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Endringsforslag fylkestinget juni 2021 
 

Sak 42 - Forberedt forslag fra R, SV og MDG: Lønnsharmonisering 
Forslag fra Aksberg (R) på vegne av Rødt, MDG, SV, SP og AP  

1.  Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren om å foreta en kartlegging for å avdekke om det 
er lik lønn for likt arbeid i Innlandet fylkeskommune.  

2. Fylkeskommunedirektøren fremlegger en sak med forslag til lønnsharmonisering og 
tilhørende plan i administrasjonsutvalget.  

3. Dersom kartleggingen avdekker at det er behov for mer økonomiske midler til 
lønnsharmoniseringen, legges det frem i fylkestinget i forbindelse med fylkesbudsjettet i 
desember.  

 

Sak 44 – Tannhelsetjenesten i Innlandet, oppfølging av klinikkstrukturgjennomgang 
Forslag fra H 

1. Saken utsettes.  
2. Fylkestinget vedtar å legge gjennomgangen av klinikkstrukturen for tannhelsetjenesten i Innlandet 
fylkeskommune, slik den fremgikk i utvalg for utdanning sak 1/2021, ut på høring til kommuner og 
regionråd.  
3. Fylkesutvalget ber fylkeskommunedirektøren deretter legge saken frem for fylkestinget til 
behandling i desember 2021. 
 
 

Sak 46 – Etablering av permanent filmkommisjon for Innlandet 
Forslag fra H og FrP 
 
1. Saken oversendes Hovedutvalg for næring for ny vurdering. 
2. Det vises til sak 58/21 med oversikt over tilgjengelige fond der næring og kultur bes vurderes i 
sammenheng. 
 
 

Sak 47 – Vegnettsplan for Innlandet 
Forslag fra H 
 
I tekstdelen strykes punkt «4.3. Fylkesveger med omkjøringsfunksjon for riksvegnettet» 
 
Punkt «4.2 Fylkesveger med omkjøringsfunksjon for fylkesvegnettet» tilføyes «riks- og Europaveier» 
slik at innledningen av punktet blir som følger: 
 
«4.2 Fylkesveger med omkjøringsfunksjon for Europa-, riks- og fylkesvegnettet» 
 
For å kunne gi en tilstrekkelig fremkommelighets-robusthet riks- og Europaveinettet, samt på det 
mest sentrale fylkesvegnettet, skal det for disse etableres permanente omkjøringsruter etter 
følgende føringer: 
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• Det skal planlegges og etableres omkjøringsruter for alle riks- og Europaveier, samt for fylkesveger i 
funksjonsklasse B. 
• ... (uforandret videre) 
 
 
Forslag fra FrP 
 
Vegnettsplanen er en nedgradering av vegnettet. Fylkestinget ønsker tvert imot å oppgradere 
vegnettet. Forslag til vegnettsplan vedtas ikke.  
 
 
Forslag fra Ap og Sp 
 
Fylkestinget ber om at Fylkeskommunedirektøren tar et initiativ overfor Statens Vegvesen, for å få 
fram SVV sin rolle og ansvar,  når fylkesvegene er omkjøringsruter for europa- og riksveier. Det må til 
en felles samhandling med Vegdirektoratet når det gjelder forventet funksjonsklasse av disse 
omkjøringsvegene, samt økonomisk vurdering, som legger bruk, krav og nytte til grunn. 
 
 
 
Sak 48 – Bredbånd- og mobilstrategi 2021-2025 

Forslag fra FrP 
 
Fylkestinget vedtar «Strategi for utbygging av infrastruktur for bredbånd og mobil 2021- 
2025». Strategiens primære fokus er bredbåndsutvikling, som ligger til fylkeskommunens 
ansvarsområder. Strategien legger føringer for hvordan fylkeskommunen skal jobbe med digital 
infrastruktur fram mot 2025. 
 
Målet er 100 prosent dekning med høyhastighetsinternett med minst 100 megabit pr. sekund i 
Innlandet innen 2025. 
 
Som en oppfølging av stortingets behandling av stortingsmeldingen «Vår felles grunnmur - mobil-, 
bredbånd- og internettjenester», forventes det at nasjonale myndigheter legger en plan og kommer 
med vesentlige økonomiske bidrag de kommende år, for at målet nås innen (utgangen av strykes) 
2025. 
 
Det må sikres gode mobile tjenester i hele Innlandet 
 
 

Sak 50 - Modell for bedriftsopplæring med spesialundervisning for lærekandidater  
Forslag fra FrP 
 
1. Alle elever i videregående opplæring som ikke har eller kan få tilfredsstillende utbytte av det 
ordinære opplæringstilbudet har rett til spesialundervisning. Dette gjelder også for lærekandidater. 
På denne bakgrunn innføres det i Innlandet en modell for bedriftsopplæring for elever med behov for 
spesialundervisning. Det ytes et særskilt tilskudd til bedriften pr deltaker i ordningen, som fastsettes 
av fylkeskommunedirektøren. Med dette etableres en systematisk ordning i Innlandet 
fylkeskommune som ivaretar retten til spesialundervisning når det gjelder opplæring i bedrift for 
elever/lærekandidater. 
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2. Fylkeskommunen fatter vedtak om spesialundervisning og forvalter spesialundervisningsmidlene 
for de aktuelle lærekandidatene. 
 
3. Ordningen innføres gradvis i samarbeid med opplæringskontorer, lærebedrifter og godkjente 
arbeids- og inkluderingsbedrifter i fylket.  
 
4. Rammen avsatt til læretilskudd i Innlandet fylkeskommune styrkes ut fra antall 
lærekandidater med behov for spesialundervisning som tas inn i bedrift. Eksakt behov må en her 
komme tilbake til i arbeid med fylkesbudsjett/økonomiplan når en vet mer om det reelle omfanget 
og tidspunkt for iverksetting. 
 
 
 
Sak 51 –Utredning av fremtidig tilbud og organisering av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-
tjeneste) i Innlandet fylkeskommune 
Forslag fra Sp 
 
Nåværende organisering av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste) videreføres med ulike 
løsninger i de to gamle fylkene. Dette innebærer at i gamle Oppland utføres tjenesten av egne 
ansatte, og i gamle Hedmark kjøpes tjenesten av kommunene. 
 
Forslag fra FrP 
 
Nytt punkt. 1 

1. Desentralisert, PP-tjeneste med tilhørighet til skole, ledelse i sentraladministrasjonen 

Stryk punkt 2 
Punkt 3 nytt punkt 2 
punkt 4 nytt punkt 3 
punkt 5 nytt punkt 4 
 
2. Fylkeskommunedirektøren gis fullmakt til å si opp gjeldende avtaler om kjøp av PP- tjenester fra 
kommuner. 
2. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren sørge for implementering av den samordnede PP-
tjenesten, med målsetting om iverksetting av den fylkeskommunale tjenesten fra skoleåret 2022-23. 
Fagorganisasjonene involveres i arbeidet. 
4. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren utarbeide system og samarbeidsrutiner sammen med 
kommunene for å ivareta overgangen mellom grunnskole og videregående opplæring på en god 
måte. 
 
 
Forslag fra MDG  

1. Innlandet fylkeskommune skal ha en gjennomgående PP-tjeneste, organisert gjennom 
samarbeid og kjøp av tjenester av kommuner (saksutredningens modell 1).  

2. For å ivareta kompetanse og rutiner på den enkelte skole skal det tilstrebes at PP-rådgivere 
som i dag har sin faste kontorplass på den enkelte videregående skole fortsatt skal ha aktiv 
tilstedeværelse på skolen i deler av arbeidstiden.  
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3. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren sørge for implementering av den samordnede PP-
tjenesten, med målsetting om iverksetting fra skoleåret 2022-23. Fagorganisasjonene 
involveres i arbeidet.  

4. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren utarbeide samarbeidsavtaler med kommunene 
som sikrer fylkeskommunedirektøren mulighet for lovpålagt internkontroll.  

 
Sak 52 – Voksnes læring i Innlandet 

Omforent forslag til vedtak: 

 
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 universitetsnivå 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. 
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8. Organiseringen evalueres innen utgangen av 2025.  

 

Sak 53 – Mandat mobbeombud 
Forslag fra H 
 
Fylkestinget vedtar det fremlagte mandat til Mobbeombudet i Innlandet, med følgende endringer: 

1.  Punkt 2, Mobbeombudets formål, brødteksten endres til: 
 
Mobbeombudet skal primært bistå barn, elever og foresatte i utfordrende situasjoner hvor 
barn og elever ikke opplever et trygt og godt barnehage- og skolemiljø, ikke avgrenset til 
mobbesaker. 
 
Mobbeombudet skal også arbeide på overordnet nivå med informasjon, forebygging og 
støtte til skole- og barnehageeiere og myndigheter. 

2. Punkt 3, nytt avsnitt etter første avsnitt, flyttet fra opprinnelig punkt 2: 
 
Mobbeombudet skal ha både barnehage og skole som virkeområde. Oppgaver som 
forebygging, dokumentasjon, erfaringsdeling og dialog krever samtidig nær kontakt med 
skoleeier og barnehagemyndighet. 

3. Punkt 5 strykes. 

 
 

Sak 55 – Menn i helse 
Forslag fra H 
 
Punkt 4 strykes.  
 
 

Sak 60 – Fylkeskommunale priser 
Forslag fra SV 
 

1) Fylkestinget vedtar at Innlandet fylke skal dele ut følgende årlige priser:  

- Trafikksikkerhetsprisen 

- Voksenopplæringsprisen 

- En INNspirator-pris  

- En Kulturpris.  

 
2) Øvrige tidligere priser avvikles. 

 
3) Hovedutvalgene utarbeider forslag til retningslinjer og juryordning for prisene etter følgende 

arbeidsfordeling: Trafikksikkerhetsprisen i hovedutvalg for samferdsel, 

Voksenopplæringsprisen i hovedutvalg for utdanning, INNspirator-prisen i hovedutvalg for 

næring og Kulturprisen i hovedutvalg for kultur. Forslagene derfra legges frem for 

fylkestinget i oktober.  
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Fra Ap og Sp 
 
1. Fylkestinget vedtar å etablere 4 priser: 
-            Årets unge INNspirator 
-            Årets Innlandspris 
-            Fylkes kulturpris 
-            Bærekraftig innovasjonspris  
 
Punkt 2 og 3 som innstillingen  
4 . Fylkeskommunedirektøren utarbeider forslag til retningslinjer for prisene samt 
jurysammensetning, som legges fram for hovedutvalgene og fylkesutvalget for endelig vedtak i 
september. 
 

 

Sak 64 – Høring - Koronakommisjonens rapport 
Forslag fra H 
 
Punkt 5 strykes. 
 
Punkt 7 endres til: 
Pandemien har avdekket utfordringer for kommuner med stor andel hytter, blant annet beredskap 
og håndtering av smitte. I dimensjonering og finansiering av beredskap, tjenesteproduksjon og 
infrastruktur må brukertall framfor innbyggertall vektlegges i større grad. 
 
 
Forslag fra SV 
 
Tillegg under punkt 4: 

- Mange bedrifter i Innlandet har havnet utenfor nasjonale kompensasjonsordninger. De 

kommunale kompensasjonsordningene for lokale virksomheter har fungert svært målrettet 

og bør videreføres slik at bedrifter kompenseres for tap under hele pandemien. 

- Det er viktig å skape forutsigbarhet for ekstraordinære kostnader som oppstår i kommuner 

og fylkeskommuner i forbindelse med pandemien. Smitteverntiltak og forsterket kommunal 

og fylkeskommunal virksomhet må kompenseres fullt ut fra staten. 

- Det er viktig å holde fokus på samarbeid med frivillig sektor gjennom pandemien. Det er lagt 

ned en stor innsats fra frivillig sektor, og mange har også lidd økonomiske tap på grunn av 

nedstengning. Det er viktig at denne innsatsen verdsettes og synliggjøres av det offentlige. 

 

Forslag fra Ap og Sp 

Tilleggsforslag, nye punkter: 
9. Innlandet fylkesting understreker viktigheten av selvforsyning av matvarer, og mener  
selvforsyningsgraden må økes betraktelig fra nivået den ligger på i dag. Det må også bygges  
beredskapslagre for korn. 
 
10. Innlandet fylkesting mener at norske farmasiselskap må videreutvikles slik at det blir økt 
legemiddel- og vaksineproduksjon i Norge. Dette må gjøres i et godt samspill mellom det offentlige  
og private selskaper. Det må også vurderes beredskapslagring av smittevernprodukter som håndsprit  
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og medisinske munnbind.  
 
11. Innlandet fylkesting mener det må settes ned en totalberedskapskommisjon. Denne  
kommisjonen må ha som oppgave å gjennomgå Norges nasjonale og lokale beredskap, å vise  
hvordan man kan bruke samfunnets totale ressurser best mulig for å skape god beredskap for ulike  
krisesituasjoner, og å komme med forslag til hvordan den nasjonale og lokale beredskapen kan  
styrkes på tvers av ulike sektorer 
 

Forslag fra Rødt 

Tillegg under punkt 4:  

-          At det er positivt at vi er et samfunn med høy tillit, både mellom innbyggere og til 

myndigheter. Det har gjort at tiltak og anbefalinger har blitt fulgt, og vi har redusert 

smittespredning.  

-          At full lønn under sykdom har gjort at flere har kunne blitt hjemme hvis det er mistanke 

om smitte, og vi vil fremheve dette som en positiv ordning.  

-          At de med lav lønn, deltidsstillinger og lite utdanning ble rammet hardt. Det er positivt 

at det ble innført lavere inntektsgrense og høyere sats på dagpenger, slik at det økonomiske 

ble en mindre bekymring for mange som ble permitterte eller arbeidsledige. Likevel er vi 

kritiske til prioriteringen som ble gjort, ved at flere bedriftseiere kunne få utbetalinger 

ganske raskt, som ikke er negativt i seg selv, men hvis vi ser det opp mot hvor lang tid det tok 

med utbetalinger til permitterte og arbeidsledige, ble det en urettferdig prioritering. ABE-

reformen kan ha vært medvirkende årsak til at NAV var dårligere rustet til å håndtere den 

situasjonen vi havnet i, med massepermitteringer og arbeidsledighet. NAV gjorde likevel et 

godt arbeid under en ekstraordinær situasjon, fra hjemmekontor, med nye digitale løsninger 

som måtte på plass, og omfordeling av arbeidskraft til behandling av dagpengesøknader.  

Nytt punkt 10:  

Innlandet fylkesting mener at det er viktig at vi fremover oppretter nasjonale beredskapslagre for 

medisiner og smittevern, og at det sees på muligheten for produksjon av mer smittevernutstyr, 

legemidler og vaksiner i Norge.  

Nytt punkt 12:  

Vi må fremover se på konsekvensene på den psykiske helsen til befolkningen, og jobbe for å 

begrense negative konsekvenser for mennesker som sliter med psykisk sykdom i løpet av og etter 

pandemien. Det er spesielt viktig at vi har et søkelys på barn og unge.  

 
 
Forslag fra MDG 
 
Tillegg under punkt 4 
Økonomisk krisehjelp som ble gitt under pandemien burde i større grad vært innrettet for å fremme 
grønn omstilling i næringslivet. Det gjelder både hvilke bransjer som ble tilbudt ekstraordinære 
krisepakker og hvilke krav til omstilling som ble stilt til mottakere av krisehjelp.  


