklingen gjennom modell- og metodeutvikling, bruk av
teknologi og samarbeid med eksterne aktører. Kartbasert status på tilrettelagte kulturmiljø og
tilgjengeliggjøring av kulturminnedata fra LIDAR er viktige oppgaver framover.
«Museene i Innlandet» er en etablert fellesarena, og samarbeidet mellom museene og fylkeskommunen
om viktige satsinger innen både materiell og immateriell kulturarv videreutvikles. Kulturfeltet er en
ressurs for integrering og inkludering. Fylkeskommunen har et særlig ansvar for arbeid knyttet til
nasjonale minoriteter og urfolk. Ny samarbeidsavtale på kulturmiljøfeltet med Sametinget er prioritert.
Innlandsmodellen i bygningsvern ved rådgiverordningen og etter- og videreutdanningstilbudet for
håndverkere styrkes i samarbeid med museene og kommunene og utdanningsinstitusjonene.
Fylkeskommunen skal bidra aktivt inn i samarbeidet med aktører i verdensarvområdet Røros bergstad
og Cirkumferensen, og arbeide videre med å få norsk seterkultur på UNESCOs liste over immateriell
kulturarv. Det skal utarbeides en regional strategi for Pilegrimsleden i Innlandet.
Fylkeskommunen vil videreutvikle satsingen på metallfunn og oppfølgingen av detektorister, samt
facebook-profil og nettsider som strategisk verktøy i formidlingen.
Alle kommunene i Innlandet jobber med kommunale kulturminneplaner og fylkeskommunen har en
aktiv veilederrolle overfor disse.
KULA-rapporten for Oppland og Hedmark (Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse) ferdigstilles
og vil sammen med UKL (Utvalgte kulturlandskap i jordbruket) ligge til grunn for arbeidet med å sikre
bredde i kulturmiljøarbeidet.
Fylkeskommunen ønsker å opprettholde Innlandets internasjonale posisjon ved høy prioritering av det
brearkeologiske sikringsprogrammet (Secrets of the Ice). Innlandet har sikret over 3 500 funn, som
utgjør over halvparten av de brearkeologiske funnene i verden.
Fylkeskommunen bidrar i Riksantikvarens arbeid med nye bevaringsstrategier og følger opp prioriterte
programområder.
Innenfor kunst og kulturfeltet gis det tilskudd til ulike kulturaktører/arrangement som blant annet har et
fokus på formidling av Innlandets kulturarv.
Gjennom den “Den kulturelle skolesekken” skal 23 kulturarvproduksjoner fremføres for både
grunnskole- og videregående elever.

Nyskapende og gode digitale løsninger i kultursektoren
Den digitale transformasjonen innen offentlig sektor stiller nye krav og forventninger til arkivsektoren.
Fylkesarkivet vil legge vekt på utvikling av programmer og metoder for en mer effektiv og sikker
håndtering av digitalt skapte arkiver. Samarbeid med NTNU Gjøvik videreføres i den sammenheng.
Tilgangen til e-bøker og e-lydbøker for bibliotek i hele Innlandet videreutvikles. Arbeidet med
organisering og synliggjøring av bibliotekenes digitale tjenester gjennom plattformen
digibibinnlandet.no fortsetter.
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Fylkeskommunen har en aktiv rolle i utviklingen av fagsystemet DKS-portalen, som utvikles og eies av
Kulturtanken.
Fylkeskommunen vil bidra i Riksantikvarens utviklingsarbeid med databaser og søknadsportaler, og
videreutvikle arbeidet med med å tilgjengeliggjøre kulturminnedata i LIDAR.
Det arbeides med å utvikle en applikasjon for kulturkortet for ungdom, samt å utarbeide en helhetlig
struktur for arbeid med audiovisuelle uttrykk for og med barn og ungdom.
Det vil også arbeides med gode søknads- og rapporteringsløsninger innen kulturfeltet i fylkeskommuen.

Være et godt ressurssenter for den regionale og lokale samfunnsdokumentasjonen
For å bevare og formidle samfunnets felles hukommelse må offentlige og private arkiver ses i
sammenheng.
Innlandet fylkesarkiv videreutvikles med økt magasinkapasitet, økt kompetanse og oppfølging av tiltak
foreslått i fylkeskommunens arkivutredning.
Fylkesarkivets magasinkapasitet utvides med nye magasiner i Fakkelgården som gir plass til 12 000
hyllemeter med analoge arkiver. Et arkivmagasin i Fylkeshus 3 tas i bruk, i første omgang for arkivene
etter Hedmark fylkeskommune. Det prioriteres også å arbeide med en ny backupløsning og
sikringstiltak for de digitalt skapte arkivene.
Det skal utarbeides bevaringsplaner for fylkeskommunale arkiver, samt en bevaringsplan for Innlandet
for digitalt skapte privatarkiver.

Bærekraftig naturforvaltning og reduserte klimagassutslipp

Bevaring og gjenbruk av bygninger som klimatiltak
Prosjektet «Bevar bygg - bevar klima» implementeres i veilednings- og utviklingsarbeidet, basert på
kunnskapen om klimagevinst ved gjenbruk og energieffektivisering og gode bygge- og
rehabiliteringsmetoder. Samarbeid med Riksantikvaren og sentrale FOU-miljøer videreføres.

Driftsbudsjett - fordeling per funksjonsgruppe
Beløp i 1000 kr

Funksjonsgruppe

Driftsutgifter/driftsinntekter Øk.plan 2022 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025

Adm og fellestjenester
kultur

Driftsinntekter

Adm og fellestjenester
kultur

Driftsutgifter

Bibliotek

-71.006

-71.006

-71.006

-71.006

4398.374

4198.374

4198.374

4198.374

Driftsinntekter

-1952.141

-1952.141

-1952.141

-1952.141

Bibliotek

Driftsutgifter

12515.971

12515.971

12515.971

12515.971

Den kulturelle
skolesekken (DKS)

Driftsinntekter

-26837.342

-26837.342

-26837.342

-26837.342

Side 93 av 131

Økonomiplan for 2022-2025
Funksjonsgruppe

Driftsutgifter/driftsinntekter Øk.plan 2022 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025

Den kulturelle
skolesekken (DKS)

Driftsutgifter

Friluftsliv

Driftsinntekter

-3208.25

-3208.25

-3208.25

-3208.25

Friluftsliv

Driftsutgifter

4299.438

4299.438

4299.438

4299.438

Fylkesarkiv

Driftsinntekter

-22011.278

-22011.278

-22011.278

-22011.278

Fylkesarkiv

Driftsutgifter

25116.294

25116.294

25116.294

25116.294

Idrett

Driftsinntekter

-104721.175

-104721.175

-104721.175

-104721.175

Idrett

Driftsutgifter

120157.947

119357.947

119357.947

119357.947

42471.499

Kulturvern/kulturminner Driftsinntekter
Kulturvern/kulturminner Driftsutgifter

42421.499

42381.499

42331.499

-51655.54

-51655.54

-51655.54

-51655.54

112921.667

112921.667

112921.667

111861.667

Kunst og kultur

Driftsinntekter

-7236.739

-7236.739

-7236.739

-7236.739

Kunst og kultur

Driftsutgifter

96521.172

94201.172

95301.172

95101.172

200708.891

197338.891

198398.891

197088.891

Totalsum

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2022
Opprinnelig budsjett
Sum Tekniske justeringer
Sum Vedtak forrige periode
Budsjettendring i år
FT 15/21 - kulturarv
FT 58/21 - rammekutt konsulentbruk
Sum Budsjettendring i år
Sum Lønns- og prisvekst
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Politisk vedtak
FT 103/21 - Bob- og akebane
FT 103/21 - Forfattersatsing
FT 103/21 - Kulturminner (søkbare
tiltaksmidler)
FT 103/21 - Oppfølging av kulturstrategi
FT 103/21 - Store arrangementer
FT 103/21 - Tilskudd pilgrimssatsning
FT 103/21 - Tilskuddsordning verneverdige bygg
Sum Politisk vedtak
Innsparingstiltak
DKS - færre egenproduksjoner
Filmbussen
Store arrangement
Tilskudd museer
Tilskuddsordninger kunst og kultur
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Kulturarv - oppfølging forpliktende avtaler

Økonomiplan
2023
2024

2025

191 561
-16
-450

191 561
-16
-3 270

191 561
-16
-1 870

191 561
-16
-1 870

5 000
-500
4 500
102
4 135
195 697

5 000
-600
4 400
102
1 215
192 777

5 000
-800
4 200
102
2 415
193 977

5 000
-800
4 200
102
2 415
193 977

1 000
1 060
500

1 000
1 060
500

1 000
1 060
500

1 000
0
500

2 000
200
600
1 800
7 160

1 800
2 000
600
1 800
8 760

1 800
2 000
600
1 800
8 760

1 800
2 000
600
1 800
7 700

-60
-700
-200
-1 100
-1 150
-3 210

-110
-700
-2 000
-1 130
-1 350
-5 290

-150
-700
-2 000
-1 350
-1 450
-5 650

-200
-700
-2 000
-1 550
-1 650
-6 100

1 100

1 130

1 350

1 550
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Beløp i 1000

2022
Omdisponering telefoniutgifter - til IKT
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2022-2025

-38
1 062
5 012
200 709

Økonomiplan
2023
2024
-38
1 092
4 562
197 339
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-38
1 312
4 422
198 399

2025
-38
1 512
3 112
197 089

Økonomiplan for 2022-2025

Fylkesveger
Innledning
Rammeområdet omfatter:
•
•
•
•
•

Drift og vedlikehold av fylkesvegene
Forvaltnings- og myndighetsoppgaver
Randsfjordferja
Strategi og utviklingsarbeid
Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU)

Innlandet eier, drifter og utvikler om lag 6 800 km veg, mer enn 250 km gang- og sykkelveger og over 1
230 bruer. Halvparten av fylkesvegene er omkjøringsruter ved stenging av riksvegnettet.
Handlingsprogram for fylkesveg 2022-25 er prioriteringsdokumentet for fylkeskommunes oppgaver
innen fylkesvegområdet. Programmet gir oversikt over aktiviteten og prioriterte investeringsprosjekter
de neste fire årene. Handlingsprogrammet ble vedtatt av fylkestinget i oktober
2021. Handlingsprogrammet kan leses i sin helhet på fylkeskommunens hjemmesider.
Det pågår ulike strategi- og utviklingsarbeid for å ivareta samfunnsutvikler- og vegeierrollen. Innlandet
fylkeskommune samarbeider også systematisk med kommuner og statlige etater om areal- og
transportstrategier i byene for å få til endret reisemiddelfordeling og redusert utslipp av klimagasser.
Handlingsprogrammet for fylkesveg 2022-25 fastsetter ulike strategier for å bygge opp om delmålene.
Disse er i det følgende omtalt i korthet under de enkelte delmålene.

Hovedmål
Hovedmål

Delmål

1. Fremme god
helse og høy
livskvalitet

Gode muligheter for at
flere velger sykling,
gåing og
kollektivtransport
Fylkesvegnettet knytter
byer, bygder og
tettsteder sammen

2. Levende,
trygge og
inkluderende
byer og bygder

God dekning av
høyhastighetsbredbånd
i alle deler av fylket
4. Høy sikkerhet, Reduksjon i antall
god
drepte og hardt skadde
framkommelighet på fylkesvegnettet
og bærekraftige
løsninger i
trafikken
Reduksjon av forfallet
på fylkesvegnettet
Et fylkesvegnett som
ivaretar miljø, robuste
økosystemer,
artsmangfold og
kulturarv
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Hovedmål

Delmål

Gode
grenseoverskridende
mobilitetsløsninger
8. Bærekraftig
Reduksjon av
naturforvaltning klimagassutslippene fra
og reduserte
utvikling, drift og
klimagassutslipp vedlikehold av
fylkesvegnettet

Fremme god helse og høy livskvalitet
Gode muligheter for at flere velger sykling, gåing og kollektivtransport
Det er positivt for folkehelsen om flere går og sykler. I mobilitetsarbeidet kan fylkeskommunen bidra til
dette med tilgjengelige gang- og sykkelveger og å drive holdningsskapende arbeid. Det kan også handle
om å se flere transportformer i sammenheng, hvor deler av reisen gjøres som fysisk aktivitet. Levende
og attraktive bosteder hvor innbyggerne trives og har tilhørighet er viktig for helse og livskvalitet.
I 2022 vil det blant annet bli arbeidet med følgende:
•
•
•
•
•

Nasjonal sykkelkonferanse 2022.
Hjertesone-prosjekt i samarbeid med blant andre Trygg Trafikk og kommuner.
Sykkelbyer i Innlandet. Nettverk og oppfølging.
Mobilitetsstrategi (fylkestinget oktober 2021) - Oppfølging av tiltaksdel.
ATP-samarbeid gjennom avtaler. Inngåtte samarbeidsavtaler utgår 2021, og det arbeides med å
se på hvordan samarbeidet og avtalene skal videreføres.

Levende, trygge og inkluderende byer og bygder

Fylkesvegnettet knytter byer, bygder og tettsteder sammen
Innlandet skal bidra til levende, trygge og inkluderende byer og bygder. En samordnet by- og
tettstedsutvikling skal bidra til reduserte klimautslipp og mindre bilavhengighet. God arealplanlegging
skal sørge for at videre boligutbygging og lokalisering av skoler, barnehager, institusjoner, butikker og
arbeidsplasser gjøres slik at flest mulig har dette innenfor gang- og sykkelavstand. Fylkesvegnettet er
viktig for befolkningens mobilitet og næringslivets vilkår i Innlandet. I 2022 vil følgende oppgaver bygge
opp om dette målet:
•
•
•
•
•
•

FOU-prosjekt, automatiserte tilstandsvurderinger på fylkesveg.
ATS Mjøsbyen (strategien vedtatt i fylkestinget april 2020, samarbeidsavtale vedtatt i fylkesting
oktober 2021). Oppfølging av tiltaksdel.
ATP-samarbeid gjennom avtaler. Inngåtte samarbeidsavtaler utgår 2021, og det arbeides med å
se på hvordan samarbeidet og avtalene skal videreføres.
Mobilitetsstrategi (fylkestinget oktober 2021) - Oppfølging av tiltaksdel.
Hurtigbåt mellom Hamar og Gjøvik. Utredning.
Regional plan samfunnssikkerhet.
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Randsfjordferga
Ny elektrisk ferje, Elrond, settes i drift på Randsfjorden i desember 2021. Det betyr at Innlandet
fylkeskommune får en utslippsfri og mer driftssikker fergedrift. Den eksisterende fergen er gammel og
har hatt flere driftsavbrudd på grunn av vedlikeholds- og reparasjonsbehov som kan relateres til alder og
slitasje. På grunn av strengere sikkerhetskrav er det økt bemanning på ny ferge, fra to til tre om bord.

Høy sikkerhet, god framkommelighet og bærekraftige løsninger i trafikken

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde
Fylkesvegnettet skal ivareta trafikantens behov for en god og enhetlig standard med hensyn til
sikkerhet. Nullvisjonen legges til grunn for fylkeskommunens arbeid. I arbeidet med å redusere antall
drepte og hardt skadde langs fylkesvegnettet, vil det i 2022 bli gjennomført blant annet:
•
•
•
•
•
•

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (se egen omtale)
Hjertesone-prosjekt
Gjennomgang og sikring av risikokurver
Utbedring og sikring av viktige kryssingssteder for fotgjengere
Gjennomføring av mindre fysiske TS-tiltak/strakstiltak
TS-gjennomgang av planer for egne investeringsprosjekt

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU)
Fylkeskommunen har et ansvar for å anbefale og samordne trafikksikkerhetstiltak i fylket etter § 40A i
Vegtrafikkloven. Dette arbeidet skjer i regi av fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU). Medlemmene i FTU
er politisk valgt. I tillegg deltar konsultative medlemmer som representerer organisasjoner/etater som
arbeider med trafikksikkerhet. FTU skal medvirke til at det drives et helhetlig trafikksikkerhetsarbeid i
fylket gjennom fysiske tiltak, kontrollvirksomhet, opplæring og holdningsskapende arbeid. Innlandet
fylkeskommune skal også være en pådriver for det lokale trafikksikkerhetsarbeidet i kommunene. FTU er
en sentral aktør i dette arbeidet, spesielt knyttet til tverrsektorielt trafikksikkerhetsarbeid.
FTU disponerer en egen budsjettpost fra driftsbudsjettet til gjennomføring av tiltak.

Reduksjon av forfallet på fylkesvegnettet
Fylkesvegnettet er viktig for befolkningens mobilitet og næringslivets vilkår. Et robust vegsystem er også
viktig for beredskapen i Innlandet.
Fylkesvegnettet i Innlandet har et stort forfall. Det er krevende å redusere dette innenfor de
tilgjengelige rammene fylkeskommunen her. Hovedaktiviteten innen dette område, utover ordinært
drift og vedlikehold, er oppfølging og gjennomføring av Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025.
Drift av vegnettet
Vegnettet i Innlandet har store mangler og et stort vedlikeholdsetterslep, som gir utfordringer og er
krevende for driften. Det samme gjelder ved hendelser på vegnettet, som eksempelvis ras/skred og
flom.
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Markedet for driftskontrakter, både på riks- og fylkesveg, har de siste årene vært ustabilt. Det har vært
store forskjeller i pris og prisnivået har vært høyt og sterkt stigende. Driftskontraktene rulleres i
hovedsak hvert femte år.
Driften utføres gjennom 13 geografisk baserte driftskontrakter og noen fagspesifikke kontrakter, bl.a.
elektrooppgaver. Fem kontrakter driftes sammen med Statens vegvesen til september 2022 og en
kontrakt driftes sammen med Statens vegvesen til 1. september 2023.
Vedlikehold av vegnettet
Vedlikehold er arbeid som er nødvendig for å opprettholde kvaliteten på veg, bruer og vegutstyr på
fastsatt nivå, dvs. de tiltak som er nødvendige for å sikre at vegnettet som helhet fungerer etter
hensikten i forutsatt levetid. Når levetiden er utløpt, eller manglende vedlikehold har ført til et
omfattende forfall, må dette tas igjen ved ekstraordinært vedlikehold, eller med investeringsmidler for å
heve standarden opp til dagens krav.
Det er ikke samsvar mellom disse behovene og tilgjengelige økonomiske midler. I 2012 ble
forfallet beregnet til 3,7 mrd. kroner. Det er i 2020 gjort en forenklet oppdatering som stipulerer et
forfall på over 4,5 mrd. kroner. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet til forfallet på bruene.
Faste dekker og vegoppmerking
Dersom levetiden for nye dekker skal være optimal, kreves det at vegfundament og drenering utbedres
før nytt dekke legges. Flere av fylkesvegene, som står for tur for dekkefornyelse, trenger grøfting,
utskifting av stikkrenner og utbedring av bæreevnen. Mange fylkesveger med lav trafikk er i en slik
forfatning at det må omfattende tiltak til for å gi riktig kvalitet på bæreevne og drenering.
Bruvedlikehold
Av de ca. 1 230 bruene er 50 % eldre enn 50 år. De rutinemessige inspeksjonene av bruene har over tid
vist at tilstanden har hatt en negativ utvikling. I noen tilfeller er det behov for omfattende tiltak for å øke
standarden på brua. Det største vedlikeholdsbehovet er knyttet til betongrehabilitering. Det er også et
stort behov for å bytte ut brurekkverk som er nedslitt og utdatert sikkerhetsmessig.
Forslag om ny tilskuddsordning i statsbudsjettet
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2022 er det foreslått å opprette en ny øremerket
tilskuddsordning på 290 mill. kroner til vedlikehold, fornying og utbedring av fylkesvegene. Fordeling av
tilskuddsmidlene skal ta utgangspunkt i vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet, ved å buke samme
fordeling som i dag blir brukt i fordeling over tabell-C opprusting og fornying i rammetilskuddet til
fylkeskommunene. Forstørring av bo- og arbeidsmarkedsregioner og/eller viktige næringsveger skal
være kriterier for fylkeskommunenes prioriteringer. Dette skal ikke være en søknadsbasert ordning, men
fylkeskommunene skal innenfor disse kriteriene selv prioritere veger. Det er krav om en fylkeskommunal
egenandel der fylkeskommunens totale budsjett til vedlikehold, fornying og utbedring av fylkesveg
minst tilsvarer den statlige andelen. Fylkeskommunene skal etter årets slutt legge frem dokumentasjon
på at midlene er nyttet i samsvar med forutsetningene. Det er anslått at dette vil kunne bety ca. 18-20
mill. kroner til Innlandet fylkeskommune.
Investeringer på fylkesvegnettet
Innlandet fylkeskommune vil, i tråd med Handlingsprogrammet 2022-25, gjennomføre tiltak for å bidra
til å utvikle fylkesvegnettet i Innlandet slik at en bygger opp om vedtatte mål, strategier og profil.
Totalramma for investeringer i fireårsperioden er på 1 900 mill. kroner. Rammefordeling er gjort med
bakgrunn i mål, delmål og valgt profil. Dette innebærer at en relativt stor andel av midlene (65 %) er satt
av til å ivareta vegnettet (utbedring, bru og utbedringsprogram). Det vises til eget kapittel i

Side 99 av 131

Økonomiplan for 2022-2025
fylkesbudsjettet om de økonomiske rammene for rammene for fylkesveginvesteringer. De enkelte
tiltakene er omtalt i kapittel 11 Investeringer i handlingsprogrammet.
Forvaltnings- og myndighetsoppgaver
Ved innføring av regionreformen i 2020 fikk Innlandet fylkeskommune ansvar for en lang rekke
forvaltningsoppgaver etter vegloven. I tillegg er det en rekke myndighetsoppgaver som tilligger vegeier,
og som er forankret i Vegtrafikkloven og skiltforskriftene. Dette lovverket ble ikke revidert i forbindelse
med regionreformen. Det innebærer at fylkeskommunen må utføre saksbehandling i en rekke saker
knyttet til skilt, oppmerking, dispensasjoner m.m., men må oversende til Statens vegvesen for å få lovlig
vedtak. Først når vedtaket fra Vegvesenet foreligger, kan fylkeskommunen fullføre saken. Dette
kompliserer saksbehandlingen og er uheldig for publikum og næringslivet generelt.
Generelt representerer forvaltnings- og myndighetsoppgavene et stort arbeidstilfang med mange saker.
Eksempelvis behandles ca. 500 søknader i året om gravetillatelse for legging av ledninger og rør langs
fylkesvegene, eller for kryssing av vegene.

Et fylkesvegnett som ivaretar miljø, robuste økosystemer, artsmangfold og kulturarv
Innlandet fylkeskommune er en stor byggherre som gjennom utbyggings- og vedlikeholdsprosjektene
har ansvar for å ivareta enhver tid gjeldende lover og forskrifter. Dette skjer gjennom planlegging og
utbygging, samt påvirkningsarbeid. Arbeidet med regional plan for det inkluderende Innlandet og
regional plan for klima, energi og miljø blir viktig i denne sammenhengen.

Bærekraftig naturforvaltning og reduserte klimagassutslipp

Reduksjon av klimagassutslippene fra utvikling drift og vedlikehold av fylkesvegnettet
Klimafotavtrykket fra rammeområdet fylkesveger består i all hovedsak av utslipp fra anleggsmaskiner,
massetransport og materialproduksjon. Ved utbygging av et vegprosjekt vil en tredjedel av klimagassutslippet vanligvis komme fra bruk av diesel i anleggsmaskiner og transport av materialer og masser, mens
to tredjedeler kommer fra produksjon av materialene som benyttes (for eksempel betong, stål og
asfalt). Det er derfor helt sentralt å redusere utslippene.
Det vil bli lagt vekt på å redusere klimagassutslipp ved effektiv utnyttelse og godt vedlikehold av
eksisterende infrastruktur. I handlingsprogramperioden vil flere klimaprosjekter bli gjennomført. Det vil
bli jobbet videre med vurderinger, blant annet ved hjelp av klimabudsjetter og -regnskap, av hvilke tiltak
som gir best resultat. Det vil bli vurdert å benytte investeringsposten “åpen post” i
handlingsprogrammet til finansiering av noen utvalgte klimaprosjekter.

Driftsbudsjett - fordeling per funksjonsgruppe
Beløp i 1000 kr

Funksjonsgruppe Driftsutgifter/driftsinntekter Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

Drift øvrig

Driftsinntekter

-1300

-1300

-1300

-1300

Drift øvrig

Driftsutgifter

15730

19300

18300

17300

Fylkesveger
administrasjon

Driftsutgifter

3200

3200

3200

3200
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Funksjonsgruppe Driftsutgifter/driftsinntekter Øk.plan 2022
Fylkesveger
fellesutgifter, drift Driftsinntekter
og vedlikehold
Fylkesveger
fellesutgifter, drift Driftsutgifter
og vedlikehold

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

-178675

-176475

-176475

-176475

1054211.734

1040491.734

989341.734

989241.734

Fylkesvegferjer

Driftsinntekter

-1400

-1400

-1400

-1400

Fylkesvegferjer

Driftsutgifter

12300

12300

12300

12300

904066.734

896116.734

843966.734

842866.734

Totalsum

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2022
Opprinnelig budsjett
Sum Tekniske justeringer
Sum Vedtak forrige periode
Budsjettendring i år
FT 58/21 - rammekutt konsulentbruk
FT 73/21 - Fylkesveger/ferje
Sum Budsjettendring i år
Sum Lønns- og prisvekst
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Politisk vedtak
FT 103/21 - Redusert nedtrekk
trafikksikkerhetsutvalget (FTU)
FT 103/21 - Utbedring og dekkfornyelse
fylkesveger
Sum Politisk vedtak
Innsparingstiltak
Rammekutt drift/vedlikehold fylkesveger
Trafikksikkerhetsutvalget - reduksjon
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Omdisponering telefoniutgifter - til IKT
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2022-2025

Økonomiplan
2023
2024

2025

847 184
-34
-2 800

847 184
-34
-5 600

847 184
-34
-6 500

847 184
-34
-6 500

-400
181
-219
13 659
10 606
857 790

-550
181
-369
13 659
7 656
854 840

-700
181
-519
13 659
6 606
853 790

-700
181
-519
13 659
6 606
853 790

3 000

3 000

3 000

3 000

50 000

50 000

0

0

53 000

53 000

3 000

3 000

0
-6 600
-6 600

-8 600
-3 000
-11 600

-8 700
-4 000
-12 700

-8 800
-5 000
-13 800

-123
-123
46 277
904 067

-123
-123
41 277
896 117

-123
-123
-9 823
843 967

-123
-123
-10 923
842 867
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Kollektivtransport
Innledning
Kollektivtransport omfatter:
•
•
•

Innlandstrafikk
TT-ordningen
Oppgaver knyttet til jernbane

Mobilitetsstrategi for Innlandet 2021-2030 ble behandlet av fylkestinget i oktober 2021, sak 76/2021.
Innlandet fylkeskommune skal gjennom mobilitetsstrategien bidra til at alle skal kunne reise
bærekraftig, trygt og effektivt i og gjennom Innlandet.
Mobilitetsstrategien er en oppfølging av Innlandsstrategien og konkretiserer hvordan Innlandet
fylkeskommune skal følge opp Innlandsstrategiens visjon, mål og føringer for mobilitetsområdet. All
persontransport, reiser eller andre former for personforflytning omfattes av mobilitetsstrategien. God
bevegelsesfrihet for alle er en forutsetning for næringsutvikling, bosetting og trivsel i hele fylket.

Hovedmål
Hovedmål

Delmål

4. Høy sikkerhet, Trygg og pålitelig
god
skoleskyss
framkommelighet
og bærekraftige
løsninger i
trafikken
Høy andel
kollektivreisende
Gode
grenseoverskridende
mobilitetsløsninger
8. Bærekraftig
Klimavennlig
naturforvaltning kollektivtilbud
og reduserte
klimagassutslipp

Høy sikkerhet, god framkommelighet og bærekraftige løsninger i trafikken
Trygg og pålitelig skoleskyss
Innlandet fylkeskommune har ansvar for planlegging og organisering av skoleskyss i grunnskole og
videregående skole, jfr. Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).
Lovpålagt skoleskyss utgjør over 70 prosent av kostnadene til drift av rutetilbudet som fylkeskommunen
har ansvar for. Totalt administreres skoleskyss for ca. 7 000 elever i videregående skole og ca. 17 000
elever i grunnskolen gjennom skoleåret. Det gjennomføres årlig møter med kommuner og videregående
skoler for å planlegge og organisere en mest mulig rasjonell og økonomisk skoleskyss. Et godt samarbeid
med transportørene og skolene om trafikksikkerhet er viktig for å nå målet om at alle skal ha en trygg og
pålitelig skyss tilpasset barnets funksjonsnivå.
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Utgiftene til skoleskyss med drosje er økende. Dette skyldes endringer i skolestruktur, økning i antall
elever med delt bosted og elever med behov for spesialskyss. Administrasjonen vil starte et arbeid med
en gjennomgang av skoleskysstjenesten med mål om å effektivisere og redusere transportkostnadene
på kort og lang sikt. Ved behov for endringer i reglement e.l, vil administrasjonen komme tilbake til
dette i sak til fylkestinget.

Høy andel kollektivreisende
Fylkeskommunen skal gjennom Innlandstrafikk tilby kollektivtransport i Innlandet. Gjennom samarbeid
med andre aktører skal det utvikles et sømløst kollektivtilbud basert på et solid stamnett bestående av
toglinjer, regionlinjer og bylinjer. I dette stamnettet skal tilbudet være fast, frekvent og forutsigbart. I
mer spredtbygde områder tilbys fleksible tilbud som del av sømløse reisekjeder som dekker lokale
behov. Transporttilbudene skal utfylle og komplettere hverandre til et helhetlig tilbud for brukerne.
Kollektivtilbudet er avhengig av et kundegrunnlag, og vil derfor variere fra region til region.
Utviklingsmuligheter skal vurderes der det er et potensiale for flere reisende, tilgjengelig ressurser og
ekstern tilleggsfinansiering.
Ruteplanleggingen skal bygge på moderne prinsipper om faste frekvenser, pendellinjer og muligheter
for effektive bytter. For brukerne skal tilbudet være forutsigbart, og de skal tilbys god informasjon før og
under reisen.
Fylkeskommunen er den mest sentrale aktøren innen kollektivtransport i Innlandet. Det
fylkeskommunale kollektivtilbudet er bygd opp med regionkryssende og regionale stamlinjer, by- og
lokallinjer. I distriktene er det i hovedsak behovet for skoleskyss som er grunnlag for et kollektivtilbud. I
byene og mellom regionene er betalende passasjerer, som arbeidspendlere, studenter, ungdom og
eldre, en større del av passasjergrunnlaget.
De langsiktige virkningene etter Covid-19 pandemien vil antagelig medføre en passasjernedgang på 1520 prosent og en betydelig inntektsreduksjon per år for Innlandet fylkeskommune. Et viktig mål for
Innlandstrafikk blir derfor å opprettholde en høy andel kollektivreisende på ordinære ruter.
TT-ordningen
Fellesnemnda vedtok i juni 2019 (sak 35/19) ny forskrift om tilrettelagt transportordning (TT-ordningen).
Forskriften ble gjort gjeldende fra 1.1.2020.
Formålet med TT-ordningen er å sørge for et transporttilbud til personer bosatt i Innlandet, som på
grunn av forflytningshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler.
Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig forflytningshemmet, og ordningen skal bidra til at de
skal kunne leve et så aktivt liv som mulig.
Det er fylkeskommunen som behandler søknader om tilrettelagt transport og som fastsetter beløpet
som tildeles hver enkelt TT-bruker, slik at totalforbruket blir tilnærmet lik TT-rammen. Administrasjonen
vil foreslå en revisjon av TT-forskriften for å bruke mindre ressurser på saksbehandling og få et regelverk
mer tilsvarende andre fylkeskommuner.

Gode grenseoverskridende mobilitetsløsninger
Tilrettelegging for gode og sømløse reiser innad i Innlandet og på tvers av fylkes- og landegrenser er et
av utviklingsmålene for mobilitet i Innlandet. Regionale busslinjer, tog og kommersielle ekspressbusser
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utfyller hverandre og binder Innlandet sammen, i tillegg til å binde Innlandet sammen med andre fylker
og Sverige.
Jernbane
Jernbanen er et statlig ansvarsområde. Den utgjør en svært viktig del av den regionale og lokale
persontransporten, og er i mange regioner stammen i kollektivtilbudet. Samtidig er det store
jernbanenettet i Innlandet viktig for godstransporten. Fylkeskommunens arbeid med jernbane foregår
både som direkte samarbeid med jernbanesektoren og som strategisk påvirkning.
Fylkeskommunen samarbeider med jernbanesektoren blant annet for bedre samordning og
korrespondanser i rutetilbudet, samt felles billetteringsløsninger. Samarbeid med jernbanesektoren
skjer også ofte i forbindelse med knutepunktutvikling, da knutepunktene gjerne ligger i tilknytning til
jernbanestasjoner. Fylkeskommunen har i henhold til «Veileder for helhetlig knutepunktutvikling»
ansvar for å peke ut de viktigste knutepunktene og for å ta initiativ til samordning dersom ingen andre
gjør det.
Strategisk arbeider fylkeskommunen med påvirkning for å utvikle jernbaneinfrastruktur og togtilbudet.
Dette er et kontinuerlig arbeid som blant annet foregår gjennom jernbaneforaene, som eksisterer for
alle jernbanestrekningene i Innlandet. Fylkeskommunen har jevnlig dialog med Jernbanedirektoratet,
Bane NOR og togoperatørene, og skriver årlige brev til Jernbanedirektoratet med forslag til endringer i
togtilbudet.

Bærekraftig naturforvaltning og reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kollektivtilbud
Det er et langsiktig utviklingsmål for mobilitet i Innlandet at klima- og miljøbelastningene fra
persontransport blir vesentlig redusert.
Innlandet er godt i gang med å etterleve kravene til det grønne skiftet. Gjennom krav til miljø- og
klimavennlig teknologi og energibærere i anskaffelsesprosessene skal fylkeskommunen sikre at
persontransporten i Innlandet bidrar til redusert klimaavtrykk og lokal miljøbelastning.
Et viktig bidrag er overgangen til elbusser i byene Hamar og Lillehammer. Innlandet har også vært
proaktive i å få selskapene til å benytte miljøvennlig biodrivstoff i sine kjøretøyer. For å kunne fortsette
denne satsingen er vi avhengig av at staten legger til grunn en avgiftspolitikk som styrker satsingen på
det grønne skiftet.
Overgang fra biodiesel/HVO til autodiesel i Glåmdalskontrakten vil imidlertid kunne gi økte
klimagassutslipp. Endringer i kostnadsindekser som regulerer busskontrakter med elbusser og busser
som benytter biodiesel/HVO, er beregnet å gi en merkostnad i størrelsesorden 15-20 mill. kroner per år.

Driftsbudsjett - fordeling per funksjonsgruppe
Beløp i 1000 kr
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Funksjonsgruppe Driftsutgifter/driftsinntekter Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

Adm og
fellestjenester
kollektiv

Driftsinntekter

-6303.769

-6303.769

-6303.769

-6303.769

Adm og
fellestjenester
kollektiv

Driftsutgifter

50063.305

48663.305

45963.305

45963.305

Kollektivtransport Driftsinntekter

-333849.357

-333849.357

-333849.357

-333849.357

Kollektivtransport Driftsutgifter

1028562.596

1012462.596

1012462.596

1012462.596

-2624

-2624

-2624

-2624

23051.444

23051.444

23051.444

23051.444

758900.219

741400.219

738700.219

738700.219

TT-ordning

Driftsinntekter

TT-ordning

Driftsutgifter

Totalsum

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2022
Opprinnelig budsjett
Sum Tekniske justeringer
Sum Vedtak forrige periode
Budsjettendring i år
FT 15/21 - omdisp eiendomsforhold
FT 58/21 - rammekutt konsulentbruk
FT 73/21 - Innlandstrafikk
Sum Budsjettendring i år
Sum Lønns- og prisvekst
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Politisk vedtak
FT 103/21 - Buss for 10 kr
FT 103/21 - Fagernes og Otta skysstasjoner
FT 103/21 - Reduksjon kollektiv jf. statlig
koronakomp.
FT 103/21 - Økt ramme kollektivtransport
Sum Politisk vedtak
Innsparingstiltak
Kutt i kollektivtilbudet på bevegelige
helligdager
Oppsigelse informasjonstjeneste Fagernes og
Otta skysstasjon
Oppsigelse leieavtale Bane NOR, Elverum
TT
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Kollektiv - klima- og miljøtiltak
Kollektiv - post-korona tiltak
Kollektiv - økt ramme
Omdisponering telefoniutgifter - til IKT
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2022-2025

Økonomiplan
2023
2024

2025

729 222
-8
-16 200

729 222
-8
-22 400

729 222
-8
-24 800

729 222
-8
-24 800

-409
-900
3 084
1 775
22 288
7 855
737 077

-409
-1 100
3 084
1 575
22 288
1 455
730 677

-409
-1 400
3 084
1 275
22 288
-1 245
727 977

-409
-1 400
3 084
1 275
22 288
-1 245
727 977

5 000
1 100
-20 000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

10 000
-3 900

10 000
10 000

10 000
10 000

10 000
10 000

-3 000

-3 000

-3 000

-3 000

-1 100

-1 100

-1 100

-1 100

-100
-5 000
-9 200

-100
0
-4 200

-100
0
-4 200

-100
0
-4 200

10 000
20 000
5 000
-77
34 923
21 823
758 900

0
0
5 000
-77
4 923
10 723
741 400

0
0
5 000
-77
4 923
10 723
738 700

0
0
5 000
-77
4 923
10 723
738 700
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Næringsutvikling og int samarbeid
Innledning
Innlandsstrategien viser at Innlandet har flere regionale fortrinn. Her eksisterer næringsmiljøer som er
attraktive og bidrar til flere arbeidsplasser, verdiskaping og tilflytting. Innlandet er fylket med flest hytter
og er et stort og internasjonalt rettet reiselivsfylke.
Innlandet har ledende kunnskapsmiljøer innen teknologi, industri og digitalisering. Innlandet er også et
viktig forsvarsfylke, med Hæren, Heimevernet og Cyberforsvaret sin virksomhet.
Forutsetningene er gode for å videreutvikle jord- og skognæringene gjennom sterke bioteknologimiljøer,
næringsmiddelindustri, småskalavirksomhet og klyngene med industrien i Kongsvingerregionen, NCE
Heidner Biocluster, Norwegian Wood Cluster (NWC) og NCE Manufacturing på Raufoss.
Innlandet har sammenfallende interesser med nabofylkene Värmland og Dalarna. Gjennom
grenseoverskridende samarbeid forsterkes satsinger innenfor destinasjonsutvikling, bioøkonomi,
naturforvaltning og et mer åpent arbeidsmarked for å dekke framtidens behov for arbeidskraft.
Eksportbedriftene i Innlandet sysselsetter direkte og indirekte 19 000 arbeidstakere og har en
nøkkelfunksjon ved å være kunnskapsintensive med høy verdiskaping per ansatt.
Norge har store muligheter for grønn vekst. Innlandet har naturlige forutsetninger for å være en
pådriver innen bioøkonomi, og ønsker å ta et stort ansvar for det grønne skiftet her til lands.

Hovedmål
Hovedmål

Delmål

2. Levende, trygge
og inkluderende
byer og bygder
3. Relevant og god
utdanning og
muligheter for
livslang læring
4. Høy sikkerhet,
god
framkommelighet
og bærekraftige
løsninger i trafikken
5. Tilrettelegge for
grønn og innovativ
verdiskaping og
arbeidsplassutvikling

God dekning av
høyhastighetsbredbånd
i alle deler av fylket
Tilrettelegge for
kompetanseutvikling
tilpasset regionens
behov
Gode
grenseoverskridende
mobilitetsløsninger

Bedre vilkår for
bedrifter som bidrar til
den grønne
omstillingen
Utnytte internasjonale
muligheter for utvikling
og innovasjon i
Innlandssamfunnet
Fremme bærekraftig
økonomisk vekst og økt
sysselsetting
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Hovedmål

Delmål

7. God og
Tett samarbeid mellom
kunnskapsbasert
FoU-miljøer, næringsliv
samhandling i
og offentlige aktører
samfunnsutviklingen

Levende, trygge og inkluderende byer og bygder
God dekning av høyhastighetsbredbånd i alle deler av fylket
Fylkeskommunens ansvar er å bistå der markedet svikter med hensyn til bredbåndstilgang. Målet er at
alle innbyggere i fylket skal ha tilgang til grunnleggende digitale offentlige tjenester. Bredbånd er også
viktig mht. arbeidsplassutvikling i hele fylket.
Pandemien viser hvor viktig digital infrastruktur er for at samfunnet skal fungere. Videreutvikling av
digital infrastruktur med tilnærmet 100 prosent dekning med 100 Mbit/s innen 2025, er et nasjonalt og
fylkeskommunalt mål. For å få til dette må fylkeskommunen, kommuner, innbyggere og utbyggere
samarbeide.
Ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er det 35 000 husstander i Innlandet som ikke har
tilbud om høyhastighetsbredbånd i dag. Det foreligger planer om utbygging for omtrent 12 500 av dem.
Det betyr at det gjenstår 23 000 husstander for å oppnå full bredbåndsdekning i Innlandet.

Relevant og god utdanning og muligheter for livslang læring

Tilrettelegge for kompetanseutvikling tilpasset regionens behov
Vekstkraftige regioner må ha gode tilbud til befolkningen når det gjelder utdanning, arbeidsplasser og
fritidstilbud. Tilretteleggelse for verdiskaping og bærekraftige arbeidsplasser er avgjørende.
Fylkeskommunen spiller en viktig rolle i omstillingen av Innlandssamfunnet for framtidens arbeidsliv.
Samarbeid mellom næringsliv og fylkeskommune som utdanningsaktør er viktig. Gjennom denne typen
samhandling vil en kunne tilpasse utdanningstilbudet, enten det gjelder videregående, fagskole eller
bedriftsintern opplæring.
Ordningen Bedriftsintern opplæring som fylkeskommunen har forvaltet i årene 2020 og 2021, har blitt
godt mottatt av bedriftene i Innlandet. Her har foretak kunnet koble seg til kunnskapsleverandører på
en effektiv måte, tilpasset behovene til den enkelte bedrift. Dersom regjeringen gir fylkeskommunene
større handlingsrom og flere virkemidler blir ordningen videreført.
Et godt utviklet regionalt virkemiddelapparat og samarbeid har stor betydning for å få fram behovet for
arbeidskraft.

Høy sikkerhet, god framkommelighet og bærekraftige løsninger i trafikken
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Gode grenseoverskridende mobilitetsløsninger
Grenseområdene på Østlandet er tradisjonelt preget av omfattende reise-, pendlings- og
transportaktivitet over grensen. Interreg-samarbeidspartnerne Innlandet og Viken har alle de tre store
grenseovergangene til Sverige, samt jernbanene Oslo-Stockholm og Oslo-København.
Tilbudet av offentlig transport som krysser grensen er begrenset. Til tross for at regionen har funksjonelt
sammenhengende bo-, arbeids- og servicemarkeder med omfattende grensehandel og pendling. Dette
gjelder grenseovergangen Trysil-Sälen og Finnskogen og Kongsvingerregionen med Västra Värmland.
Innlandet har også flere regionale fortrinn felles med Dalarna, Värmland og Västra Götaland innen
teknologi/industri, IKT, bioøkonomi, reiseliv og kulturnæringer.
Innlandet fylkeskommune støtter det kommende Interreg Sverige-Norge-programmet. Tiltak for mer
samordnet planlegging mellom myndigheter med sektoransvar på begge sider av grensen prioriteres.

Tilrettelegge for grønn og innovativ verdiskaping og arbeidsplassutvikling

Bedre vilkår for bedrifter som bidrar til den grønne omstillingen
Innlandet fylkeskommune skal jobbe mot nasjonale myndigheter for å bedre vilkårene for næringslivet i
den grønne omstillingen. Innlandet fylkeskommune vil i tillegg bruke egne ordninger og virkemidler for å
fremme nødvendig grønn omstilling og nytenkning.
Den grønne omstillingen er helt nødvendig for å kunne ha et konkurransedyktig næringsliv i framtiden.
Næringslivet må framover forholde seg tydeligere til internasjonalt regelverk for bærekraft.
Satsing på bioøkonomi i et samarbeid mellom universitet og høgskoler, næringsliv og regionale aktører
er godt i gang med deltakere fra Viken, Innlandet og Värmland. Innlandet fylkeskommune har sammen
med partnere satt egne mål for det grønne skiftet, videre satsinger på bio- og sirkulær økonomi og
fornybar energi i Interreg Sverige-Norge programmet. Over 60 % av ressursene i samarbeidsprogrammet
er avsatt til disse målområdene i perioden 2021-2027.

Utnytte internasjonale muligheter for utvikling og innovasjon i Innlandssamfunnet
Internasjonalt samarbeid gir mulighet for læring, utvikling og politisk dialog på alle samfunnsområder i
Innlandet. Innlandssamfunnet har mange aktører som gjennom sine ulike funksjoner kan samarbeide
om å løfte frem prosjekter og satsinger med internasjonalt potensial, fange opp
internasjonale impulser og sette Innlandet på det internasjonale kartet.
Gjennom internasjonale prosjekter vil fylkeskommunen lete etter mulighetene for å få på plass viktig
medfinansiering av tiltak innenfor egne ansvarsområder og tjenester, med merverdi for
kjerneoppgavene våre. Dette vil bli stadig viktigere i en tid med knappere budsjettrammer og tøffere
prioriteringer.
En ny mål- og handlingsplan for det internasjonale arbeidet ble vedtatt i februar 2021. Alle fagområder
har satt egne mål for det internasjonale samarbeidet. Innlandet fylkeskommune vil i 2022 legge til rette
for at forskning og utviklingsmiljøer og næringslivet i Innlandet skal kunne delta i større internasjonale
satsinger. Det er vedtatt en stimuleringsordning på kulturområdet.
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Innlandet fylkeskommune er en sentral partner i det nye Interreg Sverige-Norge 2021-2027
programmet, noe som vil åpne opp for samarbeid med Värmland, Viken og Dalarna. Programmet har
fire prioriterte områder: Et smartere Europa, et grønnere Europa, et mer sosialt Europa og bedre
koordinert grenseoverskridende planlegging og flernivåstyring. Programmet har et samlet budsjett på
vel 1,1 mrd. kroner.
Innlandet fylkeskommune er også aktivt med i det Nordiske samarbeidet, blant annet i Grensekomiteen
Innlandet-Dalarna.
Norsk deltakelse i EUs forskningsprogram koordineres av Forskningsrådet. Det er viktig at hele
innovasjonssystemet i Innlandet knyttes til internasjonale kunnskapsproduserende nettverk.
Bedrifter som retter seg mot et internasjonalt marked viser seg å være mer bærekraftige på sikt. FOUi
samarbeid og samhandling med internasjonale aktører er derfor viktig for vekst og utvikling.
Vår rolle som samfunnsutvikler krever at vi evner å ta pulsen på vår egen samtid. Deltakelse i Europeiske
organisasjoner åpner for innsikt i politiske prosesser, gir inngang til viktige nettverk og allianser og
danner grunnlag for kunnskapsbasert utvikling.

Fremme bærekraftig økonomisk vekst og økt sysselsetting
Innlandet fylkeskommune vil delta i utviklingen av nye bærekraftig arbeidsplasser i hele fylket. Spesielt
er satsingen på bioøkonomi viktig. På dette området kan en utnytte innlandets egne råvarer i nye
produkter og produksjonsprosesser. Prosjektet BioValley er en viktig satsing for å få på plass dette. Det
arbeides også med flere prosjekter i Innlandet som satser på utvikling av bærekraftige arbeidsplasser.
Industrien i Innlandet er også godt i gang med overgang til mer bærekraftige løsninger og sirkulær
økonomi i mange prosjekter. Dette kan bl.a. tilføre forskningsmidler og økt kompetanse. I sum kan det
også gi flere arbeidsplasser. Satsinger innen cyber, digitalisering og spill (AR, VR og XR) er næringer som
bidrar til bærekraftige løsninger.
Fremtidens reiseliv må også bli mere bærekraftig. Innlandet fylkeskommune skal jobbe tett sammen
med destinasjonsselskapene med tanke på helårs arbeidsplasser og et mer bærekraftig reiseliv. Arbeid
med en god besøksforvaltning i verneområder og gode løsninger for deltidsinnbyggere og besøkende,
f.eks. på transport, er viktige satsingsområder. Bedre digitale løsninger som er felles for både innbyggere
og tilreisende er et grep for å gi bedre bruk av alle lokale tilbud.
Det arbeides med en egen regional tiltaksplan for jordbruk som skal gi en god utvikling i forhold til lokale
behov. I denne planen ser vi også på hvordan jordbruket kan senke sine klimautslipp uten at
produksjonen av matvarer går ned.

God og kunnskapsbasert samhandling i samfunnsutviklingen

Tett samarbeid mellom FoU-miljøer, næringsliv og offentlige aktører
Fylkeskommunen ser på mobilisering til og bruk av FOU-aktiviteter som et godt virkemiddel for
etablering av nye arbeidsplasser, både i eksisterende næringsliv og i gründervirksomheter.
Klyngeutvikling og tett samarbeid mellom næringsliv og utdannings-/FoU-institusjoner står derfor
sentralt for fylkeskommunens tilrettelegging. Fra 2022 får fylkeskommunene et større ansvar for
mobilisering til FoUi, men omfang og ressurser er uavklart.
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Grunnleggende infrastruktur er avgjørende. Et godt fungerende virkemiddelapparat både lokalt og
regionalt er en nødvendig forutsetning. Dette består av kommuner som førstelinje, kunnskapsparker,
inkubator- og næringshageprogram, Innovasjon Norge, Regionale Forskningsfond Innlandet og
mobiliseringsprogrammet Forregion, og utdannings- og forskningsinstitusjoner.
Strategi for forskning, utvikling og innovasjon i Innlandet ble vedtatt i fylkestinget desember 2020. I
tillegg er det planer og strategier basert på regionens fortrinn, som fører til særlige satsinger inn mot
bioøkonomi, reiseliv, cyber- og informasjonssikkerhet, industri og teknologi, spill og VR/AR og
innovasjon i offentlig sektor.
Samhandling mellom FoU-miljøer, næringsliv og offentlige aktører i fylket legger grunnlaget for nettverk
og arenaer som formidler ideer og kunnskap. Dette kan anvendes i innovasjonsprosesser og dermed
føre til økt verdiskaping. Sentrale forutsetninger for samarbeid i regionene er FoU-miljøer som tydelig
ønsker samarbeid med bedrifter, bedriftsnettverk og offentlig sektor.
Innlandet fylke har et ressursgrunnlag med stort potensiale, som gir store muligheter for framtidens
grønne næringer. Innlandet har ressurser som kan utgjøre en forskjell for framtiden, regionalt, nasjonalt
og internasjonalt.

Driftsbudsjett - fordeling per funksjonsgruppe
Beløp i 1000 kr

Funksjonsgruppe Driftsutgifter/driftsinntekter Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

-258.672

-258.672

-258.672

-258.672

Administrasjon
næring

Driftsinntekter

Administrasjon
næring

Driftsutgifter

32405.419

31705.419

31405.419

31405.419

Bredbånd

Driftsutgifter

20000

0

0

0

Næringsutvikling

Driftsinntekter

-128960.375

-128960.375

-128960.375

-128960.375

Næringsutvikling

Driftsutgifter

128960.375

128960.375

128960.375

128960.375

Næringsutvikling
FK

Driftsinntekter

-16317.086

-16317.086

-16317.086

-16317.086

Næringsutvikling
FK

Driftsutgifter

82767.885

70367.885

69867.885

69867.885

-15230

-15230

-15230

-15230

20230

20230

20230

20230

123597.546

90497.546

89697.546

89697.546

Regionale
forskningsfond
Driftsinntekter
(lokal og reg. utv.)
Regionale
forskningsfond
Driftsutgifter
(lokal og reg. utv.)
Totalsum

Innen rammeområde næring og internasjonalt samarbeid forvalter fylkeskommunen ulike typer
øremerkede statlige regionale utviklingsmidler i tillegg til fylkeskommunale midler. Etter at regjeringens
forslag til statsbudsjett 2022 ble lagt fram har Innlandet fylkeskommune fått en foreløpig orientering fra
kommunal- og moderniseringsdepartementet om rammer for 2022. Dette omfatter:
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tall i mill. kroner

2021

2022

Endring

94,3

86,4

-7,9

23,0

1)

8,5

5,0

2)

5,0

15,2

12,4

9,5

3)

61,2

4)

Regionale utviklingsmidler:
Kap. 553.61 (IN/SIVA)
Mobiliserende og kvalifiserende næringsutvikling
Kap. 553.63
Regional utvikling over landegrensene (Interreg)
Kap. 553.65
Omstillingsmidler

-3,5

Kap. 553.69
Mobilisering for forskningsbasert innovasjon
Regionale forskningsfond:
Kap. 286 post 60
Regionale forskningsfond

-2,8

Landbruksmidler:
Kap. 1150 post 50
Landbrukets utviklingsfond
Bredbåndsmidler:
Kap. 541 post 60
Utbygging av bredbånd

1) Interreg: På nasjonalt nivå er det for 2022 et nedtrekk i forslag til statsbudsjett 2022 knyttet til
Interreg på 14,3 mill. kroner, men fordelingen på regionalt nivå er ikke gjort ennå.
2) FORREGION/Kompetansemegling. Tidligere bevilget fra Forskningsrådet.
3) Landbruk: På nasjonalt nivå ble det fordelt 62 mill. kroner i 2021, mens i 2022 er det et forslag om 55
mill. kroner. Fylkesfordeling vil bli gjort på nyåret.
4) Bredbånd: For 2022 er det nasjonalt satt av 204,6 mill. kroner i forslag til statsbudsjett 2022, mens det
i 2021 var på 264 mill. kroner. Fylkesfordelingen av bredbåndsmidlene vil bli gjort på nyåret.
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Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2022
Opprinnelig budsjett
Sum Tekniske justeringer
Sum Vedtak forrige periode
Budsjettendring i år
FT 58/21 - rammekutt konsulentbruk
Sum Budsjettendring i år
Sum Lønns- og prisvekst
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Politisk vedtak
FT 103/21 - Bredbånd
FT 103/21 - Regional utvikling
Sum Politisk vedtak
Innsparingstiltak
Nedtrekk generell næringsutvikling
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Omdisponering telefoniutgifter - til IKT
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2022-2025

Økonomiplan
2023
2024

2025

97 532
-6
-700

97 532
-6
-1 800

97 532
-6
-2 500

97 532
-6
-2 500

-200
-200
9
-897
96 636

-200
-200
9
-1 997
95 536

-300
-300
9
-2 797
94 736

-300
-300
9
-2 797
94 736

20 000
12 000
32 000

0
0
0

0
0
0

0
0
0

-5 000
-5 000

-5 000
-5 000

-5 000
-5 000

-5 000
-5 000

-38
-38
26 962
123 598

-38
-38
-5 038
90 498

-38
-38
-5 038
89 698

-38
-38
-5 038
89 698
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Samfunn, plan og miljø
Innledning
Innlandsstrategien viser at Innlandet har flere regionale fortrinn. Her eksisterer næringsmiljøer som er
attraktive og bidrar til flere arbeidsplasser, verdiskaping og tilflytting. Innlandet er fylket med flest hytter
og er et stort og internasjonalt rettet reiselivsfylke.
Innlandet har ledende kunnskapsmiljøer innen teknologi, industri og digitalisering. Innlandet er også et
viktig forsvarsfylke, med Hæren, Heimevernet og Cyberforsvaret sin virksomhet.
Forutsetningene er gode for å videreutvikle jord- og skognæringene gjennom sterke bioteknologimiljøer,
næringsmiddelindustri, småskalavirksomhet og klyngene med industrien i Kongsvingerregionen, NCE
Heidner Biocluster, Norwegian Wood Cluster (NWC) og NCE Manufacturing på Raufoss.
Innlandet har sammenfallende interesser med nabofylkene Värmland og Dalarna. Gjennom
grenseoverskridende samarbeid forsterkes satsinger innenfor destinasjonsutvikling, bioøkonomi,
naturforvaltning og et mer åpent arbeidsmarked for å dekke framtidens behov for arbeidskraft.
Eksportbedriftene i Innlandet sysselsetter direkte og indirekte 19 000 arbeidstakere og har en
nøkkelfunksjon ved å være kunnskapsintensive med høy verdiskaping per ansatt.
Norge har store muligheter for grønn vekst. Innlandet har naturlige forutsetninger for å være en
pådriver innen bioøkonomi, og ønsker å ta et stort ansvar for det grønne skiftet her til lands.

Hovedmål
Hovedmål

Delmål

1. Fremme god
helse og høy
livskvalitet

Motvirke
utenforskap og
redusere sosiale
helseforskjeller
Bedre vannkvalitet
2. Levende, trygge Bærekraftig utvikling
og inkluderende
og samordnet bolig-,
byer og bygder
areal- og
transportplanlegging
7. God og
Tett samarbeid
kunnskapsbasert
mellom FoU-miljøer,
samhandling i
næringsliv og
samfunnsutviklingen offentlige aktører
Digitalisert,
oppdatert og
relevant
kunnskapsgrunnlag
for utvikling av
Innlandet
Godt forankrede
planprosesser og
omforente regionale
planer
8. Bærekraftig
Bidra til et
naturforvaltning og klimatilpasset
samfunn
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Hovedmål

Delmål

reduserte
klimagassutslipp
Lavt klimaavtrykk fra
egen virksomhet
Bevaring av
habitater og
biologisk mangfold
Bevaring og
bærekraftig bruk av
ferskvannsbaserte
økosystemer

Fremme god helse og høy livskvalitet
Motvirke utenforskap og redusere sosiale helseforskjeller
På folkehelseområdet er fylkeskommunen pådrivere og jobber aktivt for å støtte kommunene og har
utviklet et godt regionalt partnerskap. I 2022 starter arbeidet med ny levekårsundersøkelse. Dette er en
del av kunnskapsgrunnlaget for regional og kommunal planstrategi. Fylkeskommunen deltar også i
helsedirektoratets program for folkehelsearbeid i kommunene med vekt på barn og unge.

Bedre vannkvalitet
Fylkeskommunen har ansvaret for å sikre oppfølging av regionale planer for vannforvaltning og jobber
for helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet og vannressursene våre. Fylkeskommunen
skal ta vare på og sikre vannmiljøet for fremtiden.
Et godt vannmiljø bidrar til å fremme friluftsliv, opplevelseskvalitet, bolyst,
reiselivsutvikling, næringsutvikling, folkehelse og samfunnssikkerhet. Arbeidet for god vannkvalitet og
godt vannmiljø innvirker på alle disse, og er viktige oppgaver for Innlandssamfunnet.

Levende, trygge og inkluderende byer og bygder

Bærekraftig utvikling og samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
For den regionale utviklingen er det viktig med en helhetlig og aktiv samfunns- og arealplanlegging. I
dette arbeidet skal fylkeskommunen bidra med koordinerende tiltak som gjelder ulike offentlige
virkemidler og understøtte kommunene i deres plan- og utviklingsarbeid.
For at utviklingen skal være bærekraftig må økonomiske, miljømessige og sosiale dimensjoner ivaretas.
Fylkeskommunen skal være en god samarbeidsaktør, spesielt overfor kommunene. Sikring av et
helhetlig og tverrfaglig perspektiv i veiledning og høringsuttalelser må gjøres kontinuerlig og på en slik
måte at kommunene også kan oppnå sine lokale målsettinger. Veiledning og samarbeid med
kommunene og andre samarbeidspartnere skjer gjennom konkret veiledning i faglige uttalelser, innspill
eller innlegg i faglige fora, regionalt planforum, faglige nettverk og samarbeidsprosjekter om lokal
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samfunnsutvikling. God dialog mellom fylkeskommunen og regionrådene er viktig. Fylkeskommunen
deltar også i samarbeidsprosjekt for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.

Samarbeidsprosjekt for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Nasjonal politikk i Norge har gjennom mange år fokusert på å utvikle attraktive byer og tettsteder
gjennom samordnet areal- og transportplanlegging. Distriktssenteret og flere forskningsmiljøer bidrar
med faglige vurderinger og dokumentasjon av arbeidet.
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2019-2023), videreføres forventningene
om samordnet areal- og transportplanlegging, der fylkeskommunene og kommunene samarbeider om
planlegging og gjennomføring.
Arbeidsformen med ATP- avtaler mellom fylkeskommunen og kommuner, samt prosjektarbeid har vært
vellykket.
Resultatet etter evalueringssamling med deltagende kommuner i 2021, var et ønske om å videreføre
samarbeidet. Det blir lagt frem politisk sak i november 2021.
Fylkeskommunens rolle innebærer at det må være et tverrsektorielt perspektiv i arbeidet, i tillegg til en
samordnet opptreden i planprosesser overfor andre aktører.

God og kunnskapsbasert samhandling i samfunnsutviklingen

Tett samarbeid mellom FOU-miljøer, næringsliv og offentlige aktører
Kommunene er viktige samarbeidspartnere og det er avgjørende at fylkeskommunen møter deres
behov med hensiktsmessige ressurser og faglig kompetanse. Fylkeskommunen har et særskilt ansvar for
å drive planfaglig veiledning og behandle ulike kommunale planer. Når det gjelder mangfold og
inkludering, vil fylkeskommunens sentrale oppgaver være dialog og kunnskapsformidling for å fremme
tilhørighet, fellesskap og stolthet. Fylkeskommunen har også fått en større rolle i bosetting av
flyktninger.
Deler av utviklingsarbeidet som skal gjennomføres sammen med kommunene organiseres gjennom de ti
regionrådene. Dette er en prioritert samhandlingsarena hvor organisasjonens dialog med regionrådene
koordineres. Det er fylkeskommunal politisk representasjon i alle rådene.
Samarbeid med kunnskaps- og forskningsmiljøer er avgjørende i den kunnskapsbaserte regionale
utviklingen. Det utarbeides derfor samarbeidsavtaler med NTNU og HINN med vekt på omforente
satsingsområder forankret i Innlandsstrategien. Skolene er en del av regionalt kompetanseforum.
Det regionale partnerskapet er en viktig arena hvor NHO, LO, Stasforvalteren, NAV, KS, NTNU, HINN og
Fagskolen er representert. Her følger partnerskapet opp satsingene i Innlandsstrategien og utveksler
erfaringer og kunnskap.
Planlegging for god utvikling av lokalsamfunn med befolkningsnedgang er et prioritert prosjekt.
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Digitalisert, oppdatert og relevant kunnskapsgrunnlag for utvikling av Innlandet
Kunnskapsgrunnlaget og arbeidet med Innlandsstrategien har vært et sentralt grunnlag i utarbeidelsen
av mål og planer basert på regionale fortrinn. Jevnlig oppdatering av statistikk og analyser bidrar til at
politikere mfl. kan overvåke resultatene, og justere innsatsen på bakgrunn av utviklingen.
Regjeringen vektlegger å realisere bærekraftmålene og sikre dem med bred forankring gjennom den
regionale og kommunale planleggingen. Det understrekes at fylkeskommunen har en nøkkelrolle i å
bistå og veilede kommunene i arbeidet med å følge opp bærekraftmålene.
Utarbeidelse og oppfølging av regional planstrategi og utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag er sentrale
satsinger. Dette er utviklingsarbeid hvor hele organisasjonen er involvert for å sikre helhetsperspektiv.
Gjennom dette arbeidet avdekkes utfordringer og utviklingsmuligheter som bygger på regionale
fortrinn. Dette videreføres gjennom arbeidet med regionale planer og strategier og er et bidrag til
kommunenes utviklingsarbeid.
Innlandsstatistikk
Fylkeskommunen har ansvar for at planer og beslutninger bygger på et godt og oppdatert
kunnskapsgrunnlag. Digitalisering av kunnskapsgrunnlaget vil bidra til bedre beslutninger både internt i
fylkeskommunen og i Innlandssamfunnet.
Innlandsstatistikk.no skal være et nettsted hvor en fremstiller de viktigste tall og trender i Innlandet
innenfor utvalgte områder. Først tall, deretter videreutvikling med analyser og rapporter. Utvikling av
tallgrunnlaget ses i sammenheng med behovet for kunnskap til de regionale planene, krav knyttet til det
å lage oversikter over tall på folkehelseområdet, og andre behov knyttet til prosesser og beslutninger i
fylkeskommunen.
Innlandsstatistikk.no er ikke et internt fylkeskommunalt prosjekt, men et samarbeid mellom flere
regionale parter: NAV Innlandet, Sparebank 1 Østlandet, HINN/Østlandsforskning, NHO Innlandet,
Statsforvalteren i Innlandet og NTNU Gjøvik. Innlandet fylkeskommune leder prosjektet som skal
ferdigstille nettstedet.

God forankrede planprosesser og omforente regionale planer
Plan- og bygningsloven § 7-1 gir fylkeskommunene ansvar for å utarbeide ny regional planstrategi innen
ett år etter at nytt fylkesting har tiltrådt. Regional planstrategi er et verktøy for langsiktig planlegging, og
er det eneste lovpålagte plandokumentet som skal utarbeides på regionalt nivå. Den skal være førende
for hvilke planer som skal utarbeides i perioden for å bidra til god samfunnsutvikling.
Solberg-regjeringen har bestemt at FNs bærekraftmål skal være det politiske hovedsporet for å ta tak i
vår tids største utfordringer, og vektlegger:
•
•
•
•

Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling
Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet
Bærekraftig areal- og transportutvikling
Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve.

Regional planstrategi ble vedtatt 23 september 2020 hvor det ble besluttet at det skal utarbeides tre
regionale planer (disse erstatter tidligere regionale planer):
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•
•
•

Regional plan for det inkluderende Innlandet
Regional plan for samfunnssikkerhet
Regional plan for klima, energi og miljø

Utarbeidelse av de tre regionale planene vil være en viktig oppgave for organisasjonen og koordineres
fra samfunnsutviklingsavdelingen.

Bærekraftig naturforvaltning og reduserte klimagassutslipp

Bidra til et klimatilpasset samfunn
Oppfølging av vedtak om utarbeidelse av regional plan for klima, energi og miljø prioriteres. Gjeldende
regionale planer for klima og energi for Hedmark og Oppland inngår. Innlandet fylkeskommune har høye
ambisjoner for klimaarbeidet knyttet til egen virksomhet og til Innlandssamfunnet.
Fylkeskommunen prioriterer de langsiktige nasjonale og internasjonale målene for å begrense
klimaendringer. All planlegging og strategiarbeid skal ha fokus på å bevare miljø og naturressurser og
redusere drivhusgassutslipp og miljøødeleggelser. Fylkeskommunen er med i flere prosjekter med
klimatilpasning som mål og starter et regionalt nettverk for klimatilpasning i 2021.
I tillegg til egen energi- og klimaplan er regionale samferdselsplaner og bioøkonomistrategien for
Innlandet (inkl. strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland) viktige verktøy for å få til «det
grønne skiftet». Planene for samferdsel vil inngå i den regionale planen for klima, energi og miljø.
Tiltak fylkeskommunen gjør for å nå målene er å delta i fylkeskommunalt og regionalt klimanettverk,
opprette regionalt nettverk for klimatilpasning og å være observatører i faggrupper i Osloregionen.

Lavt klimaavtrykk fra egen virksomhet
Inntil ny regional plan for klima energi og miljø er ferdigstilt, må tiltaksplan og handlingsprogrammene til
eksisterende klima- og energiplaner følges opp. Videre skal fylkeskommunen være bevisst rollen som
samfunnsutvikler og bidra til at samfunnet drives i en klimapositiv retning.

Bevaring av habitater og biologisk mangfold
Arealendringer er en viktig påvirkningsfaktor for truet natur i Norge. Det er statlige forventninger om at
fylkeskommunen identifiserer og tar hensyn til naturmangfold i sin egen planlegging og veiledning.
Større, sammenhengende natur- og friluftsområder i fjell og utmark og overordnet grønnstruktur er
avhengig av en langsiktig sikring og forvaltning.
Fylkeskommunen har forvaltningsmyndighet for jaktbare arter. En god forvaltning er viktig for at vi skal
kunne høste av et overskudd, sett i et bevaringsperspektiv, næringsperspektiv, for rekreasjon og
ivaretagelse av kulturarv.

Bevaring og bærekraftig bruk av ferskvannsbaserte økosystemer
Vassdragene er en stor del av norsk natur og viktig for helse, livskvalitet og næringsvirksomhet. Økt
press på vassdrag og vassdragsnære områder fra forurensning og inngrep, stiller store krav til
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planlegging. Regjeringen legger vekt på at regionale planer tar hensyn til vassdragenes bruks- og
verneverdier, samt risikoen for flom, erosjon og skred. Dette må hensyntas i de nye regionale planene
for klima, energi og miljø, og samfunnssikkerhet og beredskap.
Fylkeskommunen har forvaltningsmyndighet for ikke-truede fiskearter.
Når det gjelder fylkeskommunens ansvar for vannforvaltning, blir dette ivaretatt gjennom regionale
planer, hjelp og veiledning til kommunene og tiltak i vassdrag. Fylkeskommunen har flere lovpålagte
oppgaver hjemlet i laks- og innlandsfiskeloven og nye regionale planer som tar hensyn til dette er under
utarbeidelse.

Driftsbudsjett - fordeling per funksjonsgruppe
Beløp i 1000 kr

Funksjonsgruppe Driftsutgifter/driftsinntekter Øk.plan 2022

Øk.plan 2023

Øk.plan 2024

Øk.plan 2025

Administrasjon samf, plan, miljø

Driftsutgifter

1722.55

1722.55

1722.55

1722.55

Folkehelse

Driftsutgifter

7723.328

7723.328

7723.328

7723.328

Friluftsliv, vann,
vilt, innlandsfisk

Driftsinntekter

-2674.532

-2674.532

-2674.532

-2674.532

Friluftsliv, vann,
vilt, innlandsfisk

Driftsutgifter

6023.712

6023.712

6023.712

6023.712

Lokal og regional
utvikling

Driftsinntekter

-4148.815

-4148.815

-4148.815

-4148.815

Lokal og regional
utvikling

Driftsutgifter

52281.225

48981.225

43631.22499

43631.22499

60927.468

57627.468

52277.46799

52277.46799

Totalsum

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2022
Opprinnelig budsjett
Sum Tekniske justeringer
Sum Vedtak forrige periode
Budsjettendring i år
FT 58/21 - rammekutt konsulentbruk
Sum Budsjettendring i år
Sum Lønns- og prisvekst
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Politisk vedtak
FT 103/21 - Tilskuddsordning humanitære og
samfunnsnyttige formål
Sum Politisk vedtak
Innsparingstiltak
Rammekutt samfunnsutvikling
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Omdisponering telefoniutgifter - til IKT

Økonomiplan
2023
2024

2025

65 084
-7
-3 150

65 084
-7
-6 350

65 084
-7
-11 400

65 084
-7
-11 400

-600
-600
253
-3 504
61 580

-700
-700
253
-6 804
58 280

-1 000
-1 000
253
-12 154
52 930

-1 000
-1 000
253
-12 154
52 930

500

500

500

500

500

500

500

500

-1 100
-1 100

-1 100
-1 100

-1 100
-1 100

-1 100
-1 100

-53

-53

-53

-53
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Beløp i 1000

2022
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2022-2025

-53
-653
60 927

Økonomiplan
2023
2024
-53
-653
57 627
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-53
-653
52 277

2025
-53
-653
52 277
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Adm og fellestjenester
Innledning
Administrasjon og fellestjenester omfatter:
•
•
•

Administrative støttefunksjoner inkl. eiendom
Politisk virksomhet, kontroll- og tilsynsorganer og diverse råd og utvalg
Fellesutgifter for hele fylkeskommunenes virksomhet

Etter omorganiseringen skal organisasjonen tilpasses til reduserte økonomiske rammer og færre
medarbeidere. Samtidig skal fylkeskommunen ivareta sitt samfunnsoppdrag og utviklingsrolle på en
bedre måte enn tidligere.

Hovedmål
Hovedmål

Delmål

7. God og
kunnskapsbasert
samhandling i
samfunnsutviklingen

Styrke demokratiet
gjennom å synliggjøre
politikken og de
politiske prosessene
Bidra til god
ivaretakelse av
samfunnssikkerheten
8. Bærekraftig
Lavt klimaavtrykk fra
naturforvaltning og egen virksomhet
reduserte
klimagassutslipp
9. En effektiv,
En attraktiv
tillitsskapende og
arbeidsplass med god
utviklingsorientert ledelse og aktivt
organisasjon
medarbeiderskap
God økonomistyring og
effektiv ressursbruk
God ivaretakelse av
sikkerhet og
virksomhetens
funksjonsevne
Helhetlig og
sammenhengende
digitalisering
Sikker, robust og
moderne IKT-drift og
forvaltning
Effektiv
informasjonsforvaltning
og korrekt arkivdata
God og effektiv
eiendomsforvaltning

God og kunnskapsbasert samhandling i samfunnsutviklingen
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Styrke demokratiet gjennom å synliggjøre politikken og de politiske prosessene
Fylkeskommunen skal synliggjøres som regional samfunnsutvikler og tjenesteleverandør, gjennom å
tilgjengeliggjøre politiske møter/prosesser og saker knyttet til oppfølging av vedtak og politiske
ambisjoner. Politiske vedtak gjennom Innlandsstrategien og de årlige fylkesbudsjettene legger føringer
for hva som skal prioriteres, og følges opp i tråd med vedtatte satsingsområder og prinsipper i
Kommunikasjonsstrategi for Innlandet fylkeskommune.
Det er et mål å styrke kjennskapen til fylkeskommunens tjenester og rolle som utviklingsaktør. Vi skal
etterleve verdiene åpen, tydelig og tilgjengelig, framstå helhetlig og samordnet, med et klart språk og en
gjenkjennbar visuell profil. Vi skal tilrettelegge for god dialog med innbyggere og samarbeidspartnere. Vi
skal være til stede i de kanaler målgruppene er.
Vi skal oppnå samfunnsmessige gevinster ved at den politiske styringen av fylkeskommunen er synlig
gjennom gode digitale løsninger. Ved å legge til rette for god og aktiv medvirkning, bidrar vi til å styrke
lokaldemokratiet.

Bidra til god ivaretakelse av samfunnssikkerheten
Fylkeskommunen har ansvaret for samfunnskritiske funksjoner. Disse er politisk styring og kriseledelse,
transportberedskap og fremkommelighet og den offentlige tannhelsetjenesten. Som følge av disse
funksjonene er fylkeskommunen en del av det nasjonale krisehåndteringssystemet som skal sikre
opprettholdelse av de samfunnskritiske funksjonene. Fylkeskommunen er representert i
fylkesberedskapsrådet som ledd i det nasjonale krisehåndteringssystemet og gjennom rådet skal
fylkeskommunen samordne sin beredskap og krisehåndtering med øvrige beredskapsaktører i Innlandet.
Som planmyndighet jf. Plan- og bygningsloven skal fylkeskommunen innarbeide sikkerhets- og
beredskapsmessige hensyn i fylkesplanleggingen.
Politisk styring og kriseledelse
Fylkeskommunen skal ha evne til å opprettholde den politiske styringen og kriseledelse under ulike
omstendigheter, spesielt for ivaretakelse av de samfunnskritiske funksjonene. Planverk basert på risikoog sårbarhetsanalyser må utarbeides, øves og vedlikeholdes kontinuerlig.
Transportberedskap og framkommelighet
I henhold til §4 i forskrift om Sivil transportberedskap skal fylkeskommunen avklare fylkets
transportberedskapsbehov ved å avdekke hvilke kriser som kan utløse transportbehov, hvilke typer
transportbehov det dreier seg om og hvordan organiseringen gjøres mest hensiktsmessig.
Fylkeskommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse etter nærmere retningslinjer gitt
av Samferdselsdepartementet.
Veglova §10 angir at «fylkeskommunen har eit sjølvstendig ansvar for samfunnstryggleik og beredskap
for fylkesveg». Som følge av dette skal fylkeskommunen ha oversikt over risiko-, trussel- og
sårbarhetsbildet for vegnettet, samt arbeide tverrsektorielt med beredskapsplanlegging. Videre skal
fylkeskommunen sørge for nødvendig beredskap for å sikre best mulig fremkommelighet på det viktigste
vegnettet under ulike påkjenninger.
Den offentlige tannhelsetjenesten
Tannhelsetjenesten skal ha evne til å tilby tannbehandling til befolkningen som er nødvendige for å
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unngå død, varig nedsatt funksjonstilstand, alvorlig skade eller sterke smerter. Det må utarbeides planer
for hvordan tjenesten skal tilbys i krisesituasjoner der den ordinære driften ikke kan gjennomføres.
Regional planlegging
Oppdaterte risiko- og sårbarhetsanalyser skal legges inn som en selvstendig faktor i
enhver samfunnsplanprosess. Fylkeskommunen er ansvarlig for utarbeidelse av regional plan for
samfunnssikkerhet. Fylkeskommunen skal i veiledning overfor kommunal planlegging for utbygging påse
at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller på selvstendig grunnlag foreta slik
analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Kulturminnevern
Fylkeskommunen har et spesielt ansvar for ivaretakelse av kulturminner under uønskede hendelser.
Spesielt gjelder dette ved hendelser som flom og brann i verneverdige områder.

Bærekraftig naturforvaltning og reduserte klimagassutslipp

Lavt klimaavtrykk fra egen virksomhet
Fylkeskommunen er både en stor regional byggherre og kjøper varer og tjenester for om lag 3 mrd.
kroner pr. år. Fylkeskommunen er forpliktet til, gjennom nasjonale og internasjonale avtaler og egne
målsettinger, å sørge for at nødvendige miljø- og klimahensyn blir ivaretatt ved kjøp av varer og
tjenester. Gjennom krav til miljø- og klimavennlig teknologi og energibærere i anskaffelsesprosessene
skal fylkeskommunen sikre at drifts-, vedlikeholds- og investeringskontrakter i Innlandet bidrar til
redusert klimaavtrykk og lokal miljøbelastning.
IFKs anskaffelsesstrategi angir følgende:
IFK skal spesifisere og velge leverandører, produkter og løsninger som bidrar til å redusere klima- og
miljøbelastningen og dermed bidrar til det grønne skiftet. Dette operasjonaliseres gjennom valg av
løsninger, samt stille krav både til leverandøren som sådan og til varen/tjenesten.
I økonomiplanperioden vil det ferdigstilles et fellesprosjekt med solcelleanlegg i hovedsak på alle
videregående skoler, samt fylkeshuset på Hamar. Prosjektet har en målsetning om å redusere
klimagassutslipp med ca. 200 CO2 ekvivalenter.
Det er også igangsatt et fellesprosjekt der det skal installeres elbilladning for alle videregående skoler.
Prosjektet har en målsetning om å redusere klimagassutslipp med ca. 80 tonn ekvivalenter.

En effektiv, tillitsskapende og utviklingsorientert organisasjon

En attraktiv arbeidsplass med god ledelse og aktivt medarbeiderskap
Omstillingsevne og medbestemmelse
Organisasjonen vil framover justere og dimensjonere både tjenester og støttefunksjoner i samsvar med
økonomiske rammer og øvrige forutsetninger. Innlandet fylkeskommunes omstillingsevne blir derfor
sentral framover. Omstilling påvirker medarbeidere i ulik grad over tid, eksempelvis i forhold til hvilke
oppgaver som skal løses, og hva slags kompetanse som kreves for å løse oppgavene.
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Omstilling stiller krav til medbestemmelse. Innlandet fylkeskommune skal tilrettelegge og videreutvikle
prosesser som bidrar til gode omstillingsprosesser, der det til enhver tid gjeldende lov- og avtaleverk
ivaretas.
Det moderne arbeidsliv
Innlandet fylkeskommune har et stort geografisk nedslagsfelt, og det er ønskelig å tilrettelegge for å
rekruttere og beholde kompetente medarbeidere fra hele regionen. Medarbeideres arbeidsformer har
endret seg med pandemien, bl.a. gir digitalisering mange muligheter. Fylkeskommunen vil framover
arbeide aktivt med hvordan det moderne arbeidslivet kan prege vår virksomhet, og hvordan vi skal være
en attraktiv arbeidsplass.

God økonomistyring og effektiv ressursbruk
Internkontroll og kvalitet
Internkontroll- og kvalitetssystemet er en viktig del av fylkeskommunens plan- og styringssystem og vil
bidra til at fylkeskommunen ivaretar god forvaltningsskikk og effektiv drift. Det vil også bidra til å gjøre
organisasjonen mindre sårbar, og tilfredsstille rammer for god internkontroll.
For å sikre at lover og forskrifter overholdes, og at eventuelle avvik i den fylkeskommunale
forvaltningen fanges opp og utbedres, fortsetter implementeringen av et gjennomgående
internkontroll- og kvalitetssystem. Kvalitetssystemet består av et rammeverk for god internkontroll og
kvalitet og et verktøy for å understøtte dette.
Prosjekt virksomhetsstyringsverktøy
I forbindelse med fylkessammenslåingen ble verktøyene for virksomhetsstyring (oppfølging og
rapportering av mål og resultater mv) og internkontroll/kvalitet som var benyttet i Hedmark og Oppland
fylkeskommuner videreført. Nye avtaler ble inngått etter intensjonskunngjøringer og det er nå riktig å
konkurranseutsette disse verktøyene. Etter snart to års drift av den nye fylkeskommunen har man både
kompetanse og erfaring til å stille gode krav til en helhetlig og fremtidsrettet verktøyløsning for de
sentrale styringsprosessene. Det er etablert et prosjekt som i løpet av høsten 2021 skal gjennomføre en
behovskartlegging i organisasjonen. Etter planen vil man kunne starte implementering av ny løsning i
løpet av 2022.
Effektive anskaffelser
Om lag 3 mrd. kroner brukes på anskaffelser pr. år i fylkeskommunen. Fylkeskommunens vil jobbe for å
utnytte mulighetsrommet i sine anskaffelser slik at egen drift effektiviseres og slik at fylkeskommunens
mål, strategier og planer nås.
Fylkeskommunen skal opptre som ansvarlig samfunnsaktør. Anskaffelsesstrategien har egne delmål
innen bl.a. leverandørutvikling, seriøsitetsbestemmelser, etisk handel, universell utforming og klima og
miljø. Administrasjonen vil igangsette et arbeid for å se på hvordan man bedre kan utnytte
mulighetsrommet anskaffelser gir for å effektivisere egen virksomhet.
Ny tjenestekontoplan fra 2022
Etter snart to års erfaring med kontoplanen ser administrasjonen behov for å gjøre noen justeringer i
funksjonsdimensjonen i kontoplanen. Endringene som gjennomføres fra 2022 innebærer at man tar
utgangspunkt i fylkeskommunens egne styringsbehov fremfor å ta utgangspunkt i funksjonsinndelingen i
KOSTRA.
Endringene er hovedsakelig av teknisk karakter, men vil få positive konsekvenser for styringen av
fylkeskommunen. Det blir enklere for brukerne (ledere og medarbeidere) å foreta kontering av fakturaer
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og analyse av økonomidata vil bli mer intuitivt. Fylkeskommunen vil fortsatt oppfylle kravene til
rapportering i KOSTRA. Det vil være noe ekstraarbeid knyttet til denne omleggingen, spesielt relatert til
endringer som må foretas ved de videregående skolene i Visma InSchool. Det vurderes at de langsiktige
positive effektene av en logisk oppbygd og mer brukervennlig kontoplan er større enn ulempene ved det
ekstraarbeidet som må gjøres på kort sikt, dvs. høsten 2021/vinteren 2022.

God ivaretakelse av sikkerhet og virksomhetens funksjonsevne
Fylkeskommunen skal etablere styringssystem for sikkerhet i henhold til sikkerhetsloven.
Styringssystemet for sikkerhet skal beskrive hvordan fylkeskommunens aktiviteter innenfor
sikkerhetsstyring planlegges, utføres, kontrolleres og forbedres. Styringssystemet for sikkerhet omfatter
hele det forebyggende sikkerhetsarbeidet, det vil si aktiviteter som kan ha betydning for sikkerhet, både
direkte og indirekte.
Informasjonssikkerhet og personvern
IKT utgjør grunnmuren for samhandling mellom fylkeskommunen, samarbeidspartnere og befolkningen
og er en kritisk infrastruktur. I takt med digitaliseringen har IKT og dataene som flyter mellom systemer i
nettverk blitt en strategisk sikkerhetsutfordring. Sikkerhetsutfordringene omfatter alle nivåer, fra
beskyttelse av enkeltpersoners mobiltelefoner til sikring av fylkeskommunens IKT-systemer og data.
Dette innebærer at informasjonssikkerhet er blitt løftet opp som et område med høy grad av
oppmerksomhet sammen med kravet om god og riktig behandling av personopplysninger.
Fylkeskommunen har under implementering et styringssystem for informasjonssikkerhet og personvern.
Det skal også implementeres gode verktøy og rutiner som vil øke informasjonssikkerheten
i virksomheten. Parallelt jobbes det med sikkerhetskultur. Det tas utgangspunkt i løpende risiko- og
sårbarhetsanalyser.
Helse, miljø og sikkerhet
Innlandet fylkeskommune skal ivareta medarbeidere, miljø og materiell med et forebyggende og
systematisk HMS arbeid. Det jobbes videre med utvikling av systematisk ROS-arbeid, HMS-kurs,
oppfølging av avvik, sykefraværsarbeid og håndtering og forebygging av vold og trusler mot ansatte.
Arbeidet med å videreutvikle vernetjenesten fortsetter.
Den generelle beredskapsplikten og håndtering av uønskede hendelser
Fylkeskommunen er ansvarlig for en betydelig tjenesteproduksjon mot befolkning i fylket, gjennom drift
av videregående skoler, tannklinikker, fylkesveier og kollektivtrafikk. Fylkeskommunen er derfor
forpliktet til å opprettholde tjenesteproduksjonen under uønskede hendelser. For å ivareta denne
forpliktelsen skal fylkeskommunen foreta risiko- og sårbarhetsanalyser, utarbeide og vedlikeholde
beredskapsplaner, iverksette forbyggende tiltak, drive kontinuitetsplanlegging, ha oversikt over og sikre
kritisk infrastruktur, ha oversikt over gjensidige avhengigheter osv.
Fylkeskommunen skal være forberedt på å håndtere og forebygge uønskede hendelser, og skal med
utgangspunkt i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse utarbeide en revidert overordnet
beredskapsplan for fylkeskommunen. Den overordnede beredskapsplanen skal samordnes og integreres
med øvrige beredskapsplaner i fylkeskommunens virksomheter.
Den skal også være samordnet med andre relevante offentlige og private krise- og beredskapsplaner.
Beredskapsplanene vil være grunnlaget for jevnlige øvelser.
Beredskapsprinsippene: ansvar, nærhet, likhet og samvirke legges til grunn. Dette innebærer blant
annet at den enkelte virksomhet i fylkeskommunen har ansvar for å forebygge og håndtere uønskede
hendelser innen eget virksomhetsområde. Fylkeskommunen implementerer et system for
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hendelseshåndtering (CIM) i virksomheten som vil sikre målrettet og helhetlig håndtering av uønskede
hendelser.

Helhetlig og sammenhengende digitalisering
For å møte forventninger, modernisering og effektivisering av offentlig sektor vil det være nødvendig å
endre og forbedre måten fylkeskommunen løser sine oppgaver på. Digitalisering er videre ett av flere
verktøy som kan benyttes i arbeidet med å endre og forbedre med sikte på å videreutvikle
organisasjonens evne til å levere tjenester av bedre kvalitet.
Fylkeskommunen går inn i en periode der de tjenester vi leverer eksternt og internt samt våre ITtjenester må systematiseres og effektiviseres for å kunne hente ut ytterligere gevinster igjennom
digitalisering. Som del av den kontinuerlige utviklingen av fylkeskommunens tjenester ligger i dag
ansvaret for digitalisering hos den enkelte fagavdeling. Samtidig er det behov for å samordne dette
arbeidet på tvers av avdelinger. Etablerte mekanismer for samordning og samhandling kan være
porteføljestyring og felles prinsipper for utvikling og digitalisering for å nevne noe. Det er den totale
kraften til å drive helhetlig og sammenhengende digitalisering på tvers av avdelinger i fylkeskommunen
som gir de største gevinstene for innbyggerne i Innlandet. Fylkeskommunen må derfor prioritere å
videreutvikle nevnte mekanismer for samordning og samhandling, i tillegg å legge til rette for arbeid i
tverrfaglige nettverk.
Det er forventninger til en modernisering og effektivisering av offentlig sektor, hvor det er nødvendig å
endre og forbedre hvordan fylkeskommunen løser sine oppgaver.
For å få dette til er digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser avgjørende. Gode eksempler er
automatisering av kasseoppgjør fra skolekantiner og tannklinikker, hvor oppgjør og regnskapsføring
skjer digitalt. Det samme er bruk av Framsikt i økonomiplan og budsjett. Dette er gode eksempler på
områder hvor vi sparer vesentlig med tid i forhold til manuelle rutiner. Videre arbeides det med å ta i
bruk RPA (robotisering), et verktøy/metodikk som kan automatisere ulike repetitive oppgaver.
Dette vil igjen videreutvikle våre ansatte i måten vi jobber på og gjøre oss mer effektive i
oppgaveløsningen.

Sikker, robust og moderne IKT-drift og forvaltning
Innlandet fylkeskommune skal ha en god, helhetlig forvaltning og drift av alle IKT-løsninger for å
understøtte tjenesteproduksjonen i fylkeskommunen.
Den teknologiske infrastrukturen skal bidra til brukervennlige, sikre, og integrerte tjenester som er i
samsvar med lover, forskrifter, normer og definerte arbeidsprosesser.
Det skal søkes nasjonalt samarbeid i IKT-prosjekter/utvikling der dette er naturlig.

Effektiv informasjonsforvaltning og korrekt arkivdata
Fylkeskommunens dokumentasjon og arkivdata skal sikres etter arkivloven og annet aktuelt lovverk.
Dette omfatter blant annet daglig arkivdanning, forvaltning, bevaring og tilgjengeliggjøring av
dokumentasjon og arkivdata. Fylkeskommunen jobber målrettet med utvikling av effektive
arbeidsprosesser for informasjons- og dokumentasjonsforvaltning, samt tilrettelegging for digitalt
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førstevalg i kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Det jobbes med integrasjoner mellom saksog arkivløsning (Elements) og andre systemer for å optimalisere løsningen og saksbehandlingen.

God og effektiv eiendomsforvaltning
Fylkeskommunens bygg og eiendommer skal forvaltes på en profesjonell måte. Dette fordrer en
strukturert forvaltning, effektiv og kvalitetsrettet drift, ivaretakelse av nødvendig vedlikehold og
fremtidsrettet utvikling av byggene. Det legges stor vekt på at brukerne skal være tilfredse når det
gjelder funksjonalitet, inneklima, krav til helse, miljø og sikkerhet, og service. God eiendomsforvaltning
er god miljøpolitikk, kulturpolitikk og kulturminnevern i praksis.
Det er videre et mål å gjennomføre alle eiendomsprosjekter innenfor vedtatte økonomiske rammer,
fremdrift og kvalitet. Prosjektgrunnlagene kvalitetssikres med spesielt fokus i forhold til brukerbehov og
økonomi, og gi brukerne fleksible og kostnadseffektive bygg.
Verdibevarende vedlikehold av bygningsmassen gir god økonomi i et livsløpsperspektiv, velholdte
bygninger og fornøyde brukere. Gjennomførte tilstandskartlegginger viser at det fortsatt er store
vedlikeholdsbehov. En del av dette løses gjennom pågående investeringsprosjekter og den kommende
handlingsplanen for investeringer. Et godt vedlikehold bidrar til positivt omdømme.
Fylkeskommunen eier i stor grad byggene som benyttes til tjenesteytingen. Dette gjelder fylkeshusene,
skoler, noen tannklinikker samt enkelte andre bygg. Vi leier også en betydelig portefølje,
herunder tannklinikker og enkelte skolelokaler. Forutsatt en stabil portefølje, vil det være mest
økonomisk gunstig å eie lokaler framfor å leie. Administrasjonen vil i planperioden foreta nærmere
vurderinger knyttet til dette.
I løpet av året 2022 vil det bli implementert nye eiendomsforvaltningssystemer for å sikre helhetlig
forvaltning av hele bygningsporteføljen.
Arbeidet med en eiendomsstrategi for fylkeskommunen starter opp første del av økonomiplanperioden.
Fylkeskommunen har sentralisert eiendomsforvaltningen. Eiendomsavdelingen forvalter eieransvaret
for alle eide eiendommer og bygninger, ivaretar teknisk drift og vedlikeholder bygningsmassen utvendig
og innvendig.
Brukerne av de eide byggene har til nå hatt ansvaret for servicetjenester som renhold, innvendig
løpende drift og vedlikehold, og servicevaktmester. Det vil bli satt i gang et arbeid som skal vurdere å
sentralisere ansvaret for også disse tjenestene.
Energibudsjettet for alle eide bygg er sentralisert fra 2020. Det er avsatt et eget fond som skal benyttes
dersom energiprisene blir høyere enn normalt. Imidlertid så er det en viss risiko for at strømprisene i
2022 blir høyere enn hva fondet klarer å dekke. Dersom dette inntreffer benyttes disposisjonsfond.

Driftsbudsjett - fordeling per funksjonsgruppe
Beløp i 1000 kr

Funksjonsgruppe

Driftsutgifter/driftsinntekter Øk.plan 2022 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025

Administrasjon og
fellesutgifter

Driftsinntekter

-18456.77

Side 126 av 131

-18456.77

-18456.77

-18456.77

Økonomiplan for 2022-2025
Funksjonsgruppe

Driftsutgifter/driftsinntekter Øk.plan 2022 Øk.plan 2023 Øk.plan 2024 Øk.plan 2025

Administrasjon og
fellesutgifter

Driftsutgifter

330051.171

Administrasjonslokaler Driftsinntekter
Administrasjonslokaler Driftsutgifter

321366.171

319466.171

319466.171

-11774.5

-11774.5

-11774.5

-11774.5

48524.173

48024.173

47824.173

47824.173

Eiendom

Driftsinntekter

-3944.873

-3944.873

-3944.873

-3944.873

Eiendom

Driftsutgifter

17655.822

17455.822

17455.822

17455.822

Kontroll og revisjon

Driftsutgifter

8158.147

8158.147

8158.147

8158.147

Omstilling, opplæring,
Driftsutgifter
org.utvikling

8.1

8.1

8.1

8.1

Politisk styring

Driftsinntekter

-1814.021

-1814.021

-1814.021

-1814.021

Politisk styring

Driftsutgifter

52666.802

54679.802

50666.802

52679.802

421074.051

413702.051

407589.051

409602.051

Totalsum

Driftsbudsjett med endringer
Beløp i 1000

2022
Opprinnelig budsjett
Sum Tekniske justeringer
Sum Vedtak forrige periode
Budsjettendring i år
FT 15/21 - dokumentasjonsforvaltning
FT 15/21 - korr. eiendomsbudsjett
FT 15/21 - omdisp eiendomsforhold
FT 58/21 - rammekutt konsulentbruk
FT 73/21 - div. eiendomsforhold
FT 73/21 - div. korr. næring
FT 73/21 - forsikring kjøretøy
FT 73/21 - omdisp. Eiendom
FT 73/21 - omdisp. IKT
Sum Budsjettendring i år
Sum Lønns- og prisvekst
Konsekvensjusteringer
Konsekvensjustert ramme
Politisk vedtak
FT 103/21 - Lønnsharmonisering
Sum Politisk vedtak
Innsparingstiltak
Effektivisering av eiendomsforvaltningen
K74, kontorer fylkeshus 3 - redusert husleie
Lokalisering av Samferdsel på Otta
Organisering av IKT
Telefoniordningen
Sum Innsparingstiltak
Nye tiltak
Eiendom - div. husleiekorrigeringer mm.
Kommune-CSIRT
Omdisponering telefoniutgifter - til IKT
Sentral lønnsreserve
Sum Nye tiltak
Nye tiltak og realendringer
Ramme 2022-2025

Økonomiplan
2023
2024

2025

346 278
-349
-14 023

346 278
-349
-19 495

346 278
1 664
-28 821

346 278
3 677
-28 821

800
5 434
409
4 000
140
-255
-403
-3 000
1 878
9 001
4 070
-1 301
344 977

800
5 434
409
4 800
140
-255
-403
-3 000
1 878
9 801
4 070
-5 973
340 305

800
5 434
409
6 400
140
-255
-403
-3 000
1 878
11 401
4 070
-11 686
334 592

800
5 434
409
6 400
140
-255
-403
-3 000
1 878
11 401
4 070
-9 673
336 605

3 000
3 000

3 000
3 000

3 000
3 000

3 000
3 000

-200
-700
0
0
-2 000
-2 900

-400
-1 400
-200
-2 000
-2 000
-6 000

-400
-1 400
-400
-2 000
-2 000
-6 200

-400
-1 400
-400
-2 000
-2 000
-6 200

529
200
2 368
72 900
75 997
76 097
421 074

929
200
2 368
72 900
76 397
73 397
413 702

929
0
2 368
72 900
76 197
72 997
407 589

929
0
2 368
72 900
76 197
72 997
409 602
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Vedlegg
Saksframlegg og andre vedlegg.

Saksprotokoll
Saksprotokoll

Saksframlegg
Fylkeskommunedirektørens innstilling til vedtak:
1.Fylkestinget vedtar driftsbudsjettet for 2022 og planleggingsrammer for årene 2023-2025 iht. følgende
budsjettskjemaer:
•
•

§5-4 Bevilgningsoversikt - drift (1A)
§5-4 Sum bevilgninger - drift, netto (1B)

2. Fylkestinget vedtar investeringsbudsjettet for 2022 og planleggingsrammer for årene 2023-2025 iht.
følgende budsjettskjemaer:
•
•

§5-5 Bevilgningsoversikt - investering (2A)
§5-5 Bevilgningsoversikt - investering (2B)

3. Fylkestinget godkjenner et låneopptak på kr 522.115.930 med en avdragstid på inntil 30 år – til
finansiering av investeringer i 2022.

4. Fylkestinget vedtar følgende uttak i 2022 av utbytte fra henholdsvis Hedmark og Oppland fylkeskraft
knyttet til ordinært utbytte og det ekstraordinære utbyttet fra Eidsiva Energi AS i 2020:

5. Følgende fond frigjøres/omdisponeres til andre formål:
•
•
•
•

10,0 mill. kroner fra avsatte BIO-midler i budsjettjusteringssak april (FT-sak 15/21) til ATPmidler/fond (8,0), Innlandsstatistikk (1,0) og generelt disposisjonsfond (1,0).
5,0 mill. kroner fra koronafond/forsterket satsing næringsliv fra budsjettjusteringssak april (FTsak 15/21) til Klimafondet.
Frigjøring av resultatfond politisk virksomhet på 1,9 mill. kroner – omdisponeres til generelt
disposisjonsfond.
Frigjøring av bundet driftsfond næring (avsluttet interreg-prosjekt) på 1,0 mill. kroner omdisponeres til generelt disposisjonsfond.
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•

Restbeløp på fylkeskommunens koronafond (15,2) og risiko- og usikkerhetsfond (1,3) – til
egenfinansiering av investeringer.

6. Fylkeskommunedirektørens viderefordeling av fylkestingets vedtatte budsjettrammer skal baseres på
de mål, premisser og føringer som framgår av fylkesbudsjettet.
Tron Bamrud
Fylkeskommunedirektør

Innledning og bakgrunn
Administrasjonen legger med dette frem sitt forslag til Fylkesbudsjett 2022-2025, som inneholder både
økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett for 2022. Forslaget er utarbeidet i henhold til kommunelovens
bestemmelser om økonomiplan og årsbudsjett, hvor året 2022 utgjør årsbudsjettet.
Dette er andre året med en digital økonomiplan og årsbudsjett for Innlandet fylkeskommune, som også
inneholder eget klimabudsjett. Forslag til Fylkesbudsjett 2022-2025 er tilgjengeliggjort på
fylkeskommunens hjemmeside.
Vurdering opp mot FNs bærekraftsmål:
Prioriteringene skal søke å understøtte en bærekraftig utvikling i Innlandet, herunder en utvikling av
skoletilbudet innenfor videregående oppæring som bidrar til god utdanning. Utbygging av infrastruktur
er også viktig, herunder vektlegging av gang- og sykkelstier, kollektivtrafikk, trafikksikkerhet samt
bredbåndsutbygging. Dette vil bidra til å fremme bærekraftige lokalsamfunn, og bidrar til god helse.
Prosess
Fylkestinget behandlet i februar en sak om prosess og tidsplan for arbeidet med Fylkesbudsjett 20222025, jf. FT-sak 6/21.
På bakgrunn av signalene i kommuneproposisjonen for 2022 og fra fylkesutvalgets strategikonferanse
19. mai 2021, behandlet fylkestinget en sak i juni om foreløpige planleggingsrammer, økonomiske
styringsparametere og mål for Innlandet fylkeskommune.
Høsten 2021 har fylkesutvalget og fylkestinget fått orienteringer om status etter regjeringen Solberg sitt
forslag til statsbudsjett 2022 som ble lagt frem 12. oktober 2021. Fylkesutvalget har også fått
orienteringer om status og hovedutfordringer for de største rammeområdene.
Budsjettgrunnlag
Som grunnlag for arbeidet med Fylkesbudsjett 2022-2025 er det tatt utgangspunkt i opprinnelig budsjett
for 2021, slik det ble vedtatt av fylkestinget i desember 2020, jf. FT-sak 162/20. Videre er varige tiltak fra
budsjettjusteringssaken til april-tinget (FT-sak 15/21) og oktober-tinget (FT-sak 73/21) innarbeidet, samt
tiltakene fra gjeldende Fylkesbudsjett 2021-2024. Alle endringer/tiltak for planperioden 2022-2025 er
uttrykt i forhold til opprinnelig budsjett 2021.
Administrasjonens forslag til Fylkesbudsjett 2022-2025 er basert på regjeringen Solberg sitt forslag til
statsbudsjett for 2022. Den nye regjeringen (Støre-regjeringen) vil legge frem et tilleggsnummer til
statsbudsjettet den 8. november 2021, dvs. etter at administrasjonen har lagt frem sitt forslag. I
tilleggsnummeret vil det fremkomme endringer i forhold til Solberg-regjeringens forslag til
statsbudsjett.
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Prioriteringer
Det foreslås et samlet brutto driftsbudsjett i 2022 er på 7,0 mrd. kroner - i hovedsak fordelt slik:
•
•
•

Driftsutgifter rammeområdene: 6,6 mrd. kroner
Netto finansutgifter: 0,2 mrd. kroner
Egenfinansiering av investering: 0,2 mrd. kroner

Videre foreslås det et investeringsbudsjett i 2022 på 971 mill. kroner.
Administrasjonens forslag til Fylkesbudsjett 2022-2025 har tatt utgangspunkt i planlegging for langsiktig
økonomisk bærekraft. Det har vært viktig å finne økonomisk rom for økt egenfinansiering av
investeringer og holde gjeldsgraden nede. Administrasjonen har lagt de økonomiske
styringsparameterne som ble vedtatt av fylkestinget i juni 2021 (FT-sak 58/2021) til grunn.
Tabellen under viser de økonomiske styringsparameterne oppsummert for hele planperioden:

Ny målstruktur på overordnet nivå for Innlandet fylkeskommune som ble vedtatt av fylkestinget i juni
2021 er innarbeidet. Målstrukturen har tatt utgangspunkt i Innlandsstrategien og FNs bærekraftsmål.
Det er videre utarbeidet delmål knyttet til hovedmålene.
Det vises til forslag til Fylkesbudsjett 2022-2025 (Framsikt) for nærmere beskrivelser av innholdet i
administrasjonens forslag – der oppsummering av administrasjonens prioriteringer og saldering
framkommer i Budsjettprofil.
Budsjettforslag for kontrollutvalg og revisjon
Iht. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 skal kontrollutvalget utarbeide forslag til budsjett for
kontrollarbeidet i fylkeskommunen. Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter
kommuneloven § 14-3 tredje ledd til fylkestinget.

Tiltak fra forrige periode (Fylkesbudsjett 2021-2024)
Rammeområde Kompetanse

Rammeområde Tannhelse
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Rammeområde Kultur

Rammeområde Fylkesveger

Rammeområde Kollektivtransport

Rammeområde Næringsutvikling og internasjonalt samarbeid

Rammeområde Samfunn, plan og miljø

Rammeområde Administrasjon og fellestjenester

Spesifiserte endringer per rammeområde
Spesifiserte endringer per rammeområde
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