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FORORD

Landsstyret i Folkeakademienes Landsforbund legger med 
dette fram årsmelding for 2019.

Det er lagt vekt på å få fram viktige sider ved landsforbundets 
virksomhet.

Årsmeldingen viser et imponerende aktivitetsmangfold og en 
stor aktivitetsmengde. Meldingen viser også at Folkeakademiet 
er en betydelig oppdragsgiver for kunstnere og kulturutøvere.

Årsmeldingen dokumenterer at Folkeakademiet oppfyller både 
Kulturdepartementets og landsforbundets egne mål for virk-
somheten på en meget tilfredsstillende måte.

Oslo 24. februar 2020

Ingvild Berrefjord
Styreleder

Torbjørn Heitman
Nestleder

Eivind Helland 
Styremedlem

Kathrine Fosshei 
Styremedlem

Nils Asbjørn Gjerland 
Styremedlem

Siw Johannessen
Styremedlem

Signe Marie Kittelsa
Styremedlem

Eivor Evenrud
Styremedlem

Pål H. Djuve
Generalsekretær
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Deltakerne på landsmøtet i Rauland i juni 2018. Uformell påkledning og kvinneflertall. 

Deltakerne på landsmøtet i 1916. Menn i hatt og frakk. 
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KORT SAMMENDRAG

Statistikkresultat og aktivitetsoversikt viser at Folkeakademienes Landsforbund (FAL) 

Sentrale hovedmål for 2019:
Landsmøtet 2018 vedtok en ny handlingsplan for Folkeakademienes Landsforbund. Planen, 

«Kultur der du bur/bor» gjelder for årene 2019 til 2024.

For årene (2019-2020) ble følgende temaer prioritert: 

• Demokrati – dialog – dannelse
• Bygge fellesskap

Folkeakademiet har videre vært opptatt av å:

• Styrke det lokale kultur- og opplysningsarbeidet og distriktenes     
turnévirksomhet.
• Formidle kvalitetstilbud til barn/unge, voksne/eldre og beboere på     
institusjon. 
• Styrke organisasjonen organisatorisk, administrativt og økonomisk med økt   
kulturproduksjon som resultat.
• Medvirke i sentrale samarbeidskonstellasjoner.

Virkemidler:
Statsmidlene og egne midler ble brukt i tråd med landsmøtevedtak og 

Kulturdepartementets føringer. Prosjektmidler ble anvendt på prioriterte tema og 
målgrupper. Landsforbundet har informert gjennom kulturmagasinet NØKKELEN, 
nettsidene, sosiale medier, i rundskriv og på medarbeiderkurs. 

Forvalter 
statsmidlene planmessig 

og får høye kunst- og 
kulturformidlingstall

Har et effektivt 
formidlings- og 

arrangørnettverk på 
distrikts- og lokalt nivå

Oppfyller målene 
for organisasjonens 

prioriterte temaer og 
målgrupper (barn/unge og 

eldre/institusjoner)
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Bibliotekene er ofte institusjoner som Folkeakademiene samarbeider med. Her fra Fun Palaces i Bergen høsten 2019. 

Kulturdepartementets bevilgning ble fordelt slik:

Kommentar: Posten” Til drift Folkeakademienes Landsforbund». Herunder ligger også 
arbeidsgiveransvar for Folkeakademiets daglige ledere i distriktene. 

En viktig side ved de daglige ledernes virke, er arbeidet med å hente inn økonomiske midler fra andre 
kilder. Dette både til eget distrikt samt å hjelpe de lokale akademiene med det samme.

2019 2018

Kulturdepartementets bevilgning: 8 550 000 8 550 000

Til distriktene/akademienes drift og programvirksomhet: 2 487 600 2 393 031

Prosjekt og diverse tiltak: 116 110 248 284

Medarbeiderkurs:    46 998 42 819

Til drift Folkeakademienes Landsforbund 5 899 292 5 865 866
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LANDSFORBUNDETS ORGANISASJON

Landsforbundet er organisert i 9 distrikter. Disse hadde ved årsskiftet 2019/2020 følgende 
antall lokale akademier:

Folkeakademiet Innlandet (Oppland, Hedmark):      11 
Folkeakademiet (Akershus og Oslo):        11
Folkeakademiet TeVeBu (Telemark, Vestfold, Buskerud):     14 
Folkeakademiet Agder:                     12 
Folkeakademiet Rogaland:           7 
Folkeakademiet Hordaland:         16
Folkeakademiet Sogn og Fjordane:        12
Folkeakademiet Midt-Norge (Trøndelag og Møre og Romsdal):                         19
Folkeakademiet Hålogaland (Nordland, Troms og Finnmark):       18

Samlet akademitall:                   119

I 2019 ble det stiftet 3 nye lokallag. Ingen ble lagt ned. Etter å ha hatt økning i antallet 
akademier i årene 2015 – 2017, falt antallet i 2018. Økningen i 2019 er derfor gledelig.

LANDSSTYRET

 Landsmøtet i 2018 valgte følgende landsstyre:

 Leder:     Mildrid Kjenstad Holst, Midt-Norge

 Nestleder,    Ingvild Berrefjord, Viken

 Styremedlemmer:   Kathrine Fosshei, Hålogaland, Nils Gjerland   
     (Sogn/Fjordane), Eivor Evenrud (Oslo),    
      Eivind Helland, Hordaland), Herbjørg Valvåg,  
     Hålogaland.

 1. vara:     Sissel Åkre, FA Agder

 2. vara:     Sigrid Marie K. Vesaas, FA TeVeBu

 3. vara:     Torbjørn Heitmann Valum (Oslo)

 Styrerepresentant ansatte:   Henriette Hatlevoll

 Åkre gikk ut av styret i mars 2019

 Holst, Valvåg og Hatlevoll gikk ut av styret i august 2019.
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Formålet er å øke livskvaliteten for den enkelte 

gjennom deltakelse i meningsfylte kulturaktiviteter, 

medvirke til at kultur blir brukt aktivt i arbeidet 

med å styrke folkehelsen og å formidle kunnskap 

og holdninger innen likestilling, toleranse og 

internasjonal forståelse.

«
Formålsparagrafen til Folkeakademiet, artikulert i 
Folkeakademiets 6-års plan 2019 - 2024.

Styret konstituerte seg deretter slik:

Leder:     Ingvild Berrefjord.

Nestleder:    Torbjørn Heitmann Vahlum

Styremedlemmer:   Eivind Helland, Kathrine Fosshei, Eivor Evenrud, Nils  
      Asbjørn Gjerland, Sigrid Marie Kittelsaa

Styrerepresentant ansatte:  Siw Johannessen

I 2019 hadde landsstyret 6 møter og behandlet 71 saker. 

Arbeidsutvalget (AU) hadde møter i forkant av alle landsstyremøtene.

Revisor: LST revisjon AS.

ANSATTE

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde FAL 15 ansatte (totalt 11,4 årsverk – inkludert 1.0 
årsverk sykmeldt). Av disse var 8 daglige ledere i distriktene (5.8 årsverk), 7 var ansatt i 
landsforbundets sekretariat (5.6 årsverk). Av disse var 1.5 årsverk tilknyttet og finansiert 
via «Sang i eldreomsorgen». Tre personer ble ansatt og tre personer sluttet i 2019.

FA Hordaland fikk i tillegg dekket en 20 % stilling av Bergen kommune til prosjektet «Fun 
Palaces». 
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Ansatte i landsforbundets sekretariat
  

  Generalsekretær:      Pål H. Djuve 

  Organisasjonsleder:      Thorleif Linhave Bamle/ 
         Siri Relling

  Organisasjonsrådgiver med økonomiansvar:   Hanna Karlsen Sønsteby 

  Organisasjonskonsulent/prosjektkoordinator:  Runa Vethal Stølen/  
                     Astrid Rommerud   
         (vikariat)

  Kommunikasjonsrådgiver:     Hans Petter Wiken 

  Leder i Sang i Eldreomsorgen:     Kristi Stedje/Beatrix van  
         Doorn (vikariat)

  Konsulent Sang i Eldreomsorgen:    Runa Vethal Stølen

Ansatte på Folkeakademiets distriktskontorer 
  Hans Vold Vikersveen (Oppland/Hedmark) 

  Frances Gerono Huby/Hanne Hermann (Viken) 

  Olav Hanto (TeVeBu) 

  Linda Myklebust/Siw Johannessen (Agder)

  Cathrine Stølsvik/Siw Johannessen (Rogaland)

  Marion Rodgers Løseth (Hordaland).

  Henriette Hatlevoll (Sogn og Fjordane). Erlend Ona Jul (vikar i 50% stilling)

  Beate Riege (Midt-Norge). Olav Hanto (vikar i 30 % stilling)

  Anne Gerd Paulsen (Hålogaland)

Tilslutning
FAL var tilsluttet: Norsk musikkråd, Krafttak for Sang, Norsk kulturforum  
(NOKU), Frivillighet Norge, Studieforbundet kultur og tradisjon, Kulturalliansen,   
Hovedorganisasjonen Virke.

Formålsparagrafen til Folkeakademiet, artikulert i 
Folkeakademiets 6-års plan 2019 - 2024.
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DISTRIKTENE

Landsforbundet var i 2019 organisert i 9 distriktsledd. Hvert distrikt har ansvar for 
de lokale folkeakademiene i fylkene distriktene omfatter. Hvert distriktsledd har en 
kulturproduksjonsstilling (daglig leder/DL) i forskjellig stillingsprosent. Rogaland og Agder 
hadde ved årsskiftet samme person som DL. 

DISTRIKTENES ØKONOMI

Distriktenes samlede omsetning i 2019 var på 5 525 300 kr. (4 630 700 kr. i 2018).

Personalkostnadene for de daglige lederne, ført i landsforbundets regnskap, var i 2019 på 
3 232 565 kr. Dette kom i tillegg til de andre overføringene distriktene fikk.

7 distrikter fikk bevilget 874 000 kr (838 000 kr. i 2018) fra sine fylkeskommuner. 
Hovedvekten av midlene fra fylkeskommunene ble gitt til aktivitets- og driftsstøtte.

Tilskuddet fra fylkeskommunene varierer mye. 7 fylker ga tilskudd, mens 11 ikke ga 
tilskudd til Folkeakademiet. Tilskuddene fordelte seg slik:

Oppland/Hedmark 0

Viken (Akershus/Oslo) 0

TeVeBu (Telemark/Vestfold/Buskerud) 40 000 (Telemark. Til turne i 2020)

Agder (Vest-Agder/Aust-Agder) 172 000 (Vest-Agder)

Rogaland 82 000

Hordaland 440 000

Sogn/Fjord 90 000

Midt-Norge 

(Trøndelag/Møre og Romsdal)

30 000 (Trøndelag)

Hålogaland (Nordland/Troms/Finnmark): 20 000 (Finnmark)
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MEDLEMMER I LOKALE FOLKEAKADEMIER

Distriktene og de lokale folkeakademiene har både personlige, familie og organisasjons-/ 
institusjonsmedlemmer. I 2019 gikk medlemstallet opp med 136 (3,5 % medlemsvekst), og 
antall medlemmer ved årsskiftet 2019/2020 var:

Medlemstype 2018 2019

Personlige medlemmer: 2056 2079

Familiemedlemmer: 719 829

Kollektive medlemmer:

(Organisasjoner/institusjoner)

979 982

Totalt antall medlemmer: 3754 3890

ØKONOMISK OVERFØRING 

De lokale folkeakademiene fikk i 2019 overført 1 288 000 kr.  (1 353 000 kr. i 2019) 
fra FAL til delvis dekning av kunst-, kultur og folkeopplysningsvirksomhet. Pga. ulike 
lokale samarbeidsformer mellom folkeakademiene, kollektive medlemmer og andre, 
har FAL ikke tall for lokallagenes totale omsetning, da regnskapene for mange av disse 
fellesarrangementene føres av andre. De offentlige tilskuddene dekker uansett bare 
en mindre del av utgiftene til den lokale aktiviteten. Det meste må folkeakademiene og 
akademienes samarbeidspartnere skaffe via annen støtte, billettinntekter, lotteri og salg.

For små rammer
I forhold til mengde aktivitet, antall lokallag og antall kollektive medlemmer, som også har 
tilgang på midlene fra Kulturdepartementet, opplever landsforbundet at de økonomiske 
rammene er for små. Det er 24 år siden organisasjonen fikk et løft i sine bevilgninger, og 
Folkeakademiet ber årlig Kulturdepartementet om økning i statsstøtten. I tillegg arbeider 
organisasjonen for å skaffe mer midler fra andre instanser. Det er en prioritert oppgave at 
også nye folkeakademier skal få   akseptable økonomiske rammer.
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Aktivitetsstatistikk 2019

SAMLET 
AKTIVITETSRESULTAT 
FOR FOLKEAKADEMIENE 
OG DISTRIKTENE SOM 
TURNÈOPERATØR

Samlet antall publikummere:

FOLKEAKADEMIENE 
LOKALT

Antall arrangementer: 
lokalt:

Antall publikummere 
lokalt:

DISTRIKTENES 
TURNÈVIRKSOMHET

Antall distriktsturnéer:

Antall turnéarrange-
menter fra distriktene:

Antall publikummere:

AKTIVITET  - ANDRE TILTAK 
GJENNOM FAL
Tiltak på asylmottak:

Arrangementer: 42 (dagsarrangementer)
Publikummere/deltakere: 506

Antall arrangementer lokale 
folkeakademier og turné:

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

2017

2018

2019

   3630

     3700

       3750

   3630

     3700

       3750

 183 446

      205 679

  188 228

 150 205

     167 646

   159 239

         87

      74

      74

2821

2824       
3060

        722

         802

      665

       33 241

          38 033

   28 989
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Distrikt Antall aktive 

akademier

Antall 

arrangementer

Antall publikum

Viken 10 (11)   461 (399) 16 345 (16 862)

Innlandet 11 (11)   103 (80)  7 574 (9 033)

TeVeBu 11 (14)   196 (156) 10 606 (10 121)

Agder 11 (13)   210 (262) 13 872 (14 851)

Rogaland   7 (8)     92 (143)   9 888 (11 821)

Hordaland  14 (15) 1 200 (1 034) 69 541 (69 674)

Sogn&Fjordane 12 (11)    218 (184)  9 001 (12 314)

Midt-Norge 15 (19)   434 (351) 13 377 (12 921)

Hålogaland 13 (13)   146 (215)   7 891 (10 049)

Sum 104 (115) 3 060 (2 824) 159 239 (167 
646)

Turnéresultater med publikumstall fordelt pr. distrikt (2018-tall i parentes)

Antall turnéer Antall 
arrangementer 

Antall publikum

Innlandet 15 (16) 109 (150) 3 733 (6 181)

Viken Har 
prosjektvirksomhet

TeVeBu 18 (8) 125 (83)  4 826 (3 459)

Agder 9 (11) 59 (125)  1 252 (5 553)

Rogaland 3 (7) 24 (107) 699 (4 414)

Hordaland 11 (14) 192 (147) 11 434 (7 417)

Sogn/Fjord 10 (7) 71(65) 3 699 (2 468)

Midt-Norge Ingen turneer i 2019 
-         (8)

-        (63)    -          (3 304)

Hålogaland 8 (14) 85 (61) 3 346 (5 062)

Sum 74 (85) 665 (802) 28 989 (38 033)

Aktivitets- og publikumsstatistikk for lokalakademiene fordelt på distrikt:
Aktiviteten og antall publikummere /deltakere fordelte seg slik: (2018-tall i parentes)
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Mange av turneene har tema knyttet opp mot de prioriterte områdene til landsforbundet. 
Det er på distriktsnivået at landsforbundet kan få fram landsmøtets prioriteringer.

Sett bort fra at Midt-Norge ikke hadde turneer i 2019, holder antallet turneer seg stabilt, 
mens antallet arrangementer og publikumstallet viser nedgang. Årsakene til dette kan 
være flere, men generelt er det alltid vanskelig å vite hvilke utøvere akademiene og andre 
arrangører vil bestille og hva som vil appellere til publikum.

Gjennomsnittsantall publikummere/ deltakere per arrangement er 43. At nesten 
29 000 unge og eldre var tilstede på turnéarrangementer er et godt resultat siden 
turnearrangementene ofte avholdes på mindre steder. I tillegg rettet flere turnéer seg mot 
institusjoner i eldreomsorgen der det normalt ikke er så mange tilstede.

Barn på asylmottak - Cirkus Sibylla

Ved at landsforbundet søkte midler fra UDI fikk Cirkus Sibylla mulighet til å gi gode 
kulturopplevelser til barn på asylmottak. I 2019 besøkte Cirkus Sibylla 12 asylmottak og 
arrangerte 7 sirkusskoler og 7 klovneforestillinger med sirkusverksted. Programmene gikk 
over 3 dager. 95 barn fikk gleden av å delta på sirkusskolen og opptrådde for til sammen 
411 tilskuere. Klovneforestillingene samlet 381 tilskuere. Av disse var 252 barn og 129 
voksne. Sirkusskolen og klovneforestillingene slår meget godt an på asylmottakene. 

Sirkusskole er et kurstilbud hvor barn gjennom lek, glede og mestring i løpet av 3 dager 
lærer sirkusteknikker og lager en sirkusforestilling som vises frem for publikum. Dette gir 
barna opplevelser som kan styrke deres mestringsfølelse og dermed lettere integrerer 
dem i det norske samfunnet. Sirkus er et flott redskap for mestring ved at barna kjenner 
seg igjen og kan identifisere seg i de forskjellige rollene som sirkuset inneholder, som 
linedanser, klovn og sterk mann. Samtlige barn som deltok opplevde mestring og gikk 
utover sine egne grenser for hva de på forhånd trudde var mulig. Opplevelsen og gleden 
ved å fremføre sine sirkusnummer for et publikum er minner de tar med seg videre og som 
kan bidra til styrket egenverdi og selvfølelse.  
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Folkeakademiet er meget glad for dette samarbeidet. Også FA Hålogaland søkte UDI-
midler og gjennomførte tilsvarende turneer for barn på asylmottak med Cirkus Sibylla.
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HOVEDKONKLUSJON FOR 
AKADEMIVIRKSOMHETEN OG TURNÉDRIFTEN

Statistikken viser at Folkeakademiet når ut til mange med kvalitativt gode kunst-, kultur- 
og kunnskapstilbud. Det høye tallet på arrangementer og turnéer viser at Folkeakademiet 
også har en viktig rolle som oppdragsgiver for kunstnere og kulturutøvere.

Aktivitetskategorier 
(2018 tall i parentes)

Foredrag:    26% (26%)  

Sang/musikk:  43% (42%)  

Teater/litteratur:   12% (11%)  

Utstillinger:  2% (1%)  

Andre:   17% (20%)  

Aktivitetskategoriene viser stabilitet fra år til år.

Aktivitet i prosent av målgrupper
Barn:   20% (19%)  

Ungdom:    11% (12%)              

Voksne:    43% (40%) 

Eldre/institusjoner: 26% (29%)

Kommentar:

Den forrige 6-årsplanen «Visst virker kultur» hadde som mål at den totale aktiviteten for og 
med barn og ungdom til sammen skal være på 40%. Resultatet for 2019 på 31 % viser at det 
er et stykke igjen til målet. Men gledelig nok har prosentandelen barn og unge økt fra 18% i 
2015 til 31% i 2019. Dette viser at det å fokusere på målgrupper har effekt. 
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STUDIEVIRKSOMHET

Landsforbundet var i 2019 tilsluttet «Studieforbundet kultur og tradisjon».

Aktiviteten spenner over et vidt kulturelt og kunnskapsmessig spekter.

I forbindelse med bytte av studieforbund fikk vi i 2017 et betraktelig fall i aktiviteten. Etter 
dette har resultatet ligget på nivå med 2017. 

Landsforbundet er ikke fornøyd med dette, da aktiviteten tidligere lå på et betraktelig 
høyere nivå. Målet er at flere folkeakademier skal engasjere seg og at antallet kurs skal øke.

Studieresultat    2018      2019

Antall kurs:             42            44

Samlet timetall:      1044       1029    

Antall deltakere:         251          268  

Samlet utbetaling:  91 825   91 973  



18

MØTER/KONFERANSER/PROSJEKTER

DISTRIKTSKONFERANSEN

Distriktskonferanse over 3 dager holdes annet hvert år det året det ikke er landsmøte. På 
distriktskonferansen møter landsstyret, tillitsvalgte ledere i distriktene og ansatte. I 2019 
ble konferansen holdt på Gardermoen.

Programtemaene var:

• Gjennomføring av 6-årsplan 

• Hvordan skape et godt arbeidsmiljø

• Rolleforståelse

• Spørreundersøkelse relatert til temaene arbeidsmiljø og rolleforståelse

SEMINARER FOR ANSATTE

2019 sto FAL for to to-dagers seminarer for ansatte. 

Vårsamlingen hadde temaene:

• Arbeidsmiljø 

• Varslingsrutiner

• 6-årsplan med utdyping av Demokrati – Dialog – Dannelse

• Ressursportalen syngsammen.no - Presentasjon

• Distriktsvis samarbeid

Høstseminaret fokuserte på:

• Hvordan jobber de daglige lederne – og hvordan styrke samarbeidet på tvers i   
 organisasjonen.

• Kommunikasjon: Hvordan presentere Folkeakademiet?

• Møte mellom styret og de ansatte
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LANDSOMFATTENDE PROSJEKTER:

SYNG UT!

I tidsrommet 3. – 17.  mars gjennomførte Landsforbundet den to ukers landsomfattende 
sangsatsingen «Syng Ut!». Resultatet ble rundt 200 arrangementer for barn, voksne og 
eldre. Mange folkeakademier gjennomførte lokale arrangementer på sykehus, sykehjem, i 
barnehager, skoler og biblioteker, i kommunehus og utendørs.

Totalt fikk flere tusen deltakere oppleve gleden ved å synge med. Flere distrikter 
arrangerte sangturneer. 

”FRA INNVANDRER TIL MEDBORGER”/”SE VERDEN I ØYNENE”

I forbindelse med FN-dagen 24 oktober inviterer landsforbundet hvert år akademiene og 
distriktene til en landsomfattende markering av temaer som kan knyttes opp mot FN-
dagen og Folkeakademiets satsingsområder” Se verden i øynene” og” Fra innvandrer til 
medborger”. Lokallag fra ulike steder i landet gjennomførte spennende arrangementer 
med stor oppslutning. Flere distrikter gjennomførte turneer med temaer knyttet til 
satsingsområdene.

ANNET ARBEID MED 6-ÅRSPLANEN:

Landsmøtet 2018 vedtok ny 6-årsplan for perioden 2019 – 2024 og vedtok «Bygge 
fellesskap» og «Demokratiutvikling – Dialog – Dannelse» som satsingstemaer i 2019 og 
2020. 

Satsingstemaene er grundig presentert i to nummer av medlemsbladet Nøkkelen, og 
6-årsplanen er presentert av sekretaritatets ansatte på de fleste distriktenes årsmøter. 
Distriktene og akademiene har fulgt opp de prioriterte temaene. Distriktsturneer 
har hatt temaer fra satsingsområdene. En rekke akademier har fulgt opp temaene i 
programvirksomheten.
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SANG I ELDREOMSORGEN/SYNGENDE 
ELDREINSTITUSJONER

Sang i eldreomsorgen (SiE) er et av Krafttak for Sangs hovedprogrammer, og 
Folkeakademienes Landsforbund er ansvarlig operatør. SiE har siden 2015, med satsingen 
Syngende eldreinstitusjoner, etablert modeller for å innlemme og systematisere sang 
som en naturlig aktivitet i eldreinstitusjonenes virksomhet og hverdag. Syngende 
eldreinstitusjoner har spesielt fokus på bruk av helsefremmende og trivselsskapende sang 
i hverdagen, fra sang som verktøy i en-til-en situasjoner til allsanggrupper og konserter. SiE 
gir institusjonene støtte i dette arbeidet, i form av kurs og seminarer, faglig materiell, samt 
veiledning. Det er et mål at satsingen skal komme beboere i institusjonene direkte til gode 
gjennom gode, systematiske sangtiltak som kan fremme trivsel og mental og fysisk helse. 

I 2019 hadde Sang i eldreomsorgen 27 syngende eldreinstitusjoner, i fylkene Oslo, 
Akershus, Vestfold, Telemark, Vest-Agder, Møre og Romsdal og Trøndelag. Innholdet 
i kursene som ble holdt på institusjonene er knyttet til omsorgssang, sang som sosial 
aktivitet/allsang og konsertvirksomhet i samarbeid med det lokale musikklivet. Kursene 
blir gjennomført av kursholdere med faglig bakgrunn innen musikk og helse. I tillegg har SiE 
holdt enkeltkurs og fagdager for bl. a Krafttak for sangs syngende kommuner.   

Sang i eldreomsorgen er i sluttfasen i utviklingen av en digital ressursportal med om lag 
120 nyinnspilte sanger, videoforelesninger, artikler, fagstoff og metodikk. Ressursportalen 
vil bli et godt og nyttig verktøy for både institusjoner, hjemmetjeneste, pårørende i 
eldreomsorgen, utøvere, folkeakademier og frivillige organisasjoner som har aktivitet 
rettet mot eldre og institusjoner. Portalen vil bli tilgjengelig for abonnenter våren 2020. 
Grunnet endringer i prosjektledelsen og ønsket om en så omfattende og god ressursportal 
som mulig, ble lanseringen av portalen flyttet fra 2019 til 2020. 
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I januar 2019 ble følgeforskningsrapporten utført av førsteamanuensis Kari Batt-
Rawden (NTNU) publisert. Rapporten viser stor grad av tilfredshet blant deltakerne, 
og at programmet bidrar til en positiv endring når det gjelder trivsel for beboere, 
effektivisering av tjenesten og et bedret arbeidsmiljø for ansatte. Det rapporteres om mer 
skånsomme og lystbetonte stellesituasjoner, både for beboer og personale, samt en bedret 
kommunikasjon mellom beboer og personale. 

Sang i eldreomsorgen er samarbeidspartner for Norges musikkhøgskole/CREMAH om 
rekruttering og brukermedvirkning i det internasjonale forskningsprosjektet HOMESIDE 
et stort EU-finansiert prosjekt som undersøker effekt av musikk- og leseprogram for 
hjemmeboende personer med demens og deres nærmeste. 

Folkeakademiet – gjennom Sang i eldreomsorgen – er også representert i Nasjonalt 
nettverk for sang og eldrehelse og Nordic Network for research in Music and Public Health.

Sang i eldreomsorgen og Krafttak for sang har laget flere filmer om programmet og hva vi 
tilbyr. Filmene er spredt til et stort antall mennesker gjennom sosiale medier. For eksempel 
filmen “Gerd” som omhandler omsorgssang har nådd ut til nesten 1,2 millioner gjennom 
Facebook. 

Foto: Iris Engen Skadal
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EKSEMPLER PÅ DISTRIKTSTILTAK

• FA Hålogaland: Seminar med foredraget «Hele livet en vandrer i naturen – økokritiske lesninger 
i Knut Hamsuns forfatterskap» ved professor Henning Howlid Wærp og «Broen til framtiden», 
videoinnlegg ved Penelope Lea, nestleder i Barnas Klimapanel og tidenes yngste vinner av 
frivillighetsprisen.

• FA Hålogaland: Sirkusskole og klovneforestilling for barn i asylmottak med Cirkus Sibylla. Tilskudd 
fra UDI. «I løpet av tre skoledager har barna lært så mye at de selv kan stå på scenen og vise frem sine 
sirkusnummer. Å se de stå på scenen og blomstre og stråle i seg selv er helt magisk».

• FA Sogn og Fjordane: Sylfest Lomheim på turné i fylket med ulike foredrag om språket vårt, alt fra 
språkhistorie til språkets makt og virke i dagens samfunn. Turnéen startet i Fresvik ungdomshus med 
foredraget «Snakkinga står over skrivinga!».

• FA Sogn og Fjordane: Soft – Engelen fra Kobane. Engasjerende og hyperaktuelt teater om hvor 
sårbart det er å være ei ung kvinne, Rehana, i den pågående konflikten i Syria. Rehana blir stilt overfor 
umenneskelige valg i krigen som har skapt vår tids største humanitære tragedie, der halve befolkninga 
er drevet på flukt.

Framsyninga er en samproduksjon mellom Sogn og Fjordane Teater og Hordaland Teater. 

• FA Hordaland: Hordaland var operatør for Fun Palaces arrangert i Bergen kommune, som handler 
om å bli kjent med og lære av folk i nabolaget. 13 forskjellige hus/palaces ble arrangert, der folk 
samhandlet og ble kjent gjennom kultur, idrett og friluftsliv.

• FA Hordaland: Er samarbeidspartner på de store arrangementene «Kinck-dagane» i Strandebarm, 
«Skjervheimseminaret» og «Kystkulturdagane».

• FA Hordaland: «Oppdrag Mottro». Turné med Linda Eide.

•  FA Rogaland: Ingeniør 4 kids: Turné med kreativt verksted der barna fikk bygge modeller med egne 
hender. Kamau Francis bringer vitenskap, teknologi og ingeniørfaget til barn. Verkstedet hadde en 
miljøvennlig profil, bare resirkulert materiale ble brukt. 

•  FA Agder: Gratis institusjonskonserter tilbys alle sosiale institusjoner i Vest-Agder. Vest-
Agder fylkeskommune og FA Agder har i mange år samarbeidet om dette. Fylkeskommunen stiller 
midler til rådighet. Folkeakademiet har også et mangeårig tilsvarende samarbeid med Kristiansand 
Kulturrullator.

• FA TeVeBu: Foredragsturné med Adil Kahn. Et rått og usminket foredrag om det å passe 
inn. Danseren og skuespilleren Adil Khan brenner for å formidle viktigheten av integrasjon og 
anerkjennelse fra medmennesker.

• FA TeVeBu: Foredrag av Rama Jama, som fortalte sin historie: Fra å være analfabet som 16-åring til 
å ta videregående som privatist på ett år.

• FA TeVeBu: «Gi meg en klovn mens jeg lever» et humoristisk og fandenivoldsk foredrag, fylt med 
selvironi og galgenhumor - en antiflink fortelling, med galskap og skeive betraktninger. Et morsomt 
og annerledes foredrag om å få kreft. og «Jeg fant, jeg fant» (fortellerteater). Begge ved Gunn Inger 
Aareskjold.

• FA Oppland/Hedmark: «Barnet» - kurs med tema for førstegangsgravide med psykolog og forfatter 
Hedvig Montgomery.

• FA Oppland/Hedmark: Hans Olav Lahlum kåserte om den ferske biografien om Reiulf Steen på 
Frivillighetssentralen på Raufoss. 
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• FA Oppland/Hedmark: Kirsti Manum hadde forestilling for de minste med «Bukkene Bruse og 
Den vesle Kalven, og besøkte Hoffsvangen barnehagen på Lena, Vestre Slidre Folkebibliotek og Gran 
bibliotek. 

• FA Oppland/Hedmark: Konserten «Prøysen og Sandbeck» ble sendt på turné med artistene Elin 
Prøysen og Egil Johansson, og de var innom eldreinstitusjoner, biblioteker, m.fl. 

• FA Oppland/Hedmark: Kirsti Maanum og Tore Jørgen Rødølen var på turné i distriktet med 
«Poetisk møte med Jan Magnus Bruheim». De to artistene presenterte Jan Magnus Bruheim sine dikt, 
ledsaget av folketoner og klassiske musikkstykker på fele, cello og nyckelharpe. Bruheim (1914-1988) 
fra Skjåk i Oppland skrev poesi, barnebøker og en roman, og var en av landets fremste lyrikere. 

• FA Viken, Rogaland og Hordaland har tilsammen 7 folkeakademier på institusjon. Folkeakademiene 
står for læring, kulturopplevelser, fysisk aktivitet m.m.

• FA Viken: Prosjekt «Filosofiklubb» bygger på erfaringer gjort i Fa Oppegård ved Fa Finstadtunet. 
Vigbjørn Matre holdt foredrag om erfaringene med filosofiklubber for beboere på sykehjem og andre 
interesserte. 

• FA Viken: Foredrag med Tove Bjørgås over temaet «Hva skjer i USA?» på Litteraturhuset.

EKSEMPLER PÅ AKADEMITILTAK:

Hålogaland:

• Fa Deatnu-Tana: Rundt 100 personer overvar markeringen av frigjøringsdagen i Tana, 
Kransenedleggelse, taler og en flott konsert sto på programmet. Ordfører Helga Pedersen minnet 
om at det er 75 år siden Øst-Finnmark ble befridd av sovjetiske styrker og at Den røde armé nådde 
Rustefjelbma 8. november 1944, og stoppet videre fremrykning vestover. Alle familier har en historie 
fra krigsdagene og krigen er fortsatt noe vi snakker om, sa ordføreren. Arrangementet var i regi av Tana 
historielag og Folkeakademiet.

• Fa Vefsn: Folkeakademiet Vefsn, i samarbeid med Kulturverkstedet og Vefsn historielag, arrangerte 
foredrag om byutviklingen av Mosjøen. Arkitekten og skribenten Peter Butenschøn viste bilder og 
holdt foredrag. 

• Fa Mehamn: Mehamn Folkeakademi driver prosjektet «Ungdomsgarasje for motorinteressert 
ungdom», og fikk i 2019 økonomisk støtte fra Nordkyn Kraftlag. Formålet er å samle motorinteressert 
ungdom og voksne. 

• Fa Bindal: Folkeakademiet Bindal hadde flere intimkonserter i Bindal museum, blant annet med 
Grete Storbæk Eriksen, Elin Furubotn og tidligere Vamp-gitarist Torbjørn Økland, og Paal Sandø 
sammen med Espen Sandø og Ragnhild Glad 

Midt-Norge:

• Fa Frøya: I samarbeid med Frøya bibliotek hentet folkeakademiet ikonmaleren Ola Grønskag til å 
holde foredrag og ikoner og ikonmaling. Ikonbruken har opphav i en tid da folk ikke kunne lese og bilder 
ble brukt i forkynnelsen. Ikonografi var «å skrive med bilder».

• Fa Melhus: Onsdag blir det gjensyn med bokdebutant Kristine T. Hardeberg som leser fra boka «De 
uskyldige». Boka er innkjøpt av Kulturrådet. Medarrangør er Prestegårdslånas venner og det er som 
vanlig gratis adgang og kaffe, te og gjærbakst etter foredraget.

• Fa Surnadal: Markerte FN-dagen 24. oktober. 

• Fa Melhus: Bokbad med Kristine T. Grav Hardeberg, som leste fra og fortalte om boken «De 
uskyldige». Boken er innkjøpt av Kulturrådet.
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• Fa Sandøy: Folkeakademiet Sandøy og Askeladden friteater inviterte til barneteater for barn fra 
alderen to år og oppover, med forestillingen: “Askeladden og gullfuglen”.

• Fa Røros: Folkeopplysningsmøte med tema «Bruk for kunnskap om personvern på nett». Tidligere 
generalsekretær i IKTNorge Per Morten Hoff (opprinnelig fra Røros), som har fulgt IKT næringen i over 
30 år, snakket om nettvett. Foredraget omhandlet hacking, svindelforsøk og identitetstyveri, og tips til 
hvordan man kan beskytte seg. 

Sogn og Fjordane:

• Fa Balestrand og folkebiblioteket sto for programmet «Tyleprat» med Vidar Underseth (fele og 
hardingfele og kongepokalvinner i dans) og Jens Brekke – eneste i landet med fartsbot på nynorsk. I 
tillegg til tyleprat (diskusjon om alt) ble det spill, vossastubber og prat om både hest og Gjest!

• Fa Svanøy: Lovorda satt løst mellom de som opplevde kulturnyskapningen «Soulgangsfunk og 
buskspel». I helga var det hele 12 konserter på Svanøy med et samlet publikumstall på 700. «Vi brukte 
hele sommerferien på planleggingen, men resultatet ble fantastisk bra, slår leder i folkeakademiet 
Halvard H. Lunde fast.

Hordaland:

• Fa Tysnes: «Me skal, ikkje overraskande, eta komle», sier komlepresident i Tysnes komlelag, Rolf 
Simonsen. Mellom 60 og 70 tok turen til den årlige komlefesten, der pensjonister var spesielt inviterte. 
På programmet var også musikkinnslag, historier og kviss. Arrangørar var Tysnes sogelag, komlelaget, 
eldrerådet og folkeakademiet.

• Fa Kvam: Vel 500 personer bidro til verdensdagen for barna søndag. Kvam kulturskule står bak 
det årlige arrangementet, men er på langt nær alene. Skole- og barnehagebarn og frivillige stiller opp. 
Resultatet ble 4 ½ time med sterke farger og smaker. Folkeakademiet støttet arrangementet.

• Fa Åsane: Internasjonal kafé. 

 

Rogaland:

• Fa Time: Foredrag med tidligere redaktør Tom Hetland onsdag. Etablerte styringsparti i mange 
europeiske land er under sterkt press. Alternative politiske krefter er på frammarsj. Mistilliten til 
politikere er stor. Autoritære krefter vinner fram. Folkelige protester dukker opp. Er demokratiet i ferd 
med å spille fallitt? Eller er dette en turbulent overgangsperiode der demokratiet må fornyes, finne svar 
på nye spørsmål og lytte til grupper som ikke er blitt hørt?

• Fa Time: Professor Bjørn Kvalsvik Nicolaysen holdt foredraget «Stat og kyrkje i Frankrike: Notre-
Dame-brannen som symptom og symbol på vanskane med å praktisere sekulærstaten» i Time bibliotek. 

Agder:

• Fa Risør: Azizullah Azizi, flyktet fra Afghanistan, et land der ordet menneskehet, fred og likhet ikke 
finnes, da han var 15 år. Han var ensom og måtte ta alt ansvar selv på den farlige flukten gjennom 12 
land. For å få med ungdom som kanskje strir med lignende problemer eller som bare ønsker å høre Aziz 
egen historie, har folkeakademiet besluttet at alle under 18 år kommer gratis inn. Samarbeidspartner 
er Risør bibliotek.

• Fa Valle: Sentrumsfrokost på Setesdalsfestivalen med konsert med Gard Nergaard og Michael 
Krumins.

• Fa AKA: Gospel- og soulkonsert med Solveig Andersen og Elisabeth Fjalsett i Fjære kirke. 

• Fa Farsund: Med 170-180 publikummere viste lokalhistoriker Terje Skjoldal bilder fra gamle 
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Farsund og Lista. Etterpå var det konsert med bandet KuVadis fra Lyngdal. 

TeVeBu:

• Fa Vinje: Politisk holmgang på Vinjehuset. Bjørn Bø, kjent fra NRK, ledet debatt med alle 
listetoppene som stilte til valg i Vinje. Folkeakademiet i Vinje har siden 70-tallet arrangert politisk 
holmgang før kommunevalg, og i 2019 fikk alle tilsendt spørsmål om kulturlivet i kommunen. 
Spørsmålene var utarbeidet av NOKU (norsk kulturforum) som ønsker å sette mer fokus på kultur i 
valgkampen. 

• Fa Vinje: 40 barn deltok da Folkeakademiet arrangerte eventyr-verksted, med «Viking» som 
tema. Etter kreative timer, fikk de servert lørdagsgrøt til lunsj. Arrangementet var et samarbeid 
mellom Folkeakademiet, frivillighetssentralen i Vinje, skolen og biblioteket i Vinje, og ble støttet av 
Sparebankstiftelsen. 

• Fa Nedre Eiker: Folkeakademiet samarbeidet med Nedre Eiker bibliotek om en rekke 
arrangementer: Klovner, hjerneforskere, litterære konserter og rosedyrking, i tillegg til forfattermøter 
med bl.a. Olaug Nilssen, Reidar Miller og Øyvind Berg. Kjente psykologen og familieterapeuten Sissel 
Gran holdt foredrag.  

• Fa Sandefjord: Folkeakademiet Sandefjord, i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening, 
Sandefjord Frivillighetssentral og Fønix, markerte FN-dagen 24. oktober med musikk, catwalk med 
ulike folkedrakter, filmvisning om FNs historie og bærekraftig utvikling og andre innslag, Pournima Patil 
var konferansier sammen med Samiullan Ibadi. 

Oppland-Hedmark:

• Fa Land: Visekeveld «Prøysen for to». 

• Fa Gausdal: Konsert med Per Husby og Kjetil Skaslien, arrangert i samarbeid med Gausdal 
frivilligsentral og Bødal Bygdahus. Konserten hadde et stort repertoar av gamle stubber, sanger og 
dansemusikk.  

• Fa Kongsvinger: Trylleshow med Davido. 

Viken:

• Fa Grorud/Stovner: Historiker Anne Minken holdt foredrag om Skogfinnene som etablerte seg i 
Sverige og Norge i ca. 1575-1600. Området ble kjent som Finnskogen. 

• Fa Sørum: Skrivekurs med Eva Løfsgaard og Kirsti Kinsarvik. Eva Løfsgaard er født i 1927, og 
hennes første bok kom først i 2014 – så det er aldri for sent å starte som forfatter. 

• Fa Hellerud: Førjulskafé på Tveten gård «Hverdagen i julestria». Elin Furubotn underholdt med 
juleallsang.  
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Folkeakademiet vedtok i 2018 en ny 6- årsplan «Kultur der du bor/bur»

Kapittel 3 omhandler organisasjonsutvikling, og har definert følgende målsettinger: 

• Folkeakademiet som landsomfattende organisasjon og etablering av nye folkeakademier.

• Styrking av folkeakademiene

• Opplæring av tillitsvalgte og ansatte

• Medlemspleie og -rekruttering

• Synliggjøring av organisasjonen

• Kommunikasjon – ekstern og intern

• Samarbeid med andre organisasjoner

ETABLERING AV NYE/STYRKING AV EKSISTERENDE AKADEMIER

Folkeakademiene opplevde i mange år reduksjon i antallet folkeakademier. En målrettet satsing på 
organisasjonsbygging rettet mot dette, førte til at antallet akademier 2014 til 2017 økte i antall.  Å 
etablere og få nye akademier til å fungere godt, krever langsiktig og systematisk arbeid og kontinuerlig 
oppfølging. Det er også viktig å følge opp eksisterende lag, for å hindre at disse blir lagt ned. Å sikre 
nyrekruttering i styrer og å opprettholde en interessert personlig medlemsmasse, er viktig i så måte. 
I 2018 gikk antallet akademier ned, mens 2019 viste oppgang igjen. Det er et mål at oppgangen skal 
fortsette. 

En viktig faktor for at et akademi skal fungere godt, er stabil økonomi. Landsforbundet prøver å påvirke 
Kulturdepartementet og stortingspolitikere for å få en økning i statsbevilgningen. Distriktsstyrene 
og DL-ene arbeider for å bedre vilkårene både for eget distrikt og for akademiene. Det samme gjør 
lokalakademiet både gjennom å lage gode arrangementer for publikum og ved å søke midler der det er 
mulig, f.eks. lokale banker og egen kommune.

FELLES MEDLEMSSYSTEM

Folkeakademienes Landsforbund etablerte i 2019 et felles medlemssystem for organisasjonen. Målet 
er å gjøre det enklere for akademiene å holde rede på antall medlemmer, oppfordre til rekruttering av 
medlemmer, samt få gode databaser for rekruttering av nye styremedlemmer. 

Det nye medlemssystemet gjør det også enklere å få oversikt over hvilke folkeakademier som er 
“hvilende”, aktive, hvilke som   er godt fungerende og hvilke som sliter.

SYNLIGGJØRING

Sekretariatet jobber aktivt med synliggjøring av organisasjonen. Organisasjonen ansatte ny 
kommunikasjonsrådgiver, og har etablert redaksjonskomiteer for medlemsbladet og nettsidene. Dette 
arbeidet vil fortsette i tiden fremover, og følge hele 6-årsplanen.

DIGITALISERINGSPROSESS 

Den største satsingen for Folkeakademienes Landsforbund for 2019 var etablering av et 
internettbasert medlemssystem felles for hele organisasjonen. Det ble arbeidet for å få lagt 
inn medlemslister og korrigere disse og å lage gode opplærings- og veiledningsrutiner for alle 
medlemsansvarlige på lokalt- og distriktsnivå.

Å forbedre organisasjonens rutiner er prioritert. Høsten 2019 ble det etablert en arbeidsgruppe som 
arbeider videre med dette. Mye er allerede digitalisert av retningslinjer, vedtekter, søknadsskjema m.m. 

ORGANISATORISK ARBEID
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og ligger tilgjengelig på Folkeakademiets nettsider. Den interne rapporteringen er imidlertid fortsatt 
delvis manuell. Gruppen vil søke å forenkle og digitalisere rutinene, både for å frigjøre administrative 
ressurser og for å forenkle arbeidet for tillitsvalgte.

VILKÅR FOR ANSATTE

Folkeakademiet har et sterkt og levende organisasjonsdemokrati, der medvirkning fra ansatte 
står sentralt. Virkemidler er eksempelvis at ansatte deltar på seminarer og konferanser, en 
«åpen dør» politikk hos ledelsen og ansatterepresentasjon i landsstyret. Både HMS-plan og 
kompetansehevingsplan er utarbeidet.

I tillegg til landsstyrerepresentasjon har ansatte valgt tillitsvalgt og verneombud.

MOMSKOMPENSASJONSORDNINGEN:

På vegne av alle nivå i organisasjonen utarbeider og sender landsforbundet hvert år søknad om 
momskompensasjon til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

KULTURMAGASINET NØKKELEN:

I 2019 ble det utgitt to nummer av kulturmagasinet «Nøkkelen. Redaktør for Nøkkelen, Hans Petter 
Wiken, ble ansatt som kommunikasjonsrådgiver mai 2019.

KULTURMENYEN: 

Folkeakademiets nettdatabase for artister og foredragsholdere er tilgjengelig for arrangører, 
kunstnere/ kulturarbeidere og andre interesserte. 66 utøvere er representert i Kulturmenyen og 
antallet er økende.

KVALITETSSIKRING:

I flere år har Folkeakademiet arbeidet målrettet med å bygge et godt kvalitetssystem i organisasjonen: 
Dette gjelder deriblant et HR-system med personalpolitisk plan, HMS-plan, kompetanseplan, rutiner 
for ansettelser, fadderordning, introduksjonsplan for nyansatte, forenkling av rapporteringsrutiner 
mm. Dette har som konsekvens økt profesjonalisering, bedre styring og tidsparing. I 2019 hadde 
organisasjonen en del endringer i både antall ansatte og nye ansikter i etablerte stillinger, og rutinene 
ble satt på prøve. Arbeidet fortsetter for å sikre en god implementering og oppdatering.

SAMARBEID MED ANDRE:

Folkeakademiet arbeider sammen med andre kulturorganisasjoner både for å profilere organisasjonen 
og for å påvirke kulturpolitikken – særlig den delen som angår de frivillige kulturorganisasjonene. Disse 
har i mange år vært tapere i kampen om offentlige midler, både på nasjonalt, fylkes- og kommunalt nivå. 

Folkeakademiet engasjerer seg derfor allianser/organisasjoner som Kulturalliansen, Krafttak for sang, 
Frivillighet Norge, Norsk musikkråd og Norsk kulturforum (NOKU).
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HØRINGER/UTTALELSER/POLTIKERMØTER

SLUTTORD

ANNET

• Høringer om statsbudsjettet på Stortinget

• FAL deltok på høring i Familie- og kulturkomiteen. Innspill ble utarbeidet og sendt 
komiteen.

• FAL deltok på høring i Helse- og omsorgskomiteen. Innspill til komiteen ble utarbeidet 
og sendt komiteen.

FAL har deltatt på flere samlinger i Kulturalliansen med nasjonale kulturpolitiske temaer.

Generalsekretæren er nestleder i Krafttak for sangs styringsgruppe. Han sitter også i 
arbeidsgruppa som har utredet sak om ny organisering av Krafttak for sang.

Faglig leder i eldreomsorgen har hatt innlegg på flere internasjonale og nasjonale 
konferanser.

Sang i eldreomsorgen bidrar i rekrutteringen til forskningsprosjektet HOMESIDE. Faglig 
leder er leder for den norske PPI-gruppen (Public and patient involvement) og er medlem i 
den internasjonale PPI-gruppen. 

Folkeakademiets distrikts- og lokalorganisasjoner har et omfattende nettverk i 
lokalmiljøene.

Nettverket består av personlige medlemmer, organisasjonsmedlemmer og av kontakter 
mange steder der det ikke finnes lokale akademier. 

Folkeakademiet har et stort vekstpotensial. De siste årene har antallet lokale akademier 
økt. Dette på tross av at den statlige bevilgningen har stått stille. Med flere akademier vil 
vi nå enda flere mennesker rundt om i det vidstrakte Norge. Langt fra alle har anledning 
til å dra til byer eller større steder for å få gode kultur- og kunstopplevelser eller for å få 
påfyll av kunnskap. Folkeakademiet gir mennesker i alle aldre, i barnehager, skoler eller 
institusjoner, - et tilbud der de bor. 

Med økte inntekter og økt statsbevilgning kan mange flere få gleden av slike opplevelser.


