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Sakspro toko l l  

Te r t i a l rappor t  pe r  30 .04 .  2022  

 
Arkivsak-dok. 202217004 
Saksbehandler Rune Logstein 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
Fylkesutvalget 2019-2023 31.05.2022 138/22 
Fylkesting 2019-2023 15.06.2022 38/22 
 

 
 
 
Fylkesting 2019-2023 har behandlet saken i møte 15.06.2022 sak 38/22 
 
Fylkestingets vedtak  
 

1. Fylkestinget tar tertialrapport per 30.04.2022 til orientering 
 

2. Fylkestinget tar finansrapport per 30.04.2022 til orientering 
 

3. Fylkestinget vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet (frie inntekter): 
a) Rammetilskuddet reduseres med 138,114 millioner kroner 
b) Skatteinntektene (inntektskatt) økes med 272,0 millioner kroner 
c) Inntektsutjevningen økes med 35,0 millioner kroner 

          
4. Fylkestinget vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet (fordeling frie inntekter): 

 
a) Tjenesteområde kollektivtrafikk økes med 72,629 millioner kroner med 
henholdsvis 71,629 millioner i henhold til saksfremlegget og 1 million til økt 
kapasitet på fergesambandet Levanger – Hokstad i perioden 1.8.-31.12.22. 
Sammen med tidligere bevilgning på 3 mill. gir det grunnlag for økt frekvens og 
åpningstid mandag- fredag i henhold til alternativ D.   
 
b) Tjenesteområde fylkesvei økes med 50,0 millioner kroner i henhold til 
saksfremlegget     
 
c) Tjenesteområde opplæring økes med 9 millioner kroner med henholdsvis 5 
millioner til satsing på opplæring for minoritetsspråklige og 4 millioner til arbeid 
med Trøndelagsmodellen for at flere skal ut i arbeid.      
 
d) Tjenesteområde nærings- og bostedsutvikling økes med 6 millioner kroner med 
henholdsvis 2 millioner til oppstart av arbeidet med «Work and live in Trøndelag» 
og 4 millioner i økte rammer til BIO-ordningen.      
 

Tr@ndelagfylkeskommune
Trööndelagenfylhkentjelte

S a k s p r o t o k o l l

T e r t i a l r a p p o r t p e r 3 0 . 0 4 . 2 0 2 2

Arkivsak-dok.
Saksbehandler

202217004
Rune Lagstein

Saksgang
Fylkesutvalget 2019-2023
Fylkesting 2019-2023

Møtedato
31.05.2022
15.06.2022

Saknr
138/22
38/22

Fylkesting 2019-2023 har behandlet saken i mote 15.06.2022 sak 3 8 / 2 2

Fylkestingets vedtak

1. Fylkestinget tar tertialrapport per 30.04.2022 t i l orientering

2. Fylkestinget tar finansrapport per 30.04.2022 t i l orientering

3. Fylkestinget vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet (frie inntekter):
a) Rammetilskuddet reduseres med 138,114 millioner kroner
b) Skatteinntektene (inntektskatt) økes med 272,0 millioner kroner
c) Inntektsutjevningen økes med 35,0 millioner kroner

4. Fylkestinget vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet (fordeling frie inntekter):

a) Tjenesteområde kollektivtrafikk økes med 72,629 millioner kroner med
henholdsvis 71,629 millioner i henhold t i l saksfremlegget og 1 million t i l økt
kapasitet på fergesambandet Levanger - Hakstad i perioden 1.8.-31.12.22.
Sammen med tidligere bevilgning på 3 mil l . gir det grunnlag for økt frekvens og
åpningstid mandag- fredag i henhold t i l alternativ D.

b) Tjenesteområde fylkesvei økes med 50,0 millioner kroner i henhold t i l
saksfremlegget

c) Tjenesteområde opplæring økes med 9 millioner kroner med henholdsvis 5
millioner ti l satsing på opplæring for minoritetsspråklige og 4 millioner t i l arbeid
med Trøndelagsmodellen for at flere skal ut i arbeid.

d) Tjenesteområde nærings- og bostedsutvikling økes med 6 millioner kroner med
henholdsvis 2 millioner ti l oppstart av arbeidet med «Work and live in Trøndelag»
og 4 millioner i økte rammer t i l BIO-ordningen.
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e) Tjenesteområde kulturaktivitet økes med 3 millioner kroner med henholdsvis 
0,5 millioner til trøndersk trenertalentsatsing (Nils Arne Eggens trenerstipend) og 
2,5 millioner til gratis leie av fylkeskommunale lokaler til frivilligheten.      
 
f) Resterende beløp på 28,257 millioner kroner reduserer bruk av lån i 2022. 
Overføring fra drift til investering økes med tilsvarende beløp.     
 

5. Fylkestinget vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet 
a) Tjenesteområde kollektivtrafikk reduseres med 0,2 millioner kroner og 

tjenesteområde fylkesveg økes med tilsvarende beløp.  
 
6. Fylkestinget vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet 

a) Mottatte avdrag økes med 109,3 millioner kroner 
b) Avdrag på lån (investering) økes med 90,3 millioner kroner 
c) Utlån av egne midler økes med 19,0 millioner kroner 
d) Salg av aksjer økes med 197,6 millioner kroner 
e) Avsetning til ubundet investeringsfond økes med 197,6 millioner kroner 
 

7. Fylkestinget vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet 
a) Investeringer skolebygg økes med 2,0 millioner kroner, til planarbeid Orkdal 

videregående skole. 
b) Investeringer i bedre skolebygg økes med 10 millioner kroner og teknisk 

oppgradering reduseres med 10 millioner kroner   
c) Investeringer administrasjonsbygg Steinkjer økes med 2,5 millioner kroner  
d) Investeringene finansieres med økt bruk av lån, 3,7 millioner kroner og økt 

kompensasjon merverdiavgift, 0,8 millioner kroner.  
  

8. Fylkestinget vedtar følgende endringer knyttet til Grønt Hjerte AS 
a. Det gjennomføres en emisjon i det heleide selskapet Grønt Hjerte AS med 

en kapitaltilførsel på 37,5 millioner kroner, investeringsbudsjett.  
b. Bruk av ubundet disposisjonsfond (frie midler) økes med 37,5 millioner 

kroner. Midlene overføres fra drift til investering.    
c. Investeringsbudsjett for energi- og miljøinvesteringer i 2022, reduseres 

med 37,5 millioner kroner.  
d. Bruk av lån reduseres med 30,8 millioner kroner og kompensasjon for 

merverdiavgift reduseres med 6,7 millioner kroner. 
 

9. Fylkestinget vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet: Bruk av ubundet 
investeringsfond økes med 283 096 kroner. Investering til oppgradering av 
personalrom ved Mære landbruksskole økes med tilsvarende beløp. 

 
10. Samlet låneopptak for lån til egne investeringer i 2022 blir etter dette inntil 

1 546 275 000 kroner. Dette gjelder også lånefondet. 
 

11. Fylkestinget vedtar følgende endring i lånefondet: 
a. Mottatte avdrag økes med 109,3 millioner kroner 
b. Avdrag på lån (investering) økes med 90,3 millioner kroner 
c. Utlån av egne midler økes med 19 millioner kroner 
d. Bruk av lån reduseres med 55,357 millioner kroner 

T r ø n d e l a g f y l k e s k o m m u n e
T r ö ö n d e l a g e n f y l h k e n t j i e l t e

e) Tjenesteområde kulturaktivitet økes med 3 millioner kroner med henholdsvis
0,5 millioner til trøndersk trenertalentsatsing (Nils Arne Eggens trenerstipend) og
2,5 millioner til gratis leie av fylkeskommunale lokaler til frivilligheten.

f) Resterende beløp på 28,257 millioner kroner reduserer bruk av lån i 2022.
Overføring fra drift til investering økes med tilsvarende beløp.

5. Fylkestinget vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet
a) Tjenesteområde kollektivtrafikk reduseres med 0,2 millioner kroner og

tjenesteområde fylkesveg økes med tilsvarende beløp.

6. Fylkestinget vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet
a) Mottatte avdrag økes med 109,3 millioner kroner
b) Avdrag på lån (investering) økes med 90,3 millioner kroner
c) Utlån av egne midler økes med 19,0 millioner kroner
d) Salg av aksjer økes med 197,6 millioner kroner
e) Avsetning til ubundet investeringsfond økes med 197,6 millioner kroner

7. Fylkestinget vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet
a) Investeringer skolebygg økes med 2,0 millioner kroner, ti l planarbeid Orkdal

videregående skole.
b) Investeringer i bedre skolebygg økes med 10 millioner kroner og teknisk

oppgradering reduseres med 10 millioner kroner
c) Investeringer administrasjonsbygg Steinkjer økes med 2,5 millioner kroner
d) Investeringene finansieres med økt bruk av lån, 3,7 millioner kroner og økt

kompensasjon merverdiavgift, 0,8 millioner kroner.

8. Fylkestinget vedtar følgende endringer knyttet til Grønt Hjerte AS
a. Det gjennomføres en emisjon i det heleide selskapet Grønt Hjerte AS med

en kapitaltilførsel på 37,5 millioner kroner, investeringsbudsjett.
b. Bruk av ubundet disposisjonsfond (frie midler) økes med 37,5 millioner

kroner. Midlene overføres fra drift ti l investering.
c. Investeringsbudsjett for energi- og miljøinvesteringer i 2022, reduseres

med 37,5 millioner kroner.
d. Bruk av lån reduseres med 30,8 millioner kroner og kompensasjon for

merverdiavgift reduseres med 6,7 millioner kroner.

9. Fylkestinget vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet: Bruk av ubundet
investeringsfond økes med 283 096 kroner. Investering til oppgradering av
personalrom ved Mære landbruksskole økes med tilsvarende beløp.

10. Samlet låneopptak for lån til egne investeringer i 2022 blir etter dette inntil
1 546 275 000 kroner. Dette gjelder også lånefondet.

11. Fylkestinget vedtar følgende endring i lånefondet:
a. Mottatte avdrag økes med 109,3 millioner kroner
b. Avdrag på lån (investering) økes med 90,3 millioner kroner
c. Utlån av egne midler økes med 19 millioner kroner
d. Bruk av lån reduseres med 55,357 millioner kroner
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e. Utlån av egne midler reduseres med 55,357 millioner kroner 
 
 
 
Behandling 
 
Forslag fremmet av Lill Harriet Sandaune (Frp) på vegne av Frp og H 
 
Alternativt forslag til punkt 8  
Fylkestinget vedtar følgende endringer til investeringer fylkesvei: 40 millioner prioriteres 
brukt til økt investering og vedlikeholdsarbeid innen blant annet asfaltering, 
vegoppmerking og arbeid på bru og ferjekai. Bruk av ubundet disposisjonsfond (frie 
midler) økes med 40 millioner kroner. 
 
Forslag fremmet av Hanne Moe Bjørnbet (Ap) på vegne av Ap, Sp, Sv og Krf 
 
Punkt 4 endres til:   
 
Fylkestinget vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet (fordeling frie inntekter): 
 
a) Tjenesteområde kollektivtrafikk økes med 72,629 millioner kroner med henholdsvis 
71,629 millioner i henhold til saksfremlegget og 1 million til økt kapasitet på 
fergesambandet Levanger – Hokstad i perioden 1.8.-31.12.22. Sammen med tidligere 
bevilgning på 3 mill. gir det grunnlag for økt frekvens og åpningstid mandag- fredag i 
henhold til alternativ D.   
 
b) Tjenesteområde fylkesvei økes med 50,0 millioner kroner i henhold til saksfremlegget     
 
c) Tjenesteområde opplæring økes med 9 millioner kroner med henholdsvis 5 millioner til 
satsing på opplæring for minoritetsspråklige og 4 millioner til arbeid med 
Trøndelagsmodellen for at flere skal ut i arbeid.      
 
d) Tjenesteområde nærings- og bostedsutvikling økes med 6 millioner kroner med 
henholdsvis 2 millioner til oppstart av arbeidet med «Work and live in Trøndelag» og 4 
millioner i økte rammer til BIO-ordningen.      
 
e) Tjenesteområde kulturaktivitet økes med 3 millioner kroner med henholdsvis 0,5 
millioner til trøndersk trenertalentsatsing (Nils Arne Eggens trenerstipend) og 2,5 
millioner til gratis leie av fylkeskommunale lokaler til frivilligheten.      
 
f) Resterende beløp på 28,257 millioner kroner reduserer bruk av lån i 2022. Overføring 
fra drift til investering økes med tilsvarende beløp.     
 
Punkt 10 endres til:  
 
Samlet låneopptak for lån til egne investeringer i 2022 blir etter dette inntil 1 546 275 
000 kroner. Dette gjelder også lånefondet.      
 
Punkt 11 d endres til:  

T r ø n d e l a g f y l k e s k o m m u n e
T r ö ö n d e l a g e n f y l h k e n t j i e l t e

e. Utlån av egne midler reduseres med 55,357 millioner kroner

Behandling

Forslag fremmet av Lill Harriet Sandaune (Frp) på vegne av Frp og H

Alternativt forslag ti l punkt 8
Fylkestinget vedtar følgende endringer ti l investeringer fylkesvei: 40 millioner prioriteres
brukt t i l økt investering og vedlikeholdsarbeid innen blant annet asfaltering,
vegoppmerking og arbeid på bru og ferjekai. Bruk av ubundet disposisjonsfond (frie
midler) økes med 40 millioner kroner.

Forslag fremmet av Hanne Moe Bjørnbet (Ap) på vegne av Ap, Sp, Sv og Krf

Punkt 4 endres til:

Fylkestinget vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet (fordeling frie inntekter):

a) Tjenesteområde kollektivtrafikk økes med 72,629 millioner kroner med henholdsvis
71,629 millioner i henhold ti l saksfremlegget og 1 million ti l økt kapasitet på
fergesambandet Levanger - Hakstad i perioden 1.8.-31.12.22. Sammen med tidligere
bevilgning på 3 mill. gir det grunnlag for økt frekvens og åpningstid mandag- fredag i
henhold ti l alternativ D.

b) Tjenesteområde fylkesvei økes med 50,0 millioner kroner i henhold ti l saksfremlegget

c) Tjenesteområde opplæring økes med 9 millioner kroner med henholdsvis 5 millioner ti l
satsing på opplæring for minoritetsspråklige og 4 millioner ti l arbeid med
Trøndelagsmodellen for at flere skal ut i arbeid.

d) Tjenesteområde nærings- og bostedsutvikling økes med 6 millioner kroner med
henholdsvis 2 millioner til oppstart av arbeidet med «Work and live in Trøndelag» og 4
millioner i økte rammer til BIO-ordningen.

e) Tjenesteområde kulturaktivitet økes med 3 millioner kroner med henholdsvis 0,5
millioner til trøndersk trenertalentsatsing (Nils Arne Eggens trenerstipend) og 2,5
millioner til gratis leie av fylkeskommunale lokaler t i l frivilligheten.

f) Resterende beløp på 28,257 millioner kroner reduserer bruk av lån i 2022. Overføring
fra drift t i l investering økes med tilsvarende beløp.

Punkt 10 endres til:

Samlet låneopptak for lån ti l egne investeringer i 2022 blir etter dette inntil 1 546 275
000 kroner. Dette gjelder også lånefondet.

Punkt 11 d endres til:
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Bruk av lån reduseres med 55,357 millioner kroner Punkt 11 e endres til: utlån av egne 
midler reduseres med 55,357 millioner kroner. 
 
Votering 
55 representanter til stede under behandling av saken 
 
Innstillingens pkt. 1, 2, 3, 5, 6, 7 
og 9 

Enstemmig vedtatt 

Alternativ votering  
• Forslag til nytt pkt. 4, 10 og 

11 fra Hanne Moe Bjørnbet 
38 stemmer for (Ap, Sp (med 
unntak av Skålholt, voterte ikke)), 
Sv, R og Krf), vedtatt 

• Innstillingens pkt. 4, 10 og 
11 

16 stemmer for (H, MDG, Frp, V og 
PP), ikke vedtatt 

Innstillingens pkt. 7 c 42 stemmer for (Ap, Sp (med 
unntak av Skålholt, voterte ikke)), 
Sv, MDG, R, Krf), vedtatt 

Alternativ votering  
• Innstillingens pkt. 8 44 stemmer for (Ap, Sp (med 

unntak av Skålholt, voterte ikke)), 
Sv, MDG, R, V, Krf), vedtatt 

• Forslag til nytt pkt. 8 fra Lill 
Harriet Sandaune 

10 stemmer for (H, Frp og PP), 
ikke vedtatt 

 

Fylkesutvalgets innstilling: 
1. Fylkestinget tar tertialrapport per 30.04.2022 til orientering 

 
2. Fylkestinget tar finansrapport per 30.04.2022 til orientering 

 
3. Fylkestinget vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet (frie inntekter): 

d) Rammetilskuddet reduseres med 138,114 millioner kroner 
e) Skatteinntektene (inntektskatt) økes med 272,0 millioner kroner 
f) Inntektsutjevningen økes med 35,0 millioner kroner 

          
4. Fylkestinget vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet (fordeling frie inntekter): 

a) Tjenesteområde kollektivtrafikk økes med 71,629 millioner kroner 
b) Tjenesteområde fylkesvei økes med 50,0 millioner kroner  
c) Avsetning disposisjonsfond økes med 47,257 millioner kroner 

 
5. Fylkestinget vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet 

b) Tjenesteområde kollektivtrafikk reduseres med 0,2 millioner kroner og 
tjenesteområde fylkesveg økes med tilsvarende beløp.  

 
6. Fylkestinget vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet 

f) Mottatte avdrag økes med 109,3 millioner kroner 

T r ø n d e l a g f y l k e s k o m m u n e
T r ö ö n d e l a g e n f y l h k e n t j i e l t e

Bruk av lån reduseres med 55,357 millioner kroner Punkt 11 e endres ti l: utlån av egne
midler reduseres med 55,357 millioner kroner.

Votering
55 representanter til stede under behandling av saken

Innstil l ingens pkt . 1, 2, 3, 5, 6, 7 Enstemmig vedtatt
0a 9
Alternativ voterinq

• Forslag t i l nyt t pkt. 4, 10 og 38 stemmer for (Ap, Sp (med
11 fra Hanne Moe Bjornbet unntak av Skålholt, voterte ikke)),

Sv, R og Krf), vedtatt
• Innstil l ingens pkt . 4, 10 og 16 stemmer for (H, MDG, Frp, V og

11 PP), ikke vedtatt
Innstil l ingens pkt . 7 c 42 stemmer for (Ap, Sp (med

unntak av Skålholt, voterte ikke)),
Sv, MDG, R, Krf), vedtatt

Alternativ votering
• Innstil l ingens pkt . 8 44 stemmer for (Ap, Sp (med

unntak av Skålholt, voterte ikke)),
Sv, MDG, R, V, Krf), vedtatt

• Forslag ti l nyt t pkt. 8 fra Lill 10 stemmer for (H, Frp og PP),
Harriet Sandaune ikke vedtatt

F y l k e s u t v a lg e t s in n s t i II i n g :
1. Fylkestinget tar tertialrapport per 30.04.2022 til orientering

2. Fylkestinget tar finansrapport per 30.04.2022 til orientering

3. Fylkestinget vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet (frie inntekter):
d) Rammetilskuddet reduseres med 138,114 millioner kroner
e) Skatteinntektene (inntektskatt) økes med 272,0 millioner kroner
f) Inntektsutjevningen økes med 35,0 millioner kroner

4. Fylkestinget vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet (fordeling frie inntekter):
a) Tjenesteområde kollektivtrafikk økes med 71,629 millioner kroner
b) Tjenesteområde fylkesvei økes med 50,0 millioner kroner
c) Avsetning disposisjonsfond økes med 47,257 millioner kroner

5. Fylkestinget vedtar følgende endringer i driftsbudsjettet
b) Tjenesteområde kollektivtrafikk reduseres med 0,2 millioner kroner og

tjenesteområde fylkesveg økes med tilsvarende beløp.

6. Fylkestinget vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet
f) Mottatte avdrag økes med 109,3 millioner kroner

side 4 av 5



  
 
 Trøndelag fylkeskommune 

Trööndelagen fylhkentjïelte 
  

  side 5 av 5 

g) Avdrag på lån (investering) økes med 90,3 millioner kroner 
h) Utlån av egne midler økes med 19,0 millioner kroner 
i) Salg av aksjer økes med 197,6 millioner kroner 
j) Avsetning til ubundet investeringsfond økes med 197,6 millioner kroner 
 

7. Fylkestinget vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet 
e) Investeringer skolebygg økes med 2,0 millioner kroner, til planarbeid Orkdal 

videregående skole. 
f) Investeringer i bedre skolebygg økes med 10 millioner kroner og teknisk 

oppgradering reduseres med 10 millioner kroner   
g) Investeringer administrasjonsbygg Steinkjer økes med 2,5 millioner kroner  
h) Investeringene finansieres med økt bruk av lån, 3,7 millioner kroner og økt 

kompensasjon merverdiavgift, 0,8 millioner kroner.  
  

8. Fylkestinget vedtar følgende endringer knyttet til Grønt Hjerte AS 
a. Det gjennomføres en emisjon i det heleide selskapet Grønt Hjerte AS med 

en kapitaltilførsel på 37,5 millioner kroner, investeringsbudsjett.  
b. Bruk av ubundet disposisjonsfond (frie midler) økes med 37,5 millioner 

kroner. Midlene overføres fra drift til investering.    
c. Investeringsbudsjett for energi- og miljøinvesteringer i 2022, reduseres 

med 37,5 millioner kroner.  
d. Bruk av lån reduseres med 30,8 millioner kroner og kompensasjon for 

merverdiavgift reduseres med 6,7 millioner kroner. 
 

9. Fylkestinget vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet: Bruk av ubundet 
investeringsfond økes med 283 096 kroner. Investering til oppgradering av 
personalrom ved Mære landbruksskole økes med tilsvarende beløp. 

 
10. Samlet låneopptak for lån til egne investeringer i 2022 blir etter dette inntil 

1 574 532 000 kroner. Dette gjelder også lånefondet. 
 

11. Fylkestinget vedtar følgende endring i lånefondet: 
a. Mottatte avdrag økes med 109,3 millioner kroner 
b. Avdrag på lån (investering) økes med 90,3 millioner kroner 
c. Utlån av egne midler økes med 19 millioner kroner 
d. Bruk av lån reduseres med 27,1 millioner kroner 
e. Utlån av egne midler reduseres med 27,1 millioner kroner 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

T r ø n d e l a g f y l k e s k o m m u n e
T r ö ö n d e l a g e n f y l h k e n t j i e l t e

g) Avdrag på lån (investering) økes med 90,3 millioner kroner
h) Utlån av egne midler økes med 19,0 millioner kroner
i) Salg av aksjer økes med 197,6 millioner kroner
j) Avsetning til ubundet investeringsfond økes med 197,6 millioner kroner

7. Fylkestinget vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet
e) Investeringer skolebygg økes med 2,0 millioner kroner, ti l planarbeid Orkdal

videregående skole.
f) Investeringer i bedre skolebygg økes med 10 millioner kroner og teknisk

oppgradering reduseres med 10 millioner kroner
g) Investeringer administrasjonsbygg Steinkjer økes med 2,5 millioner kroner
h) Investeringene finansieres med økt bruk av lån, 3,7 millioner kroner og økt

kompensasjon merverdiavgift, 0,8 millioner kroner.

8. Fylkestinget vedtar følgende endringer knyttet til Grønt Hjerte AS
a. Det gjennomføres en emisjon i det heleide selskapet Grønt Hjerte AS med

en kapitaltilførsel på 37,5 millioner kroner, investeringsbudsjett.
b. Bruk av ubundet disposisjonsfond (frie midler) økes med 37,5 millioner

kroner. Midlene overføres fra drift ti l investering.
c. Investeringsbudsjett for energi- og miljøinvesteringer i 2022, reduseres

med 37,5 millioner kroner.
d. Bruk av lån reduseres med 30,8 millioner kroner og kompensasjon for

merverdiavgift reduseres med 6,7 millioner kroner.

9. Fylkestinget vedtar følgende endringer i investeringsbudsjettet: Bruk av ubundet
investeringsfond økes med 283 096 kroner. Investering til oppgradering av
personalrom ved Mære landbruksskole økes med tilsvarende beløp.

10. Samlet låneopptak for lån til egne investeringer i 2022 blir etter dette inntil
1 574 532 000 kroner. Dette gjelder også lånefondet.

11. Fylkestinget vedtar følgende endring i lånefondet:
a. Mottatte avdrag økes med 109,3 millioner kroner
b. Avdrag på lån (investering) økes med 90,3 millioner kroner
c. Utlån av egne midler økes med 19 millioner kroner
d. Bruk av lån reduseres med 27,1 millioner kroner
e. Utlån av egne midler reduseres med 27,1 millioner kroner
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