
 
 

 
 

 

SAKSPROTOKOLL - INTERPELLASJON TIL GAUSDAL KOMMUNE 
FRA GAUSDAL HØYRE  
 
 
Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 48/19 den 23.05.2019. 
 
Behandling: 
 
Ordfører svarte slik på interpellasjonen:  
 
«Jeg vil først få takke Gausdal Høyre for interpellasjonen. 
Gausdal videregående skole betyr mye for et samfunn som Gausdal.  

Jeg er ikke kjent med- og det bekreftes gjennom kontakt med fylkeskommunen at det ikke pågår en 
prosess nå knyttet til skolestruktur i den nye fylkeskommunen. 

Vi er alle kjent med at det er en til dels betydelig elevtallsnedgang i årene som kommer. Dette gjelder 
særlig nord i Oppland og deler av Hedmark, men gjør seg også gjeldene i vårt område. Det vil få en 
økonomisk betydning for Innlandet. Det er derfor ikke unaturlig at det etter hvert kommer en sak om 
skolestruktur for videregående opplæring. 

I kommuneproposisjonen som ble lagt fram tidligere i mai varsler regjeringen en maksimal realvekst på 
100 millioner kroner for fylkeskommunene i landet for 2020, og i verste fall en reell reduksjon i 
inntektene på 200 millioner kroner. Disse signalene gir ikke løfte om en god start for regionreformen, og 
kan selvsagt sette det nye fylket under økt press økonomisk uavhengig av elevtall. 

Den nye fylkeskommunen iverksettes 1. januar 2020. I mellomtiden skal det være et kommune- og 
fylkestingsvalg. Hva som står i de forskjellige partiers valgprogram- utover eget parti- når det gjelder 
skolestruktur er jeg selvsagt ikke kjent med. 

Og jeg er enig med Høyre i at vi – i hvert enkelt parti – må jobbe aktivt opp mot våre respektive partier 
hvis skolestruktur blir et tema i nye Innlandet fylke. Men det er altså ingen slike planer nå, og jeg håper 
selvsagt at vi ikke blir en del av en slik diskusjon i framtida heller. Dagens posisjon i Oppland fylke har 
i hvert fall vært opptatt av å jobbe for en sterk Gausdal videregående skole.»   

 
 
 
Vedtak/innstilling: 
 
 
Det er ingen vedtak i forbindelse med interpellasjon. 
 
 


