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Tema:

1. Trafikksikkerhet (foil 3- 15)
2. Regionale planer – planprogram (foil 16-21)

3. Koronatilpasninger i kollektivtrafikken (foil 22-25) 
4. Koronakonsekvenser for næringslivet (foil 25)

5. Kulturstrategi (foil 26-28)
6. NOU 2020:15 «Normann-utvalget» (foil 29-30)

7. Voksnes læring (foil 31- 33)

-



Trafikksikkerhetssituasjonen for Innlandet

Januar 2021



Dødsulykkene i Innlandet 2020



Ulykkene i Innlandet 2020

Ulykkestyper:

• 8 utforkjøringsulykker

• 3 møteulykker

• 3 fotgjengerulykker - økning

• 3 MC

Hvem og hvor:

• Fylkesveg - 12 ulykker

• 13 menn og 4 kvinner omkom

• Ingen barn mistet livet

• 7 personer mellom 18 og 
25 år





Drepte på vegene i Innlandet 2010 -2020

• 1990-2020 ; 372 personer har 
mistet livet i Innlandet.

• 2010-2020; 79 personer







Ulykkesutviklingen for Innlandet,
2020 tallene for skadde er ikke klare



Forskjell på riksveg og fylkeveg – ulykkestyper.



På hvilke veger skjer de alvorligst ulykkene. 
Ulykkestype sett opp mot ÅDT 
(årsdøgntrafikken) på fylkesvegene



Hovedutfordring - utforkjøringsulykker

• Utforkjøringsulykker utgjør ca. halvparten av alle ulykkene med drepte 
og hardt skadde på fylkesveger i Innlandet. Dette kan derfor sees på 
som en av hovedutfordringene når det kommer til trafikksikkerhet på 
fylkesvegene. 

• Ca. 70 % av alle utforkjøringsulykker med drepte og hardt skadde på 
fylkesveger i Innlandet skjer i kurver. Ca. 85 % av 
utforkjøringsulykkene i kurver skjer mot ytterkurven.

• Mye gammelt rekkverk og mye usikret sideterreng.

• Antall høyrisikokurver for de 15 mest utsatte vegene er i en fersk 
rapport definert til å være ca. 350 kurver. 37.317 kurver er vurdert



Hvordan nærme oss nullvisjonen?

• Trafikkanttiltak er viktigst for å hindre ulykker.

• Fremdeles viktig med fokus på 
bilbelte,  fart og rusfrie trafikanter.

•Av de omkomne brukte 33 % ikke belte,
34 % var ruset og det var høy fart i 
41 % av ulykkene.



Myke trafikanter

•De siste 11 årene (2009-2020) er det 
11 fotgjengere som er drept. Fire av 
dem var over 75 år, mens de 
resterende var over 55 år

• Sikring av krysningssteder for 
fotgjengere bør derfor være et viktig 
element i Handlingsprogrammet til 
Innlandet.



Informasjon om arbeidet med oppstart av 
arbeidet med planprogram for nye regionale 

planer

Innlandsstrategien
- fra ord til handling!



Vi skal nå utarbeide nye regionale planer for:

Det inkluderende Innlandet

Samfunnssikkerhet

Klima, energi og miljø



Regional plan som styringsverktøy

Samordning og samarbeid mellom 
lokale, regionale og statlige aktører.

Skal ta tak i og gi svar på 
komplekse samfunnstema.

Gjøre tydelige politiske valg og 
vedta prioriteringer for fylket.

Planene skal være langsiktige, 
helhetlige og overordnede.



Planprogrammet skal gjøre rede for:

• Tema som ny plan skal omhandle

• Utfordringer og muligheter innenfor tematikken

• Kunnskapsgrunnlaget – hva har vi, og hva trenger vi?

• Organisering og ledelse 

• Medvirkning og involvering 

• Kommunikasjon for planprosessen

• Ressurser og kompetanse

• Tverrfaglig samordning/avklaring - Felles grensesnitt 
mellom de tre planene. Kan planarbeidet med de tre 
regionale planer samordnes på aktuelle tema?



Politiske styringsgrupper

Det inkluderende Innlandet:

Anne-Marte Kolbjørnshus (leder)

Mari Gjestvang

Vegard Riseng

Hans Olav Lahlum

Samfunnssikkerhet:

Per-Gunnar Sveen (leder)

Kjersti Bjørnstad

Truls Gihlemoen

Mai Bakken

Klima, energi og miljø:

Aud Hove (leder)

Hans Kristian Enge

Hanne A. Velure

Johannes Wahl Gran



Hva skjer fremover - planprogram
• Januar 2021 etablering styringsgrupper og prosjektgrupper. Oppstart 

av arbeidet med planprogram for de tre planene

• Planprogram sendes på høring og offentlig ettersyn 25.03. – 07.05. 

• Juni 2021 Politisk behandling av de tre planprogrammene

• August 2021 Oppstart av arbeidet med de tre planene



Seksjon kollektivtransport -
Innlandstrafikk

Utfordringer og tiltak i kollektivtrafikken i Innlandet pga. Covid-19



Smittevernveileder og lokale koronatiltak

• Nasjonal veileder om smittevern i kollektivtransport (buss, tog, trikk, 
taxi, pasienttransport mv.) er lagt til grunn

• Lokale koronatiltak på bussene varierer ut fra smittesituasjonen
• Stengt framdør er et slikt tiltak som besluttes av vernetjenesten hos våre 

transportører uten at dette er hjemlet i den nasjonale veilederen
• Mange dropper å kjøpe bussbillett når framdøra på bussen er stengt
• Mange uten skyssrett blir med skolebussen og bidrar til fullere busser enn det 

er dimensjonert for

• Endringer skjer fort og det er krevende å gi oppdatert informasjon til 
reisende
• www.innlandstrafikk.no er vår viktigste informasjonskanal i tillegg til vårt 

kundesenter i Folldal på 02040

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-i-kollektivtransport-covid-19/graderte-smitteverntiltak-trafikklysmodell
https://innlandstrafikk.no/nyheter/lokale-koronatiltak-pa-bussene.25200.aspx
http://www.innlandstrafikk.no/


Kjøp billett på forhånd

• Mobilbillett Innlandstrafikk
• Alle typer billetter

• Mobilbillett Entur
• Enkeltbilletter

• Periodebilletter i løpet av 1. kvartal 2021

• SMS billlett
• Enkeltbilletter

• Innlandskortet
• Periodebilletter

• Reisepenger



Koronakonsekvenser for næringslivet

• Temaet tatt opp på møte ml 
regionrådsledere, Statsforvalter, KS 
og IFK den 13.januar.

•Det er ønskelig at regionrådet tar opp 
status i regionen og eventuelt melder 
tilbake til Innlandet fylkeskommune



Kulturstrategi 
Innlandet fylkeskommune



Kulturstrategi forankret i Innlandsstrategien
- En kulturstrategi for Innlandet - hvor ønsker vi å være om fem år?

- En kulturstrategi som med fokus på tverrfaglige satsinger.

o Internt i avdelingen

o Internt i fylkeskommunen

o Regionalt, nasjonalt og internasjonalt – sammen med eksterne aktører / samarbeidspartnere

- En kulturstrategi med høye ambisjoner som tydelig prioriterer satsingsområder innenfor de til 
enhver tid eksisterende rammer (å ha høye ambisjoner til tross for reduserte økonomiske 
rammer)

- En kulturstrategi som tydelig prioriterer innenfor kulturavdelingen fagområder (kunst og kultur, 
kulturarv, idrett- og friluftsliv, arkiv og bibliotek og den kulturelle skolesekken)

- En kulturstrategi som er grunnlaget for seksjonsvise handlingsplaner

- En kulturstrategi som forsterker og løfter fra våre eksisterende fyrtårn

- En kulturstrategi som løfter fram nye fyrtårn.



Prosess -medvirkning og forankring  
Avgjørende med intern og ekstern medvirkning i arbeidet for å sikre 
forankring og legitimitet 

• Innspillsmøter med fagseksjonene i IFK i des / jan

• Innspillsmøter med kunst- og kulturaktører, kommuner, regionråd mfl 
i mars 2021- på Teams (grunnet korona) 

• Strategien legges ut på høring juni - august

• Kulturdepartementet har  varslet flere meldinger og strategier våren 
2021 som må vurderes inn i arbeidet

• Fylkestingsbehandling i oktober / desember 2021



NOU 2020:15 «Det handler om Norge»

Utredning om konsekvenser av 

demografiutfordringer i distriktene

«Normann-utvalget»



• Innlandet fylkeskommune skal gi høringsuttalelse (FU 23.3)

•Ønske om å samle Innlandet rundt noen punkter som flest mulig 
spiller inn– Felles Innlandsstemme

• KS samler alle ordførere den 3.feb, sammen med 
fylkeskommunen

• Regionalt partnerskap (Fylkeskommunen, Statsforvalter, KS, NAV, NHO, IN, LO, NTNU, 

HINN, Fagskolen)  vil også ta opp saken 



Voksnes læring – status for 

administrativt utredningsarbeid

Regionråd i Innlandet



Voksnes læring i Innlandet – bestilling fra fellesnemnda 19.09.2019

1. Fellesnemnda ber prosjektleder legge til grunn for arbeidet med fremtidig modell for voksnes 
læring at Innlandet fylkeskommune skal ivareta oppgaver knyttet til den utvidede 
samfunnsutviklingsrollen.

2. Fellesnemnda er opptatt av at Innlandet fylkeskommune skal sørge for god og relevant 
voksenopplæring i fylkeskommunal regi over hele fylket, med mål om å etablere en felles struktur 
for desentralisert tilbud innen videregående opplæring, fagskoleutdanning og høyere utdanning.

3. Fellesnemnda ber prosjektleder ivareta involvering av aktuelle samarbeidsparter i 
utredningsarbeidet. Modell for framtidig tilbud og organisering av voksnes læring legges fram til 
behandling i februar 2021, i tråd med Revidert prosjektplan vedtatt i fellesnemnda i sak 32/18.

4. Dagens organisering og drift av fagområdet legges til grunn for budsjettarbeidet for 2020.

5. Prosjektmidler til utredningsarbeidet søkes innarbeidet i fylkeskommunens årsbudsjett for 2020 
med 500.000 kr.



Administrativ utredningsgruppe
Dialogmøter med ansatte
Dialog med ledergruppene «ute»
Rektormøte

Møteserie januar 2021
Annenhver uke
Annenhver uke

Uke 3 

Styringsgruppe (intern orientering) 22.01.2021

Styringsgruppe (drøfting av utkast) 03.02.2021

Fylkeskommunedirektøren 08.02.2021

Hovedutvalg for kompetanse 24.02.2021




