
Innspill til Økonomiplan og budsjett fra Miljøpartiet De Grønne. 

Vi er av den oppfatning av det generelt sett er god administrativ og politisk styring i fylkeskommunen 

vår. Vi vil allikevel fremme forslag vi mener vil være en ytterligere forbedring av dokumentet slik det 

foreligger p.t. Av erfaring vet vi det kommer en justering fra posisjonen, og vi ønsker at følgende 

punkter enten kan tas inn eller vurderes som mulig tillegg når vi skal behandle budsjettet i fylkestinget. 

Forslagene er nummererte for enkel referanse. Vi vil berømme administrasjonen og politikere for å ha 

evnet å omstille raskt og effektivt gjennom en krevende situasjon i året som har godt. Samtidig vil vi 

vektlegge det økonomiske og effektive potensialet innenfor digital møteavvikling.  

 
Administrasjon/Eiendom  

1. Fra siste halvdel 2021 skal det i relevante saker skal det tallfestes hvilke konsekvenser saken 

har for klima og miljø. Målsetningen for vedtaket må være at direkte og indirekte 

klimagassutslipp kan vektlegges tungt i større bygg og vedlikeholdstiltak. Her er også 

materialbruk, gjenbruk av trefiber, betong og andre sirkulære løsninger relevante. (Fordrer 

trolig styrking av samfunn, plan og miljø 0.5 MNOK, hentes fra klimafondet). 

2. Fylkesrådmannen bes foreta en lønnsomhetsberegning av å innføre solcelleanlegg som følger 

sola ved alle fylkeskommunens større bygninger som de videregående skolene og 

fylkeshusene våre. Det forberedes en sak første halvdel 2021 som synliggjøre 

investeringsutgifter, besparelser drift og avskrivningstid.  

3. Fylkesrådmannen bes beregne mulige innsparinger for fylkeskommunens drift ved å gjøre 

digitale møter til standard møteform, dvs. ved alle tilfeller der å møte fysisk vil innebære 

reising og det å møtes digitalt ikke innebærer vesentlige ulemper.  

Utdanning 

4. Det er særdeles uheldig med varlet kuttforslag innenfor integrering. Fylkesrådmannen bes 

foreta en vurdering på om statlige overføringer kan gis til gruppe: Jobbsjansen del B (kombi), 

etablererveiledning til innvandrere og mentor og traineeordningen.  

Kultur 

5. Fylkesrådmannen bes avholde midler til symfoniorkestrene i Innlandet, og se dette i 
sammenheng med andre tiltak innenfor Musikk Innlandet. (innenfor rammen) 

 

Samferdsel 

6. Fylkestinget ber fylkesrådmannen utarbeide en sak om veiinspeksjon ved bruk av kamera på 
rutebuss. (Innenfor drift fylkesveg) 

7. Fylkesrådmannen kommer tilbake til utvalg for samferdsel med en trappetrinns modell med 
sikte på å innføre biodrivstoff i vinterdrift og -vedlikehold, etter dialog med entreprenører og 
produsenter av biodrivstoff. (2 MNOK fra klimafond) 

 

Samfunn, plan og miljø 

8. Arbeidet med å avklare grunnlag og kostnader for arealregnskap for innlandssamfunnet 

forseres moderat og hensiktsmessig (0.1 MNOK klimafond). 
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