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Fylkesbudsjett 2021-2024

Hovedtrekk fra behandlingen i fylkestinget den 10.desember



Driftsbudsjett
Investeringsbudsjett



Anslag frie inntekter 2021 – 2024 

2021

• Lagt til grunn 110 mill. kroner i lavere inntekter fra staten
• Statsbudsjettet: ca. 100 mill. kroner i realnedgang fra 2020 til 2021

• KS prognosemodell viser 10 mill. kroner lavere enn Statsbudsjettet/Grønt 
hefte – statsbudsjettet for optimistisk ift. skatteinngang og demografi

2022 – 2024

• Lagt til grunn reduksjon 25 mill. kroner nedgang i 2022, 45 mill. 
kroner reduksjon i 2023 og 65 mill. kroner i 2024 sammenlignet med 
2021
• Prognosemodellen viser betydelig nedgang – først og fremst pga. demografi

• Stor usikkerhet – vil med stor sannsynlighet bli andre tall



Driftsbudsjett 2021

• 7 mrd. kroner i driftsinntekter

• 5,3 mrd. kroner i frie inntekter (skatt og rammetilskudd)

• 6,6 mrd. kroner i driftsutgifter



Vedtatt budsjett med endringer fra AP / SP



Fylkesrådmannens foreslåtte investeringsbudsjett

mill. kroner 2021 2022 2023 2024 Sum                

2021-2024

Adm. og fellestjenester

 - Kontorlokaler sentraladm. 23,6 153,9 180,6 25,7 383,7

Fylkesveger

 - HP 2018-2021 617,9 145,7 33,4 797,1

 - HP 2022-2025 400,0 500,0 500,0 1 400,0

Kollektiv 5,0 5,0

Kompetanse 245,5 308,9 155,5 37,9 747,9

Klima-/miljøtiltak 8,0 15,0 8,0 5,5 36,5

SUM investeringer 900,0 1 023,5 844,1 602,5 3 370,2



Vedtatte endringer i investeringsbudsjettet



De viktigste satsningene

•Voksenopplæring
• Fortsatt desentralisert voksenopplæring i hele Innlandet

• Vedtatt tatt inn igjen 14 mill kr i 2021 – 17 mill kr i 2022 og 19 mill kr i 
de to siste årene i periodene



Viktigste satsingene

•Helserådgiver
• Ordningen med fylkeskommunal medfinansiering foreslått fjernet, men 

ble vedtatt videreført i 2021. Fra 2022 er det ikke lagt inn midler i 
budsjettet.

• Kulturkortet
• Midler til kulturkortet videreføres i 2021

• Utvalg for kultur skal vurdere erfaringer fra tidligere Hedmark og 
Oppland og legge fram en anbefaling for fylkestinget senest i okt 2021



•Veg: Vedtatt å låne 100 mill kr i 2021 for å vedlikeholde bruer.

• Klima:  Vedtatt å legge inn total 17,8 mill kr  i et eget 
klimabudsjett. 



Prosess innovasjonsstruktur 

Bakgrunn

Fra sak 31/19 Innlandet fylkesting- Økonomiplan 2020-23, vedtakspunkt 6:

«Fylkestinget ber utvalg for næring utarbeide en sak med forslag til framtidig satsing og 

organisering av innovasjonsarbeidet. Virkemiddelapparatets rolle og tilstedeværelse i et 

stort fylkes må inngå i dette, og en må se sammenhengen med gjennomgangen av 

virkemiddelapparatet nasjonalt. …».



Utgangspunktet for arbeidet er rapporter utarbeidet av SINTEF (revidert 

analyserapport er ventet før jul)



Utfordringen blir å sikre at 

innovasjonsstrukturen (fig.til høyre) 

skal fungere på en best mulig måte 

i hele Innlandet



Skjematisk oppsummering av SINTEFs analyse av Innlandet (Analyse innovasjonsstrukturen i Innlandet)

OBS! Leses vertikalt 



Anbefalinger i rapporten fra Sintef

• Inkludering i prosessen

• Prioritere spisskompetanse

• Ressurskart og nettverksanalyse

• Måleverktøy, også for samarbeid

• Stimulere til samarbeid

• Lenke til rapporten (den som først ble levert) :

https://innlandetfylke.no/tjenester/naringsutvikling/nyheter-
naringsutvikling/analyse-av-innovasjonsstrukturen-i-innlandet.25834.aspx
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https://innlandetfylke.no/tjenester/naringsutvikling/nyheter-naringsutvikling/analyse-av-innovasjonsstrukturen-i-innlandet.25834.aspx


Viktige innspill og føringer i det videre arbeidet med 

innovasjonsstrukturen for å legge til rett for en fremtidig 

satsing og organisering av innovasjonsarbeidet i Innlandet

• IFK skal ikke komme inn på, eller ta stilling til eierskap, i 

næringshage/inkubatorer

• Et viktig signal er å styrke samarbeide/samhandlingen mellom aktørene

• Koplingen mellom alle aktører/gode hjelpere sikres gjennom en felles policy 

mht støtte og forutsigbarhet

• Arbeidet skal i større grad forankres i næringslivet



Handlingsprogram for fylkesveger 2022-2025 (-27)

Handlingsprogram
for

fylkesveger

2022 – 2025 (-27)



Politisk behandling

• Samferdselsutvalget: 
• 24.2: behandle  høringsutkast

• Fylkesutvalget: 
• 3.3: vedtak om å legge dokumentet på høring. 

•Høring: mars – mai

• Sluttbehandling i fylkestinget i oktober 2021.



Dilemmaer og utfordringer

1. Stor vekst i utgiftene til drift av vegnettet. 

2. Stort behov for vedlikehold og tiltak for å redusere 
forfallet.

3. Klimaendringer, som gir mer krevende værforhold, 
øker utfordringene og usikkerheten både for drift av 
vegnettet og behov for vedlikeholdstiltak.

4. Innlandet fylkeskommune har vedtatt en ambisiøs 
klimapolitikk for egen virksomhet og egne 
investeringer, dette kan få økonomiske 
konsekvenser.



5. Det er fortsatt er behov for å gjøre tiltak slik at 
ulykkestallene holder seg lave. 

6. Videre satsing på store, kostbare 
utbyggingsprosjekter.

7. Ambisjoner for nybygging kontra utbedring av 
eksisterende infrastruktur.

8. Satsing på tiltak som gjør det attraktivt å gå, sykle 
og reise kollektivt for å oppnå Innlandets visjon om 
redusert bilbruk og attraktive byer og tettsteder. 

9. Helse- og miljøvennlige hverdagsreiser.



Innspill fra kommunene foreligger

•Ca 420 prosjekter:

•Derav ca:
• 160 gang- og sykkel

• 130 utbedringsprosjekter

• 65 trafikksikkerhetsprosjekter



Utredningsarbeid 2020-21
Harmonisering av organisering og tjenestetilbud



2018 2019 2020 2021

Prosjekt «Innlandet fylkeskommune»

Oppland fylkeskommune

Hedmark fylkeskommune

Innlandet fylkeskommune



Harmoniseringsarbeid

o Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

o Oppfølgingstjenesten (OT)

o Voksnes læring – karrieresenter og senter 

for voksnes læring

Tema og problemstillinger

o Fokus på involvering og medvirkning

o Definerer nå mål, funksjoner, roller og 

suksesskriterier for fremtidig organisering

Prosess- og resultatmål

o Ivareta og involvere de ansatte i prosessen

o Legge grunnlaget for vedtak av fremtidig 

organisering av PPT, OT og Voksnes læring

Nord-Østerdal videregående skole og Tynset tannklinikk 



Utredninger for organisasjonsutvikling – kriterier vi jobber etter

Utredningene skal gi et kvalifisert grunnlag for å foreta en omorganisering og harmonisering av 

tjenestene. Forslag til organisering skal i størst mulig grad vurderes opp mot følgende kriterier:

o God og effektiv bruk av tilgjengelige ressurser – viktig å avklare økonomiske rammer.

o Forsvarlig og lik forvaltningspraksis – forutsigbarhet og likebehandling.

o Klare og tydelige ansvars- og styringslinjer – likebehandling og felles praksis.

o Nærhet til brukere – tilgjengelighet, likeverdig tilbud og kunnskap om lokale behov.

o Fleksibilitet – evne til endring og tilpasning til nye behov uten store omorganiseringer.

o Overordnet kriterium at vi leverer kvalitativt gode tjenester til innbyggerne i Innlandet!

Sak om voksnes læring skal opp til politisk sluttbehandling i fylkestinget i april 2021 



Milepæler 2021

• 20. april Saken legges frem for Fylkestinget 

• Februar Planlagt høringsperiode for eksterne 
interessenter

• Januar Informasjonsarbeid, videre intern involvering og 
utarbeidelse av høringsforslag



NOU 2020:12 Næringslivets betydning for levende 
og bærekraftige lokalsamfunn

Høringsfrist er 28.januar 2021

Innlandet fylkeskommune vil avgi høringsuttalelse, og 
administrasjonen har lagt opp til et tverrfaglig arbeid for å 
utarbeide forslag til sak til politisk behandling i januar 2021. 


