
 

 

 

Endringsforslag fylkesutvalget 09.03.21 

 

Sak 21 - Styringsdokument for reiselivet i Innlandet 

Fra Ap og Sp 

Tilleggspunkt i vedtaket: 

Fylkesutvalget peker særlig på det som står i styringsdokumentet om at natur- og kulturopplevelser 

som bidrar til helårsarbeidsplasser prioriteres, og er opptatt av tett kobling til kulturstrategien som 

utarbeides og øvrige styringsdokumenter.  

Følgende i styringsdokumentet tas inn som tillegg til vedtak i HU for næring under 2.2 Handlekraftige 

destinasjonsselskap som et verktøy for å nå målene: 

Fylkeskommunen forutsetter at destinasjonsselskapene har tilstrekkelig kompetanse til å ivareta de 

ovennevnte oppgavene. For å få til det, vil fylkeskommunen stimulere til en struktur med regionale 

(1) destinasjonsselskaper som besitter høy kompetanse, har stabil økonomi og medlemsmasse, er 

framtidsrettet og prioriterer gode samarbeidsformer både mellom medlemmer og 

destinasjonsselskaper imellom. Målet er å få en stabil struktur for hele Innlandet. 

Fylkeskommunen kan bistå for å få til en god organisasjonsstruktur. Næringen må vedta organisering 

ut fra sine behov. Fylkeskommunens ambisjon er å få på plass en organisasjonsstruktur som gir gode 

fagmiljø, skaper fellesskap og som sammen jobber for et bærekraftig og framtidsretta reiseliv i hele 

Innlandet.  

 

Sak 22 – Handlingsprogram for fylkesveg 2022-25/27 - Høring 

Forslag til vedtak fra Ap og Sp 

1. Forslag til Handlingsprogram for fylkesveger 2022– 2025 (27) sendes kommuner og andre berørte 

instanser på høring med frist 22. mai 2021. 

2. Fylkesutvalget understreker at endelig prioritering av tiltak og fordeling av økonomisk ramme vil 

bli foretatt etter høringen når innkomne høringsuttalelser er vurdert.  

Fylkesutvalget varsler at etter høringen vil programområdet utbedringsprogram reduseres og 

programområdet utbedring styrkes, med utgangspunkt i høringsinnspillene. 

3. Handlingsprogrammet for fylkesveger 2022-25 (27) forutsettes endelig vedtatt av fylkestinget i 

oktober 2021. 

4. Fylkesutvalget kan ikke se at kostnadsreduksjon på de mest kostnadskrevende tiltakene på GS er 

godt nok synliggjort og i samsvar med vedtak av 27/01/2021. Fylkesutvalget har forståelse for 

tidsbruken i vurderingene og for at dette må komme i en forprosjektfase. Fylkesutvalget ønsker 

ytterligere gjennomgang med fokus på kostnadsreduserende tiltak i forprosjektfasen, med 

påfølgende politisk behandling, før tiltakene blir stadfestet inn i handlingsplanen. Fokus og politisk 

ønske om ytterligere kostnadsreduksjon etter prinsippet godt nok, må synliggjøres i 

høringsdokumentet. 



5. Fylkesutvalget ønsker en bedre beskrivelse av distriktenes utfordringer og muligheter jfr. 

Brantzæg- og Norman-utvalget i Handlingsprogrammet. Dette tas inn som eget punkt på lik linje med 

by- og tettstedsutvikling.  

6. Fylkesutvalget ber om at vegens standard i større grad blir vekta i vedlikeholdsprioriteringene. 

7. Vedtatte endringer innarbeides i planen før den sendes ut på høring. 

Tillegg til pkt. 5.3 Samfunnssikkerhet og beredskap (side 40 i Handlingsprogrammet) Det innarbeides 

et eget kapittel om fylkesveger som er nødvendige og må tas i bruk ved nødsituasjoner når landets 

viktigste ferdselsårer blir stengt. Som oppfølging utarbeides det nødvendige planløsninger i 

samarbeid med Statens vegvesen og det forutsettes at SVV tar kostnadene ved dette. Planen skal 

også inneholde kostnader ved de nødvendige utbedringer som må gjøres for at disse 

beredskapsveier kan fungere tilfredsstillende for normal trafikk. 

Fylkeskommunen starter arbeidet med at Staten ved vegvesenet dekker de nødvendige kostnadene 

ved utbedring av disse beredskapsveier. 

 

Sak 26 - Bedriftsintern opplæring 2021 

Tilleggsforslag fra Ap og Sp 

5 millioner avsatt i budsjettet til BIO/koronatiltak disponeres i sin helhet til BIO midler. 

Korona-situasjonen skal prioriteres ved tildelinger. 

 

Sak 28 - Interreg Sverige-Norge 2021-2027 forslag til programmets tematiske innretning 

Fra FrP 

Tilleggsforslag punkt 4 

Bidra til å kartlegge og redusere rammevilkår som virker konkurransehemmende.  

 

Sak 29 - Høring - private aktører i velferdsstaten 

Fra H og FrP: 

Nytt punkt 1: 

Fylkesutvalget mener det er viktig å få klarlagt effekten av å konkurranseutsette velferdstjenester. 

 

Fra Ap, Sp og SV: 

Nytt forslag til vedtak: 

1. Fylkesutvalget ønsker å støtte sterke fellesskapsløsninger og ikke en utvikling der en stadig større 

andel av offentlige tjenester eies og drives av kommersielle konsern. Vi vil arbeide for at ansvar og 

drift av viktige offentlige tjenester fortsatt skal ligge til kommuner, fylkeskommuner og stat. 

2. Fylkesutvalget ser betydningen av å få kartlagt de samfunnsøkonomiske konsekvenser ved å 

konkurranseutsette velferdstjenester, slik at man sikrer en optimalisert bruk av fellesskapets midler 

og at overskudd i private leveranser ikke går på bekostning av kvalitet i tjenester.   

3. Fylkesutvalget støtter utvalgets anbefalinger med følgende merknader:  



- Fylkesutvalget støtter utvalgets mindretall knyttet til økt transparens om eierskap, organisering og 

økonomi.  

- Fylkesutvalget mener at kommersielle aktører innen barnevern bør avgrenses fra å levere tiltak på 

hele eller deler av barnevernsområdet, i tråd med mindretallet ved Bjerkan, Vislie og Røtnes.  

- Fylkesutvalget støtter mindretallets syn i 27.7 om ideelle aktører.  

 

Sak 31 - Høring - videreutvikling av Sykehuset Innlandet HF 

Fra Ap og Sp 

Ap og Sp foreslår ny innstilling fra fylkesutvalget til fylkestinget: 

Saken legges fram til fylkestinget uten innstilling.  

 

 

 

 


