
Rapport fra Venstres gruppe i Innlandet fylkesting 2021 
 
Venstres representant i Innlandet fylkesting: 
Erik Ringnes 
Vararepresentant: Stig Vaagan 
 
Venstre har følgende posisjoner ved utgangen av 2021: 
Vararepresentant  til fylkesutvalget: Erik Ringnes 
Representant i Regionstyret i Valdres: Erik Ringnes  
Vararepresentant til KS landsting: Erik Ringnes        
Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet: Stig Vaagan 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Innlandet: vara Erik Ringnes 
Vararepresentant til Sølen verneområdestyre: Erik Ringnes  
Representantskapet i Tannhelsetjenestens kompetansesenter, øst (TKØ): Erik Ringnes  
Vararepresentant til representantskapet i Vigo IKS: Erik Ringnes 
Politisk referansegruppe Sykehus Innlandet: Erik Ringnes 
Blæstad Eiendom AS: Erik Ringnes 
Assembly of European Regions (EAR) – en sammenslutning av ca 250 regioner i Europa: vara 
Erik Ringnes 
Atlungstad Brenneri: vara Erik Ringnes  
Valgstyret, folkeavstemming om evt oppdeling av Innlandet: Erik Ringnes 
 
Generelt: 
Aktiviteten i Innlandet fylkeskommune ble også 2021 ble preget av Covid19. Nye mutanter 
av viruset har ført til at de fleste møtene også i 2021 har vært avholdt digitalt, med unntak 
av en periode på slutten av året slik det framgår av møteoversikten. Det er vanskelig å vite 
hva den digitale møteformen har betydd for etableringen av det nye Innlandet fylke, men 
sannsynligvis har den nye administrasjonen i fylkeskommunen med ca 4.000 ansatte og de 
folkevalgte organene, blitt påvirket av mangel på fysiske møter mellom folk. Vedtaket om å 
avholde en folkeavstemming i desember om det nye fylket I skal bestå eller avvikles, har 
skapt uro og ny usikkerhet i hele organisasjonen.  
 
Viktige enkeltsaker i 2021: 
Oppstart av tre regionale planer:  
Regional plan for det inkluderende Innlandet  
Regional plan for samfunnssikkerhet 
Regional plan for klima, energi og miljø 
 
Etablering av Innlandsstatistikk: 
Skulle vært lansert 25 jan 2022 på Agenda Innlandet konferansen på Maihaugen som er 
utsatt. 
Formålet er å øke kunnskapsgrunnlaget om Innlandet for beslutningstakere.  
Det utarbeides en rekke tall, analyser og rapporter. 
Prosjektet er et samarbeid mellom en rekke aktører i Innlandet som NHO NAV HINN/Østl 
forskning Sparebenk 1 Østlandet  Innovasjon Norge og Innlandet fylkeskommune.  
Samle info om Innlandet på et sted  



Mye av inf er kommunevis, men samles på ett nettsted og inneholder kunnskap og statistikk 
på  mange områder som  demografi, arbeid og næring, samferdsel, folkehelse, utdanning, 
klima/miljø og kommunal planlegging.  
 

Sluttbehandling av Handlingsprogram for fylkesveg 2022-25, Innlandet fylkeskommune.  

Vedtak:  

1. Fylkestinget vedtar handlingsprogram for fylkeveger 2022-2025. Det er et grundig og 
godt gjennomarbeidet program som vil gi positiv effekt for innbyggere og 
næringslivet.  

2. Fylkestinget ber administrasjonen utarbeide drøftingssak mot statlig myndighet for å 
belyse utfordringen med å håndtere et økt antall kilometer fylkesveg gjennom 
omklassifisering og utvida økonomisk ansvar gjennom beredskaps- og 
omkjøringsveger for riksvegnettet, uten at fylkeskommunen kompenseres økonomisk 
for dette.  

3. Fylkestinget ber om omtale av prosjekter ut over handlingsprogrammets varighet. 
Dette for å gi grunnlag for kontinuitet i planarbeid om aktuelle, kommende 
prosjekter.  

4. Fylkestinget legger videre inn en omtale av videre planlegging av fv. 33, fv. 24 og 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 prioritering 

5. Fylkestinget ber om årlig rapportering på overordnet nivå om status for 
handlingsprogrammet 

 

Voksnes læring i Innlandet - harmonisering av tilbud og fremtidig organisering  

1. Innlandet fylkeskommune skal gi et likeverdig og kvalitativt godt tilbud om videregående 
opplæring og karriereveiledning for voksne, og ivareta den forsterkede kompetansepolitiske 
rollen som er tillagt fylkeskommunene. Det er et overordnet mål å tilrettelegge for at flere 
fullfører videregående opplæring og høyere utdanning i Innlandet.  

2. Voksnes læring i Innlandet fylkeskommune organiseres med ni selvstendige kompetanse- 
og karrieresenter som har direkte styringslinjer i tråd med modell A2. 
a. Sentrene lokaliseres i Elverum, Gran, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Nord- 
Aurdal, Sel og Tynset.  

b. Sentrene kan lokaliseres i tilknytning til videregående skoler. 
c. Fylkesdekkende senter for nettundervisning ved Trysil videregående skole videreføres 
som en selvstendig enhet.  

3. Karriere Hedmark avvikles som egen enhet. Kompetansen og ressursene som er i 
senteret videreføres og integreres i de øvrige sentrene som en del av 
harmoniseringsprosessen.  



4. Kompetanse- og karrieresentrene skal ha en av en felles oppgaveportefølje. Ut over 
lovpålagte oppgaver skal de: 
a. Tilby karriereveiledning til innbyggere. 
b. Drive nettverksutvikling, motivasjonsarbeid, rekruttere og innhente kompetansebehov. c. 
Etablere regionale kompetanseforum som sikrer god samordning og felles prioriteringer. d. 
Styrke og koordinere rådgivingstjenesten i det 13-årige skoleløpet.  

Nærmere detaljer om oppgaveporteføljen for voksnes læring legges fram for hovedutvalg for 
utdanning som egen sak.  

5. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren ta initiativ til å utarbeide en strategi for 
desentralisert høyere utdanning, i samarbeid med høyskolesentrene og 
utdanningsinstitusjoner på fagskole-, høyskole og universitetsnivå̊ i Innlandet.  

6. Fylkeskommunens økonomiske bidrag til desentral høyere utdanning avklares i 
forbindelse med fylkesbudsjett, og i tråd med bevilgninger over statsbudsjettet.  

7. Fylkeskommunedirektøren bes starte arbeidet med innføring av ny struktur for voksnes 
læring. Bemanningsmessige konsekvenser skal drøftes og håndteres i henhold til gjeldende 
lov- og avtaleverk. Arbeidet må gjøres i god tid før endringer iverksettes.  

8. Organiseringen evalueres innen utgangen av 2025.  

 

Saken om evt. oppløsning av Innlandet fylkeskommune 

Det ble fremmet et forlag om å la innbyggerne i Innlandet få uttale seg om 
saken gjennom en rådgivende folkeavstemming. Forslaget fra Sp, Rødt, SV, 
Mdg, Frp og PP ble vedtatt med 29 stemmer for og 28 stemmer imot. En 
utbryter fra Ap sikret flertall og saken fikk mye oppmerksomhet, - også i 
nasjonale medier.  
 
Til selve saken som skal behandles av fylkestinget 22 februar etter 
folkeavstemmingen. 
Venstre står bak regionreformen og støtter derfor fylkeskommunedirektørens 
forslag til vedtak og vil ikke oppløse Innlandet fylkeskommune. Mye av 
begrunnelsen er presentert i saksutredningen, men Venstres 
hovedbegrunnelse er at det er grunn til å tro at vi får til mer sammen enn det vi 
får til hver for oss. At  f eks i møte med nasjonale myndigheter får større tyngde 
og innflytelse i kampen om statlige midler når vi representerer hele Innlandet 
og ikke bare halve.  Videre at kvaliteten på våre tjenester vil bli eller allerede 
har blitt bedre på grunn av større fagmiljøer innenfor alle våre tjenesteområder 
og at vi etter sammenslåingen har fått større evne til å fylle rollen som regional 
utviklingsaktør. Det var nettopp noe av begrunnelsen for regionrefomen,- 
nemlig at regionene burde bli større for å kunne påta seg større oppgaver.  
Venstre var og er fortsatt en pådriver av regionreformen, men   
gjennomføringen av reformen og særlig tilføringen av nye oppgaver, har vært 



en skuffelse. Det skyldes at Venstre og KrF ble stående alene og fikk lite politisk 
drahjelp fra Høyre og Frp som egentlig ikke vil ha fylkene, men ønsker primært 
en tonivå-modell.   
 
Følgende leserinnlegg ble sendt 9.1.22 til de fleste av fylkets aviser: 
 
Gi Innlandet en sjanse – stem ja til å beholde det nye fylket 
22. februar skal fylkestinget i Innlandet fatte vedtak om framtida for Innlandet. Innbyggerne 
er bedt om å ta stilling til følgende: skal vi opprettholde Innlandet fylke eller dele opp dagens 
fylke i to fylker? Svaret bør være at vi beholder Innlandet fylke med følgende 
hovedbegrunnelse: Innlandet får til mer utvikling sammen enn hver for oss i Hedmark og 
Oppland.  Det gjelder f eksempel i møte med nasjonale myndigheter og kampen om statlige 
drifts-og investeringsmidler, i rollen som regional utviklingsaktør hvor vi sammen må finne 
svar på utfjordingene med fraflytting og forgubbing. Det er dessuten grunn til å tro at 
fylkeskommunens tjenester er blitt eller vil bli bedre på grunn av større fagmiljøer. Det nye 
Innlandet fylke ble etablert for bare to år siden og trenger mer tid for å få utløst sitt 
potensiale, både på grunn av kort tid og på grunn av Covid 19 med nedstengning og redusert 
aktivitet. I Innlandet har vi dessuten en rekke organisasjoner og virksomheter har som har 
tilpasset seg eller er sammenfallende med den nye regioninndelingen.  Det gjelder Sykehus 
Innlandet, Høgskolen i Innlandet, Statsforvalteren i Innlandet, NAV Innlandet, Teater 
Innlandet, NHO Innlandet, Musikk i Innlandet, Innlandet Idrettskrets, samt nrk Innlandet og 
flere. Til slutt litt om økonomi: Kostnadene ved å dele opp Innlandet er beregnet til 90 mill. 
Nå har staten sagt at den vil ta regninga, men det er likevel bare en type penger,- nemlig 
fellesskapets midler som alternativt bør brukes til å bygge Innlandet eller gi bedre tjenester 
til våre innbyggere. Godt valg!  

 

Forberedt forslag: 

Venstre fremmet et forberedt forslag i april om å etablere en kulturpris for det nye Innlandet 

etter modell fra Hedmark. Det var bred støtte til å etablere en kulturpris, men sannsynligvis 

siden forslaget ikke kom fra noen av flertallspartiene ( AP/Sp) ble forslaget stemt ned. Dette 

viser en manglende raushet fra flertallspartiene og kan virke demotiverende, men siden saken 

er viktigere enn prestisjen, måtte det gå slik det framgår av voteringen som er gjengitt under.  

Forberedt forslag: 
Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren utarbeide forslag til en fylkeskulturpris for 
Innlandet fra og med 2022. Saken oversendes Hovedutvalg for kultur for utforming av 
vedtekter og rammer for tildeling av prisen, - med innstilling og endelig vedtak i 
fylkestinget i desember 2021.  
 

Hedmark fylkeskommunes hadde en fylkeskulturpris som ble delt ut årlig fra 1984 og 
fram til sammenslåingen med Oppland fylke 1. januar 2020. Prisen ble tildelt 
enkeltpersoner bosatt i Hedmark og kunne også i helt spesielle tilfeller tildeles 
grupper, organisasjoner, lag og institusjoner. Formålet med fylkeskulturprisen var å 
stimulere til utviklingen av kulturlivet i fylket og være en oppmuntring til nyskaping og 

https://no.wikipedia.org/wiki/1984
https://no.wikipedia.org/wiki/Hedmark


ekstraordinær innsats. Jury for prisen ble ledet av fylkesordføreren og bestod ellers 
av fylkesråden med ansvar for kultur, samt tre representanter fra fylkestinget. Alle 
kunne foreslå kandidater, jfr vedtektene i vedlegget.  Prisen ble delt ut på 
fylkestingets siste møte hvert år og var en gavesjekk på 100 000 kroner.  

Oppland fylke hadde et kunstnerstipend som ble delt ut fra 1990 og fram til 
sammenslåingen med Hedmark.  Stipendene hadde som formål å støtte yrkesaktive 
kunstnere som var bosatt i eller på annen måte hadde tilknytning til Oppland fylke. 
Stipendene skulle medvirke til stimulering og videreutvikling av mottakerens 
virksomhet. Stipendiene ble delt ut til seks eller flere personer hvert år slik det 
framgår av vedlegg 4. 

Innlandet fylke trenger en fylkeskulturpris for å støtte opp under det rike kulturlivet i 
Innlandet. Opprettelsen av en fylkeskulturpris vil også være i tråd med den vedtatte 
Innlandsstrategien som bl annet sier: «Kultur er identitet og røtter for innbyggerne i 
Innlandet. Den er kilden til å bli kjent med oss selv og hverandre, og er lim mellom 
mennesker. Kultur gjør livene våre rikere og gjør fylket mer attraktivt. Kunsten har sin 
klare egenverdi. For mange er den i tillegg en arbeidsplass og grunnlag for 
næringsutvikling.» sitat slutt. Det kan også tenkes at fylkeskulturprisen kan medvirke 
til å bygge en felles identitet for oss som bor i Innlandet, selv om de fleste av oss nok 
føler sterkest tilknytning til vår egen kommune og i mindre grad er knyttet til fylket 
vårt.  

Det må utarbeides vedtekter for en slik kulturpris og videre bør både innretning og 
avgrensning drøftes, - for eksempel om det utvidede kulturbegrepet fra 1970-tallet  
skal legges til grunn som betyr at idrettsutøvere også kan få prisen eller om  denne 
fylkeskulturprisen skal  forbeholdes  kulturelle uttrykk og aktiviteter slik definisjonen 
var før kulturbegrepet ble utvidet.  Det er naturlig at Hovedutvalget for kultur får 
saken til behandling før saken ferdigbehandles i fylkestinget. Det er videre 
nærliggende å foreslå at fylkesutvalget bør utgjøre juryen slik det praktiseres i andre 
fylker med formannskapsmodell.  

4 vedlegg: 

1. Vedtektene for Hedmark fylkeskulturpris 

2. Hedmark fylkeskulturpris mottakere 

 

3. Retningslinjer for tildeling av Oppland fylkeskommunes kunstnerstipend 
 

4. Mottakere av Oppland fylkeskommunes kunstnerstipend 

 

5.  

Forslagsstiller Erik Ringnes (V) innledet til saken. 

 



Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap) fremmet forslag på vegne av Ap og Sp 
Fylkestinget ber om at det legges fram en sak i juni om en helhetlig prisstruktur for Innlandet 
fylkeskommune, der vi tar stilling til hvilke priser, utnevnelser, stipender og lignende som 
videreføres fra Oppland og Hedmark, og om det bør opprettes noen nye for å underbygge 
satsingene i den vedtatte Innlandsstrategien.  

Votering: 
Forslag fremmet av Ringnes (V): Falt med 17 stemmer, avgitt av H (7), SV (3), R (2), Gran 
(MDG), V (1), PP (1), KrF (1), Winther (Ap). 
Forslag fremmet av Kolbjørnshus (Ap): Enstemmig vedtatt.  

 
Vedlegg 1 møteaktivitet: 
11.1 Innlandet Venstre - digitalt 
15.1 Møte med NHO og andre gruppeledere – digitalt 
22.1 Møte med AER – digitalt  
25.1 Regionstyret Valdres – digitalt 
26.1 Årsmøte Stange Venstre - digitalt 
27.1 Hovedutvalg for utdanning – digitalt  
3.2 Regionstyret Valdres – digitalt 
3.2 Innspills møte med Venstre sentralt – digitalt 
4.2 Sølen verneområdestyre – digitalt 
9.2 Møte med helseminister Høie – digitalt  
9.2 Fylkesting – digitalt 
11.2 Styremøte Atlungstad brenneri – digitalt 
15.2 Møte i AER – digitalt 
16.2 Webinar for nasjonalparkstyrer – digitalt 
17.2 Regionstyret Valdres – digitalt 
20.2 Fylkesårsmøte Innlandet Venstre - digitalt 
23.2 Fylkesvalgstyret – digitalt  
24.2 Hovedutvalg for Utdanning – digitalt  
2.3 Webinar sykehus – digitalt 
4.3 TKØ seminar – digitalt  
4.3 Brexit og landbruk – møte med næringsministeren – digitalt 
8.3 Møte mellom Sykehus Innlandet og Innlandet Venstre – digitalt  
10.3 Regionstyret Valdres – digitalt 
15.3 Innlandet Venstre - digitalt 
17.3 Fylkesting – digitalt  
18.3 Styremøte i Blæstad Eiendom – digitalt 
19.3 Generalforsamling TKØ – digitalt 
25.3 Orienteringsmøte om ny  VGO – digitalt  
7.4 Hovedutvalg for utdanning – digitalt  
9.4 Regionstyret Valdres – digitalt  
12.4 Fylkesvalgstyret – digitalt 
13.4 Innlandet Venstre - digitalt 
20.4 Fylkesting – digitalt 
26.4 Hovedutvalg for utdanning – digitalt 
28.4 Regionstyret Veldres - digitalt 
11.5 Fylkesvalgstyret – digitalt  



27.5 Styremøte Blæstad Eiendom - digitalt 
1.6 Fylkesvalgstyret – digitalt  
2.6. Hovedutvalg for utdanning – digitalt  
2.6 Møte med Venstre sentralt om fritt skolevalg – digitalt 
7.6 Møte med helseminister Høie – digitalt 
8.6 Møte i fylkesutvalget om budsjettprosessen – diitalt 
10.6 Gruppeledermøte - digitalt 
15.6. Fylkesting – digitalt 
21.6 Regionstyret Valdres – digitalt 
5.7 Styremøte Blæstad Eiendom – digitalt 
25.8 Regionstyret Valdres – fysisk  
29.8 Idrettspolitisk møte på Briskeby – fysisk 
2.9 Fylkesvalgstyret befaring Lhmr  - fysisk 
3.9 Møte i politisk referansegruppe SI - digitalt 
15.9 Hovedutvalg for utdanning – fysisk på Raufoss 
21.9 Fylkesvalgstyret – fysisk 
28.9 Maihaugkonferansen – digitalt  
30.9 Østlandssamarbeidets Europaforum – fysisk på Lhmr 
6.10 Hovedutvalg for utdanning – fysisk i tingssalen Hamar 
11.10 Oppstart regionale planer – fysisk på Hamar 
26.10 Fylkesting – fysisk på Hamar hvor Stig Vaagan møtte for Venstre 
27.10 Generalforsamling AER fysisk i Strasbourg, Frankrike 
3.11 Sølen verneområdestyre fysisk på Røros  
6.11 Venstres landskonferanse fysisk på Gardermoen 
9.11 Møte i TKØ fysisk i Oslo  
10.11 Møte i  politisk referansegruppa, Sylkehus Innlandet -fysisk  
11.11 Møte Internasjonalt samarbeid fysisk på Lhmr 
12.11 Venstres fylkestingsnettverk – digitalt   
16.11 Åpen høring om Innlandet fylkes budsjett – digitalt  
17.11 Hovedutvalg for utdanning – fysisk på Kgsv 
1.12 Møte om alt budsjett – digitalt  
2.12 Møte om internasjonalt samarbeid fysisk på Lhmr 
4.12 Budsjettsamarbeid – digitalt  
6.12 Regionstyret Valdres – fysik  
7.12 Fylkesting – fysisk 
14.12 Valgstyret folkeavstemming – digitalt 
21.12 Valgstyret folkeavstemming – digitalt  
 
 
 
 
 


