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Endringsforslag fylkestinget 7. – 9. desember 2021 
 

Sak 125 -  Forberedt forslag fra Nordal (H): Læreplass yrkesfag  
Nytt forslag fra Ap og Sp 
Fylkeskommunedirektøren bes framlegge en sak for fylkestinget om mulig forskriftsendring 
knyttet til ordningen «Full opplæring i bedrift», jf § 6A-7. Saken bør belyse historikk og 
konsekvenser knyttet til ordningen med eller uten krav til forutgående praksisår. 
 
Sak 103 - Fylkesbudsjett 2022-2025 - Innlandet fylkeskommune 
Fra H og V 
Vedlagt følger verbaler uten økonomiske disposisjoner som også inngår i vårt helhetlige 
budsjettforslag. Verbalene ønskes behandlet som tilleggsforslag ved punktvis avstemming 
dersom vårt helhetlige budsjettforslag faller. 
 
Forslag til vedtak:  
1. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren følge opp «Frivillighetens år» ved å prioritere 
tiltak for å stimulere frivillig sektor høyt innenfor rammeområde kultur. 
 
2. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren komme tilbake med en sak for å styrke fylkets 
satsing på biobasert næring og for å følge opp mulighetene som uttrykkes i 
regjeringsplattformen og statsbudsjett for 2022. 
 
3. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren iverksette en satsing for å utvikle nye 
teknologiske og klimavennlige løsninger og fortsatt automatisering i landbruket og kombinere 
industriell og landbruksfaglig kompetanse og kunnskap. 
 
4. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren vurdere aktuelle prosjekter som styrker 
nasjonalparkenes rolle som besøksmål og bidragsyter for lokal verdiskaping innenfor 
rammene av vedtatt vern, forsvarlig bruk av besøksområder og hensyn til bl.a. villrein. 
 
5. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren fremlegge en sak om overføringsverdien og 
hvordan erfaringer fra Læringsfabrikken kan brukes i mulige tilsvarende etableringer for 
andre bransjer og i andre regioner. 
 
6. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren komme tilbake med en sak for å styrke 
Innlandets synlighet og promotere Innlandets muligheter rettet mot nasjonale og 
internasjonale premissgivere og beslutningstakere, som ledd i arbeidet for å stimulere til 
bosetting og styrke næringsliv, reiseliv og kompetanse-/kunnskapsmiljøene i fylket. 
 
7. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren gjennom dialog og tildelingsbrev til 
fylkeskommunenes utdanningstilbud, inklusiv Fagskolen Innlandet, peke på viktigheten av 
utvikling av landbruksteknologi, da dette bidrar til betydelige gevinster for både bonden, 
norske forbrukere, miljøet, dyrevelferden og matvaresikkerheten, og slik forsterke 
landbrukets allerede offensive satsing. 
 
8. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren arbeide for økt bruk av biokull som et 
jordforbedringsmiddel som kan lagre CO2, binde vann og hindre tørke, gi bedre jordstruktur, 
mindre næringslekkasje, rikere mikroliv i jorda og gi større avlinger. 
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9. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren støtte etableringen av Nasjonalt senter for 
fjellredning på Norsk Fjellsenter i Lom, og stille ressurser til rådighet som en videreføring av 
forprosjektet og realisering iht. sluttrapporten for dette. 
 
10. Fylkeskommunedirektøren bes legge frem en sak om hvordan Innlandet fylkeskommune 
sammen med østre Viken som regionale næringsutviklingsaktører kan synliggjøre 
utfordringer og løsningsmuligheter knyttet til nasjonal avgiftspolitikk og hvordan denne 
påvirker handelslekkasje til Sverige og lokal nærings- og samfunnsutvikling generelt. 
 
11. Fylkestinget ønsker at fylkeskommunen skal stille strenge miljøkrav ved innkjøp av varer 
og tjenester. 
 
12. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren innarbeide retningslinjer som sikrer at det 
legges til rette for mer bruk av trevirke i fylkeskommunale bygg og andre konstruksjoner som 
broer etc. der dette er mulig og økonomisk konkurransedyktig 
 
13. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren gjennom utforming av anbud sikre økt bruk av 
biodrivstoff i Innlandet i de tilfeller det er mulig. 
 
14. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren tilrettelegge for økt gjenvinning av plast og 
hindre utslipp av mikroplast i vassdrag. 
 
15. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren prioritere transport av tømmer og ferdigvarer 
ved å oppgradere broer og styrke kapasiteten på vei og jernbane, for å realisere de store 
mulighetene Innlandet har for verdiskaping og nye arbeidsplasser knyttet til større satsing på 
biobasert næringsutvikling og for å styrke konkurransekraften for skognæringen. 
 
16. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren styrke Innlandet som helårlig reisemål og øke 
sysselsettingen ved satsing på produktutvikling og markedsføring i samarbeid mellom 
Innovasjon Norge og reiselivsbedriftene. Innlandet er et fantastisk reisemål og reiselivet er 
viktig for å opprettholde bosetting og lokal verdiskaping i Innlandet, men korte turistsesonger 
kan være en belastning for naturen. 
 
17. Fylkestinget ber fylleskommunedirektøren sørge for at Innlandet fylkeskommune som 
regional utviklingsaktør, med ansvar for regionale utviklingsmidler, gjør en kraftinnsats for å 
stimulere både private og offentlige bedrifter til å endre arbeidsuken slik at den er tilpasset 
når brukertallet er størst. Dette arbeidet må gjøres i samarbeid med kommunene. FoU-
institusjonene i Fjell-Forsk-Nett må drive følgeforskning. 
 
18. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren etablere et 4-årig prosjekt 2022-25 for 
kartlegging av muligheter og etterfølgende tiltak for å hente elever til videregående skoler på 
to fronter: 
1. Det forskes på muligheten for å tiltrekke seg ungdommer blant fritidsboligeierne. Disse 
kontaktes med spørsmål om muligheten for at husstandens ungdommer kan tenke seg å ta 
videregående skole i Innlandet og hvilke forhold som vil gjøre det attraktivt å tenke seg dette 
– studietilbud, boalternativ (for de som ikke vil bo på hytta) og andre sosiale forhold.  
2. Det forskes på muligheten for å tiltrekke seg ungdommer fra det nære utlandet. Er det 
gjort den typen tiltak fra andre regioner og i tilfelle hva har vært resultatet og kritiske 
suksessfaktorer. Det foreslås et egeninitiert prosjekt for Innlandet for å tiltrekke seg 
utenlandsk ungdom. 
HInn og Fjell-Forsk-Nett gjør grunnleggende forsking som basis for offensive tiltak! 
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Fra FrP 

Fremskrittspartiet presenterer med dette sitt alternative budsjett for Innlandet fylke for 
budsjettåret 2022 
Reduksjon av offentlig byråkrati, kutt i symbolske klimatiltak med liten eller ingen effekt, og 
økt bruk av konkurranse om virkemiddel for å oppnå høyere kvalitet og lavere pris er viktige 
prioriteringer i vårt alternative budsjett.  
Det offentliges makt må begrenses, slik at individets rettigheter og handlefrihet bevares. Det 
offentlige skal ikke ta på seg oppgaver som like godt kan løses av enkeltpersoner, bedrifter 
og organisasjoner. Offentlig eierskap skal ikke stå i veien for utvikling og vekst i privat 
verdiskapning.  
Konkurranse mellom tjenesteleverandører leder til en mer effektiv produksjon, ved at 
tjenestene produseres billigere enn tidligere. Erfaringer viser at denne type konkurranse ofte 
leder til økt tjenestemangfold, bedre kvalitet og høyere servicenivå. Insitamentet til å 
framskaffe nye produkter synes også å bli sterkere 
Ved bruk av anbud må politikerne i større grad enn i dag gå inn og definere et bestemt 
tjenestenivå. Anbudsutsetting bidrar til å konkretisere målene og det kvalitetsmessige 
innholdet i tjenesteproduksjonen.  
Konkurranse handler om hvordan kommuner og fylkeskommuner med sine ansatte kan 
styrke sin kompetanse og bli bedre og mer effektive tjenesteytere. Aktører som konkurrerer 
i et åpent marked, tvinges til å drive mer effektivt og lønnsomt enn en aktør som skjermes 
for konkurranse. Konkurranse vil også kunne bidra til innovasjon, redusere kostnader og 
ressurser til å vedlikeholde og fornye arbeidskraften, og økt fokus på å redusere helseplager 
og sykefravær. Fylkeskommunens fokus må være på den delen av kjernevirksomheten som 
ikke kan utføres av andre.  
Fylkestinget ber Fylkeskommunedirektøren vurdere hvilke tjenester i fylkeskommunen 
som kan konkurranseutsettes.  
  
Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren konkurranseutsette driften av 
Randsfjordsferja. 
 
Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren gjøre rede for hvilke fylkeskommunale 
tjenester som også tilbys av private aktører.   
Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren bruke målstyring som et aktivt verktøy og 
kontinuerlig arbeide for å styrke målbarheten.  
 
Pensjon 
Offentlige arbeidsgivere har en tariffestet plikt til å gi sine arbeidstakere definerte 
pensjonsutbetalinger. Produktet som kunden, dvs. arbeidsgiveren, kjøper, er dermed 
fastsatt. Dette innebærer at arbeidstakeren selv ikke vil påvirkes direkte av konkurransen om 
å tilby offentlige tjenestepensjoner. 
Når produktet er gitt, vil ikke tilbyderne kunne konkurrere på utformingen av selve 
produktet. De vil imidlertid kunne konkurrere på andre elementer som er av betydning for 
kundene. Et eksempel er vederlaget for å påta seg pensjonsforpliktelsene. Jo sterkere 
konkurranse, jo mindre vil leverandørene av pensjoner kunne kreve for å sikre og bære 
arbeidsgivernes pensjonsforpliktelser.  
Videre vil leverandørene kunne konkurrere på service, eksempelvis knyttet til støtte og 
oppfølging av både kunder og forsikrede arbeidstakere. Endelig vil de vil de kunne 
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konkurrere ved å differensiere seg på risikoprofil. Noen kunder vil eksempelvis kunne ønske 
at forvaltningen skjer med lav- og andre med høy risiko. 
Arbeidsgiverne, som betaler for pensjonene, vil på tilsvarende måter som kunder i andre 
markeder kunne påvirkes av svak konkurranse. Disse vil også kunne rammes hardere enn 
kunder i andre markeder. Dette skjer fordi de ikke kan respondere på høye priser med å 
redusere sitt kjøp. De må kjøpe like mye uavhengig av pris. 
Innlandet fylkesting erkjenner at offentlige arbeidsgivere har en tariffestet plikt til å gi sine 
arbeidstakere definerte pensjonsutbetalinger. Produktet som fylkeskommunen kjøper er 
dermed fastsatt. Dette innebærer at arbeidstakeren selv ikke vil påvirkes direkte av 
konkurransen om å tilby offentlige tjenestepensjoner. Fylkestinget ber derfor 
fylkeskommunedirektøren vurdere dagens pensjonsordning og komme tilbake med sak 
om fylkeskommunen kan være tjent med å la aktørene i markedet konkurrere om å levere 
best pris, eller også om etablering av egen pensjonskasse kan være et godt alternativ for 
Innlandet Fylkeskommune.  
Redusere fylkeskommunens eiendomsmasse 
Innlandet fylkeskommune er en stor eiendomsbesitter. Å være en stor eiendomsbesitter gjør 
fylkeskommunen mindre fleksibel og tilpasningsdyktig til endrede behov. Samtidig binder 
eiendommene store verdier som sårt trengs til andre formål. FrP vil selge fylkeskommunal 
eiendom og i større grad benytte seg av leie ved behov.  
 
Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren stoppe prosessen med bygging av ny 
tannklinikk på Alvdal og utlyse konkurranse om leie av nødvendige lokaler.  
 
Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren selge den gamle trafikkstasjonen på Husum.  
 
Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren iverksette salg av Fylkeshus 2  
 
Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren utrede hvor mye målet om at IFK skal være 
fossilfri innen 2025 vil komme til å koste skattebetalerne.  
 
Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren utarbeide en strategi for hvordan 
fylkeskommunen best mulig kan benytte seg av det såkalte «grå gullet», og sikre at 
fylkeskommunens seniormedarbeidere kan få mest mulig ut av sine ti-femten siste 
yrkesaktive år. 
 
Kompetanse/skole 
Videregående utdanning i Innlandet fylkeskommune må ha et høyt nivå. Skal ambisjonen om 

progresjon og dybdelæring kunne følges opp, må skolen ha frihet til å organisere skoledagen 

og undervisningen. Fylkeskommunen må gi elever i videregående skole reell valgfrihet og 

mulighet til fritt skolevalg.  

 

Yrkesfagene er et prioritert område og lærlingtilskuddet må styrkes ytterligere. 

Fylkeskommunen må arbeide for at arbeidsgiveravgiften for lærlinger fjernes. Fag- og 

svennebrev må få den statusen de fortjener. 

 

Det er skolen som har ansvaret for elevenes psykososiale miljø. Manglende innsats mot 

mobbing må få konsekvenser. Skoleeier, skoleledelse og alle ansatte i skolen har plikt til å 
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gripe inn mot mobbing. Dersom utfordring ved mobbing ikke kan løses på annen måte, må 

den eller de som utfører mobbingen, bytte skole. 

 

Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren sikre elevene i videregående opplæring fritt 
skolevalg 
 
Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren komme tilbake med sak om hvordan 
rådgiverfunksjonen kan styrkes til en karriereveiledning i tråd med næringslivets behov 
 
Innlandet fylke foreslår at ordningen med obligatorisk sidemål gjøres om til en frivillig 
ordning og tilbyr sidemål som valgfag.  
 
Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren redegjøre for hvordan elektroniske 
hjelpemidler kan fungere som et lavterskeltilbud for elever med spørsmål og utfordringer 
innenfor psykisk helse.  
  
Fylkesveger   
I det store Innlandet er folk spredt bosatt, og nettverket av fylkesveger utgjør på mange 
måter selve livsnerven i Innlandet. Vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet er betydelig. 
Behovet for investeringer i nye veger og vedlikehold av eksisterende veger er 
stort.  Innlandet FrP prioriterer økte ressurser til fylkesvegnettet.    
 

FV 24 

FV 24 Støa - E6 er en viktig eksportveg med høy tungtrafikkandel. Gjeldende trasé går 
gjennom Gata sentrum, har fartsgrense ned i 40 km/t, fartshumper og utfordrende 
stigningsforhold. Hele strekningen Støa‐Gata S‐E6/Rv3 må ses i sammenheng.  

Strekningen har i vært inne i flere handlingsprogram, men det har ikke vært avsatt 
tilstrekkelige planmidler til den hensiktsmessige og vedtatte tilknytningen til E6/Rv3.  

FrP foreslår at planleggingsprosessen fremskyndes og at det avsettes tilstrekkelige 
planleggingsmidler innenfor økt investeringsramme 

FV 33 

Fylkesveg 33 har stor betydning for industri, næringsliv og befolkning i Gjøvik- og 
Totenregionen, og er den viktigste forbindelsen til Oslo og Gardermoen for denne delen av 
Oppland. Tungtrafikkandelen er høy, og vegen fungerer også som avlastningsveg for E6 og rv 
4.  

Dagens fv 33 er smal og svingete. Spesielt den søndre delen har skarpe svinger, den er smal 
og med vegbredde mellom 5 og 6 meter. Anbefalt hastighet er helt nede i 30 km/t på 
enkelte partier. Landskapet er svært bratt opp fra Mjøsa, og strekningen er rasfarlig. 
Fylkesveg 33 er ikke prioritert i handlingsprogram for fylkesveger i Oppland for inneværende 
periode. Regjeringen prioriterer midler til fylkesveger med stor eksportandel og høy andel 
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tungtransport. En forutsetning for å få tilgang til slike midler vil imidlertid være et ferdig 
planlagt prosjekt. 

Det settes av 20 millioner kr i 2022 til helhetlig utbyggingsplan av FV33 og FV24. FV 33 i 
samarbeid med Viken fylkeskommune. Finansieres med økt låneopptak.  
  
Trafikksikkerhet 
Behovet for investeringer i trafikksikkerhetstiltak er betydelig. Innlandet FrP er opptatt av å 
få mest mulig gang- og sykkelsti for skattebetalernes penger, og vil bruke handlingsrommet 
til å bygge rasjonelt og effektivt. Kostbare løsninger skal unngås så langt det er mulig, og 
prinsippet om at tiltaket skal være “godt nok”, skal være gjeldende. Gatebelysning er mange 
steder mangelfull eller fraværende. FrP vil prioritere intensivbelysning på trafikkerte gangfelt 
der myke trafikanter krysser fylkesveg, og setter av midler til slike trafikksikkerhetstiltak. 
 
Det avsettes midler øremerket intensivbelysning av utsatte krysningspunkt for myke 
trafikanter 

 

Økt vedlikehold fylkesveger   
Redusert investerings- og vedlikeholdsetterslep på fylkesvegnettet er en prioritert oppgave. 
Innlandet FrP foreslår å øke investeringer i fylkesvegnettet med  
 
Næring 
Forutsigbare rammevilkår og stor grad av frihet til å tilpasse næringsvirksomhet etter tilbud 
og etterspørsel forutsetter liten offentlig innblanding. Vellykket næringsutvikling er også 
avhengig av forenklet skjemavelde og kutt i byråkratiet. Fylkeskommunen skal jobbe for 
vekst og utvikling i næringslivet i hele Innlandet. Redusert fylkeskommunal innblanding i 
lokale planprosesser vil gi enklere og raskere saksbehandling og gagne næringsuviklingen. 
Fylkeskommunen skal være en konstruktiv sparringspartner som kan bidra med kompetanse 
og gode rammevilkår for kommunene i arealsaker 
Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren vurdere hvordan fylkeskommunen kan 
redusere sin innblanding i arealsaker.  
 
Digitalisering  
Utbyggingen av høyhastighets internett har tatt lang tid. Likevel gjenstår mye før alle har 
tilgang til internett med tilstrekkelig hastighet for å kunne delta i arbeidslivet, følge 
undervisning eller ha tilgang til digitale løsninger samfunnet anno 2022 ellers tar som en 
selvfølge. En høyere utbyggingshastighet må derfor prioriteres.  
 
Innsparinger:  

 Kutt 2022 Kutt 2023 Kutt 2024 Kutt 2025 

Økt 
effektiviseringsgevinst 

10.000.000,- 10.000.000,- 10.000.000,- 10.000.000,- 

Rammekutt kultur 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 15.000.000,- 

Økt antall 
kollektivbrukere 

10.000.000,-    

Redusere tilskudd 
elbil 

2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 2.000.000,- 
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Fjerne krav om 
lavtemperatur asfalt 

1.500.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 1.500.000,- 

Målsetting om 
fossilfri virksomhet 
innen 2025 
gjennomføres ikke 

30.000.000,- 50.000.000,- 50.000.000,- 75.000.000,- 

Koronafond beholdes  5.000.000,-    

     

 

 2022 2023 2024 2025 

Økt ramme 
statsbudsjettet 
2022 

32.700.000,- 32.700.000,- 32.700.000,- 32.700.000,- 

 106,2 111,2 111,2 136,2 

 
Prioriteringer: 

Prioriteringer 2022 2023 2024 2025 

Høyhastighets 
internett 

30.000.000,-    

Trafikksikkerhet 10.000.000,- 10.000.000,- 10.000.000,- 11.200.000,- 

Asfaltering 50.000.000,- 82.700.000,- 82.700.000,- 100.000.000,- 

Styrket satsing 
psykisk helse 

10.000.000,- 10.000.000,- 10.000.000,- 10.000.000,- 

Styrket satsing 
gjennomføring 
VGS 

2.500.000,- 2.500.000,- 2.500.000,- 2.500.000,- 

Styrket netto 
driftsresultat 

3.700.000,- 6.000.000,- 6.000.000,- 12.500.000,- 

 106.200.000,- 111.200.000,- 111.200.000,- 136.200.000,- 

 
Fra MDG 
Verbalforslag fra MDG utover samlet forslag fra MDG, SV m.fl.: 

1. Fylkeskommuedirektøren bes etter modell fra Viken Fylkeskommune utrede en 
støtteordning rettet mot kommunene for kartlegging av områder som er egnet for 
naturrestaurering. 

2. Fylkeskommunedirektøren bes følge Indre Østfold kommunes eksempel og sørge for 
100% resirkulering av IKT-materiell i fylkeskommunens virksomhet. 
 

3. Ved saksutredninger hvor følgende parametere er relevante, bes 
fylkeskommunedirektøren synliggjøre konsekvenser for arealendringer og 
klimagassutslipp. 
 

4. Rundt i kommunene våre er det industri med vesentlig utslipp og overskuddvarme. 
Fylkeskommunedirektøren bes redegjøre for i hvilken grad Innlandet fylkeskommune 
kan koordinere næringsutvikling på disse feltene, for eksempel etter modell fra Den 
Magiske Fabrikken og i samarbeid med større nettverk vi allerede er medlemmer av. 
 



8 
 

5. Fylkeskommunedirektøren tar initiativ overfor kommunene med sikte på et samarbeid 
for å etablere flere gjenbrukshaller. 
 

6. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren utarbeide en sak om veginnspeksjon ved 
bruk av kamera på bussene våre. 
 

7. Fylkeskommunedirektøren bes utarbeide og innføre klimavennlig reise- og 
innkjøpspolicy for Innlandet fylkeskommune. 
 

8. Fylkeskommunedirektøren bes utarbeide klimavennlige retningslinjer for 
fylkeskommunale bygg og fylkeskommunal byggevirksomhet. 
 

9. Innlandet fylkeskommune skal velge nullutslippsalternativ når man utvider eller 
oppgraderer maskin- og kjøretøysparken. Der nullutslippsløsninger ikke er 
hensiktsmessig skal det kjøpes brukt. Differansen mellom bruktpris og pris for ny 
nullupslippsløsning avsettes til fremtidig kjøp av mer klimavennlige løsninger.  
 

10. Fylkeskommunedirektøren bes sørge for at arbeidet til Innlandsstatistikk inkluderer 
utarbeidelse av et arealregnskap for Innlandet. 
 

11. Fylkeskommunedirektøren bes utrede en ordning for leasing av elsykler for 
fylkeskommunalt ansatte etter modell fra Sarpsborg kommune.  
 

12. Fylkeskommunedirektøren bes kartlegge og foreslå tiltak for å redusere matsvinn i 
fylkeskommunens virksomhet. 
 

13. Konsekvensene av reduksjon i driftsstøtte til de fylkeskommunale folkehøyskolene i 
2021 skal vurderes før man tar stilling til ytterligere reduksjoner. 

 
Verbalforslag fra SV, Rødt og PP i tillegg til budsjettforslag fra SV, MDG, KrF og Pp. 
1: Det opprettes en tannlegevaktordning for Innlandet fylkeskommune. 
Fylkeskommunedirektøren fremmer sak om gjennomføring for fylkestinget. 
 
2: TOO-ordningen innen tannhelse er et viktig grep for å sikre at alle får nødvendig hjelp. 
Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren fremme en sak som styrker tannhelsetjenesten og 
setter av midler slik at også barn og unge under 18 år som har opplevd overgrep og tortur 
eller har odontofobi kan få den hjelpen de trenger. 
 
3: For å sikre utvikling og muligheter i hele Innlandet ønsker fylkestinget å videreføre og 
styrke ordninger knyttet til overføringer til kommunale næringsfond, særlig i næringssvake 
kommuner.  
 
4: Innlandet fylkesting tar debatten om politikeres goder og godtgjørelser på alvor. 
Fylkestinget ber derfor fylkeskommunedirektøren å fremme en sak til fylkestinget der alle 
samlede politiske  godtgjørelser på over 500.000 kr. reduseres med 10 %. Grupperessurs for 
politiske partier opprettholdes på dagens nivå. 
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5: Fylkestinget anser at fylkeskommunen har en viktig rolle i å tilrettelegge for at alle barn og 
unge kan delta i minst en fritidsaktivitet, uavhenging av økonomisk situasjon. 
Fylkeskommunedirektøren fremmer sak om hvordan fylkeskommunen kan bidra inn mot 
kommuner og frivillig sektor for å sikre større inkludering i fritidsaktiviteter. 
 
6: Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier er avhengig av at belastning på veiene går ned. 
Fylkestinget ber derfor om at det fremmes sak hvor man belyser hvordan mobilitetsstrategien 
og økt satsing på kollektivtransport kan redusere belastning på fylkesveinettet. 
 
7: Samarbeidet med kommunene for å motvirke mobbing og frafall må styrkes. Fylkestinget 
ønsker at fokuset på elevenes psykososiale miljø styrkes og at man i samarbeid med 
kommunene styrker elevtjenesten og helsesykepleier i skolen.  
 
8: Fylkestinget er opptatt av at brukere av tilpasset transport skal ha en større mobilitet. 
Ordningen med TT-kort bør derfor styrkes slik at de som kvalifiserer for ordningen har en 
større mobilitet, hele året, uavhengig av bosted og reiseavstand til tjenestetilbud og 
aktiviteter.  
 
Sak 104 - En eventuell oppløsning av Innlandet fylkeskommune 
Endringsforslag fra SP, SV, R, PP, MDG og Frp 
Fylkeskommunen skal gjennomføre en rådgivende folkeavstemming om en eventuell 
oppløsning av Innlandet fylkeskommune før endelig vedtak i februar 2022. 
Fylkestinget ber regjeringen ta initiativ til utredning av fylkeskommunen som forvaltningsnivå.  
 
 
Sak 105 - Regional tilgjengelighet og tilstedeværelse – samarbeid om styrket 
samfunns-, innovasjon- og næringsutvikling i regionene 
Endringsforslag fra AP og SP – (rød skrift erstatter grønn skrift med overstrykninger) 
 
Fylkeskommunedirektørens innstilling til vedtak:  
Innlandet fylkeskommune skal være en aktiv pådriver innen samfunns-, innovasjon- og 
næringsutvikling i fylket og løse sine grunnleggende oppgaver på en best mulig måte ut ifra 
de ressurser som er tilgjengelige.  
 
1. Fylkeskommunedirektøren vil sikre oppfølging og koordinering av det interne og 
tverrfaglige samarbeidet rettet mot kommunene og øvrige innovasjonsaktører i regionene.  
 
2. Alle avdelingene i sentraladministrasjonen oppnevner en kontaktperson som bindeledd 
mellom fylkeskommunen og kommune/region.  
 
3. Alle fagavdelingene i fylkeskommunen vil videreutvikle sitt samarbeid med kommunene og 
regionene gjennom behovsbasert økt tilgjengelighet og tilstedeværelse.  
 
4. Det er et mål at Samarbeidet med de interkommunale politiske rådene (regionrådene) skal 
styrkes. Evalueringen som skal gjennomføres tar sikte på å gi svar på hvordan arbeidet skal 
kunne styrkes.  
 
5. Det legges opp til årlige samhandlingsmøter mellom innovasjonsaktørene, 
interkommunale politiske råd og fylkeskommunen.  
 
6. Samarbeidet om å videreutvikle innovasjonsstrukturen følges opp i tråd med vedtak i 
fylkestingssak 08/2021.  

• Det settes i gang et forprosjekt med mål om å gjøre virkemidlene til samfunns-, innovasjon 
og næringsutvikling mer oversiktlig og koordinert, jamfør vedtak punkt 9 fra fylkestingets 
behandling av innovasjonsstrukturen.  
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• Innovasjonsforum får i oppgave å vurdere hvordan kompetansedeling, samskaping og 
sambruk av ressurser mellom kommuner/regioner, fylkeskommunen og virkemiddelapparatet 
kan forsterkes.  
 
7. Erfaringene med bruken av digitale verktøy og møteplasser skal brukes tas med videre inn 
i oppfølgingen for å styrke tilgjengeligheten og samarbeidet med 
kommunene/interkommunale politiske råd og øvrige aktører i innovasjonssystemet.  
 
8. Ved utlysning av nye stillinger og tilsettinger skal fylkeskommunen legge til rette vurdere 
arbeidssted og muligheten for fleksible/desentraliserte løsninger, basert bl.a. på relevans i 
arbeidsoppgaver, arbeids- og kompetansemiljø og økonomi.  
 
9. Erfaringene og resultatet av dette utredningsarbeidet vedtaket evalueres i samarbeid med 
partnerne i løpet av 2023. 
 
Fra Høyre: 
Tilleggsforslag  
Nytt punkt 9: Fylkeskommunen skal gjennom samarbeid med regionale virksomheter som 
innovasjonsselskaper, bedriftsnettverk og næringshager også kunne legge til rette for at 
ansatte kan ha delt/fleksibelt arbeidssted. I vurdering av slike løsninger skal fylkeskommunen 
- i tillegg til hensynet til arbeidsgivers interesser - også vektlegge betydningen av at 
fylkeskommunen får en større tilstedeværende i ulike deler fylket, mulighetene for å redusere 
reisetid til/fra jobb for ansatte og viktigheten av å få tilgang til et større arbeidsmarked og 
bredere kompetanse ved rekruttering.    
  
 
Sak 106 - Høring om forslag til ny opplæringslov 
Fra FrP 
Nytt punkt 5: 
Rådgivertilbudet i vgs må utvikles til en karriereveilederrolle som ser elevens ønsker og 
interesser i sammenheng med arbeidslivets behov og gir eleven et bedre grunnlagt til å gjøre 
gode valg. 

Forslag fra AP og SP 
Tillegg punkt 3: 
Alle nye oppgaver må fullfinansieres. 

Tillegg punkt 4: 
Kontroll- og rapporteringssystemene må samtidig forenkles slik at flest ressurser kan brukes 
til direkte tjenesteproduksjon 
 
Nytt punkt 5: 
Innføre en særskilt grunnfinansiering for kulturarvskoler, og sikre at kulturarvskolene også 
kan ta inn voksne uten rett til videregående opplæring i disse fagene. 

Forslag fra MDG 
Tilleggsforslag: 
Nytt punkt a. §10.6 
Innlandet fylkesting påpeker at formuleringen om lekser fratar folkevalgte muligheten til å 
vedta leksefrie skoler. Dette er uheldig.  

Foreldre og myndige elever bør fortsatt gis mulighet til å reservere seg mot lekser uten å bli 
møtt med sanksjoner.  
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Nytt punk b. §5.4 
Innlandet fylkesting mener det er elevenes kompetanse som først og fremst skal vurderes. 
Høyt fravær kan være en grunn til manglende vurderingsgrunnlag, men det trenger ikke 
være det. Fraværsgrensen har gitt økt tilstedeværelse, men også press på den kommunale 
legetjenesten og ekstra utfordringer for utsatte elever. Det er derfor problematisk at man nå 
foreslår å lovfeste en hjemmel til å frata retten til vurdering grunnet høyt fravær. 

Sak 107 - Kulturstrategi for Innlandet fylkeskommune 2021 - 2025 (31) 
Arbeiderpartiet og Senterpartiet: 
Endring av følgende vedtakspunkt: 

3. Fylkestinget gir hovedutvalg for kultur fullmakt til å utarbeide handlingsplan for 

oppfølging av strategien. 

4. Fylkeskommunedirektøren gis i oppdrag å gjøre en enkel rullering av kulturstrategien 

i 2023. 

I tillegg innarbeides følgende i kulturstrategien: 

 
Punkt 1.2 Visjon for kultur i Innlandet:  
Innlandet – best på kultur  
Kapittel 1.6 Kulturpolitikk og fylkeskommunen som samfunnsutvikler (side 7) 
Nytt punkt:  

• Stimulere til samarbeid mellom kommuner, på tvers av fylker og mellom 

forvaltningsnivå. 

Kapittel 2.5 Arrangement i Innlandet (side 12) 
Nytt punkt i strategier:  

• Legge til rette for at Innlandet kan tiltrekke seg store arrangement 

Kapittel 2.7 Kultur og kreativ næring – kultur som levevei (side 14) 
Nytt punkt i strategier:  

• Stimulere til næringsutvikling basert på vår mangfoldige kulturarv, lokal kulturhistorie, 

kunst- og kulturhåndverk 

Kapittel 2.8 Barn og unge i innlandet (side 15) 

• Stimulere til arrangements- og organisasjonsopplæring i barne- og 

ungdomsorganisasjoner 

Kapittel 3.3 Fylkesbibliotek (side 18) 
Nytt punkt i strategier under delmål 1:  

• Utvikle bibliotekene som arena for samskaping 

Kapittel 3.5 Kulturarv (side 23) 
Nytt punkt i strategier under delmål 1:  

• Stimulere til utvikling av grunnleggende ferdigheter og næringsutvikling med 

utgangspunkt i kulturarv, kulturhistorie og kulturhåndverk 

 
Sak 111 - Høringsuttalelse - Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2022 - 2025 
Forslag fra FrP til nytt punkt 1 
1) Statens vegvesen vil, i samarbeid med fylkeskommunene, gjennomføre en kartlegging for 
å identifisere riks- og fylkesveger som oppfyller kriteriene for streknings-ATK eller punkt-ATK 
(oppfølgingstiltak nr. 2 i tiltaksplanen, s. 34). 
 
Innlandet fylkeskommune slutter seg ikke til tiltaket. ATK er ikke et egnet virkemiddel for å nå 
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målet om null hardt skadde og drepte i trafikken. Innlandet fylkeskommune mener fokus må 
rettes mot ulykkesbegrensende vegutbedringer. 
 
Fra MDG 
Tilleggsforslag: 
Nytt punkt: 
Innlandet fylkesting bemerker at reduserte fartsgrenser kan være et svært effektivt 
trafikksikkerhetstiltak. Dette gjelder særlig i områder med mange myke trafikanter og på veier 
med høye hastigheter. 
 
 
 
 
 
Sak 113 - Prinsipper for etablering av nye og behandling av eksisterende ferister i 
fylkesveg 
Alternativt forslag fra FrP i sak 113.  
1. Innlandet fylkeskommune overtar eierskap, samt drifts- og vedlikeholdsansvar for 
eksisterende ferister i fylkesveg. 
 
Resten strykes.  
 
 
Sak 122 - Søknad om støtte til Lærlingsfabrikken 
Forslag fra AP og SP 
Tillegg: 
Innlandet fylkeskommune er positive til en dialog om etableringen av et felles 
utviklingsprosjekt med Læringsfabrikken om hvordan vi i fellesskap kan utvikle en modell for 
organisering og gjennomføring av yrkesfag i Innlandet.  Fylkeskommunenes ønske om å 
styrke yrkesrettet utdanning, arbeidslivets behov for fagarbeidere i fremtiden og ambisjonen 
om et godt og desentralisert utdanningstilbud i alle deler av fylket skal være sentralt i 
dialogen.  

Innlandet fylkeskommune mener at et nasjonalt senter for yrkesfag må legges til det sterke 
industrimiljøet i Gjøvik /Raufoss regionen. Senteret må ha et tett samarbeid med 
utdanningsmiljøet i regionen. Læringsfabrikken vil være en viktig aktør i dette arbeidet. 

 
Sak 123 - Eierskapsmelding 2020 for Innlandet fylkeskommune 
Forslag til nytt punkt 3 fra FrP 
Fylkestinget i Innlandet fylkeskommune er opptatt av at det offentlige ikke skal ta på seg 
oppgaver som like godt kan løses av enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner. Offentlig 
eierskap skal ikke stå i veien for utvikling og vekst i privat verdiskapning. Fylkestinget ønsker 
gradvis å redusere fylkeskommunens eierskap og deltagelse i andre selskap.  
 
 
Sak 124 - Søknad om fritak fra fylkeskommunale verv for resten av valgperioden - Kari 
Sørli Pettersen (A) 
Forslag fra Arbeiderpartiet:  
Kari Sørli Pettersen (A) innvilges fritak fra sine verv som representant i fylkesting, 
representant i hovedutvalg for kultur og medlem i NRK Innlandet – distriktsprogramrådet. 
Thomas Langeland Jørgensen trer inn som fast representant i fylkestinget.  

Øvrige vararepresentanter rykker en plass opp.  

Som ny representant til hovedutvalg for kultur velges: Thomas Langeland Jørgensen (Ap) 
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Som ny 6. vararepresentant til hovedutvalg for kultur velges: Bente Irene Aaland. 

Som nytt medlem i NRK Innlandet – distriktsprogramrådet velges: Iren Carlstrøm med Anne 

Thoresen som personlig varamedlem. 

Som ny vararepresentant i fylkestinget velges: Kandidat nr. 50 på valglista til Arbeiderpartiet, 
Bente Irene Aa 

 

 


