Fylkestingets behandling:
Saksordfører: Elin Tvete (Sp)
Representanten Simen Nord (H) framsatte følgende endringsforslag:
Punkt 2:
Østfold fylkeskommune støtter:
a) Forslaget om å endre tittelen på lov om private skoler med rett til statstilskudd
(privatskolelova) til lov om frittstående skoler.
b) Forslaget om de to nye grunnlagene for godkjenning; videregående opplæring i
yrkesfag og profilskoler.
c) Departementets forslag om at frittstående skoler skal kunne tilby vg3 i skole for de
som ikke får læreplass. Dette gjelder imidlertid ikke for de private skolene som tilbyr
opplæring i små og verneverdige fag. Her bør det åpnes for en mulighet for å tilby
alternativt Vg3 i skole.
d) Departementets forslag om at det bør åpnes for at friskoler skal kunne tilby
yrkesfagopplæring etter alternative gjennomføringsmodeller (vekslingsmodell).
e) Lovforslaget om å åpne for at det kan godkjennes frittstående videregående skoler
spesielt organisert for voksne med rett til videregående opplæring.
Votering:
Opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling punkt 1 ble enstemmig vedtatt.
Ved alternativ votering ble opplæring, kultur og helsekomiteens innstilling punkt 2 vedtatt
mot 11 stemmer avgitt for Simen Nords forslag (H, FrP, V).

Fylkestingets vedtak 26.02.2015:
Østfold fylkeskommune har følgende innspill til forsalget til endringer i privatskoleloven («ny
friskolelov»):
1. Østfold fylkeskommune støtter:
a) Forslaget til endringer i loven som opprettholder vertsfylkets rett til å uttale seg
om konsekvensene for skoletilbudet i fylket og vertsfylket klagerett på vedtak.
b) Endringer i betegnelsen religiøst til livssyn.
c) Departementet sin vurdering i at en inntaksforskrift for elever i frittstående skoler,
vil kunne gi likebehandling og ivaretakelse av elevenes rettigheter.
d) Lovforslaget om at de private toppidrettsgymnasene kan godkjennes etter en av to
ulike modeller.
2.

Østfold fylkeskommune støtter ikke:
a) Forslaget om å endre tittelen på lov om private skoler med rett til statstilskudd
(privatskolelova) til lov om frittstående skoler.
b) Forslaget om de to nye grunnlagene for godkjenning; videregående opplæring i
yrkesfag og profilskoler.
c) Departementets forslag om at frittstående skoler skal kunne tilby vg3 i skole for de
som ikke får læreplass. Dette gjelder imidlertid ikke for de private skolene som
tilbyr opplæring i små og verneverdige fag. Her bør det åpnes for en mulighet for å
tilby alternativt Vg3 i skole.
d) Departementets forslag om at det bør åpnes for at friskoler skal kunne tilby

yrkesfagopplæring etter alternative gjennomføringsmodeller (vekslingsmodell).
e) Lovforslaget om å åpne for at det kan godkjennes frittstående videregående skoler
spesielt organisert for voksne med rett til videregående opplæring.
Følgende hadde ordet i saken: Elin Tvete, Simen Nord, Inger-Christin Torp, John Thune og
Terje Beck.

