Årsmelding 2019
1.

Sammensetning av Folkehøgskolerådet
Leder: Øyvind Brandt, Folkehøgskoleforbundet (FHF), frem til juni 2019. Gunnar Birkeland,
Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF), fra juni 2019.
Nestleder: Gunnar Birkeland (NKF), frem til juni 2019. Live Hokstad (FHF), fra juni
2019.
Kjell Konstali, Informasjonskontoret for Kristen Folkehøgskole (IKF)
Kjersti Versto Roheim (NKF), frem til november 2019. Hege Norøm
(IKF) etter november 2019.
Morten Eikenes, Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF)
Dag Folkvord (IF)
Christian Tynning Bjørnø, daglig leder/sekretær.

2.

Underutvalg
- Internasjonalt utvalg.
- Økonomiutvalg.

3.

Møtevirksomhet
Folkehøgskolerådet har i 2019 hatt 8 rådsmøter.

4.

Rundskriv til skolene
Folkehøgskolerådet har sendt ut 18 rundskriv i 2019. Alle rundskrivene er lagt ut på
Folkehøgskolerådets hjemmeside, www.folkehogskoleradet.no.

5.

Saker i 2019
5.1
Rektormøtet 2019
Rektormøtet 2019 ble gjennomført på Grand Hotel Terminus i Bergen i uke 3. Det overordnede
temaet for møtet var “Sikkerhet og beredskapsarbeid i folkehøgskolen”.
5.2
Overførte midler fra skolene
Ordningen fra 2006 om overføring av midler fra skolene til Folkehøgskolerådet, som igjen
fordeler midlene til pedagogisk utviklingsarbeid, reisestipend, elevutveksling, vikar for
tillitsvalgt og ressurs til sentralt tillitsvalgt, er videreført i 2019. Alle skolene er med i
ordningen. Til sammen overførte skolene kr. 5 859 025 i 2019.
5.3

Pu-midler

5.3.1 Tildeling av Pu-midler for 2019
1. Reisestipend
2. Organisasjonene og skolene

kr.
kr.

59 000
2 742 000

3. Distriktsmøter
4. Internasjonalt seminar/bærekraft
Sum

kr.
kr.
kr.

50 000
50 000
2 901 000

5.4. Vikar for tillitsvalgt
Folkehøgskolerådet har i 2019 hatt til disposisjon kr. 2 035 000 og betalt ut kr. 2 035 000 til vikar for
tillitsvalgt.
5.6
Oppholdspenger for 2020/2021
Økonomiutvalget har uttalt at dersom skolene tar utgangspunkt i sine priser for 2010/2020, vil det
være forsvarlig å øke prisene med 2,28 % for skoleåret 2020/21 Oversikt over gjennomsnittspriser er
sendt ut til skolene som rundskriv.
5.7
Kopinor
For 2019 har Folkehøgskolerådet, på vegne av folkehøgskolene, prolongert tidligere inngåtte avtale
om fotokopiering og lignende av opphavsrettslig beskyttet materiale i folkehøgskoler. Skolenes andel
er beregnet på bakgrunn av godkjent elevtall 1. oktober foregående år.
5.8
Kontakt med Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet
Folkehøgskolerådet har en utstrakt og god kontakt med embetsverk og byråkrati i departementet.
Kontakten har særlig vært sentrert rundt kortkurs, internatkapasitetjustering, kvalitetsutvikling og
statsbudsjett.
5.9
Møter med politikere på Storting og i de politiske partiene
Folkehøgskolerådet har i 2019 hatt flere møter, formelle og uformelle, med politikere på Stortinget
og i partiapparatene for å fremme folkehøgskolenes saker. Spesielt har det vært fokus på
statsbudsjett, overgangsordning/unntaksordning for regjeringens forslag om utfasing av tilskudd til
kortkurs, finansiering av etter- og videreutdanningstilbud for ansatte, NAV-støtte til 2. års elever
med særlige behov og behov for ekstra elevplasser til eksisterende skoler.
5.10 Statsbudsjettet for 2020
Regjeringens opprinnelige forslag på kapitel 253 innebar et samlet tilskudd til folkehøgskolene på
nesten kr. 956 829 millioner kroner.
Prosentoppgangen skyldes en kostnadsjustering på 2,7%, i tillegg til midler til ordinær drift av
folkehøgskoler på Svalbard og Evje. Regjeringen formulerte også i budsjettforslaget at de ville fase
ut tilskudd til kortkurs. Utfasingen skal starte 1.1.2021.
Endelig vedtatt budsjett i Stortinget endte imidlertid med ytterliggere påplussinger i statsbudsjettet:
- 750 000 kroner til planleggingsmidler for oppstart av Stord folkehøgskole.

5.11

Økonomi

5.11.1 Tilskuddsmodell og innretning av tilskuddet
I budsjett for 2019 var det foretatt en reell kostnadsjustering av tilskuddet til folkehøgskolene med
2,9 prosent. På bakgrunn av tildelte midler, foreslo Folkehøgskolerådet en innretning av tilskuddet og
tilrådingen ble tilnærmet fulgt.
5.11.2 Økonomianalyse
Folkehøgskolerådet har bistått flere skoler ved gjennomgang av skolenes økonomi. Det er
gjennomført en økonomianalyse for 2018 som er gjort kjent for skolene. Det vil også bli gjennomført
en tilsvarende analyse for 2019.
5.11.3 Husleietilskudd

Folkehøgskolerådet har mottatt og behandlet søknader om tilskudd til utførte nybygg og storvølinger
fram til 1. september og godkjent nye prosjekter for støtte i 2020.
Folkehøgskolerådet har også avgitt innstilling på fordeling av husleietilskuddet for 2020 til
Utdanningsdirektoratet. Rådet anbefalte at det ble betalt ut 67 030 923 kroner som husleietilskudd i
2020. 62 256 547 kroner av disse med en rentefot på 4,0 % på bakgrunn av godkjent husleiegrunnlag
og 4 774 376 på bakgrunn av godkjent internatkapasitet.
5.11.4 Økonomiutvalget
Økonomiutvalget er oppnevnt av Folkehøgskolerådet for å arbeide med økonomiske saker på vegne av
Folkehøgskolerådet.
Økonomiutvalget har hatt disse medlemmene:
Johan Smit, leder
Erling Helland, NKF - møtesekretær
Inger Veiteberg, FHF
Dag Folkvord, FHF
Signe Rosland Jensen, NKF
Utvalget har hatt 3 møter og drøftet 36 saker. I tillegg har representanter vært med på møter i
Folkehøgskolerådet.
De viktigste sakene i 2019 har vært:
- Statsbudsjettet - tilskudd til folkehøgskolene i 2019 og 2020.
- ØU har kartlagt lønnssituasjonen/lønnsutviklingen for ulike stillinger ved alle
folkehøgskolene.
- Økonomianalysen viser at kostnadene pr elev på liten, mellomstor og stor skole var relativt
likt. Kostnadene var noe høyere i 2019 enn i 2018. Skolene bruker mindre per elev på lønn
pedagogisk personale, de tre stillingene, vedlikehold og energi enn det de får i basis og
elevavhengig tilskudd.
- Oppholdspenger/Kostpenger for 2020-2021 er foreslått økt med 2,28% fra 2019-20.
Konsumprisøkningen var på 1,91% og lønnskostnadene 2,50%. Gjennomsnittsskolen tar kr 75
592,- for kost og losji på dobbeltrom og kr 2 363 i innmeldingspenger. Gjennomsnittskostnad
på folkehøgskolene er kr. 120 855.
- Fastsatt rentesats på 4 % til bruk ved utregning husleietilskudd i 2020. 67 030 923 kroner ble
fordeltsom husleietilskudd, 62 256 547 kroner av disse med en rentefot på 4,0% på bakgrunn
av godkjent husleiegrunnlag og 4 774 376 kroner på bakgrunn av godkjent internatkapasitet.
6. Nye folkehøgskoler
Det er startet opp to nye folkehøgskoler i 2019:
- Evje folkehøgskole
- Svalbard folkehøgskole
Det er i statsbudsjett for 2019 og 2020 gitt oppstartsmidler til:
- Sjøholt folkehøgskole
- Sjunkhatten folkehøgskole
- Stord Folkehøgskole

7.
Internasjonalt arbeid i folkehøgskolen
Internasjonalt utvalg er oppnevnt av Folkehøgskolerådet for å arbeide med internasjonale saker på
vegne av Rådet. Se egen årsmelding fra arbeidet i internasjonalt utvalg.
8. Nordisk folkehøgskoleråd
Norge er representert i Nordisk Folkehøgskoleråd med Gunnar Birkeland, Live Hokstad og
Christian Tynning Bjørnø. I perioden september 2019 til september 2021 har Norge lederansvaret i
Nordisk Folkehøgskoleråd. Gunnar Birkeland og Live Hokstad deler på ledervervet (ett år hver),
Christian Tynning Bjørnø og Brita Phuthu deler på sekretariatsarbeid knyttet til lederansvaret.
9.
Fondet for folkehøgskolen
Folkehøgskolerådet utgjør styret for Fondet for folkehøgskolen. Se vedlagte årsmelding.
10. Arendalsuka 2019
Folkehøgskolerådet deltok på Arendalsuka.
11.
Folkehøgskoleordbok
Folkehøgskolerådet oppdaterer sin nettbaserte ordbok til bruk for folkehøgskoleansatte og andre
interesserte.
12.
Internettadresser
Folkehøgskolerådet:

www.folkehogskoleradet.no

Oslo 04.06. 2020

Gunnar Birkeland /s/
leder

Vedlegg:
1. Internasjonalt utvalg – Årsmelding
2. Fondet for folkehøgskolen - årsmelding 2019

Christian Tynning Bjørnø /s/
Daglig leder/sekretær

Vedlegg

ÅRSMELDING FOR INTERNASJONALT UTVALG (IU) FOR 2019
Innledning
IU er et rådgivende og tilretteleggende organ under FHSR. Utvalget arbeider, gjennom pedagogisk
utviklingsarbeid, samt informasjons- og opplysningsarbeid for at folkehøgskolene skal bidra til å skape en
bærekraftig utvikling og mer rettferdig verden. IUs visjon er at folkehøgskolene skal bidra til å danne
bevisste og aktive globale medborgere.
2019 var et år med progressiv aktivitet. Første kvartal var uten møter og aktivitet pga. personalsituasjonen
med internasjonal sekretær, men dette endret seg etter at et nytt IU ble valgt i mai/juni og internasjonal
sekretær (internasjonal rådgiver f.o.m. 1. desember) var tilbake fra permisjon. Stillingen som Internasjonal
rådgiver ble 1. mai redusert til 50 % pga. manglende finansiering. Hovedaktivitetene høsten 2019 var
knyttet til folkehøgskolenes Bærekraftvedtak, inkludert arbeid med Globalvettreglene.
Medlemmer i IU (Valgt for 2 år 1. juni)
Ato Owusu-Addo, Ålesund folkehøgskole
Marita Bjerga, Sagavoll folkehøgskole
Jakob Steenberg Thompson, Sund folkehøgskole
Åse Schytte, Åsane folkehøgskole
Vara:
Kristin Glad, Rønningen folkehøgskole
Janne Foss, Follo folkehøgskole
Det ble avholdt tre møter i IU, to fysiske og ett digitalt.
Internasjonal rådgiver (leder IU):
Brita Phuthi
Aktiviteter:
Basert på IUs virksomhetsplan for skoleåret 2019-2020 har IU høsten 2019 fokusert på etiske utfordringer
ved globalt engasjement gjennom Globalvettereglene, samt oppfølging av Bærekraftvedtaket til
folkehøgskolene. IU spilte en aktiv rolle i prosessen med Bærekraftvedtaket og Internasjonalt seminar ble
arrangert dagen etter at de fem folkehøgskolestyrene hadde sitt klimaseminar. Over 30
folkehøgskoleansatte deltok, i tillegg til folkehøgskolestyrene i de fem organisasjonene. På Internasjonalt
seminar ble Instagramkampanjen #fhsforbærekraftsmålene lansert. Flere rektorer har blitt med i
kampanjen i løpet av høsten, og emneknaggen har blitt brukt av mange folkehøgskoler.
Internasjonal rådgiver ledet arbeidet i Ressursgruppa for Bærekraftvedtaket som ble oppnevnt i november
og startet bl.a. arbeidet med å utvikle et folkehøgskoletilpasset klimaregnskapsskjema.
Jamfør IUs mål om å nå bredere ut til folkehøgskolene arrangerte IU en fagdag om Globalvettreglene i
desember. Over 30 folkehøgskoleansatte deltok, deriblant også lærere innenfor fagfeltet friluftsliv.
Forarbeidet til en planlagt kampanje om Globalvettreglene ble gjort i november-desember hvor ni personer
fra ulike fagmiljøer, inkl. folkehøgskolene, ble invitert til å skrive artikler om hver av de ni
Globalvettreglene.
Internasjonal rådgiver presenterte og deltok på følgende folkehøgskolearrangement: Klimaseminar for de
fem folkehøgskolestyrene, Informasjonskonferansen, Rektorforum (IKF) og Lederforum (IF).

-

-

-

Media:
IUs nettside ble flyttet over til Folkehøgskolerådets side www.folkehogskoleradet.no/iu.
IU bidro med artikler og IU-spalte i de to bladene Steg og Folkehøgskolen, i tillegg til nyhetssaker på
nettsiden til IU.
IU la ut aktuelle saker på facebook-gruppen som også har fått økt antall medlemmer.
Nettverk:
IU er aktivt medlem i nettverket for Hållbar utveckling i NVL (Nordisk nettverk for voksnes læring).
Nettverket var medarrangør på et tverrsektorielt seminar om bærekraft «Lykke og liv i byen» i oktober i
Oslo.
Internasjonal rådgiver bidro også inn i arbeidet i Nordisk Folkehøgskoleråd (NFR) nå som Norge leder NFR
de kommende to årene.
Internasjonal rådgiver deltok også på den internasjonale folkehøgskolekonferansen i Danmark i september,
arrangert av FFD. Internasjonal rådgiver hadde i etterkant av konferansen et nettverksmøte med de
nordiske internasjonale rådgiverne for erfaringsutveksling.
Med halvert stillingsprosent for internasjonal rådgiver har IU likevel klart å gjennomføre en rekke viktige og
gode aktiviteter i 2019. Samtidig har ikke internasjonal rådgiver hatt mulighet til å ha kontakt med skolene
som før, gjennom f.eks. skolebesøk med veiledning for ansatte og Pedagogikk for de rike-seminarer. Når
det nå er et økende behov for oppfølging av Bærekraftvedtaket, vil det være nødvendig med en økning av
stillingsprosenten for å kunne ivareta oppgavene på en tilfredsstillende måte.

Vedlegg

FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN
ÅRSMELDING 2019
1.

Styret i Fondet for folkehøgskolen har bestått av:
Leder: Øyvind Brandt, Folkehøgskoleforbundet (FHF), frem til juni 2019. Gunnar Birkeland, Noregs
Kristelege Folkehøgskolelag (NKF), fra juni 2019.
Nestleder: Gunnar Birkeland (NKF), frem til juni 2019. Live Hokstad (FHF), fra juni 2019.
Styremedlemmer:
Kjell Konstali, Informasjonskontoret for Kristen Folkehøgskole (IKF)
Kjersti Versto Roheim (NKF), frem til november 2019. Hege Norøm (IKF) etter november 2019.
Morten Eikenes, Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF)
Dag Folkvord (IF)
Christian Tynning Bjørnø, sekretær.

2.

Møtevirksomhet
Styret for Fondet for folkehøgskolen har ikke hatt møte i 2019

3.

Utbetaling av midler for 2019
Det ble ikke tildelt midler for utbetaling i 2019

4.

Fondskapitalen
Fondskapital 01.01.18
Renteinntekter
Renteinntekter bank pr 31.12.18
Fondskapital 31.12.18 (innestående på konto)
Tildelt Folkehøgskoleforbundet 2015 ‐ (ikke utbetalt)
Disponibel fondskapital 31.12.18

1 018 477
5 593
1 024 070
‐20 000
1 004 070

Oslo 26.02.2020

Gunnar Birkeland /s/
leder i Folkehøgskolerådet

Christian Tynning Bjørnø /s/
Daglig leder/sekretær i Folkehøgskolerådet
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