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Arkiv:  

JournalpostID: 21/24669 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 10.04.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

07/2021 Regionstyret 19.04.2021 

 
 

Handlingsprogram for fylkesveger 22-25 (27) 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 

1. Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd tar informasjonen fra representanten 
fra Innlandet fylkeskommune om program og prosess til orientering 

2. Innspill gitt under møtet tas med i vurderingen til høringsuttale 

 
 
 
Vedlegg i saken: 
10.04.2021 Fylkesvegprogram 2021 høring  pp 
 
Fakta: 
Det vises til tidligere utsendt forslag til Handlingsprogram for fylkesveger 22-25 samt utsendt 
forslag til regional høringsuttalelse. Regionsjefen har hatt jevnlig dialog med saksbehandlere og 
rådmenn i kommunene. Det er tidligere orientert  om programmet i Gjøvikregionen 
Interkommunale råd 22.mars. Rådet konkluderte med et  ønske om en felles regional uttale samt 
behov for et ekstra møte i rådet 11.mai.  
 
Det forventes videre at kommunene gir egne høringsuttaler der det gås mer detaljert inn på 
fylkesveger med stor betydning for den enkelte kommune. 
 
I forbindelse med orienteringen fra Hilde Birgitte Bye fra Innlandet fylkeskommune inviteres det 
til å komme med synspunkt, spørsmål og inspill. 
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Arkiv:  

JournalpostID: 21/24676 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 10.04.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

08/2021 Regionstyret 19.04.2021 

 
 

Reetablering av orkester i Innlandet 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 

1. Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd tar informasjonen om planer for 
etablering av et orkester i Innlandet til orientering 

2. Gjennom flere tiår har initiativtakerne jobbet urettelige med å realisere et orkester i 
Innlandet og styret i Gjøvikregionen interkommunale politsiske råd anbefaler at 
kommunene og fylkeskommunen bidrar med ressurser slik at orkesteret kan realiseres bl a  
for å synliggjøre Innlandets og regionens vilje til satsing på musikk. 
 

 
 
 
Vedlegg i saken: 
10.04.2021 f-sak om orkester 2016 
10.04.2021 Musikkregionen Gjøvik  og MusiCOM 
10.04.2021 TILSAGN AV PARTNERSKAPSMIDLER 2016 tildelings- og akseptskjema  - utvikling 

av prosjektorkester Innalndet 
10.04.2021 musikk i innlandet 
 
Fakta: Det vises til vedlegg der det framgår at Fylkesutvalget i Oppland i 2014 vedtok å støtte 
orkester i Innlandet med kr 4,5 millioner. Dette ble det altså ingenting av. Kommunene i 
Gjøvikregionen har i ettertid bidratt med midler til støtte av et prosjektorkester og musikerene 
selv har i tiden fram til i dag avholdt konserter med sparsom offentlig støtte. 
  
Siden 2014 har Gjøvikregionen og Oppland fylekskommune samarbeidet godt i prosekt 
Musikkregionen Gjøvik og selv om samarbeidet og prosjektet ble lagt ned i 2019 ble det videreført 
av kommunene i MusiCOM . Initiativet og oppmerksomheten knyttet til ønske og vilje til 
musikksatsing i Gjøvikregionen ble i 2020 realisert i etablering av Musikk i Innlandet.( se vedlagt 
sak i FT 68/20) .  Et interimstyre ble satt ned i 2020 og denne uka vedtok generalforsamlingen å 
etablere et styre for satsingen med hovedsete på Gjøvik. Det ligger derfor godt til rette for å ta opp 
igjen initiativet til å etablere et orkester i Innlandet. En viser også til at Innlandet Fylkeskommune 
nå har startet opp arbeidet med ny kulturstrategi. I neste møte i  mai i Gjøvikregionen 
Interkommunale politsike råd vil representanter fra kulturavdelingen redegjøre for planen. 
 
På møtet 19.4 vil bli redegjort foride,  konsept og innhold av et orkester for Innlandet v/ Elvi 
Langmoen -  utøvende musiker med lang fartstid i det filarmoniske orkestereret som i flere år har 
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hatt base i Gjøvik og har avholdt konserter i hele Innlandet. 
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Arkiv:  

JournalpostID: 21/24682 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 11.04.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

09/2021 Regionstyret 19.04.2021 

 
 

Nytt fra Innlandet fylkeskommune 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
 
Styret i Gjøvikregionen intrekommunale politiske råd tar informasjonen fra Innlandet fylkeskommune 
til orientering 
 
 
Fakta: 
 
Bakgrunn 
Fylkeskommunen har innført som praksis å innføre en standardisert orinetering om sin nåværende 
og kommende aktivitet med relevans for regionene. Orienteringene blir dokumentert i en powepoint 
som legges ved  protokollen for møtene. 
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Arkiv:  

JournalpostID: 21/24683 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 11.04.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

10/2021 Regionstyret 19.04.2021 

 
 

Prosess og avklaring i forbindelse med etablering av Helsefellesskap 
 
Reginsjefens forslag til vedtak: 
Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd tar informasjonen til orientering og ber om at  
a) Kommunedirektørene/rådmenn avklarer og tilrettelegger for samarbeidskonstellasjoner mellom 
kommuner i regionen og avklarer mulig samhandling med nabokommuner utenfor regionen.  
b) Kommunedirektørene/rådmenn iverksetter tiltak og forbereder deltakelsen i Hellefellesskapet 
slik at kommunene i størst mulig grad kan opptre som en likeverdig part i møtet med 
representantene fra Sykehus Innlandet 
 
 
 
 
Fakta: I møte mello kommunedirektører/rådmenn 9.4  ble det foreslått å informere om etablering 
det nært forestående Helsefellesskapet mellom kommunene og Sykehus Innlandet. Arne 
Skogsbakken orienterer.   
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Arkiv:  

JournalpostID: 21/24686 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 11.04.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

11/2021 Regionstyret 19.04.2021 

 
 

Årsrapport 2020 for Gjøvikregionen 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
 
Årsrapporten 2020 legges ut og oversendes Gjøvikregionen Interkommunale politikse råd til 
behandling i forbindelse med framlegging av årsregskapet for 2020. 
 
 
Vedlegg i saken: 
11.04.2021 Gjøvikregionen 2020 Årsrapport 
 
Fakta: 
 
Bakgrunn 
 
Årsrapporten vedlagt med  hovedaktiviteter i regi av Gjøvikregionen Utvikling i 2020. 
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Arkiv:  

JournalpostID: 21/24687 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 11.04.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

12/2021 Regionstyret 19.04.2021 

 
 

Bedriftsrettet næringsprogram - rapportering 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 

1. Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd tar orienteringen til etterretning 
2. Det bes om at det framlegges en sak hvor det fremgår hvordan programmet kan 

organiseres og driftes på varig basis. Herunder hvor- og hvordan den opreative ledelsen 
av programmet skal ha sin tilsetting/tilknytning og finansiering – kriterier for 
tildeling/rapportering/evaluering, kommunenes framtidige bidrag og valg og utnevning 
av et styre som sikrer kontinuitet. 
 

 
 
 
Vedlegg i saken: 
11.04.2021 nye kriterier for næringsprogrammet 
 
Fakta: 
Næringsprogrammet var opprinnelig et tre årig prosjekt. Etter 3 år ble prosjektet evaluert av Oxford 
Research  og er nå videreført og driftet av Gjøvikregionen Utvikling som har leid inn en midlertidig 
saksbehandler/ ledelsesressurs fra Gjøvik kommune. Det er 4 kommuner som bidrar med årlige 
midler – det bør avklares i hvilken grad og i hvilken størrelsesorden kommunene vil opprettholde sine 
bidrag. Ellers vises det til orienteringen på dagens møte. 
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Arkiv:  

JournalpostID: 21/24688 

Saksbehandlar: Tore Jan Killi 

Dato: 11.04.2021 

 

Saksframlegg 

  
 
 

Saksnr.  Utvalg Møtedato 

13/2021 Regionstyret 19.04.2021 

 
 

Interkommunalt samarbeid 
 
Regionsjefens forslag til vedtak:  

1. Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd tar orienteringen til etterretning 

 
2. Styret i Gjøvikregionen interkommunale råd utfordres til å ta stilling til om man  

a. skal ta signalene fra forskermiljøer på alvor, forutsatt at man har bestemt seg for at 
interkommunalt samarbeid er noe man faktisk vil utvikle videre -  og erkjenner og 
aksepterer at det må investeres (mye) tid og ressurser i et omfattende strategisk 
planarbeid og gi tematikken tilstrekkelig rom og oppmerksomhet i fremtiden. 

 
· Finner at alternativet blir å fortsette med samarbeidstiltak etter ad hoc-

innfallsvinkelen, dvs. dersom to eller flere finner det hensiktsmessig å utvikle et 
samarbeid –  så gjør man det.  

1. det er realistisk evne og vilje til å investere den ressursbruk i regionen som er 
nødvendig til å gå inn i det det krever å få til en strategisk samhandling om 
interkommunalt samarbeid 

2. Det er ambisjonen om å få med alle 5 kommunene i ethvert interkommunalt 
samarbeid   

 
Velger man alternativ 1 så må det til en vurdering ift om 
 
· det er realistisk evne og vilje til å investere den ressursbruk i regionen som er nødvendig til å 

gå inn i det det krever å få til en strategisk samhandling om interkommunalt samarbeid 
-          det er mest aktuelt å gå inn i de store overordnede utfordringer som strategi og     
        tone ned fokuset på administrative fellesløsninger?  

· Det er ambisjonen om å få med alle 5 kommunene i ethvert interkommunalt samarbeid   
 
 
 
 
 
Fakta  
Prosesser og utredning av ulike typer interkommunalt samarbeid har pågått jevnlig de siste åra. 
Rådmanns/kommundirektørutvalget har laget en oversikt over pågående interkommunalt 
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samarbeid (se vedlegg) og områder som har blitt utredet. Her følger et utdrag av typer 
samarbeidsområder 
 
Bakgrunn 
  
Generelt og historisk er interkommunalt samarbeid en løsning som man gjerne søker til når en  
kommune føler at den blir for liten til å løse en bestemt oppgave alene. «I bunn og grunn er 
interkommunalt samarbeid uttrykk for at den enkelte kommune ikke kan eller ikke ser seg tjent med å 
løse en del oppgaver alene» (Berby, 2010).  
  
Samarbeidsinitiativer, ut fra sin begrunnelse, kan gjerne deles i to hovedkategorier, en med et visst 
«internt» fokus og en med et mer «eksternt» fokus.  
  
De «internt» fokuserte samarbeidene mellom kommuner vil være motivert i et ønske om bedre 
ressursutnyttelse. Ved å gå sammen om å løse enkeltoppgaver eller enkelttjenester kan man oppnå 
stordriftsfordeler eller kvalitetsgevinster. Et annet viktig motiv for å samarbeide med naboene, særlig 
for mindre kommuner, vil være å støtte opp om og sikre rekruttering til små og sårbare fagmiljøer.  
  
De «eksternt» fokuserte samarbeidene vil ha som motiv å markere de deltakende kommunenes 
interesser i forhold til omverdenen; det være seg statlige myndigheter, fylkesmyndigheter, 
naboregioner eller næringslivet i og utenfor regionen. Tradisjonelt har dette ofte blitt lagt til 
«regionråd», men regionrådene som organ er ikke listet opp som egen organisasjonsform i 
kommuneloven av 2018. I Gjøvikregionen er det tidligere regionrådet nå definert som et 
interkommunalt politisk råd, jfr. kommuneloven §18.   
  
Også andre drivkrefter eller motiver for å samarbeide har til dels vært gjeldende. I samband med 
kommunestrukturdebatten i 2016 fikk temaet «interkommunalt samarbeid» mye plass. «Frykten-for-
sammenslåing» gjorde interkommunalt samarbeid til en hyppig benyttet begrunnelse og en 
forsvarsstrategi mot uønsket kommunesammenslåing.   
Enkelte steder har også et periodevis oppskalert interkommunalt samarbeid bevisst blitt benyttet i 
den som en forløper til senere kommunesammenslåing. Altså en motsats til «frykten-for-
sammenslåing».    
 
Interkommunalt samarbeid vil arte seg på mange måter. Alt fra kontakt i enkeltsaker, via at man ad-
hoc etablerer uformelle nettverk, og at man formaliserer et samarbeid om enkeltsaker til at man 
etablerer et helhetlig kommunalt samarbeid om kjerneområder. Det siste er den mest forpliktende 
samarbeidstypen, men det kan være vanskelig å trekke noe skarpt skille mellom det og et samarbeid 
om enkeltsaker. Et helhetlig kommunalt samarbeid innebærer en tett integrasjon mellom de 
kommunale organisasjonene i samarbeidskommunene, slik at de kan utfylle og bistå hverandre i 
løsningen av oppgaver. Dette er lite utbredt, antagelig som følge av at det forutsetter at kommunene 
må bli enige om å «tale med en stemme» på sentrale områder. Eksempler på dette kan være hvis 
saksbehandlingen av en bestemt type saker overlates til den kommunen i samarbeidet som har den 
beste kompetansen til å løse dem eller der en oppretter egne organer som ansvar for et helt 
virksomhetsområde. Interkommunale plankontorer eller næringskontorer er eksempler.  
 
Typer av interkommunalt samarbeid:  
Den nye kommuneloven fra 2018 angir hvilke former for interkommunalt samarbeid som kan inngås, 
jfr. lovens kap. 17. Det kan etableres interkommunalt politisk råd, interkommunalt 
oppgavefellesskap, interkommunalt vertskommunesamarbeid, interkommunale selskap, 
interkommunale aksjeselskap, interkommunale samvirkeforetak, interkommunale foreninger og 
andre former for samarbeid som det på en eller på en annen måte som det er rettslig adgang til.  
Såkalt «§ 27-samarbeid» etter kommuneloven av 1992 og den mer uformelle regionrådsmodellen går 
ut, og i stedet er det innført to nye samarbeidsformer: kommunalt oppgavefellesskap jf. kapittel 19 
og interkommunalt politisk råd jf. kapittel 18.  
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Interkommunalt samarbeid organisert etter kommuneloven av 1992 § 27 må være omdannet til en 
lovlig samarbeidsmodell innen fire år etter at kap. 18 og 19 trer i kraft. Samarbeidet anses oppløst 
dersom det ikke er omdannet innen fristen. Kommunestyret skal selv treffe vedtak om omdanning og 
vedta ny samarbeidsavtale. Regionrådene bortfalt ved lovens ikrafttredelse, jfr. over.  
Vertskommunesamarbeid – kommuneloven § 20-2  
Rettsgrunnlag: Kommuneloven § 20-2 (§ 28-1 i gammel kommunelov)   
· Eget rettssubjekt: Nei   
· Styring: Myndighet til å treffe vedtak delegeres til administrasjonen (saker som ikke er av 

prinsipiell karakter) eller til en felles folkevalgt nemd (alle typer saker).   
· Økonomisk ansvar og risiko: Virksomheten er rettslig og økonomisk en integrert del av 

vertskommunen. Ikke eget regnskap (del av kommuneregnskapet).   
· Arbeidsgiveransvar: Ansatte er ansatt i vertskommunen   
· Anvendes gjerne når kommuner vil samarbeide om lovpålagte oppgaver, blant annet offentlig 

myndighetsutøvelse (barnevern, PPT, innfordring/kemner)  
«§ 27-samarbeid»  
Rettsgrunnlag: Kommuneloven av 1992 § 27   
· Interkommunalt samarbeid organisert etter kommuneloven av 1992 § 27 må være omdannet 

til en lovlig samarbeidsmodell innen fire år at loven trådte i kraft.   
· Eget rettssubjekt: Kan være det  
· Styring: Styre, kan ha daglig leder   
· Økonomisk ansvar og risiko: Ubegrenset, kan ha eget særregnskap (hvis eget rettssubjekt)   
· Arbeidsgiveransvar: Kan ha egen administrasjon   
· Anvendes gjerne når kommuner ønsker å samarbeide om rene driftsoppgaver som ikke 

involverer myndighetsutøvelse) (renovasjon, VA, IKT, økonomi)  
 
 
Interkommunalt politisk råd  
Rettsgrunnlag: Kommuneloven § 18   
· Eget rettssubjekt: Kan være det  
· Styring: Representantskap, kan ha daglig leder. Representantskapet kan opprette    

        underliggende organer   
· Økonomisk ansvar og risiko: Ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av rådets  

        forpliktelser   
· Arbeidsgiveransvar: Usikkert om IKR kan ha egen administrasjon   
· Anvendes gjerne når kommuner ønsker å fatte felles beslutninger  

Kommunalt oppgavefellesskap  
Rettsgrunnlag: Kommuneloven § 19   
· Eget rettssubjekt: Kan være det  
· Styring: Representantskap, kan ha daglig leder. Representantskapet kan opprette  

        underliggende organer   
· Økonomisk ansvar og risiko: Ubegrenset økonomisk ansvar for sin andel av  

        oppgavefellesskapets forpliktelser   
· Arbeidsgiveransvar: Kan ha egen administrasjon, daglig leder kan ikke være medlem  

        av representantskapet   
· Anvendes gjerne når kommuner ønsker å løse oppgaver i fellesskap   

IKS  
Rettsgrunnlag: Lov om interkommunale selskaper   
· Eget rettssubjekt: Ja   
· Styring: Representantskap, styre, daglig leder. Kommunestyret har instruksjonsrett  

        overfor sine medlemmer i representantskapet.   
· Økonomisk ansvar og risiko: Ubegrenset ansvar, eget regnskap   
· Arbeidsgiveransvar: Ja   
· Anvendes gjerne når kommuner vil samarbeide om forretningsmessige oppgaver  

       (IKT, VA, Revisjon)  
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Aksjeselskap (AS)  
Rettsgrunnlag: Aksjeloven   
· Eget rettssubjekt: Ja   
· Styring: Generalforsamling, styre, daglig leder. Kommunestyret kan gjøre vedtak om  

       hvordan kommunen skal stemme i generalforsamlingen. Kan ikke instruere styret,  
       men kan kaste det.   

· Økonomisk ansvar og risiko: Begrenset til innskutt aksjekapital (+ eventuelle  
        garantier). Eget regnskap.   

· Arbeidsgiveransvar: Ja   
· Anvendes gjerne når kommuner vil samarbeide om forretningsmessige oppgaver,  

        men ønsker begrense den økonomiske risikoen eller åpne for ikke-kommunale  
        samarbeidspartnere (IKT, Energi, Samferdsel)   

· Andre selskapsformer som er brukt av kommuner, men i begrenset omfang:  
       Samvirke (SA), andelslag (BA), ANS, DA  

Stiftelse  
Rettsgrunnlag: Stiftelsesloven   
· Eget rettssubjekt: Ja   
· Styring: Styre, daglig leder. Selveiet, men vedtektene kan gi kommunen anledning til  

        å oppnevne styremedlemmer.   
· Økonomisk ansvar og risiko: Ingen   
· Arbeidsgiveransvar: Ja   
· Anvendes når (en eller flere) kommuner har en formuesverdi som skal disponeres til  

       et konkret formål   
· Eget tilsyn som kontrollerer at virksomhet (spesielt utdelinger) er i tråd med  

       formålet  
  
  
Dagens regionale samarbeid i Gjøvikregionen  
    
Vurdering:  
Tilbake i 2012 ble det utredet en rekke områder som kunne være aktuelle for et utvidet 
samarbeid. For alle kommuner, ble følgende samarbeidsområder utredet:   
· Skatt / innfordring.  
· Sentralbord  
· Lønn  
· Regnskap  
· Driftsstyring eiendom  
· Driftsstyring vann og avløp  
· Landbrukskontor  

  
Dessuten arbeides det parallelt videre med ikt i henhold til allerede vedtatt strategi, mulig etablering 
av forsterket skjermet enhet for demente i samsvar med vedtatt oppfølging av 
samhandlingsreformen og tilsynskontor for byggesaker».  
  
I tillegg ble det i 2012 utredet mulighet for samarbeid mellom to eller flere kommuner innen  
· Brannvern og beredskap – Gjøvik, Østre Toten og Vestre Toten  
· Barnevern – Nordre Land og Søndre Land   

Barnevern har siden blitt til et samarbeid mellom de to Land-kommunene og Gjøvik. Alle 
kommunene deltar for øvrig i felles barnevernsvakt. (Samarbeidsavtale med Gjøvik kommune).   
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Felles for alle fellesutredningene i 2012 var at de fikk «tommelen ned» og lokalisering og 
utgiftsfordeling var argumenter som gikk igjen for flere av dem. I senere tid, f.eks 2019-2020 ble 
felles sentralbord på nytt utredet for alle fem kommunene i regionen. Kun to kommuner ønsket da å 
gå videre etter en langvarig prosess. Årsakene til at man sa nei varierte. Et annet eksempel er felles 
lønningskontor som er utredet for Østre Toten, Vestre Toten og Søndre Land, men 
som ikke er avklart. Nylig og parallelt med statliggjøring av skatteinnfordringsfunksjonen valgte fire 
kommuner å utrede et samarbeid om innfordring av kommunale krav. Dette var Søndre Land, Gjøvik, 
Vestre Toten og Østre Toten.  Sistnevnte har i skrivende stund ikke avklart sin medvirkning, men 
Vestre Toten ble valgt som kontorkommune og fellesenhet er opprettet for de tre andre 
kommunene.   
 
Det området som hele Gjøvikregionen har samarbeidet lengst om er IKT, der ideen var at 
fellesløsninger med fordel, økonomisk og administrativt, skulle driftes ett sted og at et styringsråd i 
fellesskap skulle drive utviklingen fremover. Dette ble påstartet i 2008. Etter syv års virke fant man 
imidlertid ut at erfaringene med samarbeidet ikke «hadde blitt» det man hadde ambisjoner om og 
man vedtok å konsolidere driften og nedskalere ambisjonene om en felles utvikling. Fortsatt møtes 
styrings- og samarbeidsrådet fire ganger årlig. Utviklingen på dette området har også gått i en retning 
som endrer noe av tankegodset som lå bak etableringen. Digitalisering som tema er imidlertid mer 
sentralt enn noen gang og her er det også grunner som taler for at strategisk tenkning, deling av data 
og utviklingsarbeidet bør gå på tvers av kommunegrensene.   
 
Det er grunn til å tro at flere av eksemplene nevnt over fra 2012 kan ha vært gode 
samarbeidsprosjekter, som alle ville ha nytte av, men ble ikke gjennomført fordi man ikke er bevisst 
på samarbeidsmulighetene eller fordi viljen og evnen til å drive fram samarbeidet mangler. Hvorfor 
det er slik kan det være mange svar på, men manglende administrativ og /eller politisk forankring kan 
være element som forklarer dette. Andre faktorer kan være   
· Undervurdering av utfordringene knyttet til gjennomføringen  
· Liten endringskompetanse  
· Dårlig «timing» for igangsetting av prosjektene   
· Økonomisk «ulønnsomt» - på kort og lengre sikt  
· Geografi og fokus på å beholde arbeidsplasser  
· Fordeling geografisk – hva er «riktig og rettferdig»  
· Fokus på feil utvalgte samarbeidsområder  - samhandling for å løse store    

       samfunnsmessige  framtidig utfordringer er ikke vurdert 
 

Ting tar tid! For å få et vellykket interkommunalt prosjekt opp å stå som berører kjerneområdene i 
kommunen anbefales gjerne får 2-3 år på å gå seg til med tett oppfølging. Dette betyr kostnader, og 
økonomiske gevinster som ofte etterspørres vil derfor gjerne ligge noe frem i tid. Dette pekes ofte på 
som et generelt problem at mange av effektene først vil komme til syne etter en tid. I tillegg kan alle 
organisasjonsendringer ha/har «pukkeleffekter» både mht. økte kostnader, redusert kvalitet og noe 
lavere produktivitet og effektivitet en tid før gevinstene kommer.   
I regioner med mange små og ganske «ensartede» kommuner størrelsesmessig er det gjennom tiden 
etablert omfattende interkommunalt samarbeid. Eksempler på dette i Innlandet er Nord-
Gudbrandsdalen og Valdres. Det er viktig å påpeke at vår region er i en annen situasjon med en 
relativt stor kommune, to middels store kommuner og to mindre kommuner (om ikke små i nasjonal 
sammenheng). Utgangspunktet for Gjøvik vil på de fleste områder være at de er «store nok alene». 
Likeledes vil fagmiljøer og andre utgangspunkt tilsi at det naturlige er å plassere samarbeidstiltakene 
i den største, eller i en av de største kommunene. Dette forsterkes også av geografien i regionen. 
Over tid vil disse naturgitte realitetene «trumfe» andre intensjoner da hoveddrivkraften bak utvidet 
interkommunalt samarbeid må være positive gevinster – økonomisk, faglig og i forhold til sårbarhet.  
  
Hva må til for å snu dette bildet?   
Telemarkforskning peker i en utredning (Sanda 2001) på at «en grunnleggende forutsetning for at 
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kommuner skal få til samarbeid, er at de i det minste kommuniserer og prater sammen!» Ved å 
etablere interkommunale arenaer for erfaringsutveksling vil man for det første kunne dra nytte av 
lærdommer naboene alt har gjort seg. I tillegg vil en sideeffekt av jevnlige møter gjerne være at man 
får oversikt over felles utfordringer som i neste omgang skaper grunnlag for å finne fram til gode 
samarbeidsløsninger. Noen regioner framstår og være lengre fremme enn andre og f.eks Hallingdal 
har gode erfaringer med administrative fagsjefnettverk på mange nivå og felles politikersamlinger for 
formannskapene («Hallingting») der alle seks deltar.   
Det kreves imidlertid bevisst innsats fra kommuneledelsen for å skaffe rom og ressurser for disse 
interkommunale møteplassene – de vokser ikke fram eller vedlikeholdes av seg selv.   
  
Lokaliseringsproblematikk har gått igjen i flere mislykkede prosjekter. I utredningene fra 2012 ble 
dette tydeliggjort ved at det allerede i bestillingen av utredningene i kommunestyrene ble vedtatt at 
de skulle vise «en balansert fordeling av arbeidsplasser mellom kommunene». Hvis lokalisering er 
viktig, så er det nødvendig å stille seg spørsmålet «hvorfor det»? Lokalisering av en enkelt 
interkommunal tjeneste eller administrativ funksjon vil aldri kunne løse f.eks utfordringene knyttet til 
en negativ befolkningsutvikling, en utfordring som deles av alle regionens kommuner i større eller 
mindre grad. Det er også eksempler på samarbeid som utad framstår relativt vellykket der kun det 
faglige ansvaret er «samlet», dvs. overordnet lagt til én kommune, men de enkelte ansatte på 
området ikke er flyttet ut av kommunen de ellers har sin tilknytning til. Numedalsregionen er et 
eksempel på det.   
  
Noe som kan synes å være et kjennetegn der det lykkes er at de gjennomgående består av flere 
mindre kommuner og dette skaper av ulike årsaker en, om ikke annet, opplevelse av jevnbyrdighet. 
Vår region preges som sagt av flere kommuner som, i nasjonal sammenheng, er mellom-store og én 
kommune som etter de fleste målestokker er stor nok til å møte de fleste utfordringer alene.    
Nevnte Telemarkforskning anbefaler videre at kommuner som ønsker å samarbeide utarbeider en 
«grunnlov» for samarbeidet, dvs. en viljeserklæring som gis en formell behandling i alle 
deltakerkommuner. En form for moralsk forpliktelse som blir mer håndgripelig og etterprøvbar enn 
uforpliktende uttalelser om at «samarbeid er bra». Hadelandskommunene, Gran-Lunner-Jevnaker, 
utarbeidet i 2013 en «håndbok i interkommunalt samarbeid» som trekker opp praktiske kjøreregler 
for samarbeidsprosjekter som etableres i de nevnte kommuner.    
Prinsipper og krieterier for fastsetting avfFordelingsnøkler av utgifter i et samarbeid bør også 
synliggjøres i en håndbok. 
 
En slik viljeserklæring kan for eksempel inneholde krav og bestemmelser om:  
· aktive innspill fra kommunene om nye interkommunale løsninger  
· at kommunene prioriterer vurdering og eventuelt etablering av interkommunale     

       løsninger  
· på eksisterende og nye tjenesteområdet  
· formaliseringsregler til hvert interkommunale tiltak  
· at «det interkommunale» blir synliggjort i kommunenes planer og budsjett  
· plan- og budsjettrutiner for «det interkommunale»  
· avtalte kjøreregler for «folkeskikk» på forventede stridsområder i samarbeidet  

Dette gjerne i kombinasjon med en strategisk plan for utvikling av det interkommunale samarbeidet, 
noe som aldri har vært tema i Gjøvikregionen selv om felles strategiplaner for regionen også delvis 
har omhandlet ulike former for interkommunalt samarbeid.   
En slik viljeserklæring måtte ev. bli gjenstand for en revidering i hver kommunestyreperiode da nye 
folkevalgte automatisk blir del av prosessene. Ordinære kommunale saker er stadig oppe til diskusjon 
gjennom kommunevalg og møter i styrer og utvalg. Interkommunale saker mangler disse arenaene 
for fokusering og debatt, med unntak av møtene i regionrådene.  
 
Dette medfører at kommunepolitikere, og kanskje særlig de menige og nyvalgte av dem, ikke har det 
samme nære forholdet til interkommunale saker som til kommunale spørsmål som de tross alt stadig 
blir vant til å ta standpunkt til. Viser derfor igjen til utfordringen som ble nevnt foran om at 
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manglende politisk og administrativ forankring viser seg å være et hovedproblem på det 
interkommunale feltet. Det antagelig eneste mottiltak mot dette er bevisstgjørings- og 
informasjonstiltak, f.eks. via regelmessig rapportering og debatt om interkommunale saker i 
kommunestyre og formannskap.   
  
Bevisstgjøring av administrasjonene kan for eksempel oppnås gjennom at politikerne stiller krav om 
at interkommunale alternativer skal utredes i plandokumenter og budsjetter. På sikt vil slike 
tiltak forhåpentlig være med på å synliggjøre verdien av samarbeid og bygge regionale 
holdninger. Bak et slik krav må det imidlertid ligge en avklart strategisk tilnærming til spørsmålet 
interkommunalt samarbeid.   
  
Hva er viktig for framtida og hvorfor skal et samarbeid etableres? Tidligere utredninger av 
samarbeid i Gjøvikregionen har hatt som bakteppe å   
· oppnå stordriftsfordeler eller kvalitetsgevinster ved å samarbeide om tradisjonelt  

       interne oppgaver/områder  
· sikre rekruttering/kompetanse til små og sårbare fagmiljøer  
· «forebygge»/unngå «tvangsekteskap» (kommunesammenslåinger)  
· (og kanskje) etablere interkommunale samarbeid i en bevisst strategi for å forberede  

       en kommende kommunesammenslåing. «Forlovelse før ekteskapet».    
 

Fokus i et videre arbeid med interkommunalt samarbeid:  
På bakgrunn av beskrivelsen over må spørsmålet stilles om det nå er hensiktsmessig med en 
dreining bort fra det tradisjonelle fokus på samarbeid om administrative funksjoner? Er det 
en mer aktuell problemstilling å flytte fokuset over til samarbeid med et mer overordnet 
og strategiske fokus?   
 
Som oversikten over etablerte samarbeid vises det til Beredskap som et eksempel på oppgaveløsning 
som ikke kan håndteres alene, jfr. eks. Gjerdrum-hendelsen jula 2020. Et annet åpenbart område er 
digitalisering, jfr. over. Den generelle samfunnsmessige utviklingen stiller også kommunesektoren 
overfor nye, eller forsterkede utfordringer, som f.eks utforskap samt de felles «altoverskyggende» 
utfordringer som følger av demografiutviklingen.   
Kommunesektoren har en unik posisjon til å forebygge og forhindre utenforskap. Kommunen er til 
stede der folk bor og lever sine liv. Gjennom sin tilstedeværelse og sitt tjenesteapparat kommer 
kommunen i kontakt med innbyggere som av ulike årsaker står i fare for å falle utenfor. Lokal 
kunnskap, i kombinasjon med et bredt spekter av velferdstjenester, gjør at kommunene besitter 
mange av virkemidlene som kan forhindre og forebygge utenforskap. Regionens kommuner gjør 
allerede en betydelig innsats på dette området, men det er antagelig både potensiale og behov for å 
gjøre mer og det blir et åpent spørsmål om ikke dette er eksempler på utfordringer der det er 
gevinster å hente med større samordning og erfaringsutvekslinger.  
De tunge utfordringsområdene som er sektorvise står dermed fram som der vi bør ha fokus. Et tredje 
stikkord er helse- og omsorgssektoren og forslaget om å opprette «helsefelleskap» mellom 
helseforetakene og kommunene. Avtale mellom KS og regjerningen signert høsten 2019. Målet er å 
skape mer sammenhengende og bærekraftige helse- og omsorgstjenester. Medvirkning fra ulike 
kompetansemiljøer som NTNU, sykehussektoren og velferdsteknologi er stikkord i denne 
sammenheng.   
«Nye utfordringer» skaper også «nye behov». Det er satt på dagsorden spørsmålet om et samarbeid 
om å bygge opp en intern enhet med juridisk kompetanse, 
inkl. bl.a  personvernombudsfunksjonen som alle (?) regionens kommuner har utfordringer knyttet 
til……(se egen utredning Gjøvik)   
 
Det er gjort evalueringer av interkommunale samarbeidsprosjekt som sammen gir grunnlag for å 
trekke ut noen generelle indre forutsetninger som synes å være viktige for å lykkes med et 
interkommunalt samarbeidsprosjekt. Det handler bl.a. om betydningen av:  
· et systematisk og kontinuerlig forankringsarbeid dypt nede i organisasjonen, både på politisk 
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og administrativ side (både «menige» kommunepolitikere og de ansatte som  
berøres må få forståelse for hvorfor man vil samarbeide og hva målet med samarbeidet  
er) Arbeidslivets spilleregler følges og ansattes rettigheter via avtaleverk ivaretas  

· en konsentrert innsats i gjennomføringsfasen av prosjektet – avsette tilstrekkelig          
ressurser  

· klargjøring av roller og ansvarsforhold – særlig ved kontroversielle tiltak  
· å være bevisst på ledelsesutfordringen ved samarbeidstiltak  
· å sette av nok tid til mobilisering, planlegging og gjennomføring  
· å ikke overvurdere digitale verktøys betydning – fysiske møteplasser er fortsatt  

               viktige, noe vi ikke minst gjennom pandemihåndteringen har fått bekreftet  
· å bygge opp kompetanse om samarbeid – gjennom gode erfaringer  
· at alle kommuner må oppleve å få noe ut av samarbeidet, også på kort sikt, og at alle  

        er «likeverdige» i et samarbeid  
· vedtak og aksept av fordelingsnøkler, som også fordeler økonomiske gevinster   
· at TingTarTid – ha forståelse for at etablering av samarbeid ikke automatisk gir  

       økonomiske gevinster. Alle organisasjonsendringer kan ha/har «pukkeleffekter» både  
       mht. økonomi, kvalitet, produktivitet og effektivitet  

· en «storebror som er villig til å dra lasset». F.eks. innen digitalisering synes det som om 
Bergensområdet lyktes med et regionalt arbeid, gjennom at Bergen, som etter eget utsagn 
alene var for liten, inviterte nabokommunene inn i et samarbeid der de tok et aktivt førerskap. 
Samtidig løper «en aktiv storebror» risikoen stemplet å ville «karre til seg». I parentes 
bemerket er nettopp digitalisering utkrystalliserer seg som et område der man bør «tenke 
stort», jfr. fylkeskommunens grep gjennom å rekruttere en samordningsressurs på området.   

·  det er realistisk evne og vilje til å investere den ressursbruk i regionen som er 
nødvendig til å gå inn i det det krever å få til en strategisk samhandling om 
interkommunalt samarbeid?  

· ambisjonen om å få med alle 5 kommunene i ethvert interkommunalt samarbeid   
  
Det er imidlertid lite som tilsier at et pragmatisk samarbeid fra sak til sak skal utvikle seg til å bli et 
helhetlig samarbeid, og dette er utfordringen ved å fortsatt ha en «pragmatisk holdning» til 
samarbeid.  
   
Konklusjon:   
  
Basert på det ovennevnte kan det være to hovedveier videre som bør gjøres gjenstand for politisk 
diskusjon:  
 
1)Man tar signalene fra forskermiljøer på alvor, forutsatt at man har bestemt seg for at 
interkommunalt samarbeid er noe man faktisk vil utvikle videre, og erkjenner og aksepterer at det 
må investeres (mye) tid og ressurser i et omfattende strategisk planarbeid og gi tematikken 
tilstrekkelig rom og oppmerksomhet i fremtide, 
2) Finner at alternativet blir å fortsette med samarbeidstiltak etter ad hoc-innfallsvinkelen, dvs. 
dersom to eller flere finner det hensiktsmessig å utvikle et samarbeid –  så gjør man det.  
 
Velger man alternativ 1 så må det til en vurdering ift om 
 
·  det er realistisk evne og vilje til å investere den ressursbruk i regionen som er nødvendig til å 

gå inn i det det krever å få til en strategisk samhandling om interkommunalt samarbeid?  
-          det er mest aktuelt å gå inn i de store overordnede utfordringer som strategi og     
        tone ned fokuset på administrative fellesløsninger?  

· ambisjonen om å få med alle 5 kommunene i ethvert interkommunalt samarbeid   
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Harmonisering av voksnes læring og tjenestetilbud- høringssvar fra Gjøvikregionen 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
Styret i Gjøvikregionens interkommunale politiske råd oversender vedlagte høringsuttalelse fra 
Gjøvikregionen til Innlandet fylkeskommune og vil samtidig påpeke følgende: 
 

2. Styret i Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd viser til  mener at høringsforslaget 
bærer preg av 

1. for mange unøyaktigheter og mangelfull dokumentasjon – dette gir ikke 
politikerne objektiv og tilstrekkelig informasjon – dette må rettes opp til 
behandlingen i fylkestinget 

2. at kort høringsfrist umuliggjør god nok involvering og forankring  
3. for stor oppmerksomhet rundt modeller og for lite fokus på tjenestetilbud og 

innhold 
4. at en i for stor grad er tilbakeskuende og i liten grad ser framover og hensyntar 

mulighetene og utfordringene vedrørende økt internasjonalisering og 
digitalisering 

5. for lite fokus på hva næringslivet og voksne har behov for av 
opplæringsarenaer, tilrettelegging- og tjenestetilbud 

6. at brukerne ikke har blitt involvert i prosessen 
7. forsøk på å skape likhet i tilbud uavhengig av bosted og regionalt næringsliv 

kan gi dårlig målopplevelse 
 

a. for mange unøyaktigheter og mangelfull dokumentasjon – dette gir ikke politikerne 
objektiv og tilstrekkelig informasjon – dette må rettes opp til behandlingen i fylkestinget 

b. at kort høringsfrist umuliggjør god nok involvering og forankring  
c. for stor oppmerksomhet rundt modeller og for lite fokus på tjenestetilbud og innhold 
d. at en i for stor grad er tilbakeskuende og i liten grad ser framover og hensyntar 

mulighetene og utfordringene vedrørende økt internasjonalisering og digitalisering 
e. for lite fokus på hva næringslivet og voksne har behov for av opplæringsarenaer, 

tilrettelegging- og tjenestetilbud 
f. at brukerne ikke har blitt involvert i prosessen 
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g. forsøk på å skape likhet i tilbud uavhengig av bosted og regionalt næringsliv kan gi dårlig 
målopplevelse 

 
2. Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd mener at det er kun modell A2 som 

i noen grad ivaretar voksnes læring i Innlandet og fylkeskommunens utvidede rolle som 
kompetansepolitisk aktør. Vi stiller spørsmål til om likhetsprinsippet til innhold i 
sentrene i lengden vil gi de voksne et likeverdig, relevante og kvalitativt gode nok tilbud. 
Vi mener at karrieresentrene må behandles likt ved at alle gis noen basisoppgaver, men 
at noen sentra med spesielle forutsetninger for å oppfylle ambisjonene som skal løses, 
må få tildelt flere oppgaver og ressurser. Dersom det er knapphet på ressurser bør en ha 
færre sentra, men likevel organisert slik at en kan oppfylle målsettinger om at tilbudene 
gis nær der folk bor.  

 
3. Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd mener at Innlandet 

Fylkeskommune må gi Karrieresenteret i Gjøvikregionen en spesiell oppgave ved å delta 
i- og bidra til å etablere en felles arena der en kan : 

utvikle og tilby flexible og nettbaserte fag- og høyskoleutdanninger  
etablere bedriftsnære opplæringsarenaer og fleksible opplæringsløp 

utvikle ny kompetanse og stimulere til økt forskning og synliggjøring av muligheter 
knyttet spesielt til yrkesfag synliggjøre behov for fagarbeidere og motivere for 
rekruttering  
 

4. Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd forventer at Innlandet 
fylkeskommune medvirker til at det etableres et overordnet, nasjonalt 
kompetansesenter for yrkesfagene, slik som andre europeiske land har, som kan drive 
FoU i samarbeid med partene. Alt dette er mulig fordi Gjøvikregionen har sterke 
forskningsmiljøer i SINTEF, NTNU, Fagskolen i Innlandet, Høyskolen for Yrkesfag, Norges 
eneste læringsfabrikk, store industribedrifter og de videregående skolene i vår region 
som tilbyr 10 ulike yrkesfaglige utdanningsprogram som sammen deler på kunnskap og 
sammen ønsker å skape verdens beste fagarbeidere. Det er dyktige fagarbeidere som 
skaper verdier og er vårt største konkurransefortrinn. 

 
 
 
 
 
 
 
Bakgrunn 
 

Voksnes læring i Innlandet - harmonisering av tilbud og fremtidig organisering 
– høringsuttale fra Gjøvikregionen  
Høringsbrev: horingsnotat-voksnes-laring-i-innlandet.pdf (innlandetfylke.no) 

 
I høringsnotatet gis det en beskrivelse av modeller for harmonisering av tjenestetilbud og framtidig 
organisering av voksnes læring i Innlandet fylkeskommune. Modellene skal ivareta både det utvidede 
lovpålagte ansvaret som fylkeskommunen har for voksnes læring, og de nye nasjonale 
forventningene til fylkeskommunens rolle som regional kompetansepolitisk aktør. 
Voksnes læring defineres bredere enn begrepet «voksenopplæring». Forskjellen ligger i at voksnes 
læring omfatter læring på mange ulike opplæringsarenaer både innenfor det tradisjonelle 

https://innlandetfylke.no/_f/p1/i0f363706-49f8-460d-b609-c13d9ec02c7d/horingsnotat-voksnes-laring-i-innlandet.pdf
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utdanningssystemet, men også utenfor utdanningssystemet. Eksempler på dette er opplæring på 
arbeidsplassen, opplæring i frivillig sektor og opplæring hjemme og på digitale plattformer. Voksnes 
læring forutsetter stor grad av fleksibilitet og tilrettelegging, hvor det tas hensyn til livs- og 
arbeidssituasjonen til den enkelte og hvor den voksnes livserfaring brukes aktivt inn i opplæringen. 
Voksnes læring omfatter både formell og ikke-formell opplæring. Læringsaktiviteter som ikke gir 
studiepoeng, vitnemål, sertifisering m.m. er i seg selv viktig for samfunnsdeltakelse, inkludering og 
motivasjon for formell læring. Slik sett er også den ikke-formelle opplæringen en viktig del av 
helheten i voksnes læring, selv om denne delen ikke omtales videre her. 
I høringsnotatet mener Innlandet fylkeskommune at følgende vil inngå i voksnes læring: 
 o Videregående opplæring for voksne  
o Karriere – og studieveiledning  
o Tilrettelegging for desentral fagskole/høgere utdanning i samarbeid med fagskole, desentrale 
høgskolesentre og UH-sektoren  
o Nettverksutvikling og innhenting av kompetansebehov 
 o Motivasjon og rekruttering 
 o Opplæring og karriereveiledning tilrettelagt for innvandrere 
I tillegg vil også en styrking av rådgivingstjenesten i det 13-årige skoleløpet inngå i voksnes læring. 
Utover dette skal fylkeskommunens forsterkede kompetansepolitiske rolle og rollen som regional 
utviklingsaktør ivaretas og operasjonaliseres gjennom samhandling og ulike partnerskap med 
eksterne aktører. 
Retten til videregående opplæring for voksne gjelder for alle over 25 år som har fullført grunnskolen, 
men ikke videregående opplæring. I tillegg gjelder retten for: 
 o Voksne som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke har fått godkjent 
opplæringen som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge 
 o Søkere fra utlandet med videregående opplæring fra hjemlandet, men med behov for norsk og 
engelsk for å komme videre inn i høgskolesystemet 
 o Voksne med rett til påbygg til generell studiekompetanse 
 o Ungdom med rett til videregående opplæring, som etter søknad, og når det foreligger særlige 
grunner, tar ut retten til voksnes læring jfr. opplæringsloven. 
Nasjonalt er det varslet en ny stortingsmelding om videregående opplæring denne våren og 
Kunnskapsdepartementet er godt i gang med å utarbeide forslag til ny opplæringslov. Begge 
utredningene foreslår utvidede rettigheter til videregående opplæring for voksne. Det vil i neste 
omgang bety utvidet ansvar for fylkeskommunen innenfor voksnes læring. Ny organisering av 
voksnes læring i Innlandet må derfor iflg høringsdokumentet innrettes slik at det uten for store 
omkostninger kan tilpasses nye lovkrav. Ungdomsretten vurderes bla. fjernet og kan bli erstattet med 
fullføringsrett 
 
Egenvurdering 
Høringsdokumentet som baserer seg på mandat gitt av Fellesnemda i oktober og som det nå gis 4 
ukers frist til å uttale seg om inneholder dessverre noen mangler og unøyaktigheter som i for liten 
grad gir politikerne et godt nok beslutningsgrunnlag. Vi vil derfor løpende påpeke og begrunne hva 
som menes med dette i egenvurderingen.  
 
Etter at høringsnotatet ble sendt ut er St.medl nr 21 Fullføringsreformen offentliggjort. Her legges 
det til grunn at VGO i større grad skal forberede innbyggerne til å lære hele livet. Gruppa av voksne 
som har behov for VGO, har endret seg siden 1994. Flere har minoritetsspråklig bakgrunn, og et 
arbeidsmarked i endring gjør at flere kan ha behov for å rekvalifisere seg. Regjeringen la i 2020 fram 
Meld. St. 14 (2019–2020) Kompetansereform – Lære hele livet (kompetansemeldingen). Her slås det 
fast at de raske endringene og de nye kompetansebehovene gjør at vi må innrette 
utdanningssystemet på en annen måte enn i dag. Andelen unge i alderen 20–29 år med bare 
grunnskole som verken var i jobb eller utdanning, har økt med ti prosentpoeng fra 2008 til 2017. 
Utdanningstilbudene må kunne tilpasses både den enkeltes livssituasjon og raskt skiftende behov i 
samfunnet. Det grønne skiftet, der olje og gass gradvis blir mindre dominerende i økonomien, vil 
kreve ny kompetanse.  
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Etterspørselen etter VGO er langt lavere enn hva som er nødvendig for å nå ambisjonene om økt 
deltagelse i arbeidslivet. Det er relativt få voksne som deltar i VGO, sammenlignet med den mulige 
målgruppa på 500 000. I skoleåret 2018–2019 var det 16 100 deltagere over 25 år i videregående 
skoler eller på voksenopplæringssentre. I dag er verken innholdet i eller organiseringen av opplæring 
for voksne tilpasset den sammensatte målgruppa. Innvandrere utgjør en større del av deltagerne enn 
tidligere, uten at tilbudet nødvendigvis tilpasses denne gruppa. Det er for få opplæringstilbud, og de 
må bli mer fleksible og tilpasset voksnes behov for å kombinere opplæring med jobb- og 
familieforpliktelser. (Meld. St. 16 (2015–2016) Fra utenforskap til ny sjanse – Samordnet innsats for 
voksnes læring).  
 
Mange flyktninger og andre grupper av innvandrere har liten eller ingen skolebakgrunn, og de har en 
lang vei å gå før VGO er aktuelt, da de først må gjennomføre norskopplæring og 
grunnskoleopplæring for voksne. Helsemessige utfordringer og store omsorgsoppgaver kan også 
være hindre for deres motivasjon for å delta i formell opplæring.  (St melding 21). 
 
I høringsnotatet vises til at i flg opplæringsloven har følgende rett til videregående opplæring: 
Retten til videregående opplæring for voksne gjelder for alle over 25 år som har fullført grunnskolen, men 
ikke videregående opplæring. 
 I tillegg gjelder retten for: 
 o Voksne som har fullført videregående opplæring i et annet land, men som ikke har fått godkjent opplæringen 
som studiekompetanse eller yrkeskompetanse i Norge  
o Søkere fra utlandet med videregående opplæring fra hjemlandet, men med behov for norsk og engelsk for å 
komme videre inn i høgskolesystemet 
o Voksne med rett til påbygg til generell studiekompetanse  
 o Ungdom med rett til videregående opplæring, som etter søknad, og når det foreligger særlige grunner, tar ut 
retten til voksnes læring jf. opplæringsloven. 

 
Manglende avklaringer av grupper med rett. 
 Iflg Opplæringsloven § 13-3a har voksne døgnpasienter i Helseforetak rett til opplæring. I tidligere 
Oppland har Karrieresenteret i Gjøvikregionen hatt dette ansvaret hvor det i dag benyttes 10 årsverk 
til å gi denne opplæringen. Dette er ikke gitt oppmerksomhet i høringsnotatet. En stiller videre et 
spørsmål om hvem som nå skal gis opplæringsansvar for voksne som soner i fengsel. 
Voksnes læring i Innlandet fylkeskommune består i dag av senterne for voksnes læring (SVL) i 
tidligere Hedmark, Karrieresenter Hedmark på Hamar, Fylkesdekkende senter for nettundervisning, 
Karriere Oppland i tidligere Oppland og enheten for voksnes læring i sentraladministrasjonen. Disse 
har ulik oppgaveportefølje, og de er noe ulikt dimensjonerte i forhold til antall innbyggere de skal 
ivareta. Den ulike organiseringen og oppgaveløsningen er videreført fram til ny organisering av 
voksnes læring blir vedtatt og implementeres i Innlandet fylkeskommune. Det er i skrivende stund 
uavklart når dette vil skje. 
 
Både fellesnemnda for sammenslåingen av Hedmark og Oppland fylkeskommuner og fylkestinget i 
Innlandet fylkeskommune har vedtatt at det skal utarbeides en ny, felles organisering av voksnes 
læring. Ambisjonene i Innlandet fylkeskommune er høye for å kunne gi god og relevant 
voksenopplæring i fylkeskommunal regi i hele fylket og samtidig ivareta oppgaver knyttet til den 
utvidede samfunnsutviklingsrollen. Den nye organiseringen skal være fremtidsrettet, slik at 
innbyggerne får muligheten til å «lære hele livet», og slik at arbeids- og næringslivet får dekket 
behovet for kompetent arbeidskraft. Utover høyt ambisjonsnivå og forslag til organisasjonsstruktur 
er vanskelig å finne en klar strategi for hvordan målsettingene skal nås. 
 
Med utgangspunkt i utfordringsbildet, den nasjonale kompetansepolitiske strategien for perioden 
2017-20 samt regionale forventinger og vedtak i fylkestinget, vil hovedmålet for Innlandet 
fylkeskommunes satsing på voksnes læring være å bidra til at enkeltmennesker og virksomheter 
har en kompetanse som gir Innlandet og Norge et konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god 
offentlig sektor, og at færrest mulig står utenfor arbeidslivet. Voksnes læring skal være et viktig 
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verktøy for samfunnsutviklingen i Innlandet ved at:  
o Alle innbyggerne i fylket får muligheten til å lære gjennom hele livet. 
 o Kompetanse kvalifiserer for deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. 
o Næringslivet og offentlig sektor får tilgang på nødvendig kompetanse som sikrer omstillingsevne,       
konkurransekraft og kvalitet i vare- og tjenesteproduksjonen 
I høringsbrevet fra fylkeskommunedirektøren vises det til at det er gitt politisk støtte i hovedutvalg 
for utdanning til følgende ; 
 
Innlandet fylkeskommune skal gi et likeverdig og kvalitativt godt tilbud om videregående opplæring 
for voksne, og ivareta den forsterkede kompetansepolitiske rollen som er tillagt fylkeskommunene 
gjennom regionreformen. Videre at en vil vektlegge en desentralisert modell med sjølstendig satsing 
på voksnes læring hvor det er god samhandling med videregående skoler, Fagskolen i Innlandet, 
Universitets- og høgskolesektoren, kommunene, arbeidslivet og andre aktører.  
Ut fra dette anbefalte Hovedutvalget for utdanning en modell med 9 karriersentra der det i modell 
A1 innebærer at kompetanse- og karrieresentra blir organiserte med styringslinje via rektor til 
utdannings- og tannhelsesjef. Forslaget til organisering i modell A2 innebærer kompetanse- og 
karrieresentra organisert som selvstendige enheter. Modell A2 er identisk med organiseringen vi i 
dag har- og har hatt i Oppland. Modell B er beskrevet og gitt stor plass i høringsbrevet selv om denne 
modellen ikke blir anbefalt av hovedutvalget.  Vi velger ikke å bruke tid på å omtale modellen da vi 
mener at dette forlaget til organisering i liten grad muliggjør forsvarlig ivaretakelse av de 
forventninger som IFK selv stiller til en god og helhetlig ivaretakelse og tilpasning av et fleksibelt og 
effektivt organisert tilbud til voksne innbyggere. 
 
Fylkeskommunedirektøren får også politisk støtte for at det først i sak i FT i juni vil bli gjort en  
nærmere vurdering av økonomiske og personalmessige konsekvenser av modellene som fremmes. 
Hovedutvalg for utdanning har vedtatt at fylkeskommunedirektøren legger ut en skisse med to 
hovedmodeller på høring – en antar at det her sikte til 2 hovedmodeller A og B og at det i tillegg 
redegjøres for to ulike modeller A1 og A2. Det er ønskes tilbakemeldinger på:  
- Hvilken modell ivaretar best voksnes læring i Innlandet og fylkeskommunens utvidede rolle som     
kompetansepolitisk aktør?  
- Hva er sentrale faktorer som må ivaretas når det gjelder tjenestetilbudet innenfor voksnes 
læring? 
-Hva er viktig å vektlegge når det gjelder organisering av tilbudet til voksne? 
 
Vi velger å se disse spørsmålene i lys av hovedmålet for Innlandet fylkeskommunes satsing på 
voksnes læring:  
Bidra til at enkeltmennesker og virksomheter har en kompetanse som gir Innlandet og Norge et 
konkurransedyktig næringsliv, en effektiv og god offentlig sektor, og at færrest mulig står utenfor 
arbeidslivet. Voksnes læring skal være et viktig verktøy for samfunnsutviklingen i Innlandet fordi: 
Alle innbyggerne i fylket får muligheten til å lære gjennom hele livet, kompetanse kvalifiserer for 
deltakelse i arbeids- og samfunnsliv.  Næringslivet og offentlig sektor får tilgang på nødvendig 
kompetanse som sikrer omstillingsevne, konkurransekraft og kvalitet i vare- og 
tjenesteproduksjonen. 
 
Mangelfull tid til å foreta en god høringsprosess -brukerperspektivet er ikke tilstrekkelig ivaretatt.  
Vi ser det som positivt at fylkeskommunen vier voksnes læring oppmerksomhet. 
Utredningsprosessen har pågått siden 2019, men det først nå det gis mulighet for «eksterne» parter 
til å uttale seg. Når det først gis mulighet til uttale er fristen 4 uker – dette umuliggjør en grundig og 
involverende høringsprosess. En etterspør mulighetene for tidligere involvering og 
brukermedvirkning, kan ikke se at denne viktige gruppen har vært involvert. 
 
MangelfulIe økonomiske beregninger og personalmessige konsekvenser. 
 I forarbeidet til utredningen konkluderes det med at det i en eventuell organisering etter 
Opplandsmodell med karrieresentra, må allokeres resurser fra «Oppland» til «Hedmark» for å få en 
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tilsvarende organisering i Hedmark. Økonomiske beregninger vil ikke bli redegjort for før i juni ifb 
med Fylkestingets behandling (jfr seksjonssjef regional kompetanseutvikling – i møte 25.3). På dette 
møtet ble det videre bekreftet at årlige tilskudd som fylkeskommunen har gitt til høgskolesentrene i 
Kongsvinger og på Tynset ikke er tatt med i «regnskapet».  
Det er også uklart om en i de økonomiske beregninger legger til grunn at Trysil fortsatt skal ha ansvar 
for formidling av nettundervisning. Videre er det uklart og ikke nevnt i noen av modellene hvilken 
rolle Karrieresenteret i Hedmark er tiltenkt. (I dag; To sentre på Hamar - Senter for Voksnes læring på 
Storhamar vgs og Karriersenteret Hedmark). 
 
For å sette det på spissen kan en si at det er lagt opp til en harmoniseringsprosess der Oppland i 
beste fall beholder karrieresentraene sine som i dag, og får mindre midler å drive for. Videre er det 
svært uheldig at det ikke er gjort rede for personalmessige og økonomiske konsekvenser av valg av 
Modell A1 der rektor i vgs skal utgjøre styringslinja mellom karrieresenter og utdanning- og 
tannhelsesjef.  
 
Selve utredningen oppfattes å ha mest fokus på organisering og interne styringslinjer uten at disse er 
sett i sammenheng med hvordan en skal oppnå hovedmålsetningene i samhandling med «eksterne» 
parter. Utredningen bærer preg av at det har blitt gjennomført en grundig og tidkrevende intern 
prosess med fokus på å harmonisere VO tilbudet utfra dagens status – ikke framtidens- det er en 
kjensgjerning at en ikke oppnår endring og innovasjon av å gjøre mer av det en har gjort før. 
Modellforslagene kan synes velegnet til internt bruk, men de viser ikke hvordan og på hvilken måte 
man kan skape merverdier og koblinger mot øvrig samfunns- og næringsliv. Bla gis det lite 
oppmerksomhet rundt hvilke arenaer og kobling til disse som må opprettes for at sentrene skal 
kunne bidra til å tilrettelegge for at næringslivet og offentlig sektor får tilgang på nødvendig 
kompetanse som sikrer omstillingsevne, konkurransekraft og kvalitet i vare- og 
tjenesteproduksjonen. Her mener vi at man må bygge videre på regionale kompetanseutvalg som ble 
opprettet i 2008 og styrke/klargjøre deres mandat og betydning. Det er positivt at tilsvarende 
kompetanseutvalg nå etableres på fylkesnivå. 
 
Mangelfull konkretisering av hvordan ambisjoner skal oppnås og hva tjenestetilbudet skal 
inneholde. 
Vi savner en konkretisering av hvordan man skal nå uttrykte ambisjoner. Det etterlyses 
konkretisering av hva tjenestetilbudet skal inneholde og karrieresentrene kan bidra med utover de 
skisserte basisoppgaver.  «Det kan være aktuelt med noe differensiering i oppgaveporteføljen mellom 

sentrene ved at enkelte oppgaver samles til færre sentre eller ett senter. Eksempler på dette kan være 
saksbehandling knyttet til Vigo.no, vurdering av retten til videregående opplæring, utstedelse av 
enkeltvedtak og kontakt med utdanningstilbydere som f.eks. fagskole og høyere utdanningsinstitusjoner.» 
 
Dersom en mener at karrieresentrene skal framstå som mer enn fylkeskommunale driftsenheter og 
drive saksbehandling – vil en i liten grad oppnå målsettingene om at fylkeskommunen ved hjelp av 
karrieresentrene operasjonaliserer og utvikler seg som en utviklingsaktør ved å :  
 
1) bidra til å realisere fylkeskommunes ambisjoner som regional utviklingsaktør gjennom  
samhandling og ulike partnerskap med eksterne aktører. 
2) bidra til å tilrettelegge for at næringslivet og offentlig sektor får tilgang på nødvendig kompetanse 
som sikrer omstillingsevne, konkurransekraft og kvalitet i vare- og tjenesteproduksjonen. 
3) bidra til å utvikle mer fleksible tilbud tilpasset voksnes behov for å kombinere opplæring med 
jobb- og familieforpliktelser 
 
Karrieresenteret som selvstendig enhet må videreføres med en utadvendt ledelse som bygger og 
utvikler allianser med nærings- og arbeidsliv og sammen med disse synliggjør mulighetene for voksne 
innbyggere som slik sett kan få øye på mulighetene ved å skaffe seg ny kompetanse. Ledelsen av 
karrieresenteret må gis i oppgave å tilrettelegge for utviklingsarbeid og samtidig være opptatt av å 
kartlegge og etablere nye opplæringsarenaer der voksne kan tilegne seg ny kunnskap og nye 
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ferdigheter tilpasset familiesituasjonen. Høringsnotatet burde derfor hatt mye større 
oppmerksomhet på å synliggjøre viktigheten av utadrettet samhandling og utvikling, samt sett på 
hvordan sentrene kan samhandle seg imellom og internt i sine respektive regioner. 
 
Vi skulle ønsket at det ble satt fokus på konkrete forslag til hvordan man vil utnytte potensiale 
knyttet til å ivareta nærings- og arbeidslivets behov for nye utdanninger/ nytt innhold i utdanninger. 
Forslaget om at karrieresentrene bør ha kontakt med utdanningstilbydere som for eksempel fagskole 
og høyere utdanningsinstitusjoner er lite ambisiøst. Vi forventer at det konkretiseres hva som skal 
oppnås med en slik kontakt, hva dette betyr for organisering og styrings- og rapporteringslinjer, samt 
potensialet som kan utvikles til fordel for alle karrieresentrene og brukerne av tjenestene. 

Likeverdig tilbud for voksne uavhengig av bosted betyr ikke at karrieresentra skal gjøre det samme. 

Det pekes ikke på særtrekk eller spesielle muligheter som utpeker seg for karrieresenter i en region- 
eller at et karrieresentra i en region har spesielle forutsetninger for å bidra til utviklingsarbeid som 
hele Innlandet og øvrige karrieresentra vil kunne dra nytte av. Eksempelvis vil en i Gjøvikregionen på 
vegne av Innlandet ha enestående mulighet til å realisere intensjonene om formalisert samhandling 
med Fagskole, Høyskole- og Universitet, Sintef, industriklynger , Læringsfabrikk og Verksted for 
integrerte Helsetjenester*- med tanke på å skape en felles arena der en kan utvikle flexible og 
nettbaserte utdanninger , utvikle ny kompetanse og stimulere til økt forskning og synliggjøring av 
muligheter knyttet til yrkesfag - dette mangler i dag. Her kan man dessuten ta et nasjonalt ansvar ved 
å styrke samhandlingen ved å opprette et framtidig Nasjonalt Senter for Yrkesopplæring i tilknytning 
til Læringsfabrikken på Raufoss. 

Etterlyser større fokus på et tjenestetilbud som stimulerer tilrettelegging av yrkesopplæring 

Det er en uttalt kjensgjerning at yrkesutdanningen har et potensiale for fornying slik at vi ikke blir 
hengende etter ved at yrkesutdanningen utvikles tilfeldig og fragmentert fra bransje til bransje. Det 
gir for dårlig dimensjonering, og lite strategisk og langsiktig utvikling. En løsning kan være å etablere 
et overordnet nasjonalt kompetansesenter for yrkesfagene, slik som andre europeiske land har, som 
kan drive FoU i samarbeid med partene.  
Karrieresenteret i Gjøvikregionen med nevnte aktører back-office kan i tett dialog med ledelsen i 
kompetanse og tannhelse bidra til å formidle tilbud til øvrige karrieresentra og samtidig realisere 
intensjonene som uttrykkes i høringen om formalisert samhandling med eksterne aktører mtp å sikre 
rekruttering av framtidig etterspurt kompetanse. 

*For å illustrere mulighetene til å gjøre helseutdanningen mer framtidsrettet bl a tilpasset digital 
avstandsoppfølging  har flesteparten av aktørene nevnt over med tillegg av SI, Helseinn, HINN, Senter 
for omsorgsforskning og kommunene i Gjøvikregionen etablert Verksted for Integrerte 
Helsetjenester, der fokusområder er a) utvikling av nye utdanninger og ny kompetanse, b)  spesifikk 
forskning og  forskningsformidling, c)digitalisering og informasjonssikkerhet og d) tjenesteinnovasjon. 

Tilsvarende muligheter på andre områder kan sikkert utvikles på noen av de øvrige karrieresentra. 

Mangelfull oppmerksomhet på omstillingsbehov – inter-nasjonalisering og digitaliserig. 

Som nevnt tidligere har høringsnotatet i liten grad fokus på omstillingsbehov og hvordan man skal 
sikre rekruttering av kompetanse til offentlig og privat arbeids- og næringsliv. Vi vet at 6 av 10 
bedrifter hos NHO oppgir at de har behov for folk med yrkesfagutdanning og at bedrifter allerede i 
dag taper anbud på grunn av mangel på fagarbeidere. SSB har bekrefter dette i utallige rapporter om 
arbeidsmarkedet. Norge trenger nesten 100.000 fagarbeidere mot 2035. I 2020 var det 225.000 
østeuropeiske innvandrere i Norge og svært mange av disse har kommet til landet gjennom ulike 
former for private bemanningsbyråer. Covid-19 pandemien med stengte grenser har illustrerte hvor 
viktig er det for Norge å satse på fag – og yrkesopplæring. 
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Til tross for at den kommende aldringen av befolkningen har vært kjent i lang tid, blir det utdannet 
altfor få innen helse- og omsorgsyrkene. En allerede registrert mangel vil derfor forverre seg i årene 
framover. Det ser ut til å bli voksende mangel på helsefagarbeidere, vernepleiere, ergoterapeuter og 
jordmødre. Det ser også ut til at det utdannes for få bioingeniører, radiografer og helse- og 
tannhelsesekretærer. For flere av disse gruppene vil selv en klar økning i antall utdannede ikke være 
tilstrekkelig til å møte den forventede økningen i etterspørselen. (SSB-20). En mobiliserings- og 
rekrutteringsstrategi for å få voksne til å omskolere seg må til, og man skal heller ikke glemme at 
bare i Innlandet er det i dag 5.500 arbeidsledige, av disse er hele 1760 under 30 år. Her må det 
samhandles med NAV ikke bare sentralt, men ute i hver region. 
 
I forbindelse med omorganiseringsprosessen må det altså legges mer vekt på innholdet i 
harmoniseringen ved at man i større grad tar høyde for å imøtekomme arbeidslivets nye krav til 
kompetanse. Bl a vil kunstig intelligens og digitalisering i arbeidslivet fører til store endringer i hva 
både dagens og fremtidens bilmekanikere og rørleggere trenger av kompetanse. Hva med 
internasjonaliseringen av arbeidslivet og delproduksjoner på tvers av verdensdeler? Dette får igjen 
store konsekvenser for opplæringen som gis, ikke minst for yrkesfagene som skal tilføre næringslivet 
ny og oppdatert kompetanse og sikre omstilling.  
 
 
 
 
 
1. Voksnes krav til spesifikk tilrettelegging -modulstrukturerte og fleksible opplæringsløp. 
2.  
3. Et tiltak som nå foreslås av Regjeringen (Melding nr 21) er en yrkesfaglig 
4.  rekvalifiseringsrett som gir alle med fullført studie- eller yrkeskompetanse mulighet til å  
5. ta en ny yrkeskompetanse og at rekvalifiseringstilbudet i hovedsak gis som opplæring  
6. spesielt organisert for voksne fra og med det året man fyller 19 år. Regjeringen åpner nå 
7. for å kunne kombinere moduler fra nivået under VGO med opplæring i lærefag eller fag  
8. for å få studiekompetanse kan gi kortere og mer effektive opplæringsløp. Regjeringen  
9. vurderer nå om det skal lages et nasjonalt rammeverk og/eller verktøy for  
10. realkompetansevurdering på VGO-nivå. Dette vil kreve at karrieresentrene har  
11. god kompetanse på dette området. Videre legge til rette for at opplæring  
12. for voksne blir bedre tilpasset voksnes behov der opplæringen tar utgangspunkt i at  
13. sluttkompetansen skal være styrende for måten opplæringen organiseres på.  

Det settes altså krav til at karrieresentrene kan gi god karriereveiledning og ha tett samhandling med 
nærings- og arbeidsliv mtp å lage relevante opplæringsløp. Videre vil det være nødvendig å se på 
kommunikasjonslinjer og samhandlingsløp mellom karrieresentrene, kompetanseinstitusjonene og 
arbeid- og næringsliv. Dette taler for at karrieresentrene må bidra til å etablere et mangfold av 
opplæringsarenaer og fleksible opplæringsløp hvor en kan drive utprøving og kombinere opplæring 
og arbeid. Rekvalifiseringsretten må sees på som en mulighet for å bli attraktiv for arbeidsmarkedet 
og dette betyr nødvendigvis ikke bare kompetansegivende utdanning, men tilførsel av spesifikk 
bedriftsrettet kompetanse som er jobbkvalifiserende. Opplæringen kan da like gjerne skje på en 
arbeidsplass som på en tradisjonell opplæringsarena.  
 
Og hva betyr dette for organiseringen? 
Høringen vektlegges en organisering som skal gi positive effekter ved tettere samhandling med 
rektorene og læringsressurser i vgs - bla for å sikre god utnyttelse av allerede tilsatte lærerkrefter ved 
at disse kan undervise både unge og voksne. I modell A1 framkommer det at denne organiseringen 
gir effektiv og god oppgaveløsning innenfor voksnes læring og god samhandling med lokalt arbeids- 
og næringsliv og kommunene forutsetter dedikert ledelse og fagansvar. I tillegg framheves tilgang til 
lærere med stort fagfellesskap. I modell B trekkes det fram redusert krav til ledelsesressurs, og bedre 
bruk av lærerressursene, en mer aktiv bruk av yrkesfagkoordinatorene og god samhandling av vgs 
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opplæring og karriereveiledning for voksne. 
 
Kravene til spesiell tilrettelegging av opplæring av voksne tilsier at dette vil bli krevende både for 
rektor og det pedagogiske personalet. Det synes i liten grad å være dokumentert at effektiv 
oppgaveløsning for tilbyderen gir god oppgaveløsning for kunden – les; de voksne. Videre kunne vi 
gjerne sett en begrunnelse for påstanden om at organisering via rektor imøtekommer kommunenes 
forutsetninger om dedikert ledelse og fagansvar. Vår største innvending mot å basere seg på 
lærerressurser på den videregående skolen er mangel på fleksibilitet - bundet opp i årstimer, 
opplæring må kunne settes i gang på kort tid gjennom hele året. Lærere som underviser ungdom på 
vgs, må kunne møte de voksnes behov for opplæring – omskolering og tilpasning til familie og 
arbeidsliv. Vi stiller oss uforstående til at man sparer økonomiske midler med å legge 
lederfunksjonen til rektor – dette er å undervurdere kravet til involvering og merarbeid.  
 
Videre viser forskning at mange av de som vil ta utdanning som voksne har hatt dårlige erfaringer fra 
– og/ eller har avbrutt vgs. Ikke sikkert at et nytt opphold på et vgs vil friste? For å lykkes med å 
rekruttere voksne til yrker som skriker etter arbeidskraft, må man synliggjøre mulighetene og 
arenaene og gjøre de attraktive som rekvalifiseringsarenaer. Arenaene må være dagsaktuelle og ha 
utstyr som kan prøves ut med kyndig veiledning og virke motiverende – eksempelvis har man gjort 
slike grep ved å etablere Læringsfabrikk og katapult i Raufoss Industripark og Helse- og 
Designverksted i Bright House på Mustad Industripark. 
Det kan synes som det i utredningen har vært en manglende forståelse for hvordan læringskulturen 
og bestillerkompetansen praktiseres i «felten»-  der det er nær relasjon mellom 
karrieresenterledelse- opplæringskontor – næringsaktører - industriklynger og enkeltmannsforetak 
krever jevnlig og uformell dialog – uavhengig av årstider-mer avhengig av hvordan 
konjunktursvigninger  – vekslende konjunkturer krever kontinuerlig omstilling. I en region med en 
sterk industrikultur foregår det mye uformell aktivitet samt forventning om rask og ubyråkratisk 
tilrettelegging. Her må det enkelte karrieresenter operere i tett dialog med regionalt næringsliv og 
regionale utviklingsaktører. 
 
Konklusjon 
Se forslag til vedtak 
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Organisering av elevtjenesten og ppt-høringssvar fra Gjøvikregionen 
 
Regionsjefens forslag til vedtak: 
Styret i Gjøvikregionen intrekommunale politiske råd oversender vedlagte høringsutale som 
Gjøvikregionens uttale til ny organisering av elevtjensten og ppt 
 

1. Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd beklager alt for kort høringsfrist og 
fraværende kommunal involvering underveis i prosessen. Dette bør Innlandet 
fylkeskommune ta innover seg da det i en av modellene foreslås en gjennomgående 
tjeneste som vil få store konsekvenser for kommunene og de ansatte innenfor 
tjeneseområdet. Høringssvaret fra Gjøvikregionen er således avgitt uten tilstrekkelig 
kommunal forankring. 

 
2. Modell 3 synes etter regionstyrets mening best i å kunne ivareta framtidige krav til å 

skape en forsvarlig og lik forvaltningspraksis. En viktig del av å skape en enhetlig tjeneste 
blir å bygge et solid og godt profesjonsfelleskap internt i PP-tjenesten. 

 
3. Styret i Gjøvikregionen interkommunale politiske råd mener at dersom man skal lykkes 

med det systemrettede arbeidet, hvor PP-tjenesten skal bidra inn som en samhandlende 
faginstans i skolen og styrke mandatet sitt for å bidra i skolenes kompetanse- og 
organisasjonsutvikling, må det  etablerse gode profesjonelle fellesskap internt i PP-
tjenesten og god og systematisk samhandling med de videregående skolene.  

 
 
 
 
Fakta: 
 
Bakgrunn 
 
Fylkestinget vedtok i sak 45/2020 at det skal legges fram en eller flere alternative modeller for 
fremtidig tilbud og organisering av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Innlandet fylkeskommune 
med tanke på at det skal bli gitt gi et likeverdig og kvalitativt godt tilbud til alle elever og ungdommer.  
PP-tjenesten er regulert gjennom opplæringsloven § 5-6; «Hver kommune og hver fylkeskommune 
skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten i en kommune 
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kan organiseres i samarbeid med andre kommuner eller med fylkeskommunen. Der PP-tjenesten er 
organisert i samarbeid mellom fylkeskommune og kommune omtales tjenesten som 
gjennomgående, dvs. at den gjelder for hele det 13-årige skoleløpet. 
Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjeneste) i Innlandet fylkeskommune består i dag av kjøp av 
tjenester fra kommuner i Hedmark fylke og en egen PP-tjeneste for videregående opplæring i 
Oppland fylkeskommune. Dette betyr at tjenestene er ulikt organisert med ulike styringslinjer. PP-
tjenesten i Hedmark fylkeskommune har arbeidssted knyttet til de enkelte kommunale PP-tjenester, 
mens PP-tjenesten i Oppland fylkeskommune har arbeidssted knyttet til den enkelte videregående 
skole.  
Organisering i tidligere Hedmark fylkeskommune har gjennomgående PP-tjeneste. Fylkeskommunen 
har avtale om kjøp av PP-tjeneste fra syv kommuner. Seks av kommunene som fylkeskommunen 
kjøper tjenester av har et interkommunalt samarbeid, organisert som et administrativt 
vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-2. Alle kommunene har organisert tjenesten i 
egne lokaler utenfor skolen. Kommunene er organisert med en PP-tjeneste som gir tjenester 
innenfor det 13-årige skoleløpet. Tjenestene er organisert slik at det er egne rådgivere som er 
kontaktpersoner for de videregående skolene og som har kompetanse på målgruppen og den skolen 
de jobber opp mot. Totalt omfatter dette 15,3 stillinger inkludert ledelse, rådgivere og merkantilt 
personell. Stillingene gir et tilbud til 13 offentlige videregående skoler med 6402 elever (skoleåret 
2019/2020). 
 
Organisering i tidligere Oppland fylkeskommune har fylkeskommunal PP-tjeneste. Tjenesten er 
organisert under sentraladministrasjonen og har egen leder. Leder for tjenesten har personal-, 
budsjett- og fagansvar. Det er PP-kontor og rådgivere ved alle de ti videregående skolene i tidligere 
Oppland og rådgiverne har sin faste arbeidsplass på skolen. To logopeder dekker hele fylket. 
Tjenesten har også en medarbeider i sentraladministrasjonen med ansvar for merkantile oppgaver. 
Totalt har fylkeskommunal PP-tjeneste pr.01.01.2021 18,3 stillinger inkludert leder. De 18,3 
stillingene gir et tilbud til offentlige videregående skole med totalt 6245 elever (skoleåret 
2019/2020).  
 
Det har vært et mål å finne en organisasjonsmodell for PP-tjenesten som er fremtidsrettet og som 
kan bidra i arbeidet med å øke læringsutbyttet for alle elever i videregående opplæring i Innlandet 
fylkeskommune. En harmonisering av tjenestetilbudet vil innebære endring for ansatte i PP-tjenesten 
i både Hedmark og Oppland fylkeskommuner.  
 
Fylkeskommunedirektøren vektlegger at det i harmonisprosessen skal vektlegges et fremtidsrettet 
kunnskapsgrunnlag og følgende vurderingskriterier for organiseringsmodell: 
  Forsvarlig og lik forvaltningspraksis 
  God og effektiv bruk av ressurser 
  Klare og tydelige styringslinjer  
  Nærhet til bruker (geografisk hensyn) 
  Bidra i skolenes kompetanseheving og organisasjonsutvikling (profesjonelle lærende nettverk).  
Fylkeskommunedirektøren legger fram tre modeller for organisering av PP-tjenesten. Modellene tar 
utgangspunkt i både Oppland og Hedmark fylkeskommuner sin organisering av PP-tjenesten, men er 
ulike når det gjelder styringslinjer og tilhørighet til forvaltningsleddene. Modellene er beskrevet på 
overordnet nivå. Dette betyr at organiseringen må beskrives i detalj når en hovedmodell er valgt. 
Fylkeskommunedirketøren pekte på at modell 3 gir gode oppgaveløsninger. I hovedutvalgets 
behandling ble dette punktet vedtatt tatt vekk. 
 
Modell 1, gjennomgående PP-tjeneste – kjøp av tjenester fra kommuner. I en gjennomgående PP-
tjeneste vil det være mulig for ansatte å følge barnet/eleven gjennom hele opplæringsløpet dersom 
det er et vedvarende behov. Det å forholde seg til hele aldersspennet gir en økt forståelse for hele 
livsløpet og de utfordringer som kan knytte seg til de ulike stadiene. Dette kan bidra til at elever og 
elevers familie vil kunne oppleve kontinuitet, stabilitet og en helhetlig tilnærming. Ved kjøp av 
tjenester fra ulike kommuner i Innlandet fylke vil ikke Innlandet fylkeskommune være i direkte 
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styringslinje med PP-tjenesten, og vil dermed ha utfordringer med å sikre en enhetlig og lik 
forvaltningspraksis mellom de ulike PP-tjenestene. Dette vil kreve et tett og kontinuerlig samarbeid 
mellom fylkeskommunen og den enkelte PP-tjeneste/vertskommune. 
 
Modell 2 – Desentralisert PP-tjeneste med tilhørighet til skole, ledelse i sentraladministrasjonen. En 
desentralisert organisert PP-tjeneste med ledelsen i fylkeskommunal sentraladministrasjon 
innebærer at tjenesten har egen leder organisert i den fylkeskommunale sentraladministrasjonen og 
PP-rådgivere har kontorsted på de videregående skolene. Kompetanse og tannhelsesjef er øverste 
leder. En desentralisert tjeneste innebærer et felles fagmiljø mellom skole og rådgiver i PP-tjenesten. 
På denne måten kan elever få en mer helhetlig oppfølging, og et tverrfaglig samarbeid skal bidra til et 
inkluderende læringsmiljø og bidra til at flere gjennomfører videregående opplæring. I en 
desentralisert organisering vil det i stor grad være en PP-rådgiver ved den enkelte skole. 
 
Modell 3 – Desentralisert PP-tjeneste organisert i regioner, ledelse i sentraladministrasjonen. En PP-
tjeneste organisert i regioner innebærer at tjenesten er samlet under ledelse i den fylkeskommunale 
sentraladministrasjonen, men er geografisk delt opp i regionkontorer. PP-tjenesten blir en 
selvstendig enhet eller del av en større virksomhet med flere hjelpetjenester. Dette kan for eksempel 
innebære at et regionkontor består av felles fagmiljø, med felles utviklingsarbeid, visjoner og 
helhetstenking/systemtenkning mellom for eksempel PP-tjenesten og Oppfølgingstjenesten. 
Innlandet fylkeskommune er geografisk stort og det er vanskelig å tenke seg en PP-tjeneste som har 
sin fysiske tilhørighet kun en plass i fylket. 
Fylkeskommunedirektøren anbefaler hovedutvalg for utdanning å peke på at modell 3 gir god 
oppgaveløsning – i behandlingen i hovedutvalget ble dette punktet tatt vekk fra og vil ikke bli påpekt 
i høringsforslaget som sendes ut på høring med frist for uttale 8.mai og endelig behandling i 
fylkestinget i juni. 
 
Egenvurdering 
Modell 1 med gjennomgående tjeneste har vært praktisert i Hedmark. Vi kjenner til at modellen har 
blitt utprøvd i Nord-Gudbrandsdal, men i dag har regionen egen tjeneste for videregående skole og 
et interkommunalt vertskapskommunesamarbeid om pp-tjenesten for grunnskolen.  
Fordelene med en gjennomgående tjeneste er at det i en gjennomgående PP-tjeneste vil det være 
mulig for ansatte å følge barnet/eleven gjennom hele opplæringsløpet dersom det er et vedvarende 
behov. Brukerne vil få færre PP-tjenester å forholde seg til. PP-tjenesten vil ha kjennskap til elevene 
fra tidlig alder, og elever og familier vil kunne oppleve kontinuitet, stabilitet og en helhetlig 
tilnærming. Det å forholde seg til hele aldersspennet gir en økt forståelse for hele livsløpet og de 
utfordringer som kan knytte seg til de ulike stadiene. Dette kan bidra til at elever og elevers familie 
vil kunne oppleve kontinuitet, stabilitet og en helhetlig tilnærming. Dette vil kreve et tett og 
kontinuerlig samarbeid mellom fylkeskommunen og den enkelte PP-tjeneste/vertskommune. Ved 
interkommunalt samarbeid kan små kommuner skape en faglig robust PP-tjeneste, selv om 
innbyggertallet i den enkelte kommune er lavt. En PP-tjeneste der de ansatte har stor bredde i 
kompetansen kan være mer fleksibel og robust ved for eksempel sykefravær, da de ansatte vil være 
bedre kjent med hele arbeidsfeltet. Dette medfører at de ansatte kan få god kunnskap om skolenes 
ulike kulturer. Dette er viktig for at PP-tjenesten skal delta aktivt i skolenes utviklingsarbeid. 
Ulemper er at det spesialpedagogiske fagfeltet er stort og i en gjennomgående PP-tjeneste kan 
ansatte fort oppleve å ikke ha tilstrekkelig kompetanse, i og med at man skal arbeide med et større 
aldersspekter og vanskeområder. Ansatte i gjennomgående PP-tjenester som ikke er organisert i 
aldersteam vil kunne oppleve å være generalister og ikke «spesialister» innen videregående 
opplæring. Ved kjøp av tjenester fra vertskommuner vil en del av tjenesten fylkeskommunen kjøper 
gå til ledelse og merkantilt personell av PP-tjenesten.  
 
Modell 2 – Desentralisert PP-tjeneste med tilhørighet til skole. 
En desentralisert organisert PP-tjeneste med ledelsen i fylkeskommunal sentraladministrasjon 
innebærer at tjenesten har egen leder organisert i den fylkeskommunale sentraladministrasjonen og 
PP-rådgivere har kontorsted på de videregående skolene. Kompetanse og tannhelsesjef er øverste 
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leder. En desentralisert tjeneste innebærer et felles fagmiljø mellom skole og rådgiver i PP-tjenesten.  
Fordeler med modellen er at den gir et potensial for et godt tverrfaglig samarbeid ved at PP-
rådgiverne jobber tett med andre støttefunksjoner på skolen. På denne måten kan elever få en mer 
helhetlig oppfølging, og et tverrfaglig samarbeid skal bidra til et inkluderende læringsmiljø og bidra til 
at flere gjennomfører videregående opplæring. Organisering kan bidra til at PP-tjenesten kommer 
tidlig og tett på, noe som kan ha positiv effekt med tanke på forebygging. Dette kan ses i lys av både 
Stortingsmelding 18 (2010– 11) og Stortingsmelding 6 (2019-2020). Regjeringen ønsker at 
kompetansen skal være der elevene er og dette kan gjøres ved praksisnær kompetanse. PP- 
rådgiverne er daglig på elevens arena og det er potensiale for at de kan følge opp og bidra til å øke 
inkluderende pedagogisk praksis og sørge for at elever ikke unødvendig tas ut av fellesskapet.  Dette 
kan gi større nærhet og bedre kjennskap til skolen, lærerne og brukerne som kan være 
tidsbesparende i arbeidet med sakkyndige vurderinger. 
Ulemper vil være at det i stor grad vil være en PP-rådgiver ved den enkelte skole. Kun de største 
skolene vil kunne få to/tre rådgivere. Dette fører til en sårbarhet ved sykefravær og vakanser hos den 
lokale PP-rådgiver. Det kan også oppstå utfordringer i å etablere felles kultur, fagmiljø og i å fremstå 
som en helhetlig tjeneste. Den uformelle møtearenaen med andre PP- rådgivere vil ikke være til 
stede i det daglige arbeidet og de vil ikke være en del av et fagmiljø i sitt daglige virke. Den enkelte 
PP-rådgiver vil med denne organiseringsformen i hovedsak være faglig alene om sine vurderinger og 
konklusjoner, og det kan potensielt være utfordrende å ta avgjørelser uavhengig av skolens kultur og 
relasjoner på skolen. I denne modellen vil leder ikke være lokalisert på samme arbeidssted som de 
ansatte og med en desentralisert organisering med leder lokalisert i sentraladministrasjonen vil det 
være store avstander til flertallet av de ansatte. Det kan være sårbart i oppfølging av kvalitet i 
arbeidet, samt personaloppfølging. Når PP-rådgivere er plassert på skolen, kan det bli vanskelig å 
holde den nødvendige avstanden til skolen. Den faglige integriteten krever at PP-tjenesten tar 
hensyn til både foreldre og elever på den ene siden og skolens muligheter på den andre (Hustad, 
2009). Overganger er en utfordring for mange barn og unge og erfaring viser at gjennomgående 
tjeneste kan være en styrke for sårbare elever. 
 
Modell 3 – Desentralisert PP-tjeneste organisert i regioner 
En PP-tjeneste organisert i regioner innebærer at tjenesten er samlet under ledelse i den 
fylkeskommunale sentraladministrasjonen, men er geografisk delt opp i regionkontorer. PP-tjenesten 
er en selvstendig enhet eller del av en større virksomhet med flere hjelpetjenester. Dette kan for 
eksempel innebære at et regionkontor består av felles fagmiljø, med felles utviklingsarbeid, visjoner 
og helhetstenking/systemtenkning mellom for eksempel PP-tjenesten og Oppfølgingstjenesten.  
 
Fordeler med organisering av PP-tjenesten i regioner er det anledning til å samle fagmiljøer. Ved 
inndeling av PP-tjenesten i regionskontorer vil antallet rådgivere i hver region bidra til robuste 
fagmiljøer, som er mindre sårbare for kompetansemangel og sykefravær. I tillegg til formelle møter i 
arbeidshverdagen vil det være tilrettelagt for muligheten til de uformelle møteplassene. Disse spiller 
ofte en viktig rolle i utviklingen av lærende organisasjoner. Med et større fagmiljø vil det skapes flere 
uformelle møteplasser. Utviklingen av fagmiljøer og kompetanse i organisasjonen har ofte en like 
stor sammenheng med de uformelle møteplassene som de formelle. 
I likhet med modell 2 vil ledelsen plassert i sentraladministrasjonen bidrar det til at det profesjonelle 
lærende felleskapet er samlet og trekker i lik retning. Det er viktig at leveransene fra PP-tjenesten 
oppleves lik og at skolene i størst mulig grad opplever enhetlig praksis når det gjelder forvaltning og 
saksbehandling. 
 
 Avhengig av hvordan inndeling av regioner vil bli, vil det bli ulike størrelser på de forskjellige 
regionkontorene for PP-tjenesten i Innlandet fylkeskommune. I enkelte regionkontorer kan antallet 
rådgivere være tilstrekkelig til at det blir aktuelt med inndeling i ulike team, mens andre 
regionskontorer kan bli for små til det. Det blir avgjørende å sørge for at det er kapasitet nok ved de 
enkelte regionkontor. En styrke i modellen er at fylkeskommunen lettere kan tilby hele stillinger ved 
at man har samlet PP-tjenestens ressurser i regioner.  Med ledelse i fylkeskommunal 
sentraladministrasjon og direkte styringslinje til PP-tjenesten sikrer fylkeskommunen enhetlig praksis 
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og ledelse. 
 
 Ved en organisering i regioner vil PP-tjenesten fortsatt kunne forholde seg til faste skoler tilknyttet 
hver region. Dette sikrer at geografiske avstander minimeres. Rådgiverne i PP-tjenesten vil i slike 
tilfeller likevel tilhøre nærmeste regionkontor, men ha arbeidssted på den enkelte videregående 
skole. På denne måten vil PP-tjenesten være en del av et større fagmiljø. Som i modell 2 er 
overganger mellom skolenivåer en utfordring som krever gode samarbeidsrutiner med kommunen 
og kommunal PPT for å ivareta elevene i overgang mellom ungdomsskole og videregående. Bidra til 
skolenes kompetanse og organisasjonsutvikling (profesjonelle lærende nettverk) Ved organisering i 
regioner vil den fysiske avstanden til skolene, i tillegg til organiseringsformen, gjøre det lettere for 
PP-tjenesten å bevare sin uavhengighet og fremstå som én tjeneste. 
I veiledning av skoler i sitt utviklings- og endringsarbeid vil PP-tjenesten komme lettere i posisjon 
gjennom at det er en nødvendig distanse. PP-tjenesten vil være uavhengige skolens kultur og står 
ikke i noe avhengighetsforhold til rektor eller ansatte. Dette er viktig for å kunne bistå i arbeidet med 
kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling.  
 
Dersom elevtallsgrunnlag og geografi gjør det nødvendig å eventuelt plassere PP-rådgivere på en 
videregående skole, og således viske ut den nødvendige avstanden til skolekulturen, vil rådgiverne 
likevel tilhøre og ha et tett samarbeid med nærmeste regionskontor når det gjelder å bistå skoler i 
kompetanse og organisasjonsutvikling.  
Ulempene ved en slik modell kan være at rektorene kan miste pp-tjenestens tilstedeværelse og 
umiddelbare tilgjengelighet, samt at pp-rådgiver mister noe av kjennskapen til skolens spesifikke 
kultur og særegenhet. Dette blir ikke mindre viktig når det skal bidras til å fremme inkluderende 
praksis og den universelle opplæringen ved skolen. Skolene er i sitt utviklingsarbeid avhengige av å 
ha tilgang på PP-tjenesten som faginstans, men og som veileder og pådriver i sitt arbeid med å 
utvikle profesjonelle lærende nettverk og jobbe med skolebasert kompetanseutvikling.  
 
Konklusjon 
Opplæringslovutvalget foreslår en utvidelse av mandatet til PP-tjenesten, slik at tjenestens arbeid 
ikke bare skal rette seg mot den enkelte med «særlege behov», men i større grad også mot å hjelpe 
kommunene og fylkeskommunene i den universelle opplæringen. Fremtidens PP-tjeneste skal hjelpe 
skolen i arbeidet med å legge opplæringen bedre til rette for alle elever. 
En stor del av dette arbeidet skal foregå gjennom veiledning av skolens personale og gjennom aktiv 
deltakelse i profesjonsutviklingen til skolene. For at Innlandet fylkeskommune skal målrette 
innsatsen på en best mulig måte er det avgjørende med tydelige og gode styringslinjer til PP-
tjenesten. Det er avgjørende for både skoler og elever med familie at de møtes av en enhetlig 
tjeneste som har en lik forvaltningspraksis, uavhengig av bosted og skoletilknytting.  
Kunnskapsgrunnlaget fremhever også betydningen av at PP-tjenesten organiseres slik at det er mulig 
å skape et robust fagmiljø med gode muligheter for å opptre som en samhandlende faginstans ut 
mot skolene. Dette krever også en viss avstand til skolene og den enkelte skoles kultur. Dette legges 
det best til rette for ved at PP-tjenesten organiseres sammen med, og ikke under, skolene.  
 
Modell 3 synes etter vår mening best i å kunne ivareta framtidige krav til at det skapes en forsvarlig 
og lik forvaltningspraksis. En viktig del av å skape en enhetlig tjeneste blir å bygge et solid og godt 
profesjonsfelleskap internt i PP-tjenesten.  
 
Dersom man skal lykkes med det systemrettede arbeidet, hvor PP-tjenesten skal bidra inn som en 
samhandlende faginstans i skolen og styrke mandatet sitt for å bidra i skolenes kompetanse- og 
organisasjonsutvikling, viser kunnskapsgrunnlaget at det er behov for gode profesjonelle fellesskap 
internt i PP-tjenesten og god og systematisk samhandling med de videregående skolene.  
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