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Utskottet för kunskap och kultur i Nordens betänkande över 

Medlemsförslag 

om folkehøgskoler i Norden 

Förslag 

Utskottet för kunskap och kultur i Norden föreslår att 

Nordiska rådet inte går vidare med medlemsforslag om folkehøgskoler i Norden 

Bakgrund 

Den sosialdemokratiske gruppen foreslår at 

Nordisk råd rekommanderer Nordisk ministerråd 

å at utrede muligheten for å kunne etablere en Nordisk Folkehøgskole i alle nor-

diske land 

 

Utskottet för kunskap och kultur behandlade medlemsförslag om  folkehøgskoler i 

Norden (A 1738) på januarimötet 2018 i Stockholm. Utskottet beslutade på mötet att 

skicka förslaget på remiss/höring till relevanta aktörer i hela Norden.  

 

Svar på remissen har inkommit från Nordiska folkhögskolerådet, Folkehøjskolernes 

Forening i Danmark, Folkhøgskolerådet i Norge, Finlands Folkhögskoleförening, Rö-

relsefolkhögskolornas intresseorganisation i Sverige, Nordiska folkhögskolan i 

Kungälv, Nordens folkhögskola Biskops Arnö och Nordiska konstskolan i Kokkola.  

 

Samtliga respondenter uttrycker sin uppskattning över att Nordiska rådet engagerar 

sig i folkhögskolefrågor, både vad gäller ett ökat nordiskt samarbete mellan skolorna 

och en ökad synlighet för Norden bland skolorna. Det råder dock enighet om att för-

slaget om att utse en nordisk folkhögskola i varje land inte är det bästa sättet att pro-

filera Norden bland folkhögskolorna.  

 

Nordiska folkhögskolerådet betonar i sitt svar att folkhögskolan som bildningsin-

stitution i sig är ett uttryck för det nordiska genom sitt starka fokus på frihet, öppen-

het, demokratisk bildning och aktivt medborgarskap. Folkehøjskolernes Forening i 

Danmark och Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation i Sverige pekar på att 

tanken på att utnämna en särskild skola som Nordisk folkhögskola strider mot själva 

idén med folkhögskolan som en fri och obunden institution med frihet att själva till-
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rättalägga sin verksamhet.  

 

Bland respondenterna råder det dock enighet om att det finns andra sätt stärka det 

nordiska bland folkhögskolorna. Samtliga pekar på att det har blivit svårare för elever 

att få studiemedel för att studera i ett annat nordiskt land och att man önskar en 

harmonisering av reglerna för studiestöd för studier på en folkhögskola i ett annat 

nordiskt land. Det finns också ett önskemål om att finansieringsmöjligheterna för 

samarbete mellan folkhögskoleorganisationerna ska stärkas via t.ex. Nordplus samt 

att stödmöjligheterna för mobilitet via Nordplus för enskilda studenter ska möjliggö-

ras.  

 

Nordiska folkhögskolerådet önskar i sitt svar att få möjlighet att besöka utskottet för 

att diskutera dessa frågor vidare. Utskottet kan på sommarmötet diskutera om man 

vill bjuda in dem till utskottets möte under sessionen i Oslo för att därefter diskutera 

eventuellt nya initiativ och förslag på området. 

 

Utskottets synpunkter 

Mot bakgrund av de inkomna remissvaren föreslår utskottet att man inte går vidare 

med medlemsförslaget. I stället bjuds Nordiska folkhögskolerådet in till utskottet för 

att diskutera andra initiativ för att bland annat stärka studenters möjligheter att stu-

dera på en folkhögskola i ett annat nordiskt land och för att stärka nätverksarbetet 

mellan folkhögskolor i hela Norden. 
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