Sak 103 – fylkesbudsjett
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.
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.

