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Endringsforslag fylkestinget april 2021 
 

Sak 12 - Forberedt forslag fra Ringnes (V): Etablering av fylkeskulturpris  
Forslag fra Ap og Sp 
Fylkestinget ber om at det legges fram en sak i juni om en helhetlig prisstruktur for Innlandet 
fylkeskommune, der vi tar stilling til hvilke priser, utnevnelser, stipender og lignende som videreføres 
fra Oppland og Hedmark, og om det bør opprettes noen nye for å underbygge satsingene i den 
vedtatte Innlandsstrategien. 
 

Sak 40 - Forberedt forslag fra Thomassen (PP): Opprettelse av statlig støttede jaktlag for 
uttak av villsvin 
Fra H 
Alternativt forslag til vedtak: 
Fylkestinget vedtar å sende en uttalelse til Klima- og Miljødepartementet og Landbruks- og 
Matdepartementet, samt rovviltnemdene i region 3 og 5. Det trengs styrket ressurstilgang til, og 
profesjonalisering av, lokale fellingslag. I tillegg må SNO settes inn raskere for å ta ut restkvoter slik at 
rovviltnemdenes bestandsvedtak oppnås. Arbeidet til lokale fellingslag og SNO må omfatte uttak av 
den fremmedlistede arten og skadevolderen, villsvin, der bestandsøkningen synes ute av kontroll.  
 
Forslag fra Ap og Sp 
Fylkestinget ser med bekymring på at villsvin etablerer seg i Norge og mener det er høyst nødvendig 
med en plan for hvordan vi skal bekjempe utbredelsen av villsvin i Norge. Fylkestinget oversender 
saken til hovedutvalg for næring for en grundig behandling og videre oppfølging. 
 
Forslag fra KrF 
Alternativt forslag til vedtak: 

• Fylkestinget vedtar å sende en uttalelse til Klima- og Miljødepartementet og Landbruks- og 
Matdepartementet: 

 
«Fylkestinget viser til Miljødirektoratets Handlingsplan mot villsvin 2020 - 2024. 
Innlandet fylke ser med bekymring på den økende bestanden av villsvin i vårt fylke. Det er ønskelig 
med et systematisert samarbeid mellom staten og fylkene som har økende villsvinbestand, for å 
bekjempe utbredelsen på best mulig måte. Vi imøteser at departementene tar initiativ til et slikt 
samarbeid. Vi ber om at det blir iverksatt effektive tiltak i tråd med Handlingsplan mot villsvin så 
raskt som mulig. Innlandet fylkesting ber også departementene vurdere statlig støtte til lokale 
fellingslag for felling av villsvin som del av av tiltakene mot villsvin.»  
 

• Fylkestinget oversender problemstillingen om villsvin i Innlandet samt handlingsplan mot 
villsvin til hovedutvalg for næring for en grundig behandling og videre oppfølging av lokale 
tiltak i Innlandet fylke.  
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Sak 15 - Budsjettjustering 2021 - Endringer etter vedtatt statsbudsjett 2021 og andre 
endringer 
Fra Ap og Sp 
1. Endringer i driftsbudsjettet 2021 

a) Utgifter og inntekter i driftsbudsjettet økes med 150.359.800 kr slik det er oppsummert i 
kapittel 7 i saksfremlegget – med følgende endringer: 

 

 
 
De nye tiltakene forutsettes dekket av generelt disposisjonsfond. 
 
I tillegg foreslås følgende tiltak dekket av koronafondet – i sum 35,0 mill. kroner: 

• Bedriftsinterne opplæringstiltak (BIO-midler), 10,0 mill. kroner 

• Forsterket satsing næringsliv (særlig reiseliv og industri), 25,0 mill. kroner 

 
3 mill. kroner knyttet til redusert konsulentbruk legges til rammeområde administrasjon og 
fellestjenester. Fylkeskommunedirektøren gis fullmakt til å fordele dette til andre 
rammeområder om dette er mer hensiktsmessig.  
 
b) Hovedutvalget for kultur får fullmakt til å disponere kulturpotten på 5,5 mill. kroner, jf. kap. 

5.5 samt styrkingen på 1,0 mill. kroner (jf tabellen over). 

 
2. Endringer i investeringsbudsjettet 2021 

a) Utgifter og inntekter i investeringsbudsjettet reduseres med 87.928.000 kr slik det er 
oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget – med følgende endringer: 
 

DRIFT: 2 021

Egenfinansiering lån (endring i FKD forslag) 28 000 000-kr           

Reduksjon i konsulentbruk (endring i FKD forslag) 3 000 000-kr             

Styrke tilbud VGO/igangsetting av tilbud 2021/2022 10 000 000kr           

Helserådgiver og tiltak psykisk helse 3-årig prosjekt 10 000 000kr           

Elev- og lærlingombud 250 000kr                

Store arrangementer - kultur 10 000 000kr           

1-årig fagbrev jobb 5 000 000kr             

"Buss for kr 10" 5 000 000kr             

Bredbånd 10 000 000kr           

Grønn Framtid Innlandet/Næringsfond grønne næringer 12 000 000kr           

Kompetansefond høyere utdanning 20 000 000kr           

Prøveprosjekt kulturkort 3-åring pilot for hele Innlandet 5 000 000kr             

Trafikksikkerhetstiltak skoleveger 5 000 000kr             

Inkluderingsprosjekt/Utenforskap Kongsvingerregionen 3 000 000kr             

Humanitære organiasjoner 500 000kr                

Utvidet ramme kultur 1 000 000kr             

Sum budsjettjustering nye tiltak drift: 65 750 000kr           
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b) Fylkestinget godkjenner økt bruk av ubrukte lånemidler med 144.276.000 kr (fra 53.223.999 

kr etter vedtatt budsjett i FT-sak 162/20) til 197.499.999 kr, til finansiering av investeringer i 

2021. 

c) Fylkestinget godkjenner et redusert låneopptak i 2021 - fra 583.643.333 kr etter vedtatt 

budsjett i FT-sak 162/20 til 534.709.333 kr, med en avdragstid på inntil 30 år, til finansiering 

av investeringer i 2021.  

 
3. Redusert konsulentbruk 

I behandlingen av fylkesbudsjett 2021-2024 (sak 162/2020) vedtok flertallet i Innlandet 
fylkesting en reduksjon i bruk av konsulenter og innleie tilsvarende 3 mill. kroner i 2021, der 
fylkeskommunedirektøren fikk i oppgave å fordele denne reduksjonen på ulike sektorer. 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet skriver i brev datert 22. mars 2021 at «slike 
ufordelte innsparingskrav vil være å anse som uspesifiserte innsparinger, og anses ikke som 
reduserte utgifter eller økte inntekter. De ufordelte innsparingene innebærer etter 
departementets vurdering et brudd med kravet om at årsbudsjettet og økonomiplanen skal 
settes opp i balanse». Det er ønskelig å opprettholde reduksjonen på 3 mill. kroner i bruk av 
innleie og konsulenter i 2021, og denne reduksjonen opprettholdes i budsjettjusteringen for 
2021.  
 
3 mill. kroner knyttet til redusert konsulentbruk legges til rammeområde administrasjon og 
fellestjenester. Fylkeskommunedirektøren gis fullmakt til å fordele dette til andre 
rammeområder om dette er mer hensiktsmessig.  
 

4. Styrke tilbud videregående opplæring/igangsetting av tilbud 2021/2022 – 10,0 millioner 

Innlandet fylkesting mener det er en grunnleggende viktig oppgave å sikre utdanningstilbud i 
hele fylket, slik at elevene i Innlandet har mulighet til å gå på en videregående skole nær seg 
og det lokale næringslivet kan skaffe den kompetansen den trenger for å realisere framtidens 
muligheter. Igangsatte tilbud må også videreføres for at elever som søker på tilbud på VG1 
har en forutsigbar situasjon og er trygg på å få fullføre utdanningsløpet. Fylkeskommunens 
vedtatte prosedyrer ved inntak og fastsettelse av tilbudsstruktur i videregående skole bygger 
på en veiledende normtallsmodell, hvilken kompetanse det lokale næringslivet trenger og 
hvilke konsekvenser nedleggelse eller opprettelse av tilbud vil ha for berørte lokalsamfunn. 
 
Fylkestinget vedtok i sak 141/2020 Tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Innlandet 
fylkeskommune skoleåret 2021-2022 pkt 3: «Fylkeskommunedirektøren bes utrede en sak 
for fylkestinget der en ser på muligheter for nye og alternative modeller for videregående 
opplæring innen yrkesfag. Aktuelle temaer kan være at en i undervisningen dels tar i bruk 
nettbaserte løsninger, samarbeid mellom ulike programfag og fellesfag, samarbeid med 
næringslivet og andre aktuelle tiltak for å gi et best mulig variert og desentralisert tilbud 
innen yrkesfaglig opplæring rundt omkring i Innlandet fylke, i en periode med 
elevtallsnedgang og reduserte økonomiske rammer.» Selv om dette arbeidet ikke er sluttført, 

Endringer investeringer 2021

Utstyr ifm. fagfornyelsen 30 000 000

Finansiering

Mva-komp./fagfornyelsen 5 000 000

Økt låneopptak/fagfornyelsen 25 000 000

Redusert overføring fra drift/egenfinansiering -28 000 000

Økt låneopptak/redusert egenfinansiering 28 000 000

Sum finansiering 30 000 000
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mener fylkestinget at vi allerede dette skoleåret må vurdere hvordan vi kan organisere tilbud 
der søkertallet ikke innfrir normtallene for at elever skal få fullført sine utdanningsløp på en 
god måte.  
 
På bakgrunn av de allerede avsatte midlene til igangsetting av tilbudsstruktur er det 
nødvendig med en tilleggsbevilgning for å styrke tilbudsstrukturen i den videregående skolen 
og for å få igangsatt en tilbudsstruktur i tråd med de fastsatte prosedyrene. Det avsettes 10,0 
mill. kroner til dette formålet for skoleåret 2021/2022.  
 

5. Helserådgivere og psykisk helse – 10,0 millioner 

Vi er kjent med at mange unge opplever pandemiens konsekvenser som store og det har 
bidratt til en krevende hverdag for mange. Det er også slik at det over år er en stor andel av 
våre unge som opplever en krevende psykisk helse. Det avsettes 10,0 mill. kroner som 
knyttes til planen som er i sluttfasen og som skal behandles i utvalg for utdanning om psykisk 
helse, dette knytter seg også til en ny satsing når det gjelder helserådgivere på de 
videregående skolene i hele Innlandet.  
 

6. Elev- og lærlingeombudet – 0,250 millioner 

Hovedutvalg for utdanning har fått orientering om svært krevende rammer for drift av Elev- 
og lærlingeombudet i Innlandet innværende år. Rammen utvides på bakgrunn av dette med 
250 000 kroner. 
 

7. Store arrangement – 10,0 millioner  

Hedmark og Oppland fylkeskommuner har tidligere gitt støtte til store arrangement avholdt i 
fylkene, i hovedsak har det vært snakk om idrettsarrangementer. Dette ønsker vi å fortsette 
med. Arrangementene gir store ringvirkninger for næringslivet, idrettskretsen og de frivillige.  
Innlandet fylkeskommune skal være en betydelig aktør innenfor kultur og idrett, vi ønsker å 
være en aktiv bidragsyter for å få flere store arrangement til Innlandet. Det avsette 10 mill. 
kroner til denne ordningen, midlene skal kunne benyttes over flere år.  
 

8. Fagbrev på jobb – 5,0 millioner  

Innlandet fylkeskommune ønsker å styrke satsingen med fagbrev på jobb, og setter av midler 
til dette på fond som kan benyttes over flere år dersom det er behov for det. Fagbrev på jobb 
er en viktig ordning for voksne som er i arbeidsforhold, der man får mulighet til å ta fag- eller 
svennebrev på grunnlag av praksis og realkompetansevurdering i kombinasjon av veiledning i 
lønnet arbeid. Innlandet trenger flere fagarbeidere og tiltaket vil stimulere flere til å kunne få 
formell kompetanse. I tillegg sørger ordninger for teori og praksis i ett slik at arbeidstakerne 
blir bedre i jobben. Tiltaket føyer seg inn i satsingen Innlandet fylkesting har gjort på voksnes 
læring og tilrettelegging slik at våre innbyggere kan lære hele livet. 
 

9. Sommerbuss for 10 kroner – 5,0 millioner 

Vi må legge inn tiltak for å få folk tilbake på bussen når samfunnet igjen kan åpnes mer opp. 
Det avsettes derfor 5 mill. kroner for å kjøre kampanje med 10-kroners billetter på bussene i 
løpet av sommeren.  
 

10. Bredbånd – 10,0 millioner 

I Hedmark og Oppland har det de siste årene vært satset tungt på bredbånd, både fra 
kommuner, fylkeskommuner og statlig hold. For 2021 forvalter Innlandet fylkeskommune 
59,4 mill. kroner til dette formålet, hvorav 15 mill. kroner er fylkeskommunale midler. Selv 
om det er satset stort på bredbåndsutbygging, er det fortsatt behov for offentlig bidrag for at 
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alle skal få høyhastighetsbredbånd. Det settes av ytterligere 10 mill. kroner til 
bredbåndsutbygging for 2021. 
 

11. Grønn Framtid – 12,0 millioner 

Næringsfondet Grønn framtid videreføres og utvides til en ordning gjeldende for hele 
Innlandet. Oxford Research har levert følgeforskning som slår fast at fondet har bidratt til å 
realisere ideer som bidrar til grønne arbeidsplasser, og at det oppleves som et 
lavterskeltilbud som supplerer Innovasjon Norge og det øvrige virkemiddelapparatet. Det 
arbeides videre med å tilpasse og utvikle ordningen i Innlandet, med utgangspunkt i de 
erfaringer som er gjort så langt. Fylkestinget avsetter 12 mill. kroner til dette formålet. 
 

12. Kompetansefond – 20,0 millioner 
Det er viktigere og viktigere å få til gode sammenhenger mellom utdanningsinstitusjoner og 
nærings- og samfunnsliv. Innlandets historie med statusen til Høgskolen i Innlandet, NTNU på 
Gjøvik og en av landets største og beste fagskole. Disse institusjonene er alle en drivkraft for 
å lykkes med flere av de viktigste næringsetableringene og samfunnsutviklingen i Innlandet, 
så med dette fondet vil vi fortsette å binde denne styrken for å styrke samfunnsutviklingen i 
hele innlandet. I et slikt fond vil satsinger som Forskningsrådets ordning Kapasitetsløft ligge, 
samt spesielle høyere utdanningsløp innenfor vedtatte satsinger for nærings- og samfunnsliv 
i Innlandet  
 

13. Treårig ordning for kulturkort i hele Innlandet – 5,0 millioner 

Det avsettes 5 mill. kroner til et treårig prosjekt om innføring av et kulturkort for ungdom i 
hele Innlandet. Innholdet i tilbudet defineres mer detaljert av fylkeskommunedirektøren og 
kulturutvalget. Det vises også til budsjettvedtaket fra desember 2020 angående en 
samordning av ungdomssatsinger fra de tidligere fylkene, og det forventes fortsatt at dette 
følges opp videre med tanke på innhold og varighet for ordningen.  
 

14. Ekstra midler til trygg skolevei – etablering av hjertesoner – 5,0 millioner  

Hjertesone er et viktig tiltak for alle kommunene i Innlandet. Som skoleeier er kommunen 

ansvarlig for at elevene kommer trygt til og fra skolen. Ved å redusere trafikkmengden bort 

fra skoleområdet, vil skoleveien bli tryggere og også føles tryggere. Flere som sykler og går er 

et viktig tiltak, både med tanke på trafikksikkerheten og på folkehelsen. At Innlandet 

fylkeskommune setter fokus på dette, er å være i forkant for å unngå 

trafikkulykker. Stressede foreldre som skal sette av ungene om morgningen like ved skolen, 

hvor det går eller sykler, kjøres skolebusser, lærerne kommer i bil samt varer leveres er ingen 

heldig løsning. Her har vi muligheten til å snu spiralen ved å skaffe tryggere skolevei, slik at 

flere velger å sykle eller gå til skolen. Midlene settes av til prosjekter i 2021/22 

 
15. Prosjekt Utenforskap Kongsvingerregionen (treårig prosjekt) – 3,0 millioner 

Et mål med prosjektet er å jobbe aktivt med å bistå flere unge under 35 år som er tilstått 
uføretrygd i Kongsvingerregionen tilbake i ordinært arbeid, helt eller delvis. Sentrale aktører i 
prosjektet vil primært være kommunene i Kongsvingerregionen med sine tjenester, NAV-
kontorene i regionen, fylkeskommunen, Statsforvalteren, NAV fylke, høyskolen og NAV 
Hjelpemiddelsentral. Fylkesmannen i Innlandet bidro med 1,2 mill. kroner i skjønnsmidler for 
2020. Kongsvinger kommune har signalisert at de vil bidra med 500 000 kroner pr. år, mens 
NAV har indikert bidrag i form av saksbehandlingskapasitet og tilpassede tiltak på 600 000 
kroner pr. år. Innlandet fylkeskommune avsetter 3,0 mill. kroner til oppfølging av prosjektet i 
en treårsperiode. 
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16. Tilskudd til humanitære og frivillige/samfunnsnyttige organisasjoner – 0,500 millioner 

Fylkestinget vedtok den 20.oktober 2020 å opprette ordningen «Tilskudd til samfunnsnyttige 
og humanitære organisasjoner», jf. fylkestingssak 124/2020. I vedtaket stod følgende om de 
økonomiske rammene for ordningen: «Midlene belastes seksjon 600200, funksjon 71507, 
prosjekt Samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Det avsettes 500 000 kroner til 
denne søknadsordningen. 
  

17. Utvidet ramme kultur – 1,0 million 

Kulturpotten innenfor rammeområde kultur utvides med 1,0 mill. kroner, da det er meldt om 
underdekning innenfor kulturarv og omsøkte midler til Frikar. Endelig disponeringen av 
midlene gjøres av hovedutvalget for kultur.  
 

18. Utstyr i forbindelse med fagfornyelsen – 30,0 millioner 

Den videregående skolen er i stadig endring, dette både på ny og annen kompetanse som må 
produseres, samt at den teknologiske utviklingen går i et stort tempo. Fagfornyelsen stiller 
også krav til å få utdanning og næringsliv tettere sammen. For å ta tak i dette må det 
investeres i midler i den videregående skolen i Innlandet. Vi mener samtidig at staten må 
stille med nødvendige midler for fullfinansiere behovet slik at våre videregående skoler har 
oppdatert utstyr som samsvarer med det nye som fagfornyelsen legger opp til i 
undervisningssammenheng. 
 
Det er særlig bekymringsverdig at helsefagene opplever dårlig søkning, dette er en sektor 
som samfunnet kritisk har behov for kompetanse i tida fremover. Derfor vil vi konkret 
investere i helselaber ved 4 – 5 videregående skoler som er strategisk for den videre faglige 
utviklingen. Dette også får å skape en bedre forståelsen for morgendagens utfordringer i 
faget, samtidig som vi vil at dette skal sikre rekruteringen. 
 

19. BIO - midler – 10,0 millioner 

Bedriftsinterne opplæringstiltak (BIO-midler) har vært viktige og etterspurte tiltak, spesielt i 
den situasjonen en del av næringslivet er kommet opp i som følge av pandemien. Det 
avsettes 10,0 mill. kroner for å styrke ordningen. 
 

20. Forsterket satsing næringsliv (særlig reiseliv og industri) – 25,0 millioner 
25,0 mill. kroner avsatt på koronafond brukes innenfor næringsområde for å styrke satsinger 
som utvikler og sikrer framtidas arbeidsplasser som blir hardt ramma av korona-situasjonen. 
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Forslag fra H til sak 15 - budsjettjustering 
1)  Endringer i driftsbudsjettet 2021 

a) Utgifter og inntekter i driftsbudsjettet økes med 150.359.800 kr slik det er oppsummert i 
kapittel 7 i saksfremlegget – med følgende endringer: 

 

Drift Mill. kr  

Styrket arbeid med omstilling og digitalisering innen videregående opplæring 10,0  

Styrket helserådgiving, arbeid med psykisk helse og elevtjenesten 10,0  

Styrket ramme for Elev- og lærlingeombudet 0,3  

Økt ramme for støtte til store arrangement 5,0  

Styrket innsats for lærlinger uten ungdomsrett og fagbrev på jobb 10,0  

Styrket ramme for utbygging av bredbånd 15,0   

Grønn Fremtid  7,0  

Prosjekt Utenforskap Kongsvingerregionen (treårig prosjekt) 3,0  

Styrket satsing på restaurant og matfag - Opplæringskontoret Arne Brimi 1,0  

Utvidet ramme næring – tilskudd til bedriftsnettverk og klynger 4,0  

Igangsetting av planlegging fylkesvei 33 og fylkesvei 24 10,0 

  

Sum  75,3 

  

Disponering av koronafond: Mill. kr 

Økt tildeling for BIO (bedriftsintern opplæring) under koronapandemien  10,0   

Forsterket satsing næringsliv  25,0   

  

Endring i investeringsbudsjett: Mill. kr 

Utstyr i forbindelse med fagfornyelsen – helsefag 10,0 

Utstyr og programvare for økt satsing på digitalisering 10,0 

Satsing på yrkesfag - teknisk og industriell produksjon  10,0 

  

Sum 30,0 

 
De nye tiltakene/drift (i sum 75,3 mill. kroner) forutsettes dekket av generelt disposisjonsfond. 
 
b) Hovedutvalget for kultur får fullmakt til å disponere kulturpotten på 4,5 mill. kroner i kap. 

5.5. I tillegg til Atlungstad og LIMPI forutsettes det bevilget midler til FRIKAR. 
 

2) Endringer i investeringsbudsjettet 2021 
a) Utgifter og inntekter i investeringsbudsjettet reduseres med 87.928.000 kr slik det er 

oppsummert i kapittel 7 i saksfremlegget – med følgende endringer: 
 

 
 

Endringer investeringer 2021

Utstyr ifm. fagfornyelsen - helsefag 10,0

Utstyr og programvare for økt satsing på digitalisering 10,0

Satsing på yrkesfag - teknisk og industriell produksjon 10,0

Sum endring investeringsbudsjettet 30,0

Finansiering

Mva-komp. 5,0

Økt låneopptak 25,0

Sum finansiering 30,0
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b) Fylkestinget godkjenner økt bruk av ubrukte lånemidler med 144.276.000 kr (fra 53.223.999 
kr etter vedtatt budsjett i FT-sak 162/20) til 197.499.999 kr, til finansiering av investeringer i 
2021. 

c) Fylkestinget godkjenner et redusert låneopptak i 2021 - fra 583.643.333 kr etter vedtatt 
budsjett i FT-sak 162/20 til 506.709.333 kr, med en avdragstid på inntil 30 år, til finansiering 
av investeringer i 2021.  

 
Nytt punkt: 
Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren komme tilbake med en sak til fylkestingets møte i juni 
2021 med en samlet oversikt over fylkeskommunenes fond og disponible midler. Det vises til 
Årsregnskap for 2020, note 19 s. 31.  

 
Styrket arbeid med omstilling og digitalisering innen videregående opplæring  
Innlandet fylkeskommune har det overordnede ansvaret for å sikre næringslivet i Innlandet tilgang 
på riktig kompetanse. Det er en tydelig ambisjon at flest mulig av elevene i Innlandet skal 
gjennomføre videregående opplæring med sikte på å kunne ta høyere utdanning eller få en jobb.  
 
Innlandet står foran nødvendige omstilling og tilpasning til demografiske endringer, endringer i 
elevtall og flyttemønster og digitalisering. Tilbudet innen videregående opplæring må være i tråd 
med de endringene vi møter og kompetansekravene i morgendagens næringsliv. Vi vil styrke 
arbeidet med omstilling og prioritere opp arbeidet med digitalisering, slik at vi kan møte en fremtid 
med økt digitalisering og at vi kan legge bedre til rette for å bruke digitale muligheter som del av 
undervisningen i fremtiden.   
 
Til posten settes det av 10 millioner kroner. 
 
Satsing på helserådgivere, psykisk helse og elevtjenesten  
Mange unge har fått en mer krevende hverdag i en tid med mindre sosial omgang og redusert 
kontakt. For å møte utfordringene mange opplever med psykisk helse og isolasjon er det nødvendig å 
styrke innsatsen gjennom helserådgivere, arbeid med psykisk helse og elevtjenesten på de 
videregående skolene i hele fylket. 
 
Til posten settes det av 10 millioner kroner. 
 
Elev- og lærlingeombudet  
Flertallets budsjett har medført at Elev- og lærlingeombudet nå har svært krevende rammer for drift 
av Elev- og lærlingeombudet i Innlandet. Høyre mener ombudets arbeid er viktig, og foreslår å utvide 
rammen for inneværende år. 
 
Til posten settes det av 0,3 millioner kroner. 
 
Styrket innsats for lærlinger uten ungdomsrett og fagbrev på jobb 
Høyre ønsker å styrke satsingen på yrkesrettet utdanning gjennom økt tilskudd rettet mot lærlinger 
uten ungdomsrett og voksne som ønsker å ta fag- eller svennebrev på jobb.  
 
Til posten settes det av 10 millioner kroner. 
 
Økt støtte til store arrangement 
Store, profesjonelle arrangement er viktig del av Innlandets tilbud til tilreisende og egne innbyggere. 
Arrangementene gir store ringvirkninger for næringslivet, frivillig sektor og for lokalmiljøer. En styrket 
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satsing med deltakelse fra fylkeskommunen er viktig for at Innlandet kan opprettholde en viktig 
nasjonal posisjon på dette feltet.  
 
Til posten settes det av 5 millioner kroner. 
 
Styrket satsing på utbygging av bredbånd  
Utbygging av bredbånd er en dugnad mellom staten, fylkene, kommuner og innbyggere. Til tross for 
stor satsing gjennom flere år og betydelig lokal og statlig satsing, er det fortsatt mange i Innlandet 
som ikke enda har tilgang på høyhastighets bredbånd. Høyre vil derfor styrke fylkeskommunens 
innsats på dette feltet.  
 
Til posten settes det av 15 millioner kroner. 
 
Grønn Fremtid – bærekraftig næringsutvikling 
Høyre ønsker å videreføre næringsfondet Grønn framtid som en ordning gjeldende for hele 
Innlandet. Ordningen utvikles videre for å stimulere bærekraftig næringsutvikling basert på erfaringer 
og vurderingene fra følgeforskningen av fondet.  
 
Til posten settes det av 7 millioner kroner. 
 
Deltakelse og støtte til prosjekt Utenforskap i Kongsvingerregionen  
Kongsvingerregionen har over tid jobbet for å møte særskilte utfordringer med utenforskap blant 
unge innbyggere, med sikte på aktivt arbeid for å få flere tilbake i arbeid. Høyre mener det er riktig å 
delta i prosjektet og samarbeid med flere andre aktører og setter av midler til deltakelse over 3 år.  
 
Til posten settes det av 3 millioner kroner. 
 
Styrket satsing på restaurant og matfag – Opplæringskontoret Brimi kjøken  
For både reiselivet, matprodusenter og institusjoner innen helse og omsorg er det behov for satsing 
på restaurant- og matfag. Høyre vil sette av midler til dette området gjennom tilskudd til 
Opplæringskontoret Brimi Kjøken, som gjør et viktig arbeid for bransjen og som er et av Innlandets 
fyrtårn innen opplæringstilbudet i restaurant- og matfag 
 
Til posten settes det av 1 million kroner. 
 
Utvidet ramme næring – tilskudd til bedriftsnettverk og klynger  
Deling av kompetanse og teknologi, på tvers av sektorer og i tett samhandling med næringsliv, 
offentlig sektor og akademia er av stor betydning. Klynger og nettverk fremmer forskning, innovasjon 
og nyskaping. Det gir bedrifter muligheter til å oppdatere kunnskap og få nye ideer. Innlandet har 
både nyetablerte nettverk, miljøer som er del av Innovasjons Norges klyngeprogram og modne 
klynger.  
 
Høyre mener det er viktig at fylkeskommunen bidrar med finansiering av utvikling av nye klynger, 
arbeid i etablerte klynger og gjennomføring av gode prosjekter. Nettverk og klynger må være en 
viktig del av fylkets arbeid med næringsutvikling. Høyre vil derfor dette av midler i for å styrke de 
etablerte nettverkene og klyngene i inneværende år.  
 
Til posten settes det av 4 millioner kroner. 
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Midler til planlegging av fylkesvei 33 og fylkesvei 24  
Høyre ønsker å sette av midler til styrket planlegging av Fv24 og Fv33. Dette er to prioriterte 

fylkesveger som er av stor betydning for næringsliv og lokalsamfunn, og det er stort behov for å 

planlegge framtidig utvikling av disse veiene.  

 
Til posten settes det av 10 millioner kroner. 
 

Disponering av koronafond: 
 
BIO midler  
Regjeringens satsing på bedriftsinterne opplæringstiltak (BIO-midler) har vært en stor suksess. Høyre 
mener fylkeskommunen bør styrke dette med ytterligere midler i inneværende år.  
 
Til posten settes det av 10 millioner kroner. 
 
Forsterket satsing på næringsutvikling  
Høyre vil disponere midler avsatt på koronafond for å styrke satsinger som utvikler og sikrer 
framtidas arbeidsplasser. 
 
Høyre vil peke på utvikling av etablert og ny industri, bio/sirkulærøkonomi og digitalisering er viktig 
områder og kan representere stort potensiale for fremtidig verdiskaping og sysselsetting.  
 
Til posten settes det av 25 millioner kroner. 
 

Endringer i investeringsbudsjettet: 
Utstyr i forbindelse med fagfornyelsen  
Fagfornyelsen i videregående opplæring krever investering i utstyr. Høyre vil prioritere investering i 
følgende fag: 
Helsefag: 10 mill 
Utstyr og programvare for styrket satsing på digitalisering: 10 mill. 
Satsing på yrkesfag for teknisk og industriell produksjon: 10 mill.  
 

Sak 17 - Praktisering av Omstillingsdokumentet - i forbindelse med pandemien 
Fra H 
Nytt punkt 5 til erstatning for eksisterende:  
Fylkeskommunedirektøren gis fullmakt til, etter drøfting med de tillitsvalgte, å vedta når denne delen 
av ordningen igangsettes igjen. Det understrekes at pandemien har endret samfunnet og derfor også 
forutsetningene for avtalen. Når pandemien er over gjenopptas kompensasjon for faktiske 
arbeidsreiser. 

Sak 19 - Innlandet fylkeskommunes vurdering av søknader om nye landslinjer 
Fra SV 
Innlandet fylkeskommune støtter søknaden til Trøndelag fylkeskommune om etablering av landslinje 
innenfor flyfag. 

Innlandet fylkeskommune støtter søknaden til Troms og Finnmark om utvidelse av landslinjen 
innenfor flyfag. 
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Innlandet fylkeskommune støtter søknaden til Nordland fylkeskommune om landslinje innenfor 
dronefag. 

Sak 24 - Utbygging av rv.4 Roa-Gran grense - behov for nytt garantivedtak 
Fra FrP 
Alternativt forslag: 
1. Bompengefinansiert vegutbygging 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 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. Fylkestinget i Innlandet ber derfor Vegfinans AS utarbeide løsninger 
som gjør at Staten er garantist- og finansieringsansvarlig for gjeldende veiprosjekt 
 

Sak 31 - Disen Kulturveksttun - valg av medlem og personlig varamedlem til styret 
Medlem: Truls Gihlemoen 
Personlig varamedlem: Ronny Bekken Larsen 
 
Fra SV, MDG, R og KrF: 
Medlem: Ronny Bekken Larsen 
Personlig varamedlem: Truls Gihlemoen 
 

Sak 32 - Valg til representantskapet i IKA Opplandene 
Medlem av representantskapet: Kjerstin Lundgård 
Vara til representantskapet: Pål Arne Oulie 
 
Medlem av styret: Randi Langøigjelten 
Vara til styret: Torill Bjerke 
 

Sak 33 - Vegfinans AS - valg av styremedlemmer 
Medlem av styret: Kjersti Bjørnstad 
Vara til styret: Jesper Nohr 
 

Sak 34 - Kunstbanken Hedmark Kunstsenter - valg av representant og personlig 
vararepresentant til styret 
Medlem av styret: Håvard Sagbakken Saanum  
Vara til styret: Thomas Eriksen 
 

Sak 35 - Innlandet fylkeskommune Blæstad AS - valg av styremedlemmer 
Styreleder: Margrethe Nøkleby 
Medlem av styret: Hilde Merethe Kristoffersen 
 
Sak 36 – permisjon Stein Tronsmoen (Sp) 
Fra Sp 
Som representant i Fylkestinget velges: Leif Vingelen 
Som representant i Fylkesutvalget velges: Jesper Nohr 
Som leder Hovedutvalg for samferdsel velges: Sjur Strand 
Som nestleder Hovedutvalg for samferdsel velges: Haldor Ødegård 
Som medlem i hovedutvalg for samferdsel: Geir Kongslien 
Som representant i Administrasjonsutvalget velges: Kjersti Bjørnstad 
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Som varamedlem i Administrasjonsutvalget: Jesper Nohr 
Som medlem av Stamvegutvalget velges: Haldor Ødegård 
Som medlem i Nasjonal rassikringsgruppe velges: Haldor Ødegård 
Som medlem i Regionrådet for Valdresregionen velges: Aud Hove 
Som medlem i Østlandssamarbeidet Fagpolitisk utvalg for samferdsel velges: Sjur Strand 
Som medlem av Jernbaneforum Dovre og Raumabanen velges: Sjur Strand 
Som medlem av Dovrebanen sør velges: Sjur Strand 
Som medlem av Stor-Oslo Nord alliansen velges: Haldor Ødegård 
Som medlem av Kongsvingerbanen velges: Sjur Strand 
Som medlem av Røros og Solør banen velges: Sjur Strand 
Som medlem i Representantskapet Sparebank1 Østlandet velges: Jesper Nohr 
 
 


