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NYT FRA FOLKEUNIVERSITETETS NÆVNSSEKRETARIAT FEBRUAR 2015
Farvel til Ingolf Christensen, goddag til Troels Borring
Med udgangen af februar stopper Ingolf Christensen som formand for Folkeuniversitetsnævnet. Ingolfs syvårige formandsperiode har været præget af en række nye og væsentlige tiltag
– vedtagelsen af fast flerårig model til fordeling af det statslige drifstilskud, skærpelsen af de
faglige kriterier og regler, herunder nævnets halvårlige godkendelsesprocedurer for undervisningen m.v. Det var ligeledes en periode med et markant stigende deltagertal på landsplan, og
det lykkedes således at stå i spidsen både for en stabilisering af den udadvendte side af FUvirksomheden og samtidig bringe fornyelse og styrkelse på de indre linjer. Det sidste ikke uden
de diskussioner, som traditionelt har karakteriseret folkeuniversitetsvirksomhedens mange
ildsjæle. Jeg vil gerne takke Ingolf for et godt, konstruktivt og sjovt samarbejde siden marts
2008.
Kulturministeriet har beskikket Troels Borring som ny formand for Folkeuniversitetsnævnet.
Troels er formand for Efterskoleforeningen og har været efterskoleforstander på Fyn. Troels har
et indgående kendskab til folkeoplysningen og vil utvivlsomt bringe nye idéer og tiltag med sig
ind i nævnet og virksomheden som helhed. Et hjertelig velkommen til Troels, der første gang
sidder for bordenden på nævnsmødet den 8. april 2015.
Analyse af Folkeuniversitetet
Som sin første store analyseopgave for Kulturministeriet har Videncenter for Folkeoplysning
(VIFO) valgt at tage fat på Folkeuniversitetet. Og det er vi selvfølgelig både glade for og beærede over. Det er altid godt at blive set efter i sømmene af kompetente folk udefra. Centret
er allerede godt i gang med analysen. Overskriften har den meget sigende titel ”Folkeuniversitetet – én organisation, mange virkeligheder” med undertitlen ”En analyse af Folkeuniversitetets aktiviteter, rammer og potentialer”.
VIFO blev etableret i forbindelse med den seneste revision af folkeoplysningsloven og hører organisatorisk under Idrættens Analyseidræt. Hovedopgaven for VIFO hedder ”Folkeoplysningen
i tal”, og arbejdet dækker navnlig analyser og indsamling af data fra de skoleformer, der hører
under folkeoplysningsloven, altså aftenskolerne, daghøjskolerne og Folkeuniversitetet. VIFO
støttes økonomisk af Kulturministeriet.
Regnskaber for 2014
Folkeuniversitetets regnskaber for 2014 er nu færdiggjort, og det ser generelt pænt ud for
enhederne. Aktiviteten er desværre fortsat dalende, og det må klart prioriteres at arbejde med
en forøgelse af den landsdækkende aktivitet. Det er svært at argumentere for øgede statslige
tilskud, når vi ikke kan fremvise fremgang i de aktivitetstal, som er grundlaget for tilskuddets størrelse. Den fortsatte nedgang i aktivitet betyder, at vi heller ikke i 2014 har kunnet
bruge det statslige tilskud til drift op. Restbeløbet bliver dermed overført til den centrale udviklingspulje. Til gengæld kan vi glæde os over, at deltagertallet stadig stiger og efterhånden
har gjort det i flere år. Mere end 145.000 deltog i 2014 i Folkeuniversitetets arrangementer.
Nye retningslinjer for undervisernes rejsegodtgørelse
Siden 1999 har Folkeuniversitetet haft mulighed for at udbetale den høje km-sats for underviseres kørsel i egen bil. Længere tids debat i Folkeuniversitetsnævnet betød imidlertid, at
Kulturstyrelsen i slutningen af 2014 meddelte, at det ikke længere vil være muligt at udbetale
den høje km-sats til vore undervisere. Den høje sats er i strid med tjenesterejsecirkulæret.
Folkeuniversitetsnævnet opfordrer indtil videre – jf. referat fra nævnsmøde den 5. februar -
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enhederne til kun at udbetale ”den høje km-sats til underviserne, når det skønnes absolut nødvendigt”
og vil genoptage drøftelserne om nye regler på nævnsmødet den 8. april. Bemærk at der ikke vil blive
vedtaget regler med tilbagevirkende kraft.
Folkeuniversitetets status
Kulturministeriet har svaret på Folkeuniversitetsnævnets spørgsmål angående Folkeuniversitetets status:
- Folkeuniversitetet hører under kategorien ”offentlige selvejende institutioner”.
- Folkeuniversitetsnævnet er af Ministeriet tillagt det overordnede økonomiske ansvar for den samlede
folkeuniversitetsvirksomhed.
- Folkeuniversitetets økonomi skal betragtes som et hele samlet hele, inkl. formue og gæld, som
nævnet har det overordnede ansvar for, uanset den underliggende organisationsform i afdelinger og
komitéer. Folkeuniversitetet fremstår som ”én juridisk person, der har Folkeuniversitetsnævnet som
styrende organ”.
- Ministeriet har ikke instruktionsbeføjelse i forhold til selvejende institutioner, og der er ikke adgang til
administrativ rekurs til ministeriet uden udtrykkelig lovhjemmel.
Det betyder bl.a. at afdelinger og komitéer i økonomisk forstand indgår på lige fod i Folkeuniversitetet i
Danmark. Forstået således at komitéernes formue og gæld er en del af og indgår i den samlede økonomi i Folkeuniversitetet, hvilket allerede kom til udtryk i Rigsrevisionens krav om, at alle komitéer skal
aflevere årsregnskab, og komitéernes økonomi indgår i det samlede landsregnskab.
Komitéafgift
Komitéafgiften steg pr. 1. januar 2015 med 10 kr. til 1.540 kr. for en FU-dobbelttime. Dertil kommer en
mindre stigning for kurser.
Danmark-Norge 1814
Folketingets præsidium har udtalt stor tilfredshed med Folkeuniversitetets samlede indsats i forbindelse
med fejringen af Danmark-Norge 1814, hvor vi af præsidiet fik til opgave at arrangere gratis forelæsninger over hele landet. Både afdelinger og komitéer gik til opgaven med stor ildhu, og løsningen af
opgaven gav ikke blot genlyd på Christiansborg, men er blot det seneste eksempel, hvad Folkeuniversitetet kan udføre, når der arbejdes i fællesskab.
Folkemøde 2015
Folkeuniversitetets deltagelse i de to seneste Folkemøder på Bornholm er et andet eksempel på et
lydefrit samarbejde mellem enhederne. Derfor gentager vi succes’en i juni 2015, hvor Folkeuniversitetet med base på Allinge bibliotek markerer kerneopgaven: At formidle forskningen og styrke det aktive
medborgerskab.
Ny sekretariatsleder
Komitéstyrelsen har pr. 1. januar 2015 ansat ny sekretariatsleder, Carina Hellerup Vestergaard, der har
en baggrund som kunsthistoriker. Vi glæder til det fremtidige samarbejde med Carina.
Følg nyheder og nye initiativer på www.folkeuniversitetet.dk
Søren Eigaard, februar 2015
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