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Endringsforslag fylkestinget 28. oktober 2021 
 

Sak 76 - Mobilitetsstrategi for Innlandet 2021 – 2030 
Fra H 
Høyre foreslår at setningen «Det er en fare for at det nye regelverket kan medføre ett 
dårligere drosjetilbud i distriktene.» på side 9 selve Strategidokumentet strykes.  
 
Den nye helheten blir da som følger: 
 
«Nytt regelverk for drosjeløyver trådte i kraft 1. november 2020. Et tilstrekkelig drosjetilbud 
må sikres ved å ta i bruk de virkemidlene regelverket tillater.» 
 
Fra Ap og Sp 
Tilleggspunkt:  
Nytt punkt 2.  
Fylkestinget ber om at det snarest utarbeides en operativ handlingsplan for 
Fylkeskommunens kollektivtransport. Denne skal ta utgangspunkt i de vedtatte politiske 
føringene. Planen skal være klar i løpet av mars. 
 
 
Sak 77 - Behandling av samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Mjøsbyen 
2022-26 
Fra Ap og Sp 

1. som i innstilling fra Hovedutvalg samferdsel 

2. som i innstilling fra Hovedutvalg samferdsel 

3. Fylkestinget ber fylkeskommuneadministrasjonen påta seg sekretariatsansvaert for 

ATP Mjøsbyen 2022-2026 

4. Fylkestinget ber fylkesordfører om å representere Innlandet fylkeskommunen i ATP-

prosjektet Mjøsbyen 2022-2026. 

 
Sak 78 - Handlingsprogram for fylkesveg 2022-25, Innlandet fylkeskommune. 
Sluttbehandling 
Fra FrP v/Rem 
4.4 Klimatiltak, kunnskap og merkostnader. 
Klimaambisjonene i forslag til handlingsprogram gir en merkostnad på 60 - 80 millioner kr. 
Innlandet fylkesting vedtar at klimaambisjonene i planen reduseres og løses innenfor 
rammen uten å utløse merkostnader. Innsparingen overføres rammen for asfaltering.  
 
11.7 Gang og sykkeltiltak. 
GS 11 - GS 16: Strykes og pengene overføres til Trafikksikkerhetsutvalget (TU). Det 
utarbeides et mandat for tildeling av midler til sykkeltiltak som administreres av TU hvor 
kommunene i hele fylket kan søke om tilskudd til sykkeltiltak. 
 
11.12 Videre arbeid med noen større prosjekter. 
Det settes av 20 millioner kr i 2022 for oppstart av helhetlig utbyggingsplan av FV33 og 
FV24. FV 33 i samarbeid med Viken fylkeskommune. 
Finansieres med tilsvarende reduksjon av åpen post. 
 



2 
 

Fra FrP v/Almestrand 
Stryke følgende i kap. 5.5 Miljø:  
Stryke fv.213  
og på …… alle eksisterende strukturer, dvs at Mesnadalsarmen blir stående som tidligere 
(Side 42) 
Samt fv. 213 og ordene området Bankenkrysset (Side 105, vedlegg)  
 
Fra Ap og Sp 
Endringsforslag i punkt 4  
4. Fylkestinget legger videre inn en omtale av videre planlegging av fv. 33, fv. 24,  fv. 
30 (jernbaneundergangen i Tynset) samt gang sykkelbru i Kongsvinger. Fylkestinget ber om 
bedre oversikt på behov og 
nødvendig samhandling i disse prosjektene som legger grunnlag for videre 
prioriteringer 
 
 
Sak 79 - Rammereduksjon kollektivtransport 
Fra FrP 
Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren komme tilbake med ny sak der distrikts- og 
pendlerruter skjermes. Rammereduksjonen tas fra redusert frekvens på ruter med lavt 
passasjergrunnlag i og nær byene. 
 
Fra Ap og Sp 
Helhetlig endringsforslag, settes opp imot fylkesutvalgets innstilling:  
Saken innarbeides i behandling av Fylkesbudsjett for 2022 – 2025.  
 
 
Sak 87 - Avhending av Hjerleid 
Fra Ap og Sp 
Nytt punkt 5 
Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren vurdere muligheten for å inngå i et felles 
utviklingsprosjekt, for å i et samarbeid kunne bidra til økt aktivitet på Hjerleid. Dette må 
eventuelt legges fram som egen sak. 
 
Sak 96 – fritak fylkeskommunale verv, Kjersti Bjørnstad 
Tredje vararepresentant til fylkestinget: Olav Frang trer inn som midlertidig representant for 
Senterpartiet i fylkestinget.  
Som midlertidig representant i fylkesutvalget velges: Olav Røssum 
Som midlertidig vararepresentant i administrasjonsutvalget velges: Olav Røssum 
Som midlertidig representant til Regionrådet for Fjellregionen velges: Olav Røssum 
Som midlertidig representant til Jotunheimen og Utladalen nasjonalpartstyre velges: Turi 
Elise Kaus 
Som midlertidig vararepresentant i Rovviltnemnd region 3 Oppland velges: Bergljot Oldre 
 
Ikke med i saken:  
Til styret i Vegfinans  
Medlem av styret: Jesper Nohr 
Vara til styret: Mari Gjestvang 
 
Representantskapet i Innlandet Revisjon IKS: 
Representant: Mari Gjestvang 
 
Medlem i politisk styringsgruppe for regional plan for samfunnssikkerhet 
Medlem: Olav Røssum 
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Styringsgruppa Biovalley: Olav Røssum 
 
Internt bytte i SP som ikke er del av saken:   
Forollhogna  Nasjonalpark: Olav Frang (i stedet for Stein Tronsmoen) 
 
 
Sak 97 - Søknad om midlertidig fritak fra politiske verv - Even Eriksen (Ap) 
Fra Ap 
Even Eriksen (Ap) innvilges permisjon fra sine verv som representant i fylkestinget, 

vararepresentant i fylkesutvalget, representant/nestleder i hovedutvalg for utdanning, 

medlem i representantskapet i NDLA, varamedlem i representantskapet i VIGO IKS, 

varamedlem i Fagpolitisk utvalg næring og kompetanse - Østlandssamarbeidet, 4. 

varemedlem i KS fylkesmøte og observatør Ungdommens fylkesting i perioden han møter 

som representant på Stortinget. 

 

Første vararepresentant til fylkestinget Iren Carlstrøm trer inn som fast representant.  

 

Som ny vararepresentant til fylkestinget velges: kandidat nr. 46 på valglista til 

Arbeiderpartiet, Elin Mikaelsen. 

 

Som ny 3 vararepresentant i fylkesutvalget velges: Thor Arne Hauge  

Som ny 5 vararepresentant i fylkesutvalget velges: Håvard Sagbakken Saanum 

 

Som ny representant i hovedutvalg for utdanning velges: Thor Arne Hauge 

 

Som nytt medlem i representantskapet i NDLA velges: Ingrid Tønseth Myhr (Ap) 

 

Som nytt varamedlem i representantskapet i VIGO IKS velges: Ingrid Tønseth Myhr (Ap) 

 

Som nytt varamedlem i Fagpolitisk utvalg for næring og kompetanse i Østlandssamarbeidet 

velges: Ingrid Tønseth Myhr (Ap) 

 

Som nytt 4. varamedlem til KS fylkesmøte velges: Thor Arne Hauge (Ap) 

Som nytt 6. varamedlem til KS fylkesmøte velges: Håvard Sagbakken Saanum (Ap) 

 

Som ny observatør Ungdommens fylkesting velges: Ingrid Tønseth Myhr (Ap) 

(Jesper Nohr (Sp) som vara?) 

 

Som ny vararepresentatant til Representantskapet i Tannhelsetjenestens kompetansesenter 

Øst (TkØ) velges: Bjørn Jarle Røberg Larsen (Ap) 

 

 

Sak 98 - Søknad om fritak fra politiske verv - Ingrid Endrerud (Ap)  

Fra Ap 

Ingrid Endrerud (Ap) innvilges permisjon fra sine verv som 3. vararepresentant i fylkestinget, 

1. vararepresentant i Hovedutvalg for utdanning i perioden hun besitter rollen som politisk 

rådgiver i Kunnskapsdepartementet.  

 

Som ny vararepresentant i fylkestinget velges: Kandidat nr. 47 på valglista til Arbeiderpartiet 

er Yngve Haugstveit. 
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Som ny vararepresentant i Hovedutvalg for utdanning velges: Kandidat nr. 46 på valglista til 

Arbeiderpartiet er Elin Mikaelsen. 

 

 

Sak 99 - Søknad om fritak fra politiske verv - Lise Selnes (Ap)  

Fra Ap 
Lise Selnes (Ap) innvilges fritak fra sine verv som 20. vararepresentant i fylkestinget, og 4. 

vararepresentant i Hovedutvalg for utdanning for resten av valgperioden.  

 

Som ny vararepresentant i fylkestinget velges: Kandidat nr. 48 på valglista til Arbeiderpartiet 

er Julie Holtesmo. 

 

Som ny vararepresentant i Hovedutvalg for utdanning velges: Kandidat nr. 47 på valglista til 

Arbeiderpartiet er Yngve Haugstveit. 

 

Sak 101 – valg av faste utvalg for perioden 2021 – 2023 
Fra SV og KrF 
Hans Olav Lahlum (SV) velges inn i hovedutvalg for utdanning (ikke kultur) 
Charlotte Veland Hoven (KrF) velges inn i hovedutvalg for kultur (ikke utdanning).  
 
 

Sak 102 - Søknad om fritak fra politiske verv – Håkon Noren (Ap)  

Fra Ap 
Håkon Noren (Ap) fritas fra sine verv som 4. vararepresentant til fylkestinget og 2. 

vararepresentant til Hovedutvalg for næring for resten av valgperioden.  

 

Som ny vararepresentant til fylkestinget velges: kandidat nr. 49 på valglista til Arbeiderpartiet 

er Morten Randen. 

 

Som ny vararepresentant i Hovedutvalg for næring velges: Morten Randen (Ap). 

 
 


