Fylkesutvalgets behandling:
Representanten Erik Unaas (H) framsatte følgende tilleggsforslag:
Nytt punkt 3:
Inspiria Science senter bes vurdere prisstrukturen mht. å redusere inngangspengene.
Nytt punkt 4:
Inspiria Science senter bes lage og gjennomføre en tydeligere markedsplan, med spesiell vekt
på hvordan rekruttere den voksne delen av befolkningen til frivillig innsats.
Nytt punkt 5:
Inspiria Science senter bes gjennomgå drift og organisering mht. å målrette og effektivisere
senteret, og i større grad samspille med frivillige organisasjoner.
Nytt punkt 6:
Østfold fylkeskommune ber om en brukerundersøkelse.
Nytt punkt 7:
Østfold fylkeskommune må forplikte de videregående skolene til å benytte tilbudet som del
av undervisningen.
Nytt punkt 8:
Revisjonsrapporten vedrørende Inspiria Science senter legges ved saken.
Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) framsatte følgende forslag til vedtak:
Nytt punkt 3:
Administrerende direktør Geir Endregard inviteres til fylkesutvalgets møte i desember. Det
åpnes for at representantene i fylkesutvalget kan framsette spørsmål som det ønskes dialog
om. Representanten Erik Unaas forslag omgjøres til spørsmål som det tas sikte på å avklare i
møtet. Fylkesordføreren vil formidle Geir Endregard alle spørsmål fra fylkesutvalgets
representanter i forkant av møtet, og som et grunnlag for orienteringen og dialogen i
fylkesutvalget.
Votering:
Fylkesrådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.
Fylkesordfører Ole Haabeths forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Fylkesutvalgets vedtak 20.11.2014:
Administrerende direktør Geir Endregard inviteres til fylkesutvalgets møte i desember. Det
åpnes for at representantene i fylkesutvalget kan framsette spørsmål som det ønskes dialog
om. Representanten Erik Unaas forslag omgjøres til spørsmål som det tas sikte på å avklare i
møtet. Fylkesordføreren vil formidle Geir Endregard alle spørsmål fra fylkesutvalgets
representanter i forkant av møtet og som et grunnlag for orienteringen og dialogen i
fylkesutvalget.

Fylkesutvalgets innstilling 20.11.2014:
1.
2.

Inspiria science center gis et engangstilskudd på kr 4 mill.
Inndekning skjer ved omdisponering av midler avsatt til saldering av økonomiplanen.

Saksordfører: Ingen

