Budsjettforslag fra Rødt:
1. Fylkestinget vedtar driftsbudsjettet for 2022 og planleggingsrammer for årene 2023 – 2025
iht. budsjettskjema framlagt av fylkeskommunedirektøren, med endringer som følger av
vedlagt skjema.
2. Fylkestinget vedtar investeringsbudsjettet for 2022-2025 iht. budsjettskjema framlagt at
fylkeskommunedirektøren, med endringer som framkommer i vedlagt skjema.
3. Fylkestinget godkjenner et låneopptak på kr. 598 108 930 med en avdragstid på inntil 30 år –
til finansiering av investeringer i 2022.

Budsjettforslaget:

Et fylkesbudsjett og en økonomiplan for innbyggerne i Innlandet.
Rødt vil jobbe for en fylkeskommune som er til for innbyggerne. I vårt budsjettforslag har vi fire
områder vi satser spesielt på:
-

Videregående skole
Drift og vedlikehold av fylkesveger
Kollektivtransport
Fylkeskommunale næringsutviklingsmidler

Dette er andre gang Rødt leverer budsjettforslag, og det preges i stor grad av å reversere både
tidligere gjennomførte, og foreslåtte kutt.
Vi reduserer overskuddet til fylkeskommunen og vi kutter i godtgjøringen til fylkesordføreren og
dermed også alle andre folkevalgte. Vi mener at et godtgjøringsnivå på i underkant av 800 000,- i året
er tilstrekkelig for å ivareta de oppgavene som ligger til vervet. Dette gjør vi for å redusere skillene
mellom folkevalgte og innbyggerne vi representerer.
Når de folkevalgte får dekt tapt arbeidsfortjeneste, reiseutgifter og overnatting, så er det ikke behov
for et godtgjøringsnivå på like under millionen for fylkesordfører.
Vi mener også at mange av kuttene som foreslås er usosiale, og unødvendige, og mener at vi må
heller se på investeringsnivået i årene framover, og se om det er noe som kan vente til
kommuneøkonomien får et løft.
Dersom Rødt hadde fått gjennomslag for sitt alternative statsbudsjett, hadde vi hatt 13,825 millioner
mer enn det nåværende regjering legger opp til. Det er flere gode tiltak i vårt alternative
statsbudsjett, som hadde kommet Innlandet til gode:
-

Prioritere trygge veier og rassikring i hele landet.
Kompensere kollektivselskapene for manglende billettinntekter på grunn av korona.
Opptrappingsplan for å på sikt få tannhelse inn under egenandelsordningen.
Økt utstyrs- og borteboerstipend og økt lærlingtilskudd.
Styrket flom- og skredforbygging.
Tiltak på fylkesveier(vedlikehold, ras og skredsikring, gang og sykkelveg).
Og en rekke andre tiltak som ikke går inn under fylkeskommunens ansvarsområde, men som
vil komme innbyggerne til gode.

Vi kommer til å beskrive tiltakene vi har lagt inn i vårt alternative budsjettforslag, ut fra hvilket
rammeområde de ligger under.

Her finner vi pengene:
Redusert netto driftsresultat:
Vi reduserer netto driftsresultat følgende i fylkesbudsjettet og økonomiplanen:
2022
2,2 %
Frigjør 77,1 millioner

2023
2,6 %
Frigjør 77,4 millioner

2024
3,1 %
Frigjør 56,3 millioner

2025
2,8 %
Frigjør 56,3 millioner

Reduksjon i fylkesordførers godtgjøring, til 7,5G:
7,5 G betyr 7,5 x grunnbeløpet i folketrygden, som tilsvarer 797 992,-.
Dersom vi kutter i godtgjøringen, betyr det en besparelse på 2,6 millioner kroner per år, siden all
godtgjøring til folkevalgte beregnes ut fra fylkesordførers godtgjøring.
Tilleggsproposisjon fra Støre-regjeringen:
Etter valget har ny regjering fremmet tilleggsproposisjon som bevilger 32,7 millioner mer til
Innlandet fylkeskommune. Dette har ikke administrasjonen med i sitt forslag, derfor legger vi det inn
i vårt forslag.

Kompetanse
Avsetting av midler til å opprettholde linjer
Fylkestinget har vedtatt at dersom det skal igangsettes linjer som det ikke er nok søkere på, men som
av ulike grunner etter normtallsmodellen fortsatt settes i gang, så skal ikke det tas av rammen til
kompetanseområdet. Derfor foreslår Rødt å sette av midler, slik at vi kan igangsette linjer som er av
stor betydning for lokalsamfunnet.
Dersom midlene ikke blir brukt opp et år, settes det av på fond, slik at det kan brukes til igangsetting
året etter ved behov.
Institusjonsundervisning
I 2021 ble det vedtatt et kutt til institusjonsundervisning, og vi foreslår i år også å fjerne kuttet.
Driftstilskudd folkehøgskoler
Fylkestinget har vedtatt at fylkeskommunen fortsatt skal være eier av Toten Folkehøgskole og
Ringebu Folkehøgskule, men at vi ikke lengre skal gi driftstilskudd.
Rødt foreslo, sammen med flere, å opprettholde driftstilskuddet fram til NOU-en om
folkehøgskolenes rolle er ferdig høsten 2022. Derfor foreslår vi i vårt budsjettforslag å opprettholde
driftstilskuddet ut 2023.
Kompetansemidler fagopplæring
I 2021-budsjettet ble det vedtatt å redusere rammen til kompetansemidler fagopplæring. Vi foreslår
å reversere kuttet.
Jobbsjansen B

Jobbsjansen B fikk øremerkede tilskudd før, men fra i fjor ble dette lagt inn i rammeoverføringene til
fylkeskommunen. Det betyr i praksis en saldering, og vi foreslår derfor særskilte midler til tiltaket.
Spesialundervisning
Selv om det med færre elever sies at det trengs mindre til spesialundervisning, så reverserer vi kuttet
da vi mener det trengs midler på dette området.
Tilskudd til lærlinger med særskilt behov
Vi legger inn en sum som skal gå til tilskudd til læringer med særskilt behov. Dette vil gjøre det
enklere for virksomheter å ta inn lærlinger med særskilt behov.
Privatisteksamensavgift
I Oppland får voksne med rett til videregående opplæring dekt privatisteksamensavgift. I tillegg får
voksne med rett, som er i rus- eller psykiatribehandling, dekket det. Dette utgjorde for Opplands del
en kostnad på 200 000 i året. Dette mener vi er et viktig tiltak for å få flere til å bestå videregående
opplæring, og komme seg ut i arbeidslivet. Vi foreslår derfor å utvide ordningen til å også gjelde
Hedmark.
Støtte til prosjekt avansert CNC-maskinering
Læringsfabrikken på Raufoss har søkt fylkeskommunen om støtte til et prosjekt for å rekruttere flere
til avansert CNC-maskinering. Dette mener vi er viktig, fordi industriarbeideren er viktig i det grønne
skiftet. Vi foreslår derfor å legge inn støtte til prosjektet, over en 4årsperiode, og deretter evaluere
det.
Driftstilskudd Læringsfabrikken
Læringsfabrikken har også søkt om driftstilskudd, og vi mener det er riktig at fylkeskommunen gir et
slikt tilskudd, på bakgrunn av den rollen Læringsfabrikken har, både med tanke på at elever på VGS
benytter seg av de, at lærlinger gjør det, at Fagskolen Innlandet bruker de, og fordi det drives med
etter- og videreutdanning, som er viktig i et arbeidsliv som er i stadig endring.
Erfaringene fra Læringsfabrikken bør spres til flere deler av arbeidslivet og yrkesfagene.
Elev- og lærlingombud
Vi foreslår å øke tilskuddet til elev- og lærlingombudet, slik at det er på samme nivå med det som
fylkestinget har foreslått tidligere.
Fagbrev på jobb
Fagbrev på jobb er en viktig ordning for å sørge for at de som ikke har formell kompetanse, men
realkompetanse kan få tatt et fagbrev. Arbeidslivet er i rask endring, og med en formell kompetanse i
bunn, har arbeidstakerne bedre muligheter ved omstillinger og endringer, og større muligheter til å
ta etter- og videreutdanning. Dette bør det satses på i årene som kommer. Vi legger derfor inn
penger til dette i vårt budsjett.
Tiltak IKO
IKO står for «Identifisering, kartlegging og oppfølging», og er en metode som de videregående
skolene jobber etter, for å gi ekstra oppfølging til elever som står i fare for å falle ut av videregående.
Å administrere ordningen er i seg selv kostbart, men verdt det, når vi ser at resultatene av det gjør at
flere fullfører og består videregående opplæring. Vi foreslår derfor en søkbar ordning, der skolene

som gjennomfører ulike tiltak gjennom IKO-ordningen, kan søke om midler til å få dekt deler av
kostandene det fører med seg å gjennomføre tiltakene.
Halvering av kutt i konsulentbruk
Da Rødt i 2021 foreslo kutt i konsulentbruk, var vår tanke at det skulle gå til å redusere unødvendig
konsulentbruk i fylkeskommunen. Vår tanke var likevel ikke at dette skulle være et rammekutt, men
at pengene man sparer på redusert konsulentbruk skulle brukes til å bygge kompetansen i egen
organisasjon. Vi forstår at det i noen tilfeller er nødvendig å leie inn eksterne, dersom det er
enkeltoppdrag som gjøres en gang, og som det ikke er nødvendig at vi har kompetanse på i egen
organisasjon. Vi foreslår derfor å halvere kuttene i konsulentbruk, slik at vi kan jobbe for å bygge
internt kompetanse på de områdene det går an å gjøre det på.
Styrking av rammeområdet
Vi foreslår en generell styrking av rammeområdet.

Tannhelse
Stabiliseringstillegg tannleger
Rødt har vært med å stemme for et stabiliseringstillegg til tannleger, og legger dette inn i
budsjettforslaget vårt.
Tannlegevakt
Tannlegevaktordningen er et forslag vi hadde inne i vårt budsjettforslag i fjor, som vi viderefører til
årets forslag.
Halvering av kutt i konsulentbruk
Da Rødt i 2021 foreslo kutt i konsulentbruk, var vår tanke at det skulle gå til å redusere unødvendig
konsulentbruk i fylkeskommunen. Vår tanke var likevel ikke at dette skulle være et rammekutt, men
at pengene man sparer på redusert konsulentbruk skulle brukes til å bygge kompetansen i egen
organisasjon. Vi forstår at det i noen tilfeller er nødvendig å leie inn eksterne, dersom det er
enkeltoppdrag som gjøres en gang, og som det ikke er nødvendig at vi har kompetanse på i egen
organisasjon. Vi foreslår derfor å halvere kuttene i konsulentbruk, slik at vi kan jobbe for å bygge
internt kompetanse på de områdene det går an å gjøre det på.
Styrking av rammeområdet
Vi foreslår en generell styrking av rammeområdet.

Kultur
Styrke ordningen med Kulturkortet
Vi vil at ordningen med Kulturkortet skal gjelde hele Innlandet, og at bygdekinoene også skal være
inkludert. Det trengs mer midler til ordningen, som vi legger inn i vårt alternative budsjettforslag.

DKS/Kriblemidler
Ordningen med «Kriblemidler», med deltakelse for både kunstnere og elever, ble vedtatt avviklet i
2021. Vi foreslår å gjeninnføre det, i tråd med fjorårets budsjettforslag fra Rødt.
Utviklingsmidler innen kunst og kultur
Utviklingsmidler innen kunst og kultur ble vedtatt kuttet med 200 000 i 2021-budsjettet, og vi
foreslår å fjerne kuttet.
Tilskudd innen kulturarv
Tilskudd innen kulturarv ble foreslått redusert med 200 000 i 2021-budsjettet, og vi foreslår å fjerne
kuttet som ble gjort i fjor.
Tilskudd Innlandet idrettskrets
I 2021 ble tilskudd til Innlandet idrettskrets redusert med 500 000, vi foreslår å øke tilskuddet
tilsvarende.
Fjerne kutt i antall egenproduksjoner DKS
Vi fjernet kuttet som er foreslått på antall egenproduksjoner i Den Kulturelle Skolesekken.
Støtte til industrimuseet på Raufoss
Vi ønsker å styrke arbeidermuseene, for å kunne formidle en viktig del av Norges historie,
arbeiderhistorien og dens betydning for utviklingen av velferdssamfunnet vi har i dag.
Redusert kutt til store arrangementer
Det er foreslått rammereduksjon til store arrangementer, vi fjerner denne reduksjonen i vårt forslag.
Støtte til ANNO – Forfattersatsing
Pilotprosjektene i forfattersatsingen er knyttet til tre ulike forfattere: 1. Rolf Jacobsen Utvikling og
utprøving av alternative driftsmodeller for et Rolf Jacobsen-senter i Skappels gate 2 på Hamar. 2.
Hans Børli Strategisk videreutvikling av samarbeidet mellom Anno museum, Eidskog kommune og
Hans Børli-selskapet. 3. Levi Henriksen Utvikling og utprøving av formidlingstiltak for skrivestuen som
er etablert på Kongsvinger museum. Målet med pilotprosjektene er å videreutvikle arbeidet med
disse tre markante forfattere fra midten av 1900-tallet og fram til i dag. På lengre sikt har Anno
museum et mål om å etablere en varig, intern organisering av sitt forfatterarbeid, med øremerkede
fagstillinger i alle fire museumsregioner. Pilotprosjektene er et ledd i å prøve ut en slik organisering.
Halvering av kutt i konsulentbruk
Da Rødt i 2021 foreslo kutt i konsulentbruk, var vår tanke at det skulle gå til å redusere unødvendig
konsulentbruk i fylkeskommunen. Vår tanke var likevel ikke at dette skulle være et rammekutt, men
at pengene man sparer på redusert konsulentbruk skulle brukes til å bygge kompetansen i egen
organisasjon. Vi forstår at det i noen tilfeller er nødvendig å leie inn eksterne, dersom det er
enkeltoppdrag som gjøres en gang, og som det ikke er nødvendig at vi har kompetanse på i egen
organisasjon. Vi foreslår derfor å halvere kuttene i konsulentbruk, slik at vi kan jobbe for å bygge
internt kompetanse på de områdene det går an å gjøre det på.

Styrking av rammeområdet
Vi foreslår en generell styrking av rammeområdet.

Fylkesveger
Midler til drift og vedlikehold av fylkesveger
Vi har et etterslep på vedlikehold av fylkesveger, og foreslår derfor ekstra midler til dette.
Redusering av kutt til trafikksikkerhetsutvalget
Vi foreslår å redusere kuttet til trafikksikkerhetsutvalget, som er foreslått av administrasjonen.

Kollektivtransport
Utredning av egenregi
Det er vedtatt at det skal utredes fremtidig organisering av kollektivtransporten, og herunder om vi
skal organisere det i egen organisasjon. Vi avsetter derfor midler til utredningen, som etter vedtaket
skal være ferdig innen mars 2022.
Styrking av rammeområdet
I stedet for kutt i kollektivtilbudet, foreslår vi en styrking.
TT-ordning
Vi foreslår å redusere kuttet til TT-ordningen.
Kunde- og informasjonssenteret Folldal
Det ble gjennomført et kutt i 2021-budsjettet, knyttet til digitalisering av kunde- og
informasjonssenteret i Folldal. Vi foreslår å redusere kuttet.
Redusert kutt kollektivtilbud bevegelige helligdager
Det er foreslått å kutte i bestillingsruter på bevegelige helligdager. Dette mener vi er feil, da det betyr
at det blir vanskeligere for flere å komme seg rundt på disse dagene. Vi foreslår derfor å fjerne
kuttet.
Halvering av kutt i konsulentbruk
Da Rødt i 2021 foreslo kutt i konsulentbruk, var vår tanke at det skulle gå til å redusere unødvendig
konsulentbruk i fylkeskommunen. Vår tanke var likevel ikke at dette skulle være et rammekutt, men
at pengene man sparer på redusert konsulentbruk skulle brukes til å bygge kompetansen i egen
organisasjon. Vi forstår at det i noen tilfeller er nødvendig å leie inn eksterne, dersom det er
enkeltoppdrag som gjøres en gang, og som det ikke er nødvendig at vi har kompetanse på i egen
organisasjon. Vi foreslår derfor å halvere kuttene i konsulentbruk, slik at vi kan jobbe for å bygge
internt kompetanse på de områdene det går an å gjøre det på.

Næringsutvikling og internasjonalt samarbeid

BIO-midler
Vi står fortsatt i en krevende situasjon for arbeidslivet, og står muligens framfor nye runder med
permitteringer. Derfor foreslår vi å opprettholde en ekstraordinær pott til BIO-midler(bedriftsintern
opplæring).
Fylkeskommunale næringsutviklingsmidler
I 2021 ble de fylkeskommunale næringsutviklingsmidler til næringssvake kommuner redusert med 5
millioner. Vi foreslår å redusere dette kuttet, og også styrke ordningen med ytterligere midler.
Halvering av kutt i konsulentbruk
Da Rødt i 2021 foreslo kutt i konsulentbruk, var vår tanke at det skulle gå til å redusere unødvendig
konsulentbruk i fylkeskommunen. Vår tanke var likevel ikke at dette skulle være et rammekutt, men
at pengene man sparer på redusert konsulentbruk skulle brukes til å bygge kompetansen i egen
organisasjon. Vi forstår at det i noen tilfeller er nødvendig å leie inn eksterne, dersom det er
enkeltoppdrag som gjøres en gang, og som det ikke er nødvendig at vi har kompetanse på i egen
organisasjon. Vi foreslår derfor å halvere kuttene i konsulentbruk, slik at vi kan jobbe for å bygge
internt kompetanse på de områdene det går an å gjøre det på.

Samfunn, plan og miljø
Likestillingsmidler
Det ble i fjorårets budsjett foreslått at de særskilte midlene til likestillingsarbeid ble innarbeidet i
oppfølgingen mot kommunene, men vi foreslår at det skal beholdes som en særskilt ordning.
Tilskuddsmidler til folkehelse
Vi foreslår å styrke tilskuddsmidler til folkehelse, med samme sum det ble redusert med i 2021.
Tilskudd samfunnsnyttige organisasjoner
Vi ønsker å beholde tilskuddsordningen som samfunnsnyttige organisasjoner kan søke på, som ble
avviklet i budsjettvedtaket i desember 2021.
Halvering av kutt i konsulentbruk
Da Rødt i 2021 foreslo kutt i konsulentbruk, var vår tanke at det skulle gå til å redusere unødvendig
konsulentbruk i fylkeskommunen. Vår tanke var likevel ikke at dette skulle være et rammekutt, men
at pengene man sparer på redusert konsulentbruk skulle brukes til å bygge kompetansen i egen
organisasjon. Vi forstår at det i noen tilfeller er nødvendig å leie inn eksterne, dersom det er
enkeltoppdrag som gjøres en gang, og som det ikke er nødvendig at vi har kompetanse på i egen
organisasjon. Vi foreslår derfor å halvere kuttene i konsulentbruk, slik at vi kan jobbe for å bygge
internt kompetanse på de områdene det går an å gjøre det på.
Styrking av rammeområdet
Vi foreslår en generell styrking av rammeområdet.

Administrasjon og fellestjenester

Eiendomsforvaltning
Vi har et etterslep på vedlikehold av bygningsmassen til fylkeskommunen, som vi foreslår ekstra
midler til å få gjort noe med.
Avsetting til omstillingsfond – Lønnsharmonisering
Det er vedtatt en gjennomgang av om det er likt lønn for likt arbeid i Innlandet fylkeskommune. Slik
vi forstår det er det uenigheter mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte i denne saken, og vi foreslår
derfor å sette av midler som kan brukes til lønnsharmonisering.
Halvering av kutt i konsulentbruk
Da Rødt i 2021 foreslo kutt i konsulentbruk, var vår tanke at det skulle gå til å redusere unødvendig
konsulentbruk i fylkeskommunen. Vår tanke var likevel ikke at dette skulle være et rammekutt, men
at pengene man sparer på redusert konsulentbruk skulle brukes til å bygge kompetansen i egen
organisasjon. Vi forstår at det i noen tilfeller er nødvendig å leie inn eksterne, dersom det er
enkeltoppdrag som gjøres en gang, og som det ikke er nødvendig at vi har kompetanse på i egen
organisasjon. Vi foreslår derfor å halvere kuttene i konsulentbruk, slik at vi kan jobbe for å bygge
internt kompetanse på de områdene det går an å gjøre det på.

Lån, renter og avdrag:
På bakgrunn av at vi reduserer netto driftsresultat, som i administrasjonens forslag skal brukes til
egenfinansiering av lån, betyr det både at vi foreslår økt låneopptak, og at det fører til økte renter og
avdrag på lån.
Økt låneopptak:
År
Økt låneopptak
Totalt låneopptak

2022
75 993 000
598 108 930

2023
75 902 000
613 714 000

2024
55 119 000
449 313 000

2025
55 811 000
387 112 000

Økte renter og avdrag, som må dekkes fra driftsbudsjettet:
2022
4,56 mill.

2023
4,554 mill.

2024
3,306 mill.

2025
3,348 mill.

