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FOLKEUNIVERSITETETS NYHEDSBREV JUNI 2016
FOLKEUNIVERSITETSNÆVNET
Folkeuniversitetsnævnet består i perioden 1. marts 2016 – 28. februar 2019 af følgende
medlemmer:
Eksterne medlemmer: Troels Borring (fmd, udpeget af Dansk Folkeoplysnings Samråd),
Tonny Brems Knudsen (udpeget af Det Frie Forskningsråd), Marianne Horsdal (udpeget af
Det Frie Forskningsråd)
Afdelingsrepræsentanter: Johs. Nørregaard Frandsen (FU-Odense), Kristjar Skajaa (FU-Aarhus), Tem Frank Andersen (FU-Aalborg), Dagmar Warming (Ribe Kunstmuseum), Susanne
Lildahl Amsinck (WWF-Verdensnaturfonden).
Komitérepræsentanter: Birgit Sørensen (FU-Gribskov), Lene Graarup (FU-Hjørring), Lars Ebbensgaard (FU-Nordvestjysk), Ole Have Jørgensen (FU-Horsens-Hedensted), Frank Birkebæk
(FU-Roskilde).
FU-København har meddelt, at afdelingen ikke længere ønsker at deltage i Folkeuniversitetsnævnets arbejde, og afdelingens hidtidige repræsentant, Anja C. Andersen, er efterfølgende
blev afbeskikket af Kulturministeriet. Afdelingen ønsker heller ikke at deltage i Ledergruppens arbejde.
Folkeuniversitetsnævnet har taget den beslutning til følge. De øvrige afdelinger har derfor i
fællesskab udpeget Susanne Lildahl Amsinck fra WWF-Verdensnaturfonden som ny repræsentant.
Folkeuniversitetsnævnet afholdt sit første møde på Skærum Mølle den 20.-21. april. På mødet fik de mange nye medlemmer en grundig indføring i Folkeuniversitetsnævnets arbejde og
ansvar og i Folkeuniversitetets struktur.
Årsregnskaberne for 2015 blev gennemgået og godkendt, men det noteredes med beklagelse, at der var markante underskud i både Hovedstadsregionen, Syddanmark og Midtjylland.
Det samlede regnskab udviste derfor et underskud i 2015 på godt 1.2 mio. kr.. Et dårligt
resultat i betragtning af et overskud i 2014 på godt 1.4 mio. kr.
Den samlede aktivitet i de 5 enheder udgjorde i 2015 11.772 dobbelttimer. En beskeden stigning på 12 dobbelttimer i forhold til 2014, men dog en stigning for første gang i flere år. Det
er i disse år et problem at få aktiviteten til at stige, og det påvirker selvfølgelig økonomien
negativt.
2015-resultatet peger samtidig på, at 2016 og 2017 bliver afgørende år for Folkeuniversitetet, hvor der for alvor må satses på udvikling og ekspansion, så ikke blot det allerede pænt
stigende deltagertal, men også aktiviteten kan vokse.
Nævnets følgende møder er aftalt til den 22. juni, den 19. september og den 1. december.
Alle møderne afholdes på kursuscentret Severin i Middelfart.
FOLKEUNIVERSITETET UNDER SKÆRPET TILSYN
I forlængelse af en kritisk rapport fra Rigsrevisionen fra september 2015 valgte Kulturministeriet fra februar 2016 at sætte Folkeuniversitet under skærpet tilsyn. Skærpelsen iværksattes på grund af Rigsrevisionens kritik af tre administrative forhold: 1. Regnskabsinstrukserne
er ikke ajourført og er i øvrigt mangelfulde i forhold til Rigsrevisionens seneste anvisninger
og regler, 2) Rigsrevisionen finder, at der behov for øget kontrol med lønadministrationen i
FU-virksomhedens enheder, 3) Enhederne har ikke udarbejdet IT-sikkerhedsinstrukser.
Disse administrative forhold er årsagen til det skærpede tilsyn, men derudover ønsker Kulturministeriet en drøftelse af Folkeuniversitetets struktur, herunder en vurdering af Folkeuniversitetsnævnets kompetence i forhold til enhederne. Derudover skal Folkeuniversitetet i
samarbejde med Ministeriet fokuserer på en tydelig mål- og resultatstyring i de kommende
år samt leverer en analyse af FU-virksomhedens samlede administrationsomkostninger, som
Rigsrevisionen i sin rapport fandt for høje.
Kulturministeriet har i forlængelse af det skærpede tilsyn bedt et eksternt konsulentfirma
– Deloitte - om en analyse af folkeuniversitetsvirksomhedens administrationsomkostninger.
Analysen vil foreligge ved udgangen af juni.
Alle de administrative enheder i FU-virksomheden er i gang med at opfylde kravet om nye
og reviderede instrukser som fundamentet for det administrative arbejde i enhederne. Det

FOLKEUNIVERSITETET I DANMARK

SYDDANSK UNIVERSITET . CAMPUSVEJ 55 . 5230 ODENSE M . TLF 6550 2727 . MAIL SEI@FU.DK

V

N

Y

H

E

D

S

B

R

E

forventes, at Ministeriet ophæver det skærpede tilsyn senest til august.
Folkeuniversitetsnævnet havde allerede i efteråret 2015 iværksat en drøftelse af den eksisterende struktur, og nævnets arbejde fortsætter i løbet af 2016. Der regnes med en konklusion
ved udgangen af året.
Det skal afslutningsvis understreges, at det skærpede tilsyn intet har at gøre med det ovenfor omtalte store underskud i flere enheder i 2015. Tilsynet omfatter alene administrative
problemstillinger. Ligeledes vil det skærpede tilsyn ikke få betydning for det daglige arbejde i
afdelinger og komitéer.
FRIMÆRKEPENGE 2016
Der er i maj udsendt ansøgningsskemaer til komitéerne om det direkte administrationstilskud
for 2016, de såkaldte ”frimærkepenge”. Sammen med ansøgningsskemaet fulgte en oversigt
over det beløb, som hver enkelt komité er berettiget til i år, baseret på den enkelte komité’s
gennemsnitlige aktivitet de seneste 3 år. Som de foregående år er beløbet også i 2016 på i
alt 87.000 kr.
FOLKEUNIVERSITETETS LANDSMØDE 2016
Folkeuniversitetet afholder landsmøde hvert 3. år. Seneste landsmøde var i 2013. Årets møde
finder sted lørdag den 19. november på kursuscentret Severin i Middelfart. Der startes kl.
10.00 og sluttes kl. 16.00. Nærmere oplysninger følger efter sommerferien.
VIFO-RAPPORTEN TIL DEBAT
Den omdiskuterede VIFO-rapport, som blev offentliggjort i november sidste år, var til offentlig høring, da Idrættens Analyseinstitut og VIFO afholdt en stor konference i Vejen den
23.-25. maj. Rapporten blev på to sessioner diskuteret af både VIFO’s analytikere og indbudte nøglepersoner fra Folkeuniversitetet. Selv om der ikke var mange folkeuniversitetsfolk
på tilhørerpladserne, blev det alligevel til spændende oplæg og en god debat med mange
forskellige vinkler på Folkeuniversitetets faglige niveau og navnlig på strukturen, både den
nuværende og de strukturelle muligheder, der måtte være i fremtiden.
FOLKEMØDET 2016
Det er efterhånden en fast tradition, at Folkeuniversitetet deltager i Folkemødet på Bornholm. I år er der ikke helt så mange aktiviteter som tidligere, men der er stadig spændende
arrangementer med indspark fra alle enheder i Folkeuniversitetet. Udgangspunktet for det
hele er som altid biblioteket i Allinge, hvorfra Jon Madsen fra FU-Bornholm med vanlig pondus leder slagets gang.
REFORMATIONSJUBILÆET 2017
I forbindelse med næste års Reformationsjubilæum har afdelingen i Aarhus fået en bevilling
fra A.P. Møller Fonden på 7 mio. kr. til at forestå den folkelige fejring af begivenheden. Det
er et stort cadeau ikke blot til FU-Aarhus, men til hele Folkeuniversitetet og udspringer bl.a.
af de gode erfaringer med Danmark-Norge projektet i 2014, hvor Folkeuniversitetet leverede
en vellykket landsdækkende formidling. En succes, der gav genlyd og var et resultat af den
store vilje til samarbejde, som faktisk eksisterer ude i landet på tværs af enhederne. På trods
af påstande om det modsatte.
Et lignende koncept vil derfor blive benyttet i forbindelse med Reformationsjubilæet med
inddragelse både afdelinger og komitéer. Fejringen vil således blive landsdækkende. Flere
informationer vil følge fra Aarhus.
Følg med i Folkeuniversitetets travle efterår på hjemmesiden www.folkeuniversitetet.dk
GOD SOMMER TIL ALLE
Søren Eigaard
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