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Tilbakeføring av midler fra skolene til Folkehøgskolerådet
Folkehøgskolerådet viser til FHSR r-skriv 33/05 hvor det ble bedt om at skoler som reserverte seg
for ordningen med tilbakebetaling av midler til vikar for tillitsvalgt, til sentralt
tillitsmannsarbeid og pedagogisk utviklingsarbeid måtte gjøre det innen 15. desember 2005.
Ingen skoler har reservert seg i forhold til ordningen. Folkehøgskolerådets vedtak i saken blir derfor
stående:
Folkehøgskolerådet viser til enstemmige uttalelser på informasjonsmøtene i henholdsvis IF og
IKF. Uttalelsene slår fast at ekstramidlene til skolene i statsbudsjettet, fra post 71 til 70,
tilbakebetales til Rådet og at dagens ordning mht. vikar for tillitsvalgt, midler til sentralt
tillitsmannsarbeid og midler til pu-arbeid videreføres for 2006 og framover.
Utregningen av beløpet skolene skal betale tilbake gjøres på samme måte som ved tildelingen av
de friske midlene. Betalingen skjer ved at Rådet fakturerer skolene to ganger i året med frist
1. februar og 1. september.
Folkehøgskolerådet sendte i rundskriv 33/05 ut følgende beregning:
”Skolene er kjent med omdisponeringen av midlene i forslaget til statsbudsjett
Til sammen 2.518.000 kroner er flyttet fra post 71 til 70 (fra Folkehøgskolerådet til skolene).
Vikar for tillitsvalgt
Midler til sentralt tillitsmannsarbeid
PU-midler
Sum
Ny sum (+3,2 %)
8/12 overført til skolene

1 340 000 (2005-tildeling)
460 000 (2005-tildeling)
1 860 000 (2005-tildeling)
3 660 000 (2005-tildeling)
3 777 000 (2006-omregnet forslag)
2 518 000 (2006-omregnet forslag)”

Ved utregning av skolenes tilbakebetaling har Folkehøgskolerådet brukt 2 prosent i stedet for 3,2
prosent. Samlet beløp blir derfor 2 488 800 kroner som fordeles på skolene ut fra samme modell
som tilskuddet er beregnet fra.
Fakturering til skolene skjer i løpet av uke 5.
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