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Årsmelding 2018 

1. Sammensetning av Folkehøgskolerådet

Øyvind Brandt, Folkehøgskoleforbundet (FHF), leder

Edgar Fredriksen, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) nestleder frem til 3. juni.

Gunnar Birkeland, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) nestleder etter 3. juni.

Kjell Konstali, Informasjonskontoret for Kristen Folkehøgskole (IKF) 

Kjersti Versto Roheim (IKF/NKF)   

Morten Eikenes, Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF) 

Mona Økland (FHF), 1. halvår 

Bodil Nystad (IF, 1. halvår), Dag Folkvord (IF, 2. halvår) 

Odd Arild Netland, sekretær frem til 1. februar. Christian Tyning Bjørnø, sekretær fra 1. februar. 

2. Underutvalg

- Internasjonalt utvalg (ikke formelle møter i 2018).

- Økonomiutvalg.

3. Møtevirksomhet

Folkehøgskolerådet har i 2018 hatt 8 rådsmøter.

4. Rundskriv til skolene

Folkehøgskolerådet har sendt ut 21 rundskriv i 2018. Alle rundskrivene er lagt ut på

Folkehøgskolerådets hjemmeside, www.folkehogskoleradet.no.

5. Saker i 2018

5.1  Rektormøtet 2018 

Rektormøtet 2018 ble gjennomført på Quality Hotel Olavsgaard Sjetten i uke 3. Rådet har dekket 

rundt 59.000,- kroner for gjennomføringen av møtet. I tillegg har leder, nestleder og daglig leder hatt 

3 regionale møter med rektorene, i forbindelse med tiltredelse av ny daglig leder.  

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 2018. Alle skolene er med i ordningen. Til sammen overførte 

skolene kr. 5 543 404 i 2018.  

5.3 Pu-midler 

5.3.1 Tildeling av Pu-midler for 2018 

1. Reisestipend kr.   44 600 

2. Organisasjonene og skolene kr. 2 677 000 

3. Distriktsmøter kr.  50 000 

4. Ubrukte midler kr.  5 400 

Sum kr.  2 777 000 
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5.3.2 Pedagogiske utviklingsprosjekter Pu-midler for 2019 

1. Reisestipend      kr.        59 500 

2. Organisasjonene og skolene    kr. 2 842 000 

5. Distriktsmøter      kr.             50 000 

6. Int./bærekraftseminar     kr.       50 000 

Sum       kr.  3 001 500 

 

 

5.4.      Mentorordningen i folkehøgskolen 

Risøy, Skiringssal og Ringerike folkehøgskole startet i 2016 opp et pilotprosjekt om mentorer for 

folkehøgskoleelever som ikke har fullført videregående skole. Prosjektet ble ledet av Øyvind Brandt. 

Prosjektet er videreført skoleåret 2017/18 med de samme skolene. Høgskolen i Sørøst-Norge har 

evaluert prosjektet. Erfaringene har vært meget gode. Det har likevel ikke lyktes å fremskaffe 

finansiering fra departementet for videreføring i skoleåret 2018/2019. Folkehøgskolerådet arbeider 

med å kartlegge muligheter for å videreføre prosjektet.  

 

5.5. Vikar for tillitsvalgt 

Folkehøgskolerådet har i 2017 hatt til disposisjon kr. 1 977 000 og betalt ut kr. 1 977 000 til vikar for 

tillitsvalgt. 

 

5.6          Oppholdspenger for 2019/2020 

Økonomiutvalget har uttalt at dersom skolene tar utgangspunkt i sine priser for 2018/2019, vil det 

være forsvarlig å øke prisene med 2,72 % for skoleåret 2019/20 Oversikt over gjennomsnittspriser er 

sendt ut til skolene som rundskriv. 

  

5.7 Kopinor  

For 2018 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 

Folkehøgskolerådet har en utstrakt og god kontakt med embetsverk og byråkrati i departementet. 
 

5.9  Møter med politikere på Storting og i de politiske partiene 

Folkehøgskolerådet har i 2018 hatt flere møter, formelle og uformelle, med politikere på Stortinget 

og i partiapparatene for å fremme folkehøgskolenes saker. Spesielt har det vært fokus på å sikre 

fortsatt finansiering av kortkurs, finansiering av mentorordningen, NAV-støtte til 2. års elever med 

særlige behov, opptrapping av studiestøtten og at folkehøgskolene må få statsstøtte for økt elevtall.  

 

5.10 Statsbudsjettet for 2019 

Regjeringens opprinnelige forslag på kapitel 253 innebar et samlet tilskudd til folkehøgskolene på 

nesten kr. 891 530 millioner kroner, dette er en prosentvis oppgang på 4,4% i forhold til 2018. 

Prosentoppgangen skyldes en kostnadsjustering på 2,9%, i tillegg til midler til oppstart av 

folkehøgskoler på Svalbard og Evje. Regjeringen formulerte også i budsjettforslaget at de ville fase 

ut tilskudd til kortkurs.  

 

Endelig vedtatt budsjett i Stortinget endte imidlertid med ytterliggere påplussinger i statsbudsjettet:  

1. 11 mill. kroner til kompensasjon for økt elevtall til folkehøgskolene. 

2. 1,5 millioner til planleggingsmidler til 2 nye skoler - Sjunkhatten og Ørskog  

 

I tillegg ble det flertall for følgende merknad om kortkurs:  
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Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og 

Kristelig Folkeparti, viser til folkehøgskoleloven, der det slås fast at «Folkehøyskolens formål er å 

fremme allmenndanning og folkeopplysning». Folkehøgskolene er spredt over hele landet og har stor 

betydning som aktivitets-, kultur- og kurssentre i mange lokalsamfunn. Flertallet mener de 

forskriftsfestede kortkursene bidrar til at folkehøgskolene kan drive allmenndanning og 

folkeopplysning i et bredt perspektiv. Flertallet mener videre at kortkursene kan spille en viktig rolle 

i å forhindre utenforskap og fremme aktivitet. Flertallet viser til at Folkehøgskolerådet har tatt 

initiativ til en regelgjennomgang med tanke på å lande en fremtidsrettet modell for finansiering av 

kortkurs. Flertallet støtter dette initiativet. 

5.11  Økonomi 

5.12.1 Tilskuddsmodell og innretning av tilskuddet 

I budsjett for 2018 var det foretatt en reell kostnadsjustering av tilskuddet til folkehøgskolene med 

2,7 prosent. På bakgrunn av tildelte midler, foreslo Folkehøgskolerådet en innretning av tilskuddet og 

tilrådingen ble tilnærmet fulgt. 

5.12.2  Økonomianalyse   

Folkehøgskolerådet har bistått flere skoler ved gjennomgang av skolenes økonomi. Det er 

gjennomført en økonomianalyse for 2017 som er gjort kjent for skolene. Det vil også bli gjennomført 

en tilsvarende analyse for 2018. 

5.12.3    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 2019. 

Folkehøgskolerådet har også avgitt innstilling på fordeling av husleietilskuddet for 2019 til 

Utdanningsdirektoratet. Rådet anbefalte at det ble betalt ut 61 440 280 kroner som husleietilskudd i 

2019.  50 000 710 kroner av disse med en rentefot på 3,6 % på bakgrunn av godkjent husleiegrunnlag 

og 11 439 570 på bakgrunn av godkjent internatkapasitet. 

5.12.4 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 29 saker. I tillegg har representanter vært med på møter i 

Folkehøgskolerådet. 

De viktigste sakene i 2018 har vært: 

• Statsbudsjettet - tilskudd til folkehøgskolene i 2018 og 2019.

• ØU har kartlagt lønnssituasjonen/lønnsutviklingen for ulike stillinger ved alle

folkehøgskolene.
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• Økonomianalysen viser at kostnadene pr elev på liten, mellomstor og stor skole var relativt

likt. Kostnadene var høyere i 2017 enn i 2016.  Skolene bruker i snitt kr. 2 479 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 2019-2020 er foreslått økt med 2,72% fra 2018-19.

Konsumprisøkningen var på 3,01% og lønnskostnadene 2,55%. Gjennomsnittsskolen tar kr 73

125,- for kost og losji på dobbeltrom og kr 2 250 i innmeldingspenger. Gjennomsnittskostnad

på folkehøgskolene er kr. 114 696.

• Fastsatt rentesats på 3,6 % til bruk ved utregning husleietilskudd i 2019. 61 440 280 kroner

ble fordeltsom husleietilskudd, 50 000 710 kroner av disse med en rentefot på 3,6 % på

bakgrunn av godkjent husleiegrunnlag og 11 439 570 på bakgrunn av godkjent

internatkapasitet.

5.13 Beregning av elevtall/arbeid med Navi Sentralbase  

Folkehøgskolerådet har også i 2018 arbeidet med og kontrollsikret dataene i Navi Sentralbase. 

5.14  Nye folkehøgskoler 

Det er ikke startet opp nye folkehøgskoler i 2018. Følgende søkte i 2018 om tillatelse til oppstart 

høsten 2019 (spesifisert med når de søkte første gang) 

Jappe Ippes folkehøgskole 2008 
Ørskog folkehøgskole 2012 
Sjunkhatten folkehøgskole 2013 
Eresfjord folkehøgskole 2013 
Goetheskolen, antroposofisk folkehøyskole 2016 
Øyrekka Folkehøgskole 2017 
Røros Folkehøgskole 2017 
Folkehøgskolen Helse AS 2017 
Stavanger Urban Folkehøgskole 
Svalbard Folkehøgskole       

2018 
2018 

Stortinget endret våren 2018 loven for å muliggjøre etablering av folkehøgskole på Svalbard. I 

statsbudsjettet for 2019 fikk Svalbard Folkehøgskole og Evje folkehøgskole midler til oppstart i 

2019. Sjunkhatten og Ørskog fikk planleggingsmidler i statsbudsjettet for 2019.  

5.15  Internasjonalt arbeid i folkehøgskolen 

Internasjonalt utvalg er oppnevnt av Folkehøgskolerådet for å arbeide med internasjonale saker på 

vegne av Rådet.  

Internasjonalt Utvalg har hatt disse medlemmene: 

Ato Owusu-Addo, Ålesund folkehøgskole  

Tommy van Pelt, Agder folkehøgskole  

Jakob Steenberg Thompson, Sund folkehøgskole  

Silje Ødegård, Fredly folkehøgskole  
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På grunn av personalsituasjonen har det ikke vært gjennomført fysiske møter med internasjonalt 

utvalg i 2018. Internasjonalt utvalg har likevel blitt konferert på mail i utvalgte saker. 

Det har i 2018 vært blitt tatt en vurdering av de tilgjengelige økonomiske ressursene til internasjonalt 

arbeid i Folkehøgskolerådet. Pga. bortfall av NORAD-midler har vedtok Folkehøgskolerådet i 

november 2018 at stillingen internasjonal sekretær reduseres til en 50% stillingsressurs i 2019. Dette 

er gjort i overenstemmelse med berørt arbeidstaker og i tråd med gjeldene lover og regler.  

5.16  Fondet for folkehøgskolen 

Folkehøgskolerådet utgjør styret for Fondet for folkehøgskolen.  Se vedlagte årsmelding. 

5.17 Arendalsuka 2018 

Folkehøgskolerådet deltok på Arendalsuka. 

6. Nordisk arbeid

Leder, nestleder og daglig leder deltar i møtene i Nordisk Folkehøgskoleråd og var representert på 

Vårkonferansen i Kungälv i mai. Nordisk Folkehøgskoleråd hadde møte på Kungälv i januar og mai, 

og på Åland i september.  

7. Folkehøgskoleordbok

Folkehøgskolerådet oppdaterer sin nettbaserte ordbok til bruk for folkehøgskoleansatte og andre 

interesserte. www.folkehogskole.no/fhsr/ 

8. Internettadresser

Folkehøgskolerådet:   www.folkehogskoleradet.no (NY i november 2018) 

Internasjonalt Utvalg: www.folkehogskole.no/iu 

Oslo 01.03.2019 

Øyvind Brandt /s/ Christian Tynning Bjørnø /s/ 

leder  Daglig leder/sekretær 

Vedlegg: 

1. Fondet for folkehøgskolen - årsmelding 2018

http://www.folkehogskole.no/fhsr/
http://www.folkehogskoleradet.no/
http://www.folkehogskole.no/iu
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Vedlegg 

FONDET FOR FOLKEHØGSKOLEN 

ÅRSMELDING 2018 

1. Styret i Fondet for folkehøgskolen har bestått av: 

Øyvind Brandt, Folkehøgskoleforbundet (FHF), leder 

Edgar Fredriksen, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) nestleder frem til 3. juni. 

Gunnar Birkeland, Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) nestleder etter 3. juni. 

Kjell Konstali, Informasjonskontoret for Kristen Folkehøgskole (IKF) 

Kjersti Versto Roheim (IKF/NKF)   

Morten Eikenes, Informasjonskontoret for folkehøgskolen (IF) 

Bodil Nystad (IF, 1. halvår), Dag Folkvord (IF, 2. halvår) 

Odd Arild Netland, sekretær frem til 1. februar. Christian Tyning Bjørnø, sekretær fra 1. februar. 

2. Møtevirksomhet 

Styret for Fondet for folkehøgskolen har ikke hatt møte i 2018 

3. Utbetaling av midler for 2018 

Det ble ikke tildelt midler for utbetaling i 2018 

4. Fondskapitalen 

Fondskapital 01.01.18 1 012 932 

Renteinntekter 

Renteinntekter bank pr 31.12.18 5 545 

Fondskapital 31.12.18 (innestående på konto) 
11111111

  1 018 477 

Tildelt Folkehøgskoleforbundet 2015 ‐ (ikke utbetalt) ‐20 000 

Disponibel fondskapital 31.12.18 998 477 

Oslo 01.03.2019 

Øyvind Brandt /s/ Christian Tynning Bjørnø /s/  

leder i Folkehøgskolerådet Daglig leder/sekretær i Folkehøgskolerådet 
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