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HØYRES FORSLAG SAK 162/20 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021-2024 

Høyres forslag 162/20  

Fylkesbudsjett 2021-2024 Innlandet fylkeskommune 
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Fylkestinget vedtar driftsbudsjettet for 2021 og planleggingsrammer for årene 2022-2024 iht. 

følgende budsjettskjemaer: 

- §5-4 Bevilgningsoversikt - drift (1A) 

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

Innenfor rammeområdene er det lagt til grunn avvikling og utfasing av ulike driftstilskudd, 
tilskuddsordninger mv., slik det fremgår av tabellen i saksframlegget, med endringer som 
fremgår av tabellen under (mill. kroner): 

 

 

 

2021 2022 2023 2024

Skole Videreføre og utvide (fra 22) Helserådgiver 1,35 6,20 6,20 6,20

Reversere kutt voksenopplæring 5,00 8,00 10,00 10,00

Tilpasning av struktur - videregående opplæring -20,00 -40,00 -40,00

Kultur Utsette og redusere avsetning til arr.fond -2,00 1,50

Redusert avsetning til Innlandsmodellen bygningsvern -0,50 -0,50 -0,50 -0,50

Utsettelse av forprosjekt folkedans til 22 med mindre reduksjon -2,00 1,50

Reduksjon adm og fellesutgifter kultur -0,75 -0,75 -1,00 -1,00

Reversere kutt driftsstøtte bob- og akebane/Øyer 1,20 1,20 1,20 1,20

Justering kunstproduksjon -1,50 -3,00 -3,00 -3,00

Veg Justering adm og fellesutg -1,00 -2,00 -2,00 -2,00

Næring Adm og fellesutg -1,00 -1,50 -1,50 -2,00

Reversere kutt Driftsstøtte forsvarskoordinator 0,40 0,40 0,40 0,40

Reversere kutt Driftsstøtte samhandlig NTNU 1,00 1,00 1,00 1,00

Reversere kutt i Driftsstøtte Vitensenteret 0,70 1,00 1,00 1,00

Reversere kutt og styrke fylkeskommunale næringsutv.midler 5,00 5,00 5,00 5,00

Opprettholde fylkeskommunal støtte til bredbånd, prioritert til 

kommuner som ikke omfattes av tidligere fondsavsetninger for 

bredbåndsutbygging

10,00 7,50 7,50 5,00

Samf.utv/pl/miljø Adm og fellesutg -0,50 -0,75 -1,00 -1,00

Klimamesterskap - utgår -0,20 -0,20 -0,20 -0,20

Klimavennlig tettstedsutvikling - ivaretas av ordinær virksomhet -0,40 -0,40

Redusert ramme regionale planer (totalt foreslått 4,25) -0,50 -0,50

Årlig klimaseminar for kommunene - utgår -0,20 -0,20 -0,20 -0,20

Nytt tiltak for stimuering av økt kommunalt samarbeid 2,00 2,00 2,00 2,00

korreksjon for endringer ført mot fond 0,80 0,80 0,40 0,40

Div Innsparing generelt - færre reiser og økt digitalisering -4,00 -4,00 -4,00 -4,00

Økede lånekostnader for investeringer i fylkesveier 4,00 8,00 9,00

Sum Netto effekt endringer 13,40 6,30 -11,20 -12,70

Inndekning: Netto avsetning/bruk - omstillingsfondet -13,40 -6,30 11,20 12,70

Endringer i driftsbudsjettet
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2. Det etableres et nytt klimafond for Innlandet fylkeskommune. Gjenstående beløp på tidligere 
ENØK-fond, fond knyttet til Grønt skifte og Grønn politikk utforming, samt El-
bil/ladeinfrastruktur overføres til klimafondet.  
 

3. Fylkesrådmannen legger frem en egen sak for fylkestinget om konsekvensene av at 
fylkeskommunen avslutter sitt driftstilskudd til folkehøyskolene. 
 

4. Fylkestinget vedtar investeringsbudsjettet for 2021 og planleggingsrammer for årene 2022-2024 

iht. følgende budsjettskjemaer: 

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

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

 

med følgende endringer: 

 

 
 

 

5. Fylkestinget godkjenner et låneopptak på kr 466.843.333 med en avdragstid på inntil 30 år – til 

finansiering av investeringer i 2021.  

 

6. Fylkesrådmannens viderefordeling av fylkestingets vedtatte budsjettrammer skal baseres på de 
mål, premisser og føringer som framgår av fylkesbudsjettet. 

 

  

Endringer i investeringsbudsjettet (mill. kroner)

2021 2022 2023 2024

Reduserte investeringer klima/miljø -6,5 -6,5 -6,5 -4,0

Økte fylkesveginvesteringer 100,0 100,0

Sum endringer -6,5 93,5 93,5 -4,0

Finansiert slik:

Bruk av lån -5,4 77,9 2,9 -3,3

Mvakompensasjon -1,1 15,6 15,6 -0,7

Egenfianansiering -salg av FH2 75,0

Sum finansiering -6,5 93,5 93,5 -4,0
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En økonomiplan for bærekraftig utvikling og drift 
 

Høyres forslag til budsjett og økonomiplan 2021-2024 tar utgangspunkt i rådmannens fremlagte forslag 

og balanserer i løpet av fireårsperioden i tråd med innstillingen. 

Innlandet er et stort fylke med byer, tettsteder, og små bygdesamfunn. Fra flatbygdene i det sentrale 

østlandsområdet, til skog og fjell i distriktene, preges fylket av store variasjoner i både utfordringer og 

muligheter. Deler av fylket kjennetegnes av urbant byliv og høyteknologisk industrinæring. I andre deler 

farges hverdagen av naturen som næringsgrunnlag med jord- og skogbruk, foredlingsbedrifter, reiseliv 

og turisme. Vi er et fylke med stort mangfold, spennvidde og potensial. 

Befolkningsutviklingen i Innlandet varierer. Områder med nærhet til Oslo opplever vekst, mens store 

deler av fylket har utfordringer med synkende folketall og økende gjennomsnittsalder. Ulikt 

næringsgrunnlaget, naturgitte forutsetninger, og forskjellig demografisk utvikling, krever ulike politiske 

løsninger i ulike deler av fylket. 

Størrelsen og mangfoldet er vår styrke. Høyre mener det viktigste fylkeskommunen kan gjøre for å 

utløse vekstpotensialet, er å sikre gode og forutsigbare rammevilkår. Vi må føre en politikk som lar 

byene våre tiltrekke seg vekst og hevde seg i konkurransen med andre byer i det sentrale 

østlandsområdet. 

Fylkeskommunen skal sikre at befolkningen i Innlandet tilbys den utdanningen arbeids- og næringslivet 

har behov for. Fremtidens Innlendinger vil konkurrere i et globalt utdannings- og arbeidsmarked. Det er 

vårt ansvar å sørge for at deres opplæring til enhver tid er konkurransedyktig og holder et kvalitativt 

høyt nivå.  

Fylkeskommunen bør konsentrere sin virksomhet om sine kjerneoppgaver og de oppgavene som krever 

en regional forvaltningsaktør - på tvers av flere kommuner. Det er viktig at fylkeskommunen bidrar til å 

styrke og stimulere til private initiativ og tiltakslyst. Vi skal respektere kommunale vedtak i 

plansammenheng, og kun unntaksvis gripe inn med innsigelse dersom vesentlige nasjonale og regionale 

interesser står på spill. For å bidra til utvikling i hele Innlandet bør fylkeskommunen bidra til at 

fjellområder og utmarksressurser i større grad forvaltes av kommunene. 

Framtidsrettet organisasjon med god drift 
Høyre vil ha en framtidsrettet og effektiv organisasjon i fylkeskommunen, slik at skattebetalernes 

penger brukes på en best mulig måte til det beste for hver enkelt innbygger. Høyre vil benytte 

mulighetene som et sammenslått Innlandet gir til å sikre mer effektiv utnyttelse av fylkeskommunens 

ressurser og sikre bedre tjenester til innbyggerne. 

En ny sammenslått fylkeskommune gir stort rom for å omstrukturere organisasjonen og disponere 

menneskelige ressurser på en mer effektiv måte. Samtidig åpner digitalisering i offentlig sektor for nye 

muligheter å organisere seg på. Høyre mener en av målsettingene med den nye fylkeskommunen i 

Innlandet må være at det skal brukes mindre penger på administrasjon for å frigjøre mer ressurser til 

fylkesveier, videregående skole og den offentlige tjenesteproduksjonen som fylkeskommunen har 

ansvaret for. 
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2020 har vært et krevende år for alle. Fylkeskommunens ansatte har vist stor endringsvilje og 

omstillingsevne. Det lover godt for kommende år med videreføring og forbedring av løsninger og 

arbeidsmåter som er effektive og klimavennlige.  

Økonomiplanperiode 
Innlandet fylkeskommune opererer som de fleste fylker med en 4-årig økonomiplan. For å gjøre gode, 

langsiktige og ansvarlige vedtak i budsjett- og økonomiplanarbeidet foreslår Høyre i tillegg å utarbeide 

15-årige framtidsscenarier. Disse skal skissere planer for ansvarlig drift og investering basert på ulike 

scenarier for samfunnsutvikling i fylkets regioner. De viktigste parametere skal være utvikling i 

demografi og næringsutvikling. Scenariene må beskrive hvordan det enkelte scenario vil påvirke 

økonomiplanen i et 15-årsperspektiv.  

Altså at man lager kalkulasjoner med basis i ulike befolkningsframskrivinger og framskrivinger på 

utvikling i næringslivet.  

 

      



 

5 
 

HØYRES FORSLAG SAK 162/20 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2021-2024 

Regionale utviklingsmidler 
En bærekraftig region har en balansert befolkningssammensetning og forvalter menneskelige ressurser 

og naturressurser for utvikling og verdiskaping nå og i framtiden. Dette vil legge til rette for å holde på 

hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. 

Innlandets største utfordring er fallende folketall og stigende gjennomsnittsalder i befolkningen. 36 av 

våre 46 kommuner - hele 78 prosent - tilhører kategori 4, 5 og 6 på SSB sin sentralitetsindeks og 

defineres som distriktskommuner. Det gir utfordringer for hele fylket, også de 9 kommuner i 

sentralitetskategori 3.  

I NOU 2020:12 «Næringslivets betydning for bærekraftige og levende lokalsamfunn» fastslås det at 

største utfordring for næringslivet er tilgang på folk med rett kompetanse i distriktene. Sentralisering er 

en megatrend som må motvirkes med aktiv politikk. Bostedsattraktivitet er et nøkkelord for at 

ungdommen skal velge å bo i distriktet. Innlandet har mulighet for i mye større grad å utvikle de 

kvaliteter ungdommen etterspør –urbane kvaliteter, kombinert med nærhet til natur og rimeligere 

kostnadsnivå.  

Det handler om å utvikle regionale kraftsentre – småbyer - med den infrastruktur og de tjenester som 

krever et samfunn av en viss størrelse å inneha. Regjeringen har lansert oppstart av arbeid med to for 

Innlandet viktige strategier: En strategi for småbyer og en egen strategi for fjellregionen og innlandet. 

Begge disse strategier skal legges frem våren 2021. Det inviteres bredt til å komme med innspill og 

fylkeskommunene er blant de som inviteres.   

For kommuner og fylker i distrikts-Norge er samfunnsutviklerrollen spesielt viktig. Lokalt og regionalt 

endringsarbeid er krevende. Innlandet fylkeskommune som regional utvikler må derfor være motivator, 

koordinator og drivkraft for regionene i fylket for å få disse til å jobbe med bostedsattraktivitet, 

småbyutvikling og generell samfunnsutvikling basert på regionens forutsetninger. 

Rammeverket for fordeling av regionale utviklingsmidler må avspeile dette arbeidet.  

 

Videregående opplæring 
En av fylkeskommunens viktigste oppgaver i tillegg til kjerneoppgavene er å bidra til økt bolyst. Kvalitet 

og bredde i det videregående skoletilbudet er avgjørende viktig for at barnefamilier skal oppleve 

Innlandet som et attraktivt område å bosette seg i og for at ungdom skal ønske å ta utdanning i sitt 

hjemfylke. Innlandet har et bredt tilbud innen fagskole-, høyskole- og universitetsutdannelser. Forskning 

viser at opp mot 70% av studentene blir boende der de tar sin utdanning. Det er derfor viktig at 

Innlandet fylkeskommune ser sammenhengen mellom arbeids- og næringslivets behov, det totale 

tilbudet i videregående opplæring og tilbudet innen høyskole- og universitetssektoren. Dersom vi klarer 

å tilby oppdaterte løp av høy kvalitet i videregående skole som gir mulighet til læreplass eller videre 

studier i hjemfylket vil vi øke Innlandets attraktivitet. 

Høyre mener at frihet til å velge, mulighet til å påvirke eget liv og egen hverdag er en stor verdi i seg 

selv. Vi mener spesielt at valgfriheten skal gjelde for ungdom. Administrasjonen bes forberede innføring 

av fritt skolevalg i hele Innlandet fylke i tråd med regjeringens vedtak. Det vises til sak behandlet av 

fellesnemda i 2019 der fritt skolevalg etter Opplandsmodellen var utredet, og det er den modellen som 

legges til grunn. Det innebærer rett til å gå på sin nærskole men frihet til å velge noe annet. 
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Den negative utviklingen i elevtall er ikke noe nytt i Innlandet. Vi har over år sett at skolestrukturen ikke 

er bærekraftig og at vi bruker for mye penger på drift framfor kvalitet i tilbudet til elevene. 

Videregående opplæring er en viktig regional utviklingsaktør, men rollen som utviklingsaktør må ikke 

prioriteres så høyt at det går ut over kvaliteten i tilbudet til elevene. 

Hele strukturen i videregående opplæring må gjennomgås, både med tanke på antall skolesteder men 

også med en plan for hvilke linjer som skal tilbys hvor.  

Noen regioner peker seg ut som naturlige steder å starte arbeidet med å redusere antall skolesteder, 

det er Lillehammerregionen, Gjøvikregionen, Kongsvingerregionen og Nord-Gudbrandsdalen. I tillegg må 

tilbudet innen naturbruk i gamle Hedmark samles på færre steder enn i dag slik man har gjort på Lena-

Valle videregående. Det er naturlig at slike prosesser tar noe tid, men med den dramatiske reduksjonen i 

elevtallet og med den kunnskapen vi har forventes det halvårsvirkning fra 2022. 

De tre årene elevene går i videregående skole er viktige og de er krevende år i et ungt menneskes liv. I 

tillegg til god kvalitet i undervisning og synlige og tydelige skoleledere, er elevtjenesten særdeles viktig. 

Høyre vil ikke kutte i helserådgiverfunksjonen. Dette er en ordning som har fungert godt i Oppland og 

som kommunene er svært fornøyde med. Vi vil innføre ordningen i hele Innlandet og prioriterer 6,2 

millioner kroner årlig til formålet.  

 

Voksnes læring 
Mange voksne trenger mer opplæring for å sikre sin tilknytning til arbeidslivet, enten det er behov for 

grunnleggende kompetanse, fagbrev eller høyere utdanning. Livslang læring handler om å hindre at 

voksne i arbeidsfør alder havner utenfor arbeidslivet, og samtidig sikre samfunnet kvalifisert 

arbeidskraft det er stort behov for. 

Det er viktig å tilby et bredt utvalg av desentraliserte studier gjennom samarbeid med 

utdanningsinstitusjoner i og utenfor Innlandet samtidig som det er viktig å tilrettelegge for etter- og 

videreutdanning i kombinasjon med jobb og familieliv. 

Etter regionreformen har fylkeskommunen fått et økt og helhetlig ansvar for å bidra til at 

kompetansebehovet i fylket dekkes. Det er stort behov for å øke kunnskapsnivået i Innlandet og Høyre 

vil reversere kuttene i voksnes læring. Det er viktig å legge til rette for digital opplæring. Dette er 

etterspurt og senker terskelen for å delta i etter- og videreutdanning. 

 

Samferdsel 
God kommunikasjon er avgjørende for utviklingen av Innlandet. Det sørger for at folk kommer inn og 

varer kommer ut. Høyre vil føre en areal- og transportpolitikk som gir grunnlag for bedre 

kommunikasjon, styrket næringsutvikling og målrettet utvikling av byer og tettsteder. 

For store deler av næringslivet er gode samferdselsløsninger en forutsetning for lønnsom drift og for å 

skape nye arbeidsplasser. God samferdselspolitikk er god næringspolitikk og bidrar til næringsutvikling. 

Nye Veier AS planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder trafikksikre hovedveier. De har vist at man 

både kan redusere reisetid, knytte bo- og arbeidsregioner bedre sammen og sørge for færre drepte og 
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hardt skadde i trafikken. Dette har de gjort i kombinasjon med hurtigere utbygging og lavere kostnader 

enn det som har vært standarden tidligere.  

Innlandet er Norges største fylkeskommunale vegeier med nesten 7000 km fylkesveg. Vi har et svært 

stort vedlikeholdsetterslep, samtidig som fylkesvegene er de vegene som har høyest risiko for ulykker og 

skader. Høyre foreslår derfor å opprette en egen organisasjon etter modell av Nye Veier AS.  

Nye Innlandsveger skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesveier. Nye Innlandsveger skal 

selvstendig analysere og identifisere hvilke strekninger i Innlandet som bør prioriteres for utbygging og 

vedlikehold for å gi best mulig samfunnsnytte, herunder spesielt relatert til trafikksikkerhet, økt 

mobilitet, klimatilpasninger som ras og flom og økonomi.  

Vi vil prioritere de fylkesveiene som har størst trafikk og/eller som har regional funksjon. I dette ligger 

også en plan om en noe større investering i oppgradering, ikke bare vedlikehold av eksisterende 

standard, av noen av de viktigste fylkesveiene, herunder blant annet fv 24 og fv 33.  

Det er nødvendig å stanse økningen i vedlikeholdsetterslepet. Høyre vil øke investeringene i 

fylkesveinettet med 200 millioner. For å finansiere låneopptaket budsjetterer vi med 2,7% overskudd i 

2021 og 2022, noe vi mener er ansvarlig. Dersom investeringstakten i fylkesveinettet ikke øker vil 

kostnadene i sum øke betydelig. Vi øker låneopptaket med 170 mnok, 30 mnok er momskompensasjon.  

 

 

Næringsutvikling 
Vi er i en situasjon der næringslivet i Innlandet er sterkt påvirket av pandemien og mange bedrifter og 

svært mange ansatte er usikre på fremtiden. 2020 har vist hvor viktig det er å ha handlingsrom til å 

kunne iverksette ekstraordinære tiltak og gi støtte i en vanskelig situasjon.  

Når krisen etter hvert går over, vil næringslivet i Innlandet også møte store krav til omstilling. Det er 

stort behov for omstilling i næringslivet generelt, og Innlandets næringsstruktur gjør behovet for 

omstilling særlig aktuelt. For Innlandet må det være høyt prioritert å sørge for at næringslivet kan øke 

verdiskapingen og skape flere arbeidsplasser og utvikle mer komplette verdikjeder basert på teknologi, 

kunnskap og regionalt ressursgrunnlag.  

Omstillingen må sikre at vi i fremtiden har et mer bærekraftig næringsliv, både med tanke på økonomi 

og i klima- og miljøsammenheng. Fylkeskommunen må prioritere tiltak som styrker samhandling og 

samarbeid, med deling av kunnskap og erfaringer, og som bidrar til at næringslivet er bedre rustet til å 

skulle møte internasjonal konkurranse. 

Utviklingen av sterke klynger og bedriftsnettverk er mer avgjørende enn tidligere, og dette må avspeiles 

i arbeidet og med prioriteringer av ulike støtteordninger.  

Fylkeskommunen må også jobbe med å posisjonere Innlandet og dets fortrinn inn mot nye bærekraftige 

næringer, og må sikre Innlandet posisjonen som den ledende regionen innen landbasert bioøkonomi i 

Norge, og at regionen er blant de ledende i nordisk målestokk. 

Derfor er det det viktig at fylkeskommunen kan ivareta sin rolle og sitt ansvar for regional utvikling, og 

viderefører størst mulig del av sin satsing på næringsutvikling og støtte til utvikling og innovasjon, 

klynger og nettverk. 
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Arbeidet med næringsutvikling må sikres gode økonomiske rammer slik at vi også sikrer at 

fylkeskommunens ansvar kan ivaretas på en god måte. Det er viktig å tydeliggjøre fylkeskommunens 

rolle, som på næringsområdet innebærer at avsatte midler skal gå til utviklingsarbeid/-prosjekter. 

Samtidig er det viktig at fylkeskommunen kan opprettholde driftsstøtte på noen spesielle områder, der 

det dette medfører at man sikrer virksomhet som har store deler av fylket som nedslagsfelt.  

Høyre foreslår derfor å reversere flere av de foreslåtte kuttene innen dette området. Høyre foreslår å 

styrke budsjettet for fylkeskommunale næringsutviklings midler med kr. 5 mill. hvert år i planperioden.  

Med begrensede økonomiske rammer må også fylkeskommunen selv bidra til å vri egne midler fra drift 

til utvikling og støtte til prosjekter. Høyre foreslår at kostnadene til administrasjon og forvaltning 

reduseres, slik at støtten til utvikling og aktivitet kan økes.  

 

Samarbeid med NTNU 
NTNU er det eneste universitet i Innlandet. Høyre mener det må være prioritert å styrke samhandlingen 

med NTNU som del av arbeidet med å løfte Innlandets FoU-innsats og satsing på høyere utdanning. Vi 

foreslår derfor å reversere det foreslåtte kutt på dette området.  

 

Vitensenteret Innlandet  
Vitensenteret Innlandet bidrar til økt fokus på og kompetanse i realfag i Innlandet. 200 barneskoler i 

Innlandet skal i løpet av to år delta på Den Teknologiske skolesekken. Lærerkurs, pedagogiske opplegg 

og utsyr, alt blir levert av Vitensenteret. De har f. eks. akkurat signert en avtale med Elverum 

videregående skole hvor de ønsker 14 besøk i året.  

Høyre vil videreføre støtten til Vitensenteret Innlandet og bidra til økt fokus på realfag for elever og 

lærere i hele Innlandet. 

 

Fortsatt bidrag til bredbåndsutbygging 
Utbyggingen av bredbånd har de siste årene vært på historisk høyt nivå, og regjeringen har hvert år 

bevilget betydelige summer for å sikre høy utbyggingstakt. En stadig større del av innbyggere og 

bedrifter i Innlandet har nå tilgang til høyhastighets bredbånd – og takket være statlige midler i 

kombinasjon med lokale bidrag nærmer vi oss full bredbåndsdekning.  

Det er imidlertid fortsatt behov for å sikre at utbyggingen kan opprettholdes i hele fylket, og Høyre 

foreslår derfor at det legges inn 27,5 millioner samlet for fireårsperioden. 

 

Forsvarskoordinator 
Innlandet fylke er svært viktig for totalforsvaret. Fylkeskommunen har et stort ansvar i krisesituasjon, og 

Høyre vil jobbe for et tettere samarbeid mellom fylkeskommunen og totalforsvarsaktørene i Innlandet. 

Høyre mener det er viktig med god dialog med Forsvaret, og en klar strategi for å støtte opp under og 

tiltrekke seg næringer som støtter opp under Forsvarets avdelinger i Innlandet. Dette vil bidra til å gjøre 

Innlandet attraktivt for ytterligere forsvarsaktivitet og det skal bidra til at næringslivet utbytte av 

Forsvarets tilstedeværelse øker. 
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Innlandet er avhengig av tilflytting for å opprettholde innbyggertall. Forsvaret har attraktive 

arbeidsplasser og de er spredt på ulike lokasjoner. Det er derfor naturlig at fylkeskommunen kan bidra til 

at forsvarskommunene møtes og utveksler erfaring og kunnskap slik at kommunene i Innlandet blir 

bedre vertskommuner for ansatte i forsvaret. 

Med fylkeskommunenes ansvar innen utdanningssektoren mener Høyre at forsvarskoordinatoren må 

øke fokuset på samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner i Innlandet som Heimevernsskolen på 

Dombås, Hærens Våpenskole på Rena og Elverum, Cyberingeniørhøyskolen på Jørstadmoen, 

Sivilforsvarets utdanningssenter, Kriminalomsorgen på Kongsvinger og eventuelt andre 

etatsutdanninger i tillegg til videregående opplæring, fagskole, høyskole og universitet. Utdanningen 

innen krise og beredskap Høyskolen i Innlandet gjennomfører, er et godt eksempel på en tverrsektoriell 

utdanning. 

Høyre vil derfor reversere kuttet på kr 400 000 årlig til forsvarskoordinator.  

 

Kultur og idrett 
 

Kultur, idrett og frivillig deltagelse beriker menneskers liv. Kunst og kultur forankrer oss i vår felles 
historie, utfordrer oss og åpner opp for det ukjente. Høyre ønsker et kulturliv preget av nyskaping, 
kvalitet og talentutvikling. Det krever sterke kulturinstitusjoner, økt mangfold av aktører og god 
talentutvikling. Fylkeskommunens viktigste oppgave er å bidra til å styrke aktørene innen kulturfeltet og 
sikre at de kan utvikle seg fritt og uavhengig. Når det kreves vanskelige prioriteringer er det viktig å i 
størst mulig grad skjerme tilbud for barn og unge.  
 
Idretten er Norges største folkebevegelse, og bidrar til god folkehelse, deltagelse og inkludering. 
Frivilligheten skaper lokalt engasjement og fellesskap. Høyre vil legge til rette for størst mulig frivillig 
engasjement i idrett og kulturliv. Gjennom frivilligheten oppnår vi sosial tillit, inkludering og 
hverdagsintegrering. Økonomisk situasjon og sosial bakgrunn skal ikke være til hinder for deltagelse og 
frivillig innsats. 
 

Innlandet har stor kompetanse og erfaring med idrettsarrangementer og målet er å få et nytt OL til 

Innlandet og vi mener det er klokt å videreføre støtten til anlegget i Øyer på 1,2 millioner kroner årlig. 

Anlegget genererer et betydelig antall gjestedøgn og stor aktivitet i Lillehammerregioen.  

 

Klimatiltak 
Fylkeskommunen skal bidra til å nå klimamålene, både regionale og nasjonale, men vi mener det er feil å 

prioritere midler til solcelleanlegg ved de videregående skolene der det ikke allerede er utbygd. Dette 

kan være et fornuftig tiltak i framtida når den daglige driften er tilpasset nåtidens situasjon, men vi 

ønsker å utsette disse gode tiltakene til den totale økonomiske situasjonen gir rom for det. 

Vi utsetter derfor ytterligere investeringer i solcellepaneler som utgjør totalt 16 mnok fordelt på 4 mnok 

i året. Vi ønsker også å utsette bygging av ladestasjoner for el-bil og kutter 7,5 mnok fordelt på de tre 

første årene i perioden. Det er en forutsetning for oss at ladestasjonene etter hvert skal være 

selvfinansierende. 
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Salg av eiendomsmasse 
Som en naturlig konsekvens av fylkessammenslåingen, effektiviseringstiltak og reduksjon i antall 

skolesteder må det tas en helhetlig gjennomgang av all fylkeskommunal eiendomsmasse. Etter fullført 

renovering av fylkeshus 1 ser Høyre det som naturlig å avhende fylkeshus 2 med tilhørende tomt til 

høystbydende i det åpne markedet. Basert på en nøktern verdivurdering fra 2018, attraktiv beliggenhet 

og markedets utvikling budsjetterer vi med 75 millioner kroner i 2023. 

 

 


