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FOLKEHØGSKOLERÅDET
Årsmelding 2011
1.

Sammensetning av Rådet
Lars Sigve Meling, NF, 1. halvår, leder
Øyvind Brandt, NF, 2. halvår, nestleder
Edgar Fredriksen, nestleder 1. halvår,
leder 2. halvår
Kjell Konstali, IKF
Brynjar Tollefsen, IF
Odd Arild Netland, sekretær

2.

Vararepresentanter
Knut Simble, NF
Bodil Nystad, IF
Gunnar Birkeland, IKF

Underutvalg
Folkehøgskolerådet har i 2011 hatt to underutvalg i arbeid:
Internasjonalt utvalg og Økonomiutvalget.
Utvalgenes årsmeldinger følger som vedlegg til denne meldingen.
I tillegg har Folkehøgskolerådet ansvaret for Minnefondet og Fondet for folkehøgskolen - også her
viser vi til vedlegg til denne meldingen.

3.

Møtevirksomhet
Folkehøgskolerådet har hatt 6 rådsmøter

4.

Rundskriv til skolene
I 2011 er det sendt ut 26 rundskriv til skolene:
FHSR-rundskriv 01-11
FHSR-rundskriv 02-11
FHSR-rundskriv 03-11
FHSR-rundskriv 04-11
FHSR-rundskriv 05-11
FHSR-rundskriv 06-11
FHSR-rundskriv 07-11
FHSR-rundskriv 08-11
FHSR-rundskriv 09-11
FHSR-rundskriv 10-11
FHSR-rundskriv 11-11
FHSR-rundskriv 12-11
FHSR-rundskriv 13-11
FHSR-rundskriv 14-11
FHSR-rundskriv 15-11
FHSR-rundskriv 16-11
FHSR-rundskriv 17-11
FHSR-rundskriv 18-11
FHSR-rundskriv 19-11
FHSR-rundskriv 20-11
FHSR-rundskriv 21-11
FHSR-rundskriv 22-11
FHSR-rundskriv 23-11
FHSR-rundskriv 24-11
FHSR-rundskriv 25-11
FHSR-rundskriv 26-11

Resultat av kostnadsundersøkelsen 2009
Garantibeløp for elever utenfor EU-EØS
Husleietilskudd - retningslinjer
Diverse frister
Lønnsutvikling og utgifter 2011
Folkehøgskolene og Ny Giv
Tilskudds- og kostnadsundersøkelsen 2010
Utlysning av stillingen som internasjonal sekretær
Dokumentasjon fra rektormøtet 2011
Lønn i folkehøgskolen
Oppholdspenger 2011-12
Fondet for folkehøgskolen
Pu-midler - reisestipend
Pu-midler
Vikar for tillitsvalgt
Merverdiavgiftslovens §§ 3-5
Oppholdspenger 2011-12 – resultat av undersøkelsen
Forslag til statsbudsjett 2012
Forslag til statsbudsjett 2012 - 2
Husleietilskudd - retningslinjer
Resultat av kostnadsundersøkelsen 2010
Garantibeløp for elever utenfor EU-EØS
Merverdiavgiftslovens §§ 3-5 – erstatter rundskriv 16
Rektormøte 2012
Uoffisielle tilskuddstall for 2013

Ny Giv – motivasjonskurs for unge elever – 2012
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5.

Saker i 2011

5.1
Rektormøtet 2011
Rektormøtet 2011 ble gjennomført på Farris Bad hotell i Larvik i uke 3.
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 2011. Alle skolene er med i ordningen. Til sammen overførte skolene
kr. 4 065 954 i 20011. I tillegg var det igjen en rest på 367 117 kroner fra tillitsvalgtpotten i 2010.
5.3
Pu-midler
5.3.1 Pedagogiske utviklingsprosjekter Pu-midler for 2011
For 2011 har Folkehøgskolerådet tildelt til sammen kr. 2 368 593. Kr. 2 251 597 tilbakeført fra skolene
og overførte midler fra 2010 på kr 116 996.
1. Reisestipend
2. Organisasjonene
3. Skolene
4. Ped. For de rike, rektormøte
4. Nordnorsk møte
5. Overført til 2012 fra 2010
6. Overført til 2012 fra 2011
Sum

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

115 700
1 695 000
150 000
195 000
50 000
13 293
149 600
2 368 593

5.3.2 Ny Giv
8 skoler fikk tildelt eksterne Ny Giv-midler til å gjennomføre sommerkurs for 16-åringer. Fem av
skolene gjennomførte kursene. I tillegg har tre skoler fått midler til å gjennomføre prosjekt for NyGivelever på langkurs. I NyGiv-budsjettet for 2012 er det satt av rundt 6 mill til sommerkurs på
folkehøgskoler. 18 folkehøgskoler er med på prosjektet i 2012.
5.3.3 Tildeling av Pu-midler for 2012
For 2012 har Folkehøgskolerådet til disposisjon kr. 2 484 290. 2 321 397 kroner er tilbakeført fra
skolene og kr 162 893 er rest/ubenyttede midler fra 2011.
1. Reisestipend
2. Organisasjonene
3. Skolene
4. Ped. for de rike, rektormøte
5. Distriktsmøter
6. Til disp
Sum

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

83 900
1 927 000
160 000
100 000
50 000
163 390
2 484 290

5.4
Vikar for tillitsvalgt
Folkehøgskolerådet har i 2011 hatt til disposisjon og betalt ut kr.1 611 000,00 til vikar for tillitsvalgt.
Rådet godkjente har også gått igjennom regelverket for godkjenning og utbetaling av vikarmidler.
Rådet mener at det er viktig at det primære tillitsvalgtarbeidet prioriteres, slik at alle rettighetene etter
§§33 og 34 kan innfris uten ytterligere økonomisk belastning for skolene. Dette er knyttet til de lokale
tillitsvalgte på hver skole, deltakelse og utøvelse av styreverv i organisasjonene som er part i avtalen.
Det gjelder også for faste organ som er opprettet av eller rådgivende for styrene. I folkehøgskolen er
Folkehøgskolerådet et eksempel på dette, andre eksempler er skoleutviklingsutvalget i NKF og Puf for
NF. Rettighetene skal fortsatt praktiseres likt for pedagogisk personale og IKV-ansatte.
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5.5
Minnefondet
Folkehøgskolerådet har hatt ansvaret for forvaltning og administrasjon av Minnefondet, og Noregs
Kristelege Folkehøgskolelag har hatt det praktiske ansvaret for opptak og oppfølging av
minnefondstipendiater – se vedlegg til årsmeldinga. Skoleåret 2010/11 har vært siste året med tildeling
av stipend fra Minnefondet. De siste 10 årene er midlene tatt av kapitalen som ble brukt opp i 2011.
5.6
Oppholdspenger for 2011/2012
Økonomiutvalget har uttalt at dersom skolene tar utgangspunkt i sine priser for 2010/2011, vil det være
forsvarlig å øke prisene med 3,2 % for skoleåret 2011/2012. Oversikt over gjennomsnittspriser er sendt
ut til skolene som rundskriv.
5.7
Kopinor
For 2011 har Folkehøgskolerådet, på vegne av folkehøgskolene, prolongert tidligere inngåtte avtale om
fotokopiering og lignende av opphavsrettslig beskyttet materiale i folkehøgskoler. Avtalen er basert på
brukerundersøkelse på 21 skoler og justeres årlig i tråd med konsumprisindeksen 31.12. Skolenes
andel er beregnet på bakgrunn av godkjent elevtall 1. oktober foregående år.
5.8
Møte med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet
Folkehøgskolerådet har ikke hatt egne møter med politikk ledelse i KD i 2011. Statssekretær Lisbet
Rugtvedt deltok på rektormøtet i Larvik.
5.9
Møter med politikere på Storting og i de politiske partiene
Folkehøgskolerådet har i 2011 hatt flere møter, formelle og uformelle med politiker på Stortinget og i
partiapparatene for å fremme folkehøgskolenes saker. Rådet møtte også en samlet Kuf-komité og
hadde møter med leder av Kuf-komiteen, Marianne Aasen.
5.10 Statsbudsjettet for år 2012
Forslaget til budsjett for folkehøgskolene i 2012 innebar et kutt på 14 mill. Det lyktes ikke å få
tilbakeført de manglende millionene ved salderingen av budsjettet.
5.11

Økonomi

5.11.1 Tilskuddsmodell og innretning av tilskuddet
Folkehøgskolerådet fortsetter å peke på at dagens modell for utarbeiding av tilskuddet,
”sekkepostmodellen” er uheldig og lite forutsigbar.
Folkehøgskolerådet har ved flere anledninger påpekt overfor myndighetene at tilskuddet burde skje ut i
fra en fastsatt sats som konsekvensjusteres på bakgrunn av kostnadsutviklingen. Dette vil også være i
tråd med Innst. O. nr. 85 /2001-2002) hvor det heter:
”Årlig justering må finne stad på grunnlag av elevtalsutvikling og generell kostnadsutvikling.
Komiteen meiner det er viktig at finansieringssytemet er forutseieleg for skolane”
5.11.2 Kostnadsundersøkelse
Økonomiutvalget har også i 2011 gjennomført kostnadsundersøkelse ved skolene – se vedlegg.
5.12 Husleietilskudd
Folkehøgskolerådet har avgitt innstilling på fordeling av husleietilskuddet for 2011 til
Utdanningsdirektoratet. Rådet anbefalte at det ble betalt ut 55 780 192 som husleietilskudd i 2012.
42 998 632 ble betalt ut med en rentefot på 4,3 % på bakgrunn av godkjent husleiegrunnlag og
9 830 640 på bakgrunn av godkjent internatkapasitet.
For arbeidet har Rådet avsatt kr. 80 000 i tilskuddet fra Kunnskapsdepartementet til dette arbeidet.
Utdanningsdirektoratet har fulgt Rådets innstilling.
Rådet vedtok å sette tak på husleietilskuddet, på bakgrunn i godkjent internatkapasitet.
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5.13 Beregning av elevtall/arbeid med NaviSentralbase
Folkehøgskolerådet har også i 2011 arbeidet med og kontrollsikret dataene i NaviSentralbase
5.15 Nye folkehøgskoler
Kristiansand folkehøgskole, Tustna folkehøgskole og Jotunheimen folkehøgskole søkte om
godkjenning i 2011, men ingen fikk godkjenning til å starte opp i 2012.
5.16 Internasjonalt arbeid i folkehøgskolen
Internasjonalt utvalg er oppnevnt av Folkehøgskolerådet for å arbeide med internasjonale saker på
vegne av Rådet – se vedlagte årsmelding.
Folkehøgskolerådet takker Internasjonalt Utvalg for innsats og godt utført arbeid.
Terje R. Johansen sluttet i stillingen 1. august. Britta Phuthi tiltrådte i samme stilling fra 1. september.
Stillingen er finansiert med midler fra Kunnskapsdepartementet, Norad og Folkehøgskolerådet. Fra
2012 er det satt opp 400 000 på statsbudsjettet til denne stillingen.
5.17 Økonomiarbeid i folkehøgskolen
Økonomiutvalget er oppnevnt av Folkehøgskolerådet for å arbeide med økonomiske saker på vegne av
Rådet – se vedlagte årsmelding.
Folkehøgskolerådet takker Økonomiutvalget for innsats og godt utført arbeid.
5.18 Fondet for folkehøgskolen
Folkehøgskolerådet utgjør styret for Fondet for folkehøgskolen. Styret har hatt ett møte i 2011 –
se vedlagte årsmelding.
5.19 Endring av vedtekter og sammensetning av Folkehøgskolerådet
Fra 2011 har Folkehøgskolerådet fått nye vedtekter. NF, NKF, IF og IKF velger hver sin representant i
Rådet.
6.
Nordisk arbeid
Leder, nestleder og sekretær deltar i møtene i Nordisk Folkehøgskoleråd. Fra høsten 2011 har
Folkehøgskolerådet overtatt ledervervet i Nordisk folkehøgskoleråd for en to-årsperiode.
7.
Internettadresser
Folkehøgskolerådet:
Internasjonalt Utvalg:
Økonomiutvalget:
Minnefondet:
Fondet for folkehøgskolen:

www.folkehogskole.no/fhsr
www.folkehogskole.no/iu
www.folkehogskole.no/fhsr
www.folkehogskole.no/fhsr
www.folkehogskole.no/fhsr

Oslo 19.april 2012
Edgar Fredriksen /s/
leder

Odd Arild Netland /s/
sekretær

Vedlegg:
1. Internasjonalt Utvalg - årsmelding 2011
2. Økonomiutvalget - årsmelding 2011
3. Minnefondet av 8. mai 1970 - årsmelding 2011
4. Fondet for folkehøgskolen - årsmelding 2011
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Vedlegg 1

Årsmelding 2011

Internasjonalt utvalg (IU) har i 2011 bestått av:
Vårsemesteret
Anders Hals (NF) Sund Folkehøgskole
Turid Fagerli – (NKF) Sagavoll Folkehøgskole
Høstsemesteret
Anders Hals (NF) Sund Folkehøgskole
Marte Skauen – (NKF) Haugetun Folkehøgskole
Vararepresentant:
Eiliv Sørhus, Sørlandet Folkehøgskole (vår)
Internasjonal sekretær (IS)
Terje R. Johansen (vår) / Brita Phuthi (høst)
Ny strategiplan for 2011-2014 har blitt tatt i bruk i år. Reisevirksomheten og besøk ved skoler og
andre arrangementer er fortsatt på et høyt nivå og har vært prioritert. Dette er et viktig arbeid både
for å nå ut til ungdommen, men også for å holde kontakt med folkehøgskolene og sette av tid til
konstruktive og inspirerende møter med ansatte for å få fokus på folkehøgskolens internasjonale
engasjement. IU ønsker å stimulere til debatt og komme med konkrete handlingsalternativer som gir
følelsen av at det er mulig å gjøre endringer som får gode konsekvenser lokalt og globalt.
«Utrolig bra og engasjerende - dette fikk meg til å tenke - noen prosesser startet. Veldig
motiverende når vi blir utfordret til å ta stilling og er så deltakende i undervisningen».
(Uttalelser fra elever ved Ringerike Fhs etter PfR undervisning høsten 2011)

Nedenfor følger punkter for aktiviteter for Internasjonalt utvalg (IU) for folkehøgskolene og
Internasjonal sekretær (IS) i 2011.
SKOLEBESØK
-

I 2011 har internasjonal sekretær (IS) hatt 25 skolebesøk. Det har vært Pedagogikk for de
rike seminarer og klassebesøk før utenlandstur med fokus på kulturforståelse i et Nord-Sør
perspektiv. Reiseaktiviteten har foregått fra Nordland i nord til Aust-Agder i sør, og fra
Hedmark i øst til Hordaland i vest.
Tematikk: Pedagogikk for de rike, Globalt medborgerskap, Bærekraftig utvikling og
Fairtrade. Under skolebesøkene arrangeres også ett møte med personalet hvor vi tar opp de
samme emnene som er behandlet i møte med elevene.
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NETTVERKSMØTER
-

Idébanken/Balanseakten: To samarbeidsmøter i løpet av 2011 om bærekraftig
folkehøgskole og veien videre i Balanseakten.

-

Norges Fredslag: Samarbeidsavtale frem til sommeren 2011. Jevnlige møter og
erfaringssamlinger. Produkt: Ressurspermen «Hva kan jeg gjøre for fred?», nr. 4 i serien
«Den globale fredsskole», ble ferdigstilt og distribuert til alle folkehøgskolene i Norge.

-

Fairtrade Norge: IU har samarbeidet med Fairtrade Norge høsten 2011 for å få på plass
kriterier for å bli Fairtrade-folkehøgskole. Kriteriene kom på plass rundt 1. desember og
allerede 20. desember fikk Ringerike folkehøgskole overlevert diplom med tittelen «Norges
første Fairtrade-folkehøgskole». Flere folkehøgskoler er godt i gang med prosessen for å bli
godkjent som Fairtrade-folkehøgskole. Folkehøgskolekontoret har også fått inn flere
Fairtrade-merkede varer som kaffe og te.

-

RORG: Jevnlige
opplysningsarbeid.

-

Reisens pedagogikk: Prosjekt i regi av Norges kristelige folkehøgskolelag (NKF).
Prosjektet består av å utvikle pedagogiske opplegg for reiser og skoleturer på
folkehøgskoler. Opplegget vil se på blant annet forberedelser, gjennomføring og oppfølging
(erfaringslæring), hva en god reise er, sosialpedagogikk på reisen, reisens sosiologi og
psykologi. Vi er inne i FNs tiår for undervisning for bærekraftig utvikling (2005-2014). Det
pedagogiske opplegget vil også inkludere bærekraftig reising. IS deltar på nettverksmøte og
kommer med innspill til det som produseres av tekster.

-

Rektormøte: Rektormøte i Farris Bad, Larvik. Internasjonal sekretær var med og ledet
«Open space» - et prosess-seminar for rektorene over 2 dager.

-

Rektorforummøter: IS deltok på NF og NKF sitt rektorforum og hadde innlegg om IU sitt
arbeid og kom med utfordringer til rektorene i henhold til folkehøgskolereisen og
bistandsarbeid med fokus på hvordan vi kan få til mer likeverdige utvekslinger og
holdninger til hverandre. «Fairtrade-folkehøgskole» ble også presentert her.

-

Internasjonalt seminar: Årets seminar ble arrangert 23.-24. november i Melsomvik ved
Norsk senter for seniorutvikling. Tema for seminaret var «Folkehøgskolereisen – oss og de
andre?» hvor vi ønsket å rette et kritisk blikk på folkehøgskolereisen og om den er med på å
reprodusere de stereotypiene vi allerede har om de vi besøker, eller om vi er med på å skape
likeverd og forståelse. Representanter fra Sjømannskirken bidrog med et spennende
foredrag om kulturforståelse, bl.a. om hvordan nordmenn oppfattes av innbyggere i
utlandet. Seminaret ble avsluttet med et inspirerende foredrag av Magnum fotografen Jonas
Bendiksen med utgangspunkt i hans to bøker «Satellitter» og «Steder der vi bor». Vi hadde
over 70 deltakere og fikk mange gode tilbakemeldinger fra både lærere og elever.

-

Distriktsmøter: IS blir invitert til distriktsmøter hvor flere skoler er samlet for faglig påfyll.
I 2011 ble ett i Harstad gjennomført hvor IS redegjorde for IU sitt arbeid i et innlegg for
alle deltakerne.

-

Landsmøte: IS ledet, i samarbeid med Odd Haddal – pedagogisk konsulent i NFK, 1dagsseminaret «Open space» på NKF sitt landsmøte på Grenland Fhs. IS deltok også på NF
sitt landsmøte på Ringebu Folkehøgskole.

nettverksmøter

med

andre

organisasjoner

som

driver
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SENTRALE PROSJEKTER 2011
-

Pedagogikk for de rike: er den overordnede tematikken for fireårsperioden vi har startet på.
Pedagogikk for de rike (PfR) er blitt et begrep utover folkehøgskole- bevegelsen i denne
perioden. Andre organisasjoner og skoler tar i bruk innhold og metode i sine sammenhenger
og hjelper til med å spre en oppdagelsesbasert undervisning hvor egenrefleksjon rundt våre
levemåter og hvilke konsekvenser den får for våre og andres liv står sentralt. IS reiser på
besøk til 20-30 folkehøgskoler hvert år og underviser elever i PfR.

-

Bærekraftig folkehøgskole/Nordisk samarbeid: IS deltok på verdenskonferansen “A world
worth living in?” 14.-16. juni i Malmö, Sverige. Under konferansen arrangerte IS seminaret
«Pedagogikk for de rike». IS samarbeidet også med de andre nordiske landene om et
seminar med eksempler på bærekraftige prosjekter ved de nordiske folkehøgskolene.
Resultatet av dette seminaret ble heftet «Att utbilda världsmedboragar!», utgitt av Nordisk
Folkehøgskoleråd. Sentrale temaer i heftet er følgende:
o Kulturmötet - hur kan vi motverka etnocentrism, rasism och främlingsfientlighet
och istället skapa interkulturella relationer som bygger på ömsesidighet och respekt?
o Medborgarskapet - hur kan vi motverka känslor av maktlöshet och bidra till
engagemang och delaktighet på såväl lokal som nationell och global nivå?
o Hållbarhet - hur kan vi motverka destuktiva produktions-, konsumtions- och
kulturmönster och bidra till lösningar på klimat- och miljökrisen?
o Jämlikhet - hur kan vi motverka diskriminering och orättvisor, som bygger på kön,
etnicitet, religion, sexualitet och funktionshinder och verka för alla människors lika
värde?
Sammen med to forskere har 8 lærere fra 8 skoler fordelt på de fire nordiske landene
beskrevet eksempler til erfaringsdeling som kan være til bruk for andre. Forskernes jobb var
å speile prosjektene og hjelpe til med å se det i metaperspektiv. Heftet ble distribuert til alle
folkehøgskolene i Norge slutten av 2011 og presentert i de to folkehøgskolebladene av IS.

-

Den globale fredsskole: 10 folkehøgskoler har vært med i dette programmet med utvikling
av undervisningsmateriell. Fire kapitler er nå ferdigstilte og kan lastes ned på Internasjonalt
Utvalg sin hjemmeside. Opplegget er laget og utprøvd ved skolene, noe som gjør at det ikke
er et opplegg som er påført utenfra, men har forankring i skoleslaget. Samarbeidet med
Norges Fredslag er et av de mest vellykkede prosjektene de siste årene. Det har gitt mange
konkrete verktøy til bruk i undervisning. I mai 2011 sendtes det en lanseringspakke til alle
folkehøgskolene for implementering i skoleåret 2011/2012.

-

Flerkulturell deltagelse i folkehøgskolen (FdF): Internasjonalt Utvalg jobber for å se på hva
vi som skoleslag kan gjøre for å stimulere til økt flerkulturell deltagelse ved våre skoler.
Ønsket er at andelen elever med innvandrerbakgrunn skal økes i løpet av de neste årene slik
at folkehøgskolene gjenspeiler mangfoldet i samfunnets befolkning. IU arrangerte et
idemyldringsmøte om FdF i 2011 og vil i løpet av 2012 øke intensiteten i arbeidet.

-

Beredskapsplaner: IS har vært pådriver for beredskapsplaner ved skolenes reiser lokalt og i
utlandet, og har blant annet samarbeidet med Sjømannskirken. 7 folkehøgskoler har hittil
inngått avtale med Sjømannskirken og fått på plass en beredskapsplan, som er en styrke å
ha ved folkehøgskolereiser, spesielt til utlandet. Ved å sette sikkerhet på agendaen har
bevisstheten på tema gjort at også flere folkehøgskoler har valgt andre varianter for
samarbeid, med andre aktører enn Sjømannskirken.
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ANNET
-

Hjemmeside: IS er ansvarlig for IU sin hjemmeside (www.iu.folkehogskole.no). Her legges
aktuell informasjon og ressurser ut.

-

Artikler: IS skriver i folkehøgskolens to blader: Kristen folkehøgskole og Folkehøgskolen.
Bladene har henholdsvis 8 og 5 utgivelser i året hvor IU/IS har sin faste side. I tillegg
skrives det om prosjekter og av og til tematiske artikler utenom.

Vi har i 2011 hatt aktiviteter i samsvar med budsjettet. Regnskap følger så snart dette er klart.
Folkehøgskolerådet vil takke Kunnskapsdepartementet for tilskuddet i 2011, og ser frem til et videre
samarbeid i 2012!

Med hilsen for Folkehøgskolerådet

Odd Arild Netland/s/
Daglig leder

Brita Phuthi
Internasjonal sekretær
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Vedlegg 2

ÅRSMELDING – ØKONOMIUTVALGET - 2011
Økonomiutvalget har hatt disse medlemmene:
Johan Smit, leder
Erling Helland, NKF - møtesekretær
Mai-Evy Bakken, NF
Øystein Sundvoll
Utvalget har hatt 4 møter og drøfta 44 saker. I tillegg har representanter vært med på møte i
Folkehøgskolerådet.

De viktigste sakene i 2011 har vært:
•
•

•

•
•

•
•
•

Statsbudsjettet - tilskudd til folkehøgskolene i 2011 og 2012.
Analyse av den økonomiske situasjonen for skolene med tanke på statstilskuddet, gir grunn til
ettertanke. Det ser ikke ut til at staten er villig til å ta ansvar for et oppsamla etterslep på noe over
1 mill i snitt per skole. Det ble ikke tatt hensyn til økt elevtall i statsbudsjettet.
Økonomianalysen viser at flere skoler ikke har økonomi til å benytte relasjonstallet for lærertimer
fullt ut. Det reduserer undervisningen for elevene. Egenkapitalen litt opp. 95 % av skolene har
svart.
ØU har kartlagt lønnssituasjonen/lønnsutviklingen for ulike stillinger ved alle folkehøgskolene.
Oppholdspenger/Kostpenger for 2012-2013 er foreslått økt med 3,6 % fra 2011-12.
Konsumprisøkningen var på 1,6 % og lønnskostnadene 4,8 %. ”Midtskolen” (med 38 skoler
billigere og 38 skoler dyrere) tar kr 56.000,- for kost og losji og kr 1.700 i innmeldingspenger
2011-12.
Refusjon av merverdiavgift blir fremdeles praktisert ulikt fra region til region. Dermed er vi ikke
ferdig med denne saken.
Det er sendt brev til Finansdepartementet vedrørende konkurranse vridning p.g.a. merverdiavgifts
refusjon.
Særordningen vedrørende MVA på servering til andre enn elever/personale, Jmf. rundskriv frå
1976/77 om fritak dersom serveringsdel utgjør mindre enn 20 % av totalomsetning til servering
har falt bort i følge ny lov.

Oslo, 25.01. 2012
Johan Smit - økonomisekretær-
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Minnefondet av 8. mai 1970 -Årsmelding 2011
Minnefondets avslutning
Skoleåret 2010/11 var siste året med stipendiater fra Minnefondet av 8. mai 1970, hvor det ble utdelt
21 stipendier. Det var så mange man hadde penger til da fondskapitalen da var oppbrukt.
Stipendiater
Skoleåret 1971/72 ble det utdelt 16 stipendier. Dette vår Minnefondets første utdeling. Stipendiatene
kom det året fra Canada (1), England (3), Finland (1), Island (4), Japan (1), Jugoslavia (1), Madagaskar
(1), Nederland (1) og USA (1). De neste årene var det en kraftig økning med henholdsvis 42, 55 og 61
stipendiater. Deretter gikk det gradvis nedover til rundt 30 i noen år.
De første årene var man mer bevisst på å utdele stipend til land som var alliert med Norge under 2.
verdenskrig, da dette var utgangspunktet for opprettelsen av fondet. Denne ordningen ble etter hvert
endret, slik at land utenom Europa og USA også kom med på søkerlisten.
Fra og med skoleåret 2000/01 ble det bestemt at tallet på stipendiater skulle være 25 per år. Det ble
også bestemt at man fra da av kunne bruke av kapitalen og ikke bare avkastningen. Dette ble gjort
fordi avkastningen på 1990-tallet var lav og kostnadene på skolene hadde økt slik at stipendtallet kom
helt ned mot 10 på det laveste. Skoleåret 2010/11 var kapitalen brukt opp, og 21 ungdommer fikk
stipend det året.
Gjennomsnitt for alle årene er mellom 27 og 28 stipendiater per år.
Søkere
Dessverre mangler det tallmateriale for søkertallet fram til 1980. Laveste søkertall vi har oversikt over
er skoleåret 2009/10 med 144 søkere. Høyest er 1991/92 med 617 søkere. Gjennomsnitt for perioden
1980-2010 er 326 søkere per år. Med dette som grunnlag har Minnefondet totalt hatt over 13 000
søkere.
Rapport
Det vil bli laget en rapport for Minnefondet som vil vise noe av Minnefondets arbeid som skal
foreligge i løpet av skoleåret 2011/12.
Arild Bøe
Minnefondets ekspedisjon
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FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN
ÅRSMELDING 2011

1.

Styret (Folkehøgskolerådet) for Fondet for folkehøgskolen
Lars Sigve Meling, NF, leder 1. halvår
Edgar Fredriksen, NKF, leder 2. halvår
Kjell Konstali, NKF
Brynjar Tollefsen, NF
Øyvind Brandt, NF, 2. halvår
Odd Arild Netland, sekretær

2.

Møtevirksomhet
Styret for Fondet for folkehøgskolen har hatt ett møte i 2011, 30. november.

3.

Tildeling av midler for 2011
Styret for Fondet vedtok i sitt møte 1. desember 2010 å tildele Hans Petter Hansen 10 000
kroner til støtte til trykking av boka om ”Hårfagre-tanken i norsk folkehøgskole” og
NF/NKFs 10 000 kroner til støtte til trykking av boka ”Danning før utdanning”.

4.

Tildeling av midler for 2012
Styret vedtok i sitt møte 30. november 2011 å tildele:
1. Sund fhs kr. 5 000 til arkivering og digitalisering av historisk materiale og
2. Norsk folkehøgskolelag kr. 15.000 til bokprosjekt om den frilynte folkehøgskolen.

Oslo 18.april 2012
Edgar Fredriksen /s/
leder i Folkehøgskolerådet

Odd Arild Netland /s/
sekretær i Folkehøgskolerådet
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