Opplæringskomiteens behandling:
Representanten Elin Tvete (Sp) fremmet følgende endringsforslag på vegne av Ap, Sp og
MDG:
1. Med den definisjonen som legges til grunn for ideell blir effekten av FT-vedtak i sak
57/2016 ikke i tråd med fylkestingets politiske ambisjoner som tilskudd til private skoler
med komplementerende funksjoner til den offentlige videregående skolen.
Definisjonen av ideell var ikke belyst i saken i juni 2016. Vedtaket oppheves derfor.
2. Fylkesrådmannen bes fremme ny sak om tildeling etter ny utlysning med kriteriene som
ble lagt i FT-sak 16/2012 til grunn. Fordelingen av midlene delegeres til fylkesutvalget i
møte desember 2016.
3. Fylkestinget ber fylkesrådmannen komme tilbake i februar møtet med oppdaterte
kriterier som skal legges til grunn for søknadene/tildelingene. I disse kriteriene må det
vurderes om skoler som gir komplementære tilbud bør prioriteres.
Representanten Marthe Key Meyer (H) fremmet følgende endringsforslag på vegne av H,
Frp og V:
1. Fra og med 2016 utvides ordningen med tildeling av investeringstilskudd til ideelle
organisasjoner som driver videregående skole til å gjelde alle videregående skole ri
Østfold som driver ut fra lov om frittstående skoler.
2. Skoler som oppfyller kravene i pkt. 1 inviteres til å søke.
3. Fordeling av midlene delegeres til fylkesutvalgets møte i desember.
Votering:
 Komitéleders forslag til vedtak fikk ingen stemmer og falt.
 Ved alternativ votering ble Elin Tvetes forslag vedtatt med 7 (Ap, Sp, MDG) mot 4 (H, Frp,
V) stemmer avgitt for Marthe Key Meyers forslag.

Opplæringskomiteens innstilling 17.10.2016:
1.

2.
3.

Med den definisjonen som legges til grunn for ideell blir effekten av FT-vedtak i sak
57/2016 ikke i tråd med fylkestingets politiske ambisjoner som tilskudd til private skoler
med komplementerende funksjoner til den offentlige videregående skolen.
Definisjonen av ideell var ikke belyst i saken i juni 2016. Vedtaket oppheves derfor.
Fylkesrådmannen bes fremme ny sak om tildeling etter ny utlysning med kriteriene som
ble lagt i FT-sak 16/2012 til grunn. Fordelingen av midlene delegeres til fylkesutvalget i
møte desember 2016.
Fylkestinget ber fylkesrådmannen komme tilbake i februar møtet med oppdaterte
kriterier som skal legges til grunn for søknadene/tildelingene. I disse kriteriene må det
vurderes om skoler som gir komplementære tilbud bør prioriteres.
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