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Dette gir følgjande endeleg vedtak:
1. Følgjande område skal utgreiast nærare for å oppnå innsparingskravet for åra 2017-2019:
Programområde 700 – Tilrettelegging og støttefunksjonar for næringslivet
Desse områda er mest aktuelle for utgreiingar opp mot innsparingskravet (økonomiske
verkemiddel).
-

Kommunale næringsfond
Omstilling
Næringshagar
VRI/eventuell ny FoU satsing
Innovasjon Norge
Breiband
Reiseliv
Sjømat
Energi, industri og landbruk (vurdere heile område)

Utgreiingane vidare må omhandle også andre verkemiddel som arbeidskapasitet. Arbeidet
med satsingsområda vil alltid bestå av ein kombinasjon av fleire verkemiddel. Når rolla som
arenabyggar blir meir og meir sentral, kan det for einskilde område bety meir vekt på
arbeidskapasitet og fellestiltak enn økonomiske verkemiddel/tilskot.
Vi må i det vidare arbeid også sjå på alternative finansieringskjelder, og oppgåvedeling
mellom fylkeskommunen og andre aktørar.
Programområde 480 – Diverse fellesutgifter (folkehelse)
Teneste 4802 – Folkehelse:
Ordninga med partnarskapsavtalar med kommunane, om tilskot til stilling som
folkehelsekoordinator
Samhandlinga med organisasjonar, effektar av utviklingsavtalar og økonomiske tilskot
Programområde 715 – Lokal og regional utvikling
Teneste 7151– Regionalt plan og utviklingsarbeid:

-

Organisering og finansiering av regionale planar som oppfølging av regional planstrategi

Teneste 7152 – Lokalt plan og utviklingsarbeid:
Tilskotsordninga for tettstadmidlar/stadforming
Teneste 7153 – Fellesfunksjonar og støttefunksjonar:
Ungdomstiltak – roller, oppgåver, organisering og finansiering
Integrering – roller, oppgåver, organisering og finansiering
Programområde 716 – Friluftsliv, vassregionstyresmakt og forvaltning av vilt og innlandsfisk
Teneste 7164 – Friluftsliv, natur og vassforvaltning:
Fylkeskommunen si rolle for oppfølging av verdsarvområda og økonomiske konsekvensar
Fylkeskommunen si rolle i etablering av natur- og kulturparkar og økonomiske
konsekvensar

2. Hovudutval for plan og næring endrar sitt vedtak i sak 61/14 Budsjett 2015/Økonomiplan 2016
tilpassing til rammene plan og næring, ved å omprioritere innan tenesteområde 7005 Nyskaping
og redusere framlegget til kommunale næringsfond med 0,7 mill. kr. og auke budsjettframlegget
til omstillingsarbeid med 0,7 mill. kr.
3. Hovudutvalet rår til at målekartet for næring og plan og samfunn, slik det er lagt fram i vedlegg
1, vert vedteke som del av budsjettet for 2015.

