
 

 

 

 

Endringsforslag fylkestinget oktober 2020 
 

Sak 110 – Tilstandsrapport for videregående opplæring i Innlandet 
Fra H 
Endringsforslag punkt 5: 
Setningen «Ambisjonen er en læreplassgaranti.» strykes. 
 
Forslag til nytt punkt 7: 
Fylkestinget ber fylkesrådmannen forberede en sak om videreføring av forsøksordningen om 
forbruk av rett til opplæring i Innlandet, som vedtatt i sak 67/18 i Oppland fylkesting. Saken 
bør belyse kostnader og foreløpige funn. 
 
 
Sak 111 – Søknad om opprettelse av landslinje i fjellfriluftsliv 
Omforent forslag 
1. Fylkestinget er positive til at det etableres en landslinje for fjellfriluftsliv ved Nord-
Gudbrandsdal vidaregåande skule avdeling Lom.  

2. Innlandet trenger mer kompetanse for fremtidig verdiskaping og arbeidsplasser knyttet til 
opplevelsesnæring og friluftsliv. Fylkestinget ber derfor om at det arbeides videre med å 
oppfylle Utdanningsdirektoratet sine kriterier for de aktuelle programfagene.  

3. Fylkestinget ber om at det blir søkt om landslinjestatus når godkjenning av fagene 
foreligger.  
 

 
Sak 118 – organisering av mobbeombud i Innlandet 
Fra H, Ap, Sp, R, FrP 
Fylkestinget anbefaler at mobbeombudet organiseres etter fylkesrådmannens alternativ 3:  
 
Et mobbeombud i Innlandet med en rådgiver. 
 
Et mobbeombud med en rådgiver - etter modell som Elev- og lærlingombudet. Det 
utarbeides her eget mandat for Mobbeombudet i Innlandet fylkeskommune. 
 
Modell med ombud og rådgiver er prøvd ut hos elev- og lærlingombudet i Innlandet, og 
bygger videre på kjent struktur. Ordningen sikrer fokus og tydelighet i rollen ved at det er ett 
ombud med ett spesifikt arbeidsfelt. Det vil også være et klart skille mellom grunnskole og 
videregående opplæring. 
 
Med denne organiseringen vil ombudene både kunne samarbeide og uttale seg uavhengig 
av hverandre. Mobbeombudet stå «friere» til å ha fokus på de områdene og temaene som 
Mobbeombudet mener er viktig uten at det kreve en konsensus i et større team. Det kan gi 
en effektiv arbeidsform for det enkelte ombud. Samtidig kan dette bidra til at man mister 
utviklingsfokus og kompetanseutnyttingen ved å ikke ha et større felleskap for diskusjon og 
faglige diskusjoner. 
 
Denne organiseringen vil dra nytte av en tydeliggjøring av samarbeidsområde i mandatene, 
for eksempel forent fokus på det trettenårige skoleløpet. 
 
 



Sak 119 – Nasjonale føringer for riks- og fylkesveger 
Fra Rødt, AP, SV:  
Fylkestinget mener dagens situasjon (modell 0) bør videreføres, alternativt at det velges en 
modell som gir størst mulig handlefrihet for fylkeskommunene. Dersom det likevel innføres 
nasjonale føringer som medfører økte utgifter for fylkeskommunene, må dette kompenseres 
fullt ut gjennom økte statlige rammer. 
 
Sak 122 – private veglysanlegg Østre Toten 
Fra FrP 
Innlandet fylkeskommune godkjenner avtaleforslag, godkjent av Østre Toten kommune 19. 
juni 2019 
 
Sak 123 - Anmodning om bosetting av flyktninger 2021 
Fra MDG   
Nytt punkt nederst:  
Innlandet Fylkeskommune vil gjennom sitt medlemskap i KS jobbe for at kommuner skal få 
kompensert sine merutgifter som skyldes stans og forsinkelse i bosettinger grunnet Covid19-
pandeminen 
 
Fra Ap, Sp, SV, MDG (med flere om de ønsker): 
Innlandet fylkeskommunes anbefaler Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) å 
vektlegge følgende hensyn for anmodning om bosetting av flyktninger i Innlandet: 
 
1. Sikre den framtidige kommunale beredskapen når det gjelder bosetting av flyktninger. 
Fylkestinget mener det er viktig å gi kommuner og regioner forutsigbarhet og mulighet til å 
benytte kompetansen som de har opparbeidet seg over år. Uavhengig av om man legger 
høyt eller lavt estimat til grunn understreker fylkestinget at man må sikre en god geografisk 
fordeling av anmodninger mellom de ulike regionene i Innlandet. 
 
2. Ta hensyn til at flere av innlandskommunene signaliserer en større kapasitet til å bosette 
flyktninger enn det de nasjonale anmodningstallene tilsier. Kommunene må gis forutsigbare 
rammer for arbeidet med bosetting, integrering og inkludering som sikrer at man ikke bygger 
ned lokal kompetanse og mottaksapparat. 
 
3. Ta hensyn til at små kommuner og lokalsamfunn med evne til å bosette færre enn 
minimumsanmodningen har kapasitet til å bosette flyktninger. Dette er særlig viktig i regioner 
som samarbeider om interkommunale tjenester knyttet til bosetting og 
inkludering. Fylkestinget mener det er viktig å opprettholde bosetting i kommuner som 
ønsker det og har kapasitet også når behovet er lavt. 
 
Tilleggsforslag fra Rødt – Som første punkt i vedtaket:  
Fylkestinget registrerer at det er mange kommuner som ønsker å ta imot flere flyktninger enn 
IMDi anmoder. Det er positivt å se, med tanke på Innlandsstrategiens mål om 
befolkningsvekst i fylket, som er avhengige av alle som vil flytte hit. Innlandet fylkeskommune 
oppfordrer Stortinget til å ta imot flere flyktninger.  
 
 
 
 
  
Sak 126 - Klimaregnskap 2019 - Innlandet fylkeskommunes virksomhet 
Fra MDG 
Nye punkter: 
1: Fylkesrådmannen kommer tilbake til fylkesutvalget med en vurdering av konsekvensene 
ved å utarbeide klimaregnskap i egen regi. 



  
2: Fylkesrådmannen kommer tilbake til fylkesutvalget med en vurdering av konsekvensene 
ved å flytte ansvaret fra Samfunnsutvikling over til administrasjon innen første halvdel av 
2021. 
  
3: Fylkestinget ber klimaledelsen i Innlandet Fylkeskommune i større grad synliggjøre 
klimaeffekten i relevante saksutredninger 
 
Fra Ap og Sp 
Fylkestinget ber om at klimabudsjett for 2021, samt framtidige klimabudsjetter, isolert sett for 
Innlandet fylkeskommune overholder målene om kutt i klimagassutslipp i Parisavtalen og 
målet om fossilfri fylkeskommune innen 2025. 
 
Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjøre en vurdering av om fylkeskommunen i større grad 
kan benytte fossilfrie bygge- og anleggsplasser i sin virksomhet og som krav i 
anbudsprosesser, og komme tilbake med dette i forbindelse med behandling av 
klimabudsjett for 2021. 
 
Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere hvordan man kan redusere bruken av 
forbruksmateriell i fylkeskommunens virksomhet, og komme tilbake med dette i forbindelse 
med behandling av klimabudsjett for 2021. 
 
Fra H: 
Klimaregnskapet innarbeides som del av fylkesrådmannens årsrapport, og avvikles i sin 
nåværende form som leveranse fra eksterne konsulenter.  
 
Begrunnelse: 
Dagens form og innhold i klimaregnskapet gir begrenset styringsinformasjon og liten 
informasjon som bidrar til utarbeiding av politikk. Det har helle ikke funksjon som et operativt 
eller strategisk styringsverktøy for styring av fylkeskommunens virksomhet. Høyre ønsker at 
klimaregnskapet med tilhørende vurdering skal inngå som en ordinær del av 
fylkeskommunenes arbeid og fremkomme i årsrapporten, med en forenklet rapportering med 
tilhørende faglig vurdering av fylkeskommunenes innsats og bidrag for et bedre klima.  
 
Sak 128 – Plan for eierskapskontroll 
Fra Ap og Sp 
Tillegg i strekpunkt 4: Er fylkeskommunens praksis rundt eierskap i henhold til anerkjente 
prinsipper 
 
Endres til: 
Er fylkeskommunens praksis rundt eierskap i henhold til anerkjente prinsipper for eierstyring, 
lover og forskrifter? 
 
Sak 131 – valg av fylkesvalgstyre 
Felles forslag fra alle partier  
 
Arbeiderpartiet: Anne-Marte Kolbjørnshus                    
vara: Even Aleksander Hagen  
  
 
Høyre: Rune Øygarden                                                 
vara: Gjertrud Nordal  
  
 
Kristelig Folkeparti: Charlotte Veland Hoven                 



vara: Håkon Furuseth Karlstad  
  
 
Pensjonistpartiet: Helge Thomassen                             
vara: Mona Bergh Brustad  
  
 
Sosialistisk Venstreparti: Hans Olav Lahlum                   
vara: Mai Bakken  
  
 
Miljøpartiet de Grønne: Jon Andre Danielsen                
vara: Suhur Lorch-Falch  
  
 
Venstre: Erik Ringnes                                                    
vara: Ingjerd Thon Hagaseth  
  
 
Rødt: Turid Thomassen                                                 
vara: Ronny Bekken Larsen   
  
 
Senterpartiet: Kjersti Bjørnstad                                    
vara: Stein Tronsmoen  
  
 
Fremskrittspartiet: Wenche Haug Almestrand               
vara: Truls Gihlemoen   
  
 
Sak 135 – Møtekalender 2021 
Endringsforslag fra Rødt:  
Endrer møtedager til mandag – onsdag.  
Alle fylkestingsmøter flytter en dato frem.  
 
 
Sak 136 – oppnevning til Hedmark skogselskap 
Fra Ap og Sp: 
Som styremedlem foreslås Merete Furuberg. 
 


