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Endringsforslag fylkesutvalget 13.04.21 
 
Sak 41 - Eiendomsstrategi - kriterier for god eiendomsforvaltning i Innlandet fylkeskommune 
Fra MDG 
Tilleggsforslag punkt 1: 
legge til: “og funn fra rapporten «Bevar bygg - bevar klima», nederst i setningen, slik at setningen 

blir: 

«1. For å sikre et godt verdibevarende vedlikehold, effektive og miljøvennlige nybygg og en målrettet 

utvikling av fylkeskommunens eiendomsmasse, utarbeider eiendomsavdelingen en eiendomsstrategi 

basert på FNs bærekraftmål, Innlandsstrategien, kriteriene i Eikelandsutvalgets veileder NOU 

2004:22 velholdte bygg gir mer til alle og funn fra rapporten Bevar bygg - bevar klima.» 

Ikke fra forslaget: 

Rapporten «Bevar bygg  - bevar klima» er bestilt av fylkeskommunen, og linken i forslaget peker til 

fylkeskommunens egen hjemmeside. 

Forslaget går ut på å vedta å bruke rapporten aktivt inn i arbeidet med eiendomsstrategien. 

 

Fra H og FrP: 

Nytt punkt 4: 

Fram til sluttbehandling i 2022 bes fylkeskommunedirektøren ha en kritisk gjennomgang av 

all fylkeskommunal eiendom ihht. tidligere vedtak. Det innebærer all bygningsmasse, alt 

landbruks- og grunnareal samt all skog og evt. annen eiendom. Vurderinger som skal gjøres i 

prosessen er hvorfor fylkeskommunen eier og om eierskapet er relevant/hensiktsmessig for 

framtidig drift. 

 

Nytt punkt 5:  

Fylkesutvalget orienteres løpende slik at fylkestinget underveis eller i forbindelse med 

budsjettbehandling kan ta stilling til evt. avhending av eiendom. 

 

Nytt punkt 6: 

Fylkeskommunedirektøren bes legge fram en særskilt oversikt over de videregående skolene 

i Innlandet og hvordan bygningsmassen best forvaltes og brukes i kommende år samt en 

vurdering av volumet ifht. behov.  

 

Sak 42 - Utbygging av rv.4 Roa-Gran grense - behov for nytt garantivedtak 
Fra FrP 
Alternativt forslag:  
1. Bompengefinansiert vegutbygging er rammer hardest de som har minst, fordeler 
finansieringsbyrden ujevnt, og gir næringslivet en konkurranseulempe som særlig rammer 
næringsdrivende og sysselsatte i distriktene. Innlandet fylkeskommune mener primært at 

https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/oppgradering-gir-klimagevinst.28353.aspx
https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/oppgradering-gir-klimagevinst.28353.aspx
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2004-22/id387767/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2004-22/id387767/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2004-22/id387767/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2004-22/id387767/
https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/oppgradering-gir-klimagevinst.28353.aspx
https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/oppgradering-gir-klimagevinst.28353.aspx


2 
 

staten må finansiere vegutbygging uten ekstrabeskatning av bilistene gjennom 
brukerbetaling 
 
2. Bompengebelastningen i Innlandet er stor og Innlandet fylke bærer allerede et betydelig 
garantiansvar for statens veger. Fylkesutvalget i Innlandet ber derfor Vegfinans AS utarbeide 
løsninger som gjør at Staten er garantist- og finansieringsansvarlig for gjeldende veiprosjekt. 
 

Sak 47 - Praktisering av Omstillingsdokumentet - i forbindelse med pandemien 

Fra Ap og Sp 

Punkt 5: 
Fylkeskommunedirektøren gis fullmakt til, etter drøfting med de tillitsvalgte, å vedta når denne 

delen av ordningen igangsettes igjen. Det understrekes at endringen skjer som følge av pandemien, 

og at når pandemien er over er forutsetningene automatisk tilbake til den situasjonen avtalen 

opprinnelig ble inngår for.  

 

Sak 49 – Fritak Anne-Marte Kolbjørnshus 

Fra Ap 

Nytt medlem i fylkesutvalget: Mona Cicilie Stormoen 

Ny 7. vara til fylkesutvalget: Anne-Marte Kolbjørnshus 

Nytt medlem i utvalg for samferdsel: Anne-Marte Kolbjørnshus 

Nytt medlem i administrasjonsutvalget: Mona Cicilie Stormoen 

Representant regionråd Gjøvik: Mona Cicilie Stormoen 

Representant regionråd Hadeland: Mona Cicilie Stormoen 

Nytt medlem representantskap GIV IKS: Hans Kristian Enge 

Forslag representant rovviltnemnd region 3: Anne Thoresen 

Arbeidsgruppe regional plan for inkludering: Anne Thoresen, leder 

Samisk råd: Kjerstin Lundgård 

Styringsgruppe ATP Gjøvik: Mona Cicilie Stormoen 


