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Folkhögskolans finansiering
Region Skåne och Västra Götalandsregionen har beslutat att från nästa år inte längre betala
ersättning för deltagare från den egna regionen som studerar på folkhögskola i andra regioner.
Region Stockholm har aviserat att de kommer att följa de andra storstadsregionens beslut. Beslutet
om att avskaffa den så kallade mobilitetsersättningen kommer om det fullföljs att få långtgående
effekter för folkhögskolorna i hela landet såväl ekonomiskt som för utbildningsformens överlevnad.
För det första riskerar vi få olika regler i olika regioner för ersättningen till deltagare på
folkhögskolekurserna. För det andra kommer de flesta regioner inte ha ekonomiska förutsättningar
att täcka upp bortfallet av mobilitetsersättningen. Risken är uppenbar att regioner med högt antal
deltagare från andra regioner tvingas kraftigt minska det totala regionala bidraget per deltagarvecka.
För det tredje kommer SKRs nu gällande rekommendation för mobilitetsersättning att bli obsolet och
därmed försvinner den enda riktlinje som funnits för att hålla regionernas medfinansiering på en
någorlunda rimlig nivå.
De tre storstadsregionernas beslut riskerar därmed att äventyra grundfinansieringen av
folkhögskolan. Särskilt tydligt blir detta för skolor i mindre regioner med sämre ekonomiska
förutsättningar. Klyftan mellan storstäderna och övriga landet förstärks och skillnaden mellan
storstad och mindre befolkade landsdelar fördjupas ytterligare.
Den 13 mars skickade RIO tillsammans med de offentligägda folkhögskolornas
intresseorganisationerna OFI och Fhf en skrivelse till de tre storstadsregionerna med vädjan till
politikerna att skjuta upp beslutet och istället föra upp frågan i SKR så att de initierar samtal med
regeringen om det gemensamma ansvaret för folkhögskolans grundfinansiering.
RIO erhöll den 16 mars en enskild inbjudan till dialog den 4 maj med ansvariga chefer i de tre
storstadsregionerna kring hur särregler kan formuleras för folkhögskolor med hög andel
utomlänsdeltagare och av stor nationell betydelse. Särregler för vissa folkhögskolor är en del av
storstadsregionernas förslag. Hur de skall vara utformade har inte funnits med i underlaget för de
beslut som fattats i Region Skåne och Västra Götalandsregionen.

RIO svarade den 27 mars att vi gärna vill få till stånd ett principiellt samtal kring folkhögskolans
långsiktiga finansiering med cheferna och med de politiskt ansvariga. Vi avsåg däremot inte diskutera
frågan om särregler. Frågan om särregler är ett problem som skapats genom de tre regionernas egna
förslag.
Den 23 april erhöll RIO per mejl en förnyad förfrågan om mötet den 4 maj och att vårt svar var
svårtolkat. Mötets status är att det fortsatt är ansvariga chefer och handläggare som deltar, inget
besked om ansvariga politiker. Syftet med mötet är fortsatt att diskutera konsekvenserna av de tre
storstadsregionernas gemensamma linje.
RIO vill med den här skrivelsen tydliggöra att vi gärna ställer upp till samtal och dialog om
folkhögskolans grundläggande finansiering men ej på de villkor som kommer av de beslut och förslag
som nu föreligger från de tre storstadsregionerna.
För att folkhögskolan skall leva vidare som nationell och riksrekryterande utbildningsform behövs
sammanhållande spelregler. Särlösningar som passar några regioner raserar förutsättningarna för
helheten och enskilda regioner och folkhögskolor kommer i kläm. Flera regioner ifrågasätter idag
storstadsregionernas beslut och förslag samtidigt som SKRs utbildningsberedning har frågan på sitt
bord. Det här är en fråga mellan regionerna som behöver klaras ut inom SKR.
RIO menar att SKR fortsatt har den samlade rollen för mobilitetsersättningen och är den part som
behöver ingå i ett nödvändigt nationellt samtal om folkhögskolans finansiering med
Regeringskansliet, Folkbildningsrådet och folkhögskolornas intresseorganisationer. Till sådana samtal
kommer vi gärna. Men vi deltar inte i diskussioner som bygger på att hantera konsekvenserna av de
tre storstadsregionernas ensidiga ställningstaganden.
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