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Sak 191 – ATP 
Fra Ap og Sp 
Politiske representanter: 
a Lillehammer: Anne Thoresen 
b Kongsvinger: Stein Tronsmoen 
c Otta: Hans Kristian Enge 
d Vinstra: Aud Hove 
e Fagernes/Leira: Stein Tronsmoen 
f Raufoss: Kjersti Bjørnstad  
g Gjøvik: Anne-Marte Kolbjørnshus  
 
Nytt punkt 3: 
Fylkesrådmannen får fullmakt til å utnevne administrative representanter til 
styringsgruppene i ATP-prosjektene. 
 
 
Sak 196 - Arbeidsgruppe framtidig ordning attføringsbedrifter: 
Fra Ap og Sp 
Hans Kristian Enge, leder (Ap) 
Aud Hove (Sp) 
Rune Øygarden (H) 
 
 
Sak 201 – Kommuneplanens arealdel, Skjåk kommune 
Fra MDG 
Nytt punkt, tilleggspunkt: 
Fylkesutvalget anbefaler at Skjåk kommune tar ytterlige ansvar for villreinområder, 
matjord og naturmangfold. 
 

Endringsforslag punkt 5: 
«Klima» endres til «klima og miljø»,  
«Klimatiltak» endres til «klima- og miljøtiltak» 
 

 
Sak 203 – Medfinansiering Norwegian Wood Cluster 
Fra MDG: 
Forslag til tilleggspunkt, nytt punkt 5: 
Det forutsettes at Norwegian Wood Cluster utvikler prosjektet i tråd med de målene 

Innlandet fylkeskommune har for biologisk mangfold, naturmangfold og klima- og 

miljø. 

 
 
 
 
 



Sak 204 – politisk arbeidsgruppe revidering av reglement 
Nytt punkt 1: 
Det oppnevnes en arbeidsgruppe på fem politiske medlemmer med mandat til å 
revidere og gjennomgå fylkeskommunens reglement for delegering av myndighet, 
økonomi- og finansreglement, reglement for fylkestinget og reglement for godtgjøring. 
Arbeidsgruppa fremmer endringsforslag til fylkestinget hvor de anser at det er 
nødvendig.  
 
2. Arbeidsgruppe reglement: 
 
Anne-Marte Kolbjørnshus, leder (Ap) 
Stein Tronsmoen (Sp) 
Mona Stormoen (Ap) 
Svein Håvar Korshavn (H) 
Hans Olav Lahlum (SV) 
 
 
Sak 210 – Utviklingsmidler Cyberland 
Fra Ap og Sp 
Tillegg til punkt 2: Tilsagnet gis under forutsetning av at Norges Esportforbund har 

nødvendig legitmitet gjennom demokratisk årsmøtevalgt styre, verdigrunnlag og 

vedtekter. 

 

211 - Fordeling av ekstraordinære kommunale næringsfond i Innlandet 

Nytt punkt (tillegg) fra Ap og Sp: 

Fylkesutvalget vil følge situasjonen til næringslivet nøye i kommuner med stor 

arbeidsledighet og usikre utslag med tanke på permitterte. Næringsutvalget vil få 

framlagt en sak med oversikt over status på dette i løpet av august 2020 før 

orientering i fylkesutvalget. 
 

 
 
 
 


