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Innspill til budsjettarbeidet i Innlandet fylkeskommune
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen behandlet i sitt møte 07.oktober en sak om innspill til
budsjettarbeidet i Innlandet fylkeskommune.
Det ble gjort følgende enstemmige vedtak i tråd med forslaget fra reguionrådgiver:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen ber om at Innlandet fylkeskommune gjennom
budsjettarbeidet blant annet sikrer tilstrekkelige midler til å iverksette utlyste tilbud ved de
videregående skolene, utbedrer fylkesveier i tråd med våre prioriteringer, styrker arbeidet med
infrastruktur og det regionale utviklingsarbeidet blant annet gjennom desentralisering av
oppgaver.
For begrunnelser vises det til saksutredningen, der behovet for styrket samarbeid mellom
fylkeskommunen og kommunene også er poengtert.

Saksutredningen følger på de neste sidene.
Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede på telefon 95110577 eller
rune.jorgensen@innlandetfylke.no

Med vennlig hilsen
Rune Jørgensen
Regionrådgiver

Kopi: Even A. Hagen, Aud Hove, Kjerstin G. Lundgård, Stein Tronsmoen, Per-Gunnar Sveen, Mari
Gjestvang og Tron Bamrud.

SAKSUTREDNING AU-MØTE 07.10.2020
Sak 50/2020: Innspill til budsjettarbeidet i Innlandet fylkeskommune
Saksbehandler: Rune Jørgensen
Til siste møte i arbeidsutvalget hadde Bjørnar Tollan Jordet levert et forslag med oppfordring til
Innlandet fylkeskommune om å støtte opp om arbeidet med å opprette en stilling som
kulturminneforvalter for verdensarven knyttet til Røros bergstad og Circumferensen.
Runa Finborud påpekte at dette vil være en oppfølging av tidligere rapport Regionrådet for
Fjellregionen fikk utarbeidet om kulturminnemiljøet og mulighetene for å utvikle dette. Samtidig hadde
regionrådsleder og regionrådgiver diskutert om dette burde være en del av et mer omfattende innspill
til fylkeskommunen om budsjettet.
Arbeidsutvalget konkluderte med at «Framlagt forslag (gjengitt under) sendes fylkeskommunen og det
legges fram sak om mer generelt budsjettinnspill på neste møte.»
Dette er fulgt opp, og den endelige henvendelsen til Innlandet fylkeskommune er vedlagt.
Regionrådgiver er ikke involvert i budsjettarbeidet i Innlandet fylkeskommune, og
regionrådgiverne/daglige ledere av regionrådene er så langt heller ikke invitert til dialog om dette.
Bortsett fra den konkrete oppfordringen om å bevilge 150.000 kroner per år til kulturminneforvalter for
verdensarven knyttet til Røros bergstad og Circumferensen i et spleiselag, anses det ikke som mulig
for regionrådgiver å fremme forslag om konkrete økonomiske innspill til det pågående budsjettarbeidet
i fylkeskommunen.
Basert på de interessepolitiske saker Regionrådet for Fjellregionen fronter, erfaringene med arbeidet i
Innlandet fylkeskommune så langt, den politiske plattformen for de styrende partier (Ap og Sp) og
Innlandsstrategien, er det imidlertid mulig å peke på noen viktige momenter som må hensyntas i
budsjettarbeidet nå og senere.
Videregående skoler: Det må forutsettes at budsjettet inneholder tilstrekkelige midler til at utlyst
tilbudsstruktur gjennomføres. Det må også hensyntas at tilbud som ikke oppfyller normtallene, men
som iverksettes med begrunnelse i kriteriet om hensynet til lokalsamfunnene, ikke blir stoppet av
budsjettbegrensninger. Det vises til brev fra ordførerne i kommunene i Regionrådet for Fjellregionen til
Utvalget for utdanning i april 2020 i forbindelse med forslaget om å legge ned fire viktige tilbud ved
Nord-Østerdal videregående skole og Storsteigen skole.
Det er også viktig at Innlandet fylkeskommune tar et aktivt delansvar for utvikling av Tynset studie- og
høyskolesenter ved NØVGS, der økt aktivitet nå har gitt arealutfordringer som må løses.
Fylkesveier: Det må forutsettes at den politiske plattformen, der det heter at «Fylkesvegene skal
rustes opp i hele fylket, og etterslepet skal reduseres, samt aktive påvirkning mot regjering og storting
for økte rammer til fylkesvei», blir fulgt opp.
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen gjorde i september et vedtak der det blant annet heter
at man «krever at utbedring av følgende hovedveier i rekkefølge må prioriteres i
Handlingsprogrammet
for fylkesveier 2022-2025(27) for Innlandet fylkeskommune:
- FV 30
- FV 29
- FV 2222
- FV 26/FV28
- FV27»
Det vises til begrunnelser i brev som ble oversendt fylkeskommunen etter arbeidsutvalgets møte, der
det også bes om en samlet plan for utbygging av gang- og sykkelveier.
Digital infrastruktur: I innlandsstrategien heter det at «Den digitale infrastrukturen er en forutsetning
for å sikre vekst, utvikling og god samfunnssikkerhet i hele Innlandet.» Innlandet fylkeskommune har
tatt et prisverdig ansvar og bistått kommunene i forhold til bredbånd, og det bør tas et tilsvarende
initiativ i forhold til mobildekningen. Inspirasjon kan hentes fra Trøndelag fylkeskommune, som er
omtalt i sak om regionalt arbeid i arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen i dagens møte.

Kollektivtilbud: I Fjellregionen opplevde vi i sommer at flere kollektivtilbud ble lagt ned av
Innlandstrafikk uten dialog med eller informasjon til kommunene. Å finne fram til løsninger i områder
med få innbyggere er svært utfordrende, men arbeidet med å se muligheter og gjennomføre tiltak må
prioriteres høyere. Ett tiltak kan være å styrke samarbeidet med drosjenæringen og samordne avtaler
om skoleskyss og pasientreiser, slik det ble bedt om gjennom vedtak i arbeidsutvalget i september.
Regional utvikling: Kommunene (gjennom regionrådene) er utpekt som fylkeskommunens viktigste
samarbeidspartnere. I den politiske plattformen heter det at «alle de overordna temaene som er lagt til
fylkesutvalget må følges opp mot kommunene og inn i regionrådene i tillegg til aktuelle saker som
kommer opp.» Det krever selvsagt tid og utprøving for å finne gode samhandlingsmetoder, og dette
må prioriteres høyere politisk med utgangspunkt i foreløpige erfaringer som viser et meget stort
forbedringspotensiale. I dette arbeidet er det også viktig å involvere ungdomsrådene i kommunene, og
i vår region kan det skje gjennom det frivillige samarbeidet i Ungdomsrådet for Fjellregionen.
For å følge opp den desentraliserte tenking, som ifølge plattformen skal legges til grunn og utvikle alle
deler av fylket, bør det iverksettes et arbeid for nettopp å desentralisere oppgaver og styrke arbeidet
gjennom de 10 regionrådene i Innlandet. Regionale utviklingsmidler og tilførsel av midler til
kommunale næringsfond er også viktige i denne sammenheng, og ikke minst for næringslivet er det av
stor betydning at Innovasjon Norge fortsatt er representert på Tynset som i dag.
Koronatiltak/bruk av fond: Innlandet fylkeskommune satte av om lag 62 millioner kroner i et
koronafond før sommerferien. I Fjellregionen registrerer vi at spesielt reiselivet har slitt og vil slite i
lang tid som følge av pandemien, og vi ber om at det blir vurdert å bruke av disse midlene/eventuelt
andre midler til å avhjelpe situasjonen og bidra til nødvendig omstilling, også i de mindre bedriftene
tilknyttet reiselivsvirksomhet.
Denne lista med viktige momenter til budsjettarbeidet i Innlandet fylkeskommune, sett fra
Fjellregionen, kunne ha vært forlenget med en rekke konkrete saker.
Den synliggjør samtidig behovet for et langt tettere og strukturert samarbeid mellom fylkeskommunen
og kommunene, som man sammen må finne fram til gode tiltak for å oppnå.
Forslag til vedtak:
Arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen ber om at Innlandet fylkeskommune gjennom
budsjettarbeidet blant annet sikrer tilstrekkelige midler til å iverksette utlyste tilbud ved de
videregående skolene, utbedrer fylkesveier i tråd med våre prioriteringer, styrker arbeidet med
infrastruktur og det regionale utviklingsarbeidet blant annet gjennom desentralisering av
oppgaver.
For begrunnelser vises det til saksutredningen, der behovet for styrket samarbeid mellom
fylkeskommunen og kommunene også er poengtert.

