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FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2017 
Regjeringen Solberg har lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2017.  
Forslaget innebærer et samlet tilskudd til folkehøgskolene på kr. 828 845 000 med en generell 
kostnadsjustering på 2,5 prosent. 
 
Dette budsjettframlegget er til å leve med. 
 
I det videre arbeidet overfor Stortinget vil vi arbeide for: 
 

1. Innføring av elleve måneders studiestøtte også til folkehøgskoleelever. 
2. Støtte til bærekraftprosjektet på 2 millioner. 
3. Koordinering av flyktninger på 500 000.  

 
 
 
 
Med hilsen for Folkehøgskolerådet 
 
Edgar Fredriksen/s/      Odd Arild Netland /s/   
Leder        sekretær 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg:  

1. Forslag til statsbudsjett for 2017 – kap. 253 
2. Pressemelding 
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Vedlegg  

Kap. 253 Folkehøgskolar 
    (i 1 000 kr) 

Post Nemning Rekneskap 
2015 

Saldert  
budsjett 

2016 

Forslag  
2017 

70 Tilskott til folkehøgskolar  766 716 791 630 823 259 

71 Tilskott til Folkehøgskolerådet  4 683 4 819 4 954 

72 Tilskott til Nordiska folkhögskolan  598 615 632 

 Sum kap. 0253 771 997 797 064 828 845 

 
 
Tilskottet til folkehøgskolane er tredelt gjennom eit basistilskott, eit elevtilskott og husleigetilskott. Basistilskottet er likt 
for kvar folkehøgskole. Elevtilskottet blir fastsett på grunnlag av gjennomsnittleg elevtal for dei tre åra før det føregåande 
året. Tilskott til husleige blir fordelt etter innstilling frå Folkehøgskolerådet. I tillegg får fire folkehøgskolar som har ein 
stor del elevar med redusert funksjonsevne, eit særskilt tilskott for desse elevane. Folkehøgskolane gir tilbod om langkurs 
på 16,5 veker eller meir og kortkurs på minst tolv timar. Langkurs er kjerneverksemda til folkehøgskolane, og etter lova 
skal minst 50 pst. av den samla verksemda til kvar skole vere langkurs. Føresegner om kursordningar, elevrapportering, 
tilskottsmodell m.m. er gitt i forskrifta til folkehøgskolelova. 
Folkehøgskolane har ikkje eksamen, og elevane bur i internat på skolen. Skolane fastset sitt eige verdigrunnlag, og dei 
har pedagogisk fridom. Folkehøgskolane har ulike typar kurs på ei rekke område.  

Post 70 Tilskott til folkehøgskolar 

Mål for 2017 

Målet med tilskottet er å fremme allmenndanning og folkeopplysning. 

Rapport for 2015 

Det er totalt 79 folkehøgskolar spreidde over heile landet. Talet inkluderer Nordnorsk Pensjonistskole og Norsk senter for 
seniorutvikling, som begge er godkjente som folkehøgskoleliknande tiltak og får tilskott etter folkehøgskolelova. Desse to 
skolane har dispensasjon til berre å halde kortkurs. Tabellen under viser utviklinga i talet på folkehøgksoleelevar i dei 
seinare åra. Talet har vore ganske stabilt. 

Tabell 1.1 Elevtal i folkehøgskolane 

 2012 2013 2014 2015 

Elevar med langkurs (vår og haust) (16,5–33 veker) 
Elevar med kortkurs (3 dagar–16 veker) 

14 496 
18 121 

13 948 
18 489 

13 285 
17 710 

13 880 
17 075 

Sum elevar 32 617 32 437 30 995 30 955 

Årselevar langkurs 
Årselevar kortkurs 

6 957 
712 

6 777 
706 

6 774 
694 

7 050 
650 

Sum årselevar 
Sum godkjente årselevar / fastsett elevtal 
Tilskottselevar 

7 669 
7 595 
7 304 

7 483 
7 429 
7 570 

7 468 
7 383 
7 654 

7 700 
7 594 
7 583 

 Utdanningsdirektoratet 
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Budsjettforslag for 2017 

Kristiansand folkehøgskole blei godkjent for oppstart i skoleåret 2015–16, og det blei løyvd 3,4 mill. kroner til skolen i 
statsbudsjettet for 2015. Ved ein feil blei ikkje heilårsverknaden lagd inn i Saldert budsjett for 2016. Feilen blei retta opp i 
samband med revidert nasjonalbudsjett for 2016. Dette blir ført vidare i 2017-budsjettet, og det gir ein auke av 
løyvingsforslaget på 5 mill. kroner i høve til Saldert budsjett 2016.  
Ny folkehøgskole i Mandal – SKAP Kreativ Folkehøyskole – er oppretta frå hausten 2016. Det er lagt opp til ei gradvis 
opptrapping av tilskottet til skolen over tre år. Løyvinga blir foreslått auka med 4,4 mill. kroner som følge av dette.  
Samla foreslår departementet å auke løyvinga med 9,5 mill. kroner til 823,3 mill. kroner.  

Post 71 Tilskott til Folkehøgskolerådet 

Folkehøgskolerådet er ein interesseorganisasjon for folkehøgskolane. Rådet har eit fast sekretariat. 

Mål for 2017 

Formålet med tilskottet er å medverke til at Folkehøgskolerådet kan ta hand om fellesoppgåver for folkehøgskolane og 
koordineringsoppgåver for Utdanningsdirektoratet. Vidare er det eit mål å medverke til at Folkehøgskolerådet kan 
fremme kunnskap om og utvikling av folkehøgskolane.  

Rapport for 2015 

Det blei gitt eit tilskott på 4,7 mill. kroner til Folkehøgskolerådet i 2015. Rådet tok hand om fellesoppgåver for 
folkehøgskolane og koordineringsoppgåver for Utdanningsdirektoratet, mellom anna å gi innstilling til fordeling av 
husleigetilskottet til folkehøgskolane. Rådet bidrog også på ein positiv måte til at unge flyktningar som kom til landet 
hausten 2015, får bu på folkehøgskolar. Dette er eit godt tiltak for å bidra til integrering. 

Budsjettforslag for 2017 

Departementet foreslår å føre løyvinga vidare på same nivå som i 2016. 

Post 72 Tilskott til Nordiska folkhögskolan 

Nordiska folkhögskolan i Kungälv blei etablert i 1947 for å styrke nordisk samkvem. Tilskottet finansierer utgifter til 
norske lærarressursar ved skolen.  

Mål for 2017 

Formålet med tilskottet er å støtte opp under verksemda til Nordiska folkhögskolan. Skolen skal mellom anna medverke 
til å utvikle dei skapande evnene til elevane og auke solidarisk medverking i samfunnsutviklinga i Norden og elles i 
verda. 

Rapport for 2015 

Det blei gitt eit tilskott på 598 000 kroner til skolen i 2015. Frå 2015 er Nordiska folkhögskolan einaste tilskottsmottakar 
på posten. 

Budsjettforslag for 2017 

Departementet foreslår å føre løyvinga vidare på same nivå som i 2016. 
 
 



Folkehøgskolerådet, Øvre Vollgate 13, Oslo – post: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo 
Telefon: 22 47 43 00 – telefaks 22 47 43 01 – E-post: fhsr@folkehogskole.no - Internett: www.folkehogskole.no/fhsr 

Organisasjonsnr 976 949 307 – Bankgironr 8101 12 13901 
 

Vedlegg 

 

Pressemelding 6. oktober 2016 

 
 
Grov forskjellsbehandling i utdanningssektoren 
 
I dagens budsjettforslag legger Regjeringen opp til forskjellsbehandlingen av studenter i 
høyere utdanning. Mens studiestøtten økes for studenter som regnes inn under 
tertiærutdanning, holdes folkehøgskolene utenfor det gode selskap. 
 
 
- Vi forstår ikke at folkehøgskolene holdes utenfor i forslaget til opptrappingen i studiestøttenivået, 
sier daglig leder i Folkehøgskolerådet, Odd Arild Netland. – Folkehøgskolene har i dag 198 
skoledager, akkurat det samme antallet skoledager som andre utdanningsforløp i Norge.  
- Det ser ut som om Regjeringen er i ferd med å lage et A-lag og et B-lag i norsk utdanning. Er ikke 
folkehøgskoleelevene like gode som andre studenter, spør Netland. 
 
Stor vekst 
Folkehøgskolenes popularitet har økt mye de siste årene, og i dag går det nesten 20 prosent flere 
elever her enn for ti år siden. Denne høsten startet hele 7500 elever på de 80 norske folkehøgskolene. 
Det tilsvarer over 11 prosent av et årskull, og er like mange som Forsvaret har inne til 
førstegangstjeneste. 
- Det er merkelig at ikke Regjeringen også anerkjenner veksten i skoleslaget, sier Netland. 
Han er ikke i tvil om at veksten hos folkehøgskolene også skyldes tendenser i samfunnet. 
- Når karakterpresset øker på alle andre arenaer, blir det stadig viktigere med en motvekt. Uten 
verken karakterer eller eksamener evner folkehøgskolene å gi elevene lyst og motivasjonen til å lære, 
sier Netland. 
 
Liten sum 
- I statsbudsjettet som helhet er dette snakk om en liten bagatell, sier Netland. 
Å inkludere folkehøgskoleelevene i den økte studiestøtten vil koste rundt 3 millioner i 2017. 
- For elevene dette rammer vil det derimot bety mye. Folkehøgskolene har både kveldsundervisning 
og skoledager på lørdager, noe som gjør det å ta en ekstrajobb ved siden av spesielt vanskelig, sier 
Netland. 
- At folkehøgskolene ikke inkluderes i opptrappingen er rett og slett smålig.  
 
 
For mer informasjon: 
Pressekontakt: Odd Arild Netland 
E-post: oan@folkehogskole.no  
Telefon: 90 93 47 88 
 

 

 

 

 

 

 


