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Landsmøte 2022

18.-19. juni 

Program og sakspapirer



Program Folkeakademiets landsmøte 2022 
Bergen 18. – 19. juni 

Ved ankomst: Sjekk inn på hotellet og registrer deg 

Fredag 17. juni 

16:00 og utover: Registrering 

19.00: Tapas middag med lyttelos – «Kunsten å lytte» 

Laurdag 18. juni 

0700: Frukost 

0900:  Velkommen og opning av Landsmøte 

0930: Landsmøte 

2022-1 Konstituering – landsstyreleiar Ingvild Berrefjord 
2022-2 Årsmeldingar 2020-2021- kommunikasjonsrådgjevar Hans Petter 
Wiken 
2022-3 Årsrekneskapane 2020-2021 – organisasjonsrådgjever med 
økonomiansvar Hanna Sønsteby 

1115: Debatt/samtale: «Frivillighetens rolle i samfunnet – Samfunnsutvikling 
nedenfra og opp». 

Debattdeltakare: Victor Norman (samfunnsøkonom, tidligere professor og 
rektor ved Norges Handelshøyskole, arbeids- og administrasjonsminister i 
Bondevik II-regjeringen), Vincent Mrimba (kulturdirektør i Bergen), Ingrid 
Solstrand (Bærekraftige liv), Siri Emble Risnes (Folkeakademiet Hyllestad 
i Sogn og Fjordane). 
Ordstyrar: Kjærsti Evjen Gangsø (dagleg leiar i Studieforbundet Kultur og 
tradisjon). 

1230 Lunsj 

1330: Moglegheiter for Folkeakademiet gjennom Studieforbundet Kultur og tradisjon 
Kjersti Evjen Gangsø (Dagleg leiar Studieforbundet Kultur og tradisjon). 



 
 
1415:  Landsmøte (forset)  

 
2022-4 Arbeidsplan 2022-2023 med budsjett, generalsekretær Bjørge Aase 

 
1730: Programmet avsluttes for dagen 
 
1900: Festmiddag med program undervegs 
 
 
 
Søndag 19. juni 
 
0700: Frukost 
 
0900: Opning  
 
0910:  Landsmøte (forset) 

 
2022-5 Vedtektsendringar – leiar vedtektskomiteen Jan Kløvstad 
2022-6 Val av landsstyre, vedtektskomité og valkomité, leiar valkomiteen Olav 
Skeie 

 
1230: Landsmøte avslutning 
 
1230: Lunsj og avreise 
 
Etter lunsj: Tilbud om å bli bedre kjent med Bergen  
 



 
 

 

Sakspapir for landsmøtet i Folkeakademienes Landsforbund. 
 
Bergen 18. og 19. juni 2022 
Møtestart: Laurdag 18. juni kl. 09:00 
Møteslutt: Søndag 19. juni kl. 12:30 
 
Saksliste: 
01/22: Konstituering med val av møteleiarar, komitear og 3 personar til å skrive under landsmøteprotokollen 
02/22: Årsmelding 2020 og 2021  
03/22: Rekneskap for 2020 og 2021 med revisjonsmeldingane 
04/22: 2-årsarbeidsplan med budsjett 
05/22: Revisjon av vedtektene 
06/22: Val av landsstyre 
07/22: Val av vedtektskomité 
08/22: Val av valkomité 
 
Opning/velkomen 
 
1/22: Konstituering med val av møteleiarar, fullmaktskomité på tre personar, tre personar til å skrive under 
landsmøteprotokollen og teljekorps. 
 
Framlegg til vedtak:  
Landsstyrets forslag til møteleiarar vert vedteke.  
Møteleiar tek over møteleiinga. 
 
Framlegg til vedtak: 
Landsstyrets forslag til fullmaktskomité vert vedteke. 
 
Framlegg til vedtak: 
Landsstyrets forslag til personar til å underskrive møteprotokollen vert vedteke.  
 
Framlegg til vedtak:  
Landsstyrets forslag til teljekorps vert vedteke. 
 
2/22: Årsmelding 2020 og 2021  
Kommunikasjonsrådgjevar Hans Petter Wiken legg fram årsmeldingane for landsmøtet.  
I årsmeldingsdokumenta er det lagt vekt på å få fram sentrale sider ved verksemda. Oppsummert synleggjer 
meldingane både eit variert aktivitetsmangfald og ein imponerande aktivitet, sjølv i ei tid prega av covid-19.  
 
Framlegg til vedtak: 
Landsmøtet vedtek årsmelding for 2020 for Folkeakademienes Landsforbund. 
Landsmøtet vedtek årsmelding for 2021 for Folkeakademienes Landsforbund. 
 
03/22: Rekneskap for 2020 og 2021 med revisjonsmeldingane 
Landsforbundets rekneskap for 2020 og 2021 er revidert av LST Revisjon AS, Kolbotn.  
Revisor har ikkje merknader til rekneskapen eller verksemda. 
Organisasjonsrådgjevar med økonomiansvar Hanna Sønsteby gjennomgår rekneskapen for landsmøtet. 
 
Framlegg til vedtak: 
Landsmøtet vedtek rekneskap for Folkeakademienes Landsforbund for 2020.  
Landsmøtet vedtek rekneskap for Folkeakademienes Landsforbund for 2021.  
 
04/18:  2-års arbeidsplan med budsjett 
Generalsekretær Bjørge Aase legg fram to-års arbeidsplan med budsjett. 
Landsforbundet sentralt vil setje av midlar til dei prioriterte satsingsområda.  
 
Framlegg til vedtak: 
Landsmøtet vedtek 2-års arbeidsplan med budsjett.  
Også distrikta og dei lokale folkeakademia må setje av midlar til verksemda innanfor planområda. 
 
05/22 Revisjon av vedtektene 
Landsstyret fremjar forslag til justering av vedtektene for alle organisasjonsnivå.  
Framlegget som no ligg føre har vore handsama av vedtektskomiteen og landsstyret.  
 



 
 

 

Framlegg til vedtak: 
Landsmøtet godkjenner framlegg til vedtektsendringar.  
Vedtektsendringane trer i kraft umiddelbart etter at møteprotokollen er godkjent. 
 
07/22: Val av landsstyre  
Valkomiteen legg fram innstillinga. 
  
Fremlegg til vedtak av styreleiar: 
Landsmøtet velgjar Ingvild Berrefjord (Innlandet) til styreleiar i 2 år. 
 
Fremlegg til vedtak av nestleiar: 
Landsmøtet velgjar Kathrine Fosshei (Hålogaland) til nestleiar i 2 år. 
 
Framlegg til vedtak av styremedlemmar:  
Landsmøtet velgjar øvrige styremedlemmar som angitt nedanfor: 

• Styremedlem: Knut-Einar Wold (Viken)    attval  - 4 år 
• Styremedlem: Rolf-Atle Kristoffersen (Rogaland) (tidl. varamedl.) ny  - 4 år 
• Styremedlem: Signe Marie Kittelsaa (TeVeBu)     ny - 4 år 
• 1. varamedlem: Helene Myklemyr Bolstad (Sogn og Fjordane)   ny - 2 år 
• 2. varamedlem: Kjell Hammervold (Rogaland)    ny - 2 år 
• 3. varamedlem: Aud Selboe (Midt-Norge)    ny - 2 år 

08/22: Val av vedtektskomité 
Valkomiteen leiar legg fram innstillinga. 
 
Framlegg til vedtak av vedtektskomité: 
Landsmøtet velgjar vedtektskomité som angitt nedanfor: 

• Leiar:  Jan Kløvstad (Agder)      - attval – 2 år 
• Medlem:  Aina Johnsen Rønning (TeVeBu)    - attval – 2 år 
• Medlem:  Mona Majgaard (Viken)     - attval – 2 år 

 
09/22: Val av valkomité      
Valkomiteens leiar legg fram innstillinga. 
 
Framlegg til vedtak av valkomité: 
Landsmøtet velgjar valkomité som angitt nedanfor: 

• Leiar:  Ellen Stavlund (Viken)   
• Medlem:  Tone Tennfjord (Hordaland)   
• Medlem:  Jens Christian Berg (Hålogaland) 
• 1. varamedlem: Ali Kuluman (Viken)   
• 2. varamedlem: Ingvar Kolnes (Agder) 
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2020 ble annerledesåret 
–  også for 
Folkeakademiet. 

Pandemien introduserte 
tematikk folkeakademiene 
ikke har møtt siden 1800- 
og 1900-tallet: Smittevern, 
sosial isolasjon, nasjonal 
solidaritet i en global 
krisesituasjon og en ukjent 
fiende: Covid-19. 
 
Da Covid-10 traff samfunnet 
traff det også oss. 
Folkeakademiet har mange 
frivillige i risikogruppen, vi 
samarbeider tett med kunst- 
og kulturmedarbeidere 
over det ganske land, og 
vi jobber nært opp mot 
sårbare samfunnsgrupper. 
Vi er stolte av å kunne 
si at midt oppe i denne 
utfordrende situasjonen 
har vi klart å snu oss rundt, 
møte utfordringene og 

tilby kulturelle alternativ 
som har bidratt til å gjøre 
hverdagen bedre for de 
mange som har vært 
sosialt avsondret, det 
være seg hjemmeboende 
eller på institusjon. Våre 
ansatte og frivillige har 
holdt ut en utstrakt hånd 
i sine lokalsamfunn, stått 
smittevakt, arrangert 
digitale kulturtilbud og har 
til enhver tid jobbet aktivt 
innenfor rammene og 
begrensninger forårsaket av 
pandemien. 

Våre frivillige og ansatte 
har vist et imponerende 

engasjement og kreativitet, 
og fortjener honnør for den 
innsatsen de har gjort. Vi 
er stolte over våre frivillige,  
spesielt siden vi har falt 
utenom de fleste støtte- og 
tilskuddsordninger opprettet 
for kultursektoren i 2020. I 
denne årsrapporten kan du 
lese mer om hvordan vi har 
løst samfunnsoppdraget 
vårt, og hvilke resultater 
våre frivillige har oppnådd. 

2020 ble året i 
forandringens tegn også 
internt i organisasjonen. 
Folkeakademiet har startet 
en strategisk gjennomgang 
av organisasjonen.
Vi ønsker å være en 
organisasjon som leverer 
godt i forhold til vårt 
samfunnsoppdrag, og 
bistår de frivillige – også i 
framtida. Vi ønsker å utvikle 

organisasjonen, slik at vi 
kan bidra til folkeopplysning 
og forsterking av det 
norske demokrati i 
årene som kommer. Et 
samfunnsoppdrag som 
desverre igjen er blitt 
høyaktuelt. 

Årsmeldingen 
dokumenterer at 

Folkeakademiet på 
en god måte oppfyller 
Kulturdepartementets og 
landsforbundets mål for 
virksomheten - til tross for 
et år fylt av utfordringer og 
nedstengning. 

Oslo 24. februar 2021 

INNLEDNING

Ingvild Berrefjord
Styreleder

Kathrine Fosshei 
Nestleder

Torbjørn Heitmann Valum 
Styremedlem

Eivind Helland
Styremedlem

Jan Kløvstad
Styremedlem

Aud Jorunn Hakestad 
Styremedlem

Knut Einar Wold 
Styremedlem

Siw Johannessen 
 Styremedlem/ 
Ansattrepresentant

Trygve Eliassen 
1.  vara

Øyvind Sporild 
2. vara

Rolf-Atle Kristoffersen 
3. vara

Styreleder 
Ingvild Berrefjord
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Folkeakademiet 2020

Folkeakademiet 1916

“Dannelsesbegrepet som inneholder kunnskap og kritisk refleksjon er viktigere enn 
noensinne. […] Å spre kunnskap, dannelse, å ha et kulturliv gjør borgere til deltagere. […] 
Slik bygges broer, fellesskap og en trygg nasjonal identitet.”

- Fra Landsmøtets resolusjon 2020
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SENTRALE HOVEDMÅL FOR 2020 
På landsmøtet i 2018 vedtok Folkeakademiet ny 
handlingsplan. Planen,  ”Kultur der du bur” gjelder for årene 
2018 til 2024. For perioden 2018-2020 ble følgene tema 
prioritert: 

• Demokrati – dialog – dannelse
• Bygge fellesskap

Folkeakademiet har i tråd med dette fokusert på: 

Å bygge lokal identitet og styrke lokalsamfunnene gjennom 
lokalakademienes kultur- og opplysningsarbeid og 
turnévirksomhet.  

Gjennom distriktenes turnevirksomhet bidra til kunnskap og 
bevissthet om kulturarven vår, styrke den offentlig debatt 

og gi folk i desentraliserte strøk mulighet for deltagelse i 
kulturlivet.  

Folkeakademiet støtter  Kulturdepartementets 
satsing “Krafttak for mangfold”, da dette er ett av våre 
satsingsområder i handlingsplanen for 2018-2024.

Å fremme integrering og opplevelsen av å høre til i 
lokalmiljøet, gjennom tiltak som ”Se verden i øynene”, ”Fra 
innvandrer til medborger” - tiltak som skaper identitet og 
tilknytning.  

Å formidle kvalitetstilbud til barn/unge, voksne/eldre og 
beboere på institusjon, gjennom ”Framtiden tilhører de 
unge”, ”Visst virker kultur” og ”Sang i Eldreomsorgen”.  

Forvalter statsmidlene godt – også 
i et kriseår som 2020         

Har klart å opprettholde 40-50% 
aktivitet  i et år hvor samfunnet har 
vært nedstengt i lengre perioder 

Har skapt nye plattformer og 
alternative arrangement som har 
nådd ut til folk under pandemien 

VIRKSOMHETENS FORMÅL 
Statistikkresultat og aktivitetsoversikt viser at Folkeakademiet ...

2019 2020

Kulturdepartementets bevilgning: 8 550 000 8 550 000
Til distriktene/akademienes drift og programvirksomhet: 2 487 600 2 197 102 
Prosjekt og diverse tiltak: 116 110 128 730 
Medarbeiderkurs:    46 998 10 280 
Til drift Folkeakademienes Landsforbund 5 899 292 6 213 888 
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Mildrid Kjenstad Holst ble intervjuet og filmet av Frivllighet Norge i Verdal. 
Se filmen her: http://bit.ly/3teRiRb (Foto: Marius Sørhus)

Mildrid Kjenstad Holst fra Folkeakademiet i Verdal var en av seks finalister til Frivillighetsprisen 
2020, som til slutt gikk til Turid Abelsen fra Sortland. De siste 20 årene har Mildrid bygget et bedre 
lokalsamfunn i Verdal gjennom å bruke lokalakademiet til integrering, kulturopplæring og kulturformidling. 
Mildrid arrangerer også konserter for syke og demente på institusjon, og dette har vært spesielt viktig i 
en tid med isolasjon og besøksforbud.  
 
Frivillighetsprisen deles ut av Frivillighet Norge, Kulturdepartementet (Norge) og Norsk Tipping på den 
årlige  Frivillighetens dag. 

MILDRID PÅ PALLEN
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NETTVERK 
Folkeakademiet var i 2020 tilsluttet 
Frivillighet Norge, Krafttak for Sang, Norsk 
kulturforum (NOKU), Studieforbundet 
kultur og tradisjon, Norsk musikkråd, 
Kulturalliansen og Hovedorganisasjonen 
Virke. 
Sang i eldreomsorgen (SiE) er 
samarbeidspartnere med Norges 
Musikkhøyskole og Center for Research in 
Music and Health (CREMAH). SiE er også 
med i Nasjonalt nettverk for sang og helse 
og Nordic Network for research in Music 
and Public Health,
Paraplyorganisasjonene hadde 
en viktig funksjon i 2020, da disse 
samlet inn informasjon fra sine 
medlemsorganisasjoner og svarte på til 
dels korte høringsfrister hos myndighetene 
rundt tilrettelegging for både det 
profesjonelle og det frivillige kulturlivet.  
Folkeakademiet sentralt engasjerte 
ansatte, akademier og distrikter, til 
å kartlegge sin virksomhet både på 
økonomi og aktivitetsnivå. Takket 
være innspill fra våre akademier og 
andre medlemsorganisasjoner i disse 

paraplyene, fikk myndighetene lagt frem et 
bilde av våre utfordringer.  
Folkeakademiet har styreplass i Krafttak 
for Sang og møtende varaplass i styret til 
Kulturalliansen. 

POLITISK ARBEID 
Frivillighet Norge arrangerte politisk 
verksted i februar 2020, med kurs om 
politisk lobbyering og speed-date med 
de politiske partiene. Folkeakademiet 
deltok og snakket med samtlige politiske 
partier og diskuterte økonomiske 
rammer for organisasjonen generelt, og 
økonomisk forutsigbarhet for den lokale 
kulturfrivilligheten spesielt.  

Folkeakademiet deltok i åpne høringer om 
Statsbudsjettet 2021:  

Høring for kultur- og familiekomiteen:
  
• Folkeakademiet ønsket 

stimuleringsordninger for det frivillige 
kulturfeltet og minstegrensen på kr. 
25.000 må fjernes.  

• ”Det er vår tur nå!” - ønske om å bli 

flyttet fra Norsk Tippings overskudd 
og til(bake til) Statsbudsjettet, 
samt krav om økt tilsagn og årlig 
indeksregulering av tilsagnet. 
 

• Støtte til Frivillighet Norges krav om 
full momskompensasjon for frivillige 
organisasjoner.  
  

• Bekymring rundt lavere tilskudd til 
voksenopplæringen.   

  
Høring for helse- og omsorgskomiteen 
sammen med Krafttak for Sang: En 
redegjørelse av helseeffekten ved bruk av 
musikk for eldre. 

KULTURPOLITIKK PÅ AGENDAEN 
I desember 2020 deltok Folkeakademiet 
på et informasjonsmøte hos Norsk 
Kulturforum (NOKU). De ønsker å 
etablere en kulturpolitisk arena i juni 2021, 
“Kulturytring Drammen”2, og inviterte 
kulturorganisasjonene til diskusjon og 
gjennomgang av tematikk. Folkeakademiet 
ønsker å delta, og dette arbeidet fortsetter 
i 2021.  

POLITISK ARBEID OG NETTVERK
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Folkeakademiet har akademier overalt i 
Norge. Fra de store byer og inn i de minste 
bygder gir Folkeakademiet kulturtilbud 
”der ingen skulle tru at nokon kunne bu” - 
eller kultur der du bur! Målsettingen er at 
kulturopplevelser ikke skal være dyrt eller 
bare for folk som bor sentralt, men være 
tilgjengelig for alle.  

Forskning viser at kultur og frivillig arbeid 
har helsefremmende effekter1. Dette har 
vært tydelig i 2020, hvor koronapandemien 
stengte samfunn ned, og gjorde sårbare 
i samfunnet enda mer sårbare. Alt fra 
enslige eldre, beboere på asylmottak, 
barn og familier, isolerte studenter og 
innvandrere uten lokale nettverk ble 
mer utsatt for ensomhet og utenforskap. 
Fysiske begrensninger utgjorde dermed 
også en risiko for psykisk helse.  

Nedstengningen våren 2020 viste hvor 
mye vi setter pris på kulturarrangementer 
og hvor viktige de er i vår hverdag. 
Koronapandemien gjorde at de fleste 
kulturarrangører måtte tenke nytt 
rundt formidling, og Folkeakademiet 
var intet unntak: arrangementene 
forsvant en etter en. Pubquiz, konserter 
på eldreinstitusjoner, foredrag på 
samfunnshuset, dukketeateret på 

1 Artikkel: “WHO-rapport: Kultur som helsefremmende og forebyggende tiltak”, 11. november 2019: “Rapporten finner bevis på kulturens evne til å fremme 
god helse og forebygging av en rekke mentale og fysiske helsetilstander, samt behandling eller håndtering av akutte og kroniske tilstander som oppstår i hele 
livsløpet.” (http://bit.ly/3rzxNkP). WHOs nettside med full rapport: https://bit.ly/3p3WOmk  

Artikkel: ”Frivillig arbeid kan gi helseboost”, 16. september 2016: http://bit.ly/3cPkkkO

biblioteket. Folkeakademiets kjerneaktivitet 
ble stengt ned, og lokalkulturen forsvant 
helt eller delvis. Til tross for at det så mørkt 
ut har Folkeakademiet snudd seg rundt 
og arrangert digitale foredrag og konserter 
– for første gang siden Folkeakademiets 
spede start i 1885! Fysiske arrangementer 
ble gjennomført innenfor de gjeldene 
retningslinjer for smittevernhensyn.  

Under finner dere utvalgte eksempler 
på aktivitet i våre satsingsområder: 
Folkeopplysning og kultur der du bur, Eldre 
og helse, Fra innvandrer til medborger – 
integreringstiltak, og Klima og miljø.    

FOLKEOPPLYSNING OG KULTUR 
DER DU BUR  
Folkeakademiet er en organisasjon som 
er opptatt av robuste og inkluderende 
nærmiljø i en større verden med 
sunne, samfunnsoppbyggende verdier.  
Grunntanken rundt folkeopplysning er å gi 
folk kunnskap til å gjøre egne valg og bidra 
til demokratiutviklingen. Folkeakademiet 
bruker kultur til å inkludere gjennom 
å bygge felleskap og slik motvirke 
utenforskap. Vi er opptatt av å skape 
arenaer for de gode kulturopplevelsene, 
men også legge til rette for refleksjon 
og diskusjon, og gi muligheter for flere 

stemmer å bli hørt.  

Folkeopplysning og demokratibygging går 
for oss sammen med vakre, morsomme og 
bevegende kulturopplevelser.  Formidling 
av viktige temaer for sivilsamfunnet er en 
naturlig del av vårt samfunnsoppdrag. 

Arrangementer før nedstegningen 
Akademiene og distriktene hadde god 
vind i seilene i forkant av koronaen, og i 
månedene januar, februar og delvis mars 
ble det organisert en rekke spennende 
turnéer og arrangementer: 
  
• Folkeakademiet Mehamn inviterte til 

solfest i januar, en feiring av lystiden i 
emning. 

• Folkeakademiet Telemark Vestfold 
Buskerud (TeVeBu) sendte 
krimforfatteren Hanne Kristin Rode på 
turné.

• Distriktene Agder og Rogaland holdt 
arrangementer med psykologen 
Hedvig Montgomery i Farsund og 
Klepp. 
I Tvedestrand var Folkeakademiet 
Holt hovedarrangør av Hans Olav 
Lahlums kriminalfestival.     

• I Agder og Tevebu turnerte 
kunsthistoriker Tommy Sørbø med 

”VISST VIRKER KULTUR” 
 - Folkeakademiets satsingsområder med noen gode eksempler 
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foredraget ”Kunsthistorien på seksti 
minutter”.  

• I Folkeakademiet Sogn og Fjordane 
var musikerne Tøge Talle og 
Ole Henrik Moe på turné med 
Draumkvedet.  

• Folkeakademiet Vestre Toten inviterte 
til markering av Kjell Aukrust 100 år.  

• Folkeakadmiet Deatnu Tana holdt 
fram med sin minifilmfestival med 
aktuelle filmer som ellers ikke blir vist.  

• Folkeakademiet Åmli inviterte 
politiker Øystein Djupedal som holdt 
foredraget “Demokrati under press”. 

Digitale arrangementer 
Da nedstegningen ble innført bød det 
umiddelbart på store utfordringer for 
våre akademier og distrikter. Løsningen 
for mange ble å satse på digitale 
arrangementer. På dette området var noen 
akademier raskt ute, som:  

• Folkeakademiet Kongsvinger 
som i april støttet “Blå Caps” -  et 
direktesendt digitalt improteater, i 
samarbeid med lokalavisa Glåmdalen.  

• Distriktet TeVeBu omgjorde en fysisk 
planlagt turné med Sylfest Lomheim til 
et digitalt arrangement i april: “Sylfest 
Lomheim “Frå bil til korona - ei reise i 
nyord frå 1900 – 2020”.  

I mai ble det gjennomført en rekke digitale 
arrangementer, og det ble mulig å holde 
noen begrensede arrangementer fysisk. 

• Folkeakademiet Agder arrangerte 
“Sirkusprinsessa og hemmeligheten”, 
en interaktiv forestilling for barn fra 
3-8 år.  

• Folkeakademiet Rogaland med Klepp 
bibliotek hadde gratis nettforedrag 
med Sylo Taraku med temaet 
“Frihetskampen i islam”.  

• Folkeakademiet Vest støttet Digital 
torgdag i Bergen.  

• Folkeakademiet Innlandet filmet og la 
ut foredrag med psykiatrisk sykepleier 
Bård Langseth om psykisk helse blant 
barn og ungdom på sosiale medier.  

Utover sommeren og høsten ble det 
avholdt flere digitale arrangementer, og 
en rekke akademier og distrikter fikk 
øynene opp for å direktesende fysiske 
arrangementene . Gode eksempler på 
dette er 

• Operacabaret-turnéen, arrangert 
av Folkeakademiet Sogn og 
Fjordane, ble strømmet direkte av 
Folkeakademiet Svanøy fra den vakre 
øya Askrova. Det ble en minneverdig 

konsert i storslått natur. 
• Folkeakademiet Kongsvinger, med 

samarbeidspartnere, arrangerte 
”Allsang på festningen” seks søndager 
på rad på sommeren. Om lag 30 
artister deltok. 600 publikummere 
var fysisk tilstede, i tillegg til 4-5000 
visninger på nett. 

Flere planlagte fysiske arrangementer ble 
digitalisert: 

• Folkeakademiet Hordaland arrangerer 
sammen med Bergen kommune 
festivalen ”Fun Palaces i oktober. I 
2020 ble den heldigitalisert.

• Folkeakademiet Bergen Sentrum 
hadde digital danseforestilling.

• Folkeakademiet Kultursjov strømmet 
barneforestillingen ”Julefantasi”.  

• Digital julekonsert i Holmedal kirke 
arrangert av Folkeakademiet Sogn og 
Fjordane.   

Det er også viktig å nevne de som har hatt 
jevnlige digitale treff, som Filosofiklubben 
i Gamle Oslo Folkeakademi, som helt fra 
starten av pandemien opprettet zoom-
arrangement for medlemmene sine og 
har hatt digitale møter siden. I distriktet  
Rogaland har akademiet Tenk Mer! 
publisert nettartikler, og ga i november ut 
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temanummer om “hygge”. De har også 
intervjuet Jan Egeland, generalsekretær i 
Flyktninghjelpen om flyktningsituasjonen i 
Europa og koronasituasjonen. Dette er et 
nettsted som blir lest av mange. 
 
Forsiktig gjenåpning 
Heldigvis tillot smittesituasjonen “lommer” 
for fysiske arrangementer på høsten. 
Dette åpnet opp muligheten for forsiktig 
turnévirksomhet i distriktene. Gode 
eksempler på dette er: 

• “Hit-verksted” med Alexander Pavelich 
for ungdommer og foredragsturné 
med pedagogen Håvard Tjora for 
Folkeakademiet Sogn og Fjordane.  

• Folkeakademiet Hålogaland 
arrangerte turnéen Nocturne i 
Nord - En hyllest til Trygve Hoff av 
Musikkteateret Elveblest.  

• Folkeakademiet Agder arrangerte 
turné med solisten Bye og pianisten 
Spikkeland (les mer om det side 11).  

• Folkeakademiet TeVeBu kunne 
endelig sende Sylfest Lomheim på 
turné fysisk, selv om dette ble en 
kortere turné enn planlagt.  

Mange lokallag så også muligheter for å 
arrangere fysiske møteplasser innenfor 
smittevernreglene: 

• Folkeakademiet Vinje kunne tilby 
hobbyverksteder for barn og gratis 
yoga-undervisning.  

• Det ble stor karneval-stemning i Tana 
med feiringen av den  nye Tanabrua. 
Folkeakademiet Deatnu-Tana støttet 
arrangemen økonomisk.   

• Det har vært avholdt Kulturveke i 
Valle og Kulturdugnad i Gamvik. 
Folkeakademiet Bykle og Valle 
inviterte blant annet kunsthistoriker 
Tommy Sørbø og Folkeakademiet 
Gamvik stod for konserter.       

• Operapub med Arctimus Trio med 
Folkeakademiet Tranøy som arrangør. 

• Folkeakademiet Vest avholdt 
julesangkonkurranse for barn, med en 
gjev premiepott på 2000 kr. 

Situasjonen åpnet også opp for feiring av 
FN-dagen 24. oktober, som er en viktig 
satsing for Folkeakademiet (les mer om 
det på side 13).

Det har også blitt arrangert en rekke 
foredrag i folkeopplysningens ånd, som 
da...  

• Folkeakademiet Time og Time 
Bibliotek i Rogaland inviterte Øystein 
Hetland som holdt foredrag om 
norsk politi sitt forhold til nazismen. 
Folkeakademiet Time har også 
hatt et foredrag med  politibetjenter 
om politiets rolle om vold i nære 
relasjoner, og Tom Hetland holdt 
foredrag om valget i USA og veien 
videre.  

• Folkeakademiet har holdt viktige 
foredrag knyttet til norsk jødehistorie 
som da Folkeakademiet TeVeBu 
sendte Nina Grünfeldt på turné i høst 
med sin bok, Ninas Barn. 

• Folkeakademiet Vefsn, sammen med 
Vefsn historielag og Kulturverkstedet 
i Vefsn, inviterte Per Kristian Olsen til 
å holde foredrag om sin bok ”Jevnet 
med jorden - Brenningen av Finnmark 
og Nord-Troms”.  
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ELDRE OG HELSE 
Folkeakademiet har hvert år mange 
kulturarrangementer myntet på eldre, 
men under koronapandemien ble alle 
eldreinstitusjoner stengt for besøkende. 
I tillegg til programmet ”Sang i 
Eldreomsorgen” (Les mer på side 14), har 
Folkeakademiet likevel hatt et aktivt år for 
å kunne gi de eldre et godt kulturtilbud.  

• Folkeakademiet Innlandet arrangerte 
i mai utendørs sykehjemsturné på 
Østre Toten, med liveopptreden 
spilt over høyttaler. Slik fikk isolerte 
beboere i lock-down et etterlengtet 
kulturtilbud. 

• Folkeakademiet Kongsvinger 
har arrangert en rekke 
”avstandskonserter” foran eldrehjem, 
og bidratt til at det populære ”Allsang 
på festningen” ble strømmet direkte til 
sykehjem i området.     

• Folkeakademiet Luster arrangerte 
“songlag” og spelemanslag for lokale 
omsorgssentre. 

• På 17. mai delte Folkeakademiet Vinje 
ut forundringspakker til eldre, som da 
hadde vært innestengt i lengre tid.  

• I Agder fikk de til en større turné 
med Bye og Spikkeland i september. 
Marianne Bye Granheim, datterdatter 
av Erik Bye, spilte mange av hans 
sanger til stor glede for tilhørerne som 
ofte sang med.  

• I Verdal har folkeakademiet der 
etablert generasjonsdialog og holdt 
fram med besøk og arrangementer for 
de eldre. 

• Lederen for Folkeakademiet Verdal, 
Mildrid Kjenstad Holst, ble med i 
siste runden i kåringen av Årets 
frivillig, delt ut på Frivillighet Norges 
frivillighetsdag. Dette vitner om den 
innsatsen de har lagt ned i nærmiljøet 

i en årrekke, også under dette 
spesielle året med koronapandemi 
(les mer om de på side 6).  

• Folkeakademiet Viken har satt i gang 
kurs slik at frivillige kan bli i stand til 
å  lede filosofiklubber for eldre på 
institusjon. 

•  Mange folkeakademier har organisert 
seniortreff når det har vært tilrådelig, 
slik som Folkeakademiet Vest.  

Til slutt ønsker vi å nevne Folkeakademiet 
Vadsø som har fått mer enn en million 
kroner fra Statsforvalteren i Troms 
og Finnmark og Stiftelsen Dam, for å 
gjennomføre det 3-årige prosjektet, 
“Generasjonsalliansen”. Bevilgningen 
ble gjort kjent i november og allerede 
i desember har de satt i gang 
arrangementer hvor barn og unge møtes i 
aktiviteter med områdets eldre befolkning.   
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FRA INNVANDRER TIL MEDBORGER 
– INTEGRERINGSTILTAK
Lokale akademi har opprettholdt viktige 
integreringsprosjekter etter beste evne i 
2020:   

• Folkeakademiet Surnadal har 
hatt ukentlig språkkafé på 
Frivillighetssentralen når det har vært 
tilrådelig.  

• Folkeakademiet Vinje sendte 
gaver til barna til deltakerne på 
voksenopplæringen i april, og har hatt 
en rekke møteplasser for innvandrere 
og innflyttere når det har vært 
tilrådelig, som “Eventyrleg verkstad” 
og juleverksted.  

• Folkeakademiet Sørum arrangerte 

sammen med Sørum Flerkulturelle 
forening ”Kvinners kraft til å forandre 
verden. Hva kan vi bidra med?” - en 
feiring av kvinnedagen før pandemien. 
De har også gitt en scene til Sogra og 
Javid, et søskenpar fra Afghanistan, 
som hadde fortellerkveld. 

• “Latterlig læring” er et tilbud til 
asylmottak i trøndelagsregionen som 
Folkeakademiet Midt-Norge fasiliserer 
med midler fra UDI. Kursholderne 
baserer seg på en metode som er 
utviklet gjennom mange år med 
internasjonalt hjelpearbeid for barn 
i krise rundt om i verden. Metoden 
består av Gjennom lek, glede og 
fysisk aktivitet lærer deltagerne 
samarbeid, kreativitet, sirkuskunster, 
personlig utvikling, selvsikkerhet 

og mestring. Tiltaket har til tross for 
korona nådd barn på fire mottak i 
Midt-Norge, i hovedsak barn i alderen 
4-12 år.     

Fun Palaces 
Første helgen i oktober arrangerte 
Folkeakademiet Hordaland Fun Palaces 
– denne gangen digitalt på grunn av 
korona. Fun Palaces er arrangementer 
hvor folk deler noe de kan, eller lærer 
noe nytt fra andre. Dette kan være kunst, 
håndverk, vitenskap, teknologi, det digitale 
og idrettsaktiviteter. Det hele arrangeres 
på frivillig/ideell basis. Selv om det er 
gratis og åpent for folk i alle aldre jobbes 
det aktivt med å få med innvandrere og 
mennesker med kort botid i Norge.  
   

Fun Palaces er opprinnelig et britisk konsept som Folkeakademiet Hordaland har implementert i Vestland fylke. I år ble det heldigitalt. 

2020

2019

FN
-dagen 24. oktober
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FN-dagen 
24. oktober 
markerte 
Folkeakademiet 
FN-dagen: 

• Under 
internasjonal uke 

på Gjøvik arrangerte 
bistandsorganisasjonen Forut 

og Folkeakademiet Innlandet foredrag 
med Amal Aden, som fortalte om sin 
lesbiske legning og hvordan det har 
vært for henne å kjempe for retten å 
velge partner etter hjerte.

• Folkeakademiet Sandefjord, 
Folkeakademiet Askvoll, 
Folkeakademiet Sørum, 
Folkeakademiet Vinje, 
Folkeakademiet Surndal 
hadde alle arrangementer som 
kommuniserte verdiene i FNs 
menneskerettserklæring.  

• Folkeakademiet Vinje hadde 
eventyrstund og verksted for barna, 

med maling og lage pynteting. 
Det hele ble avsluttet med 
storbandskonsert.   

SYNG UT!
Folkeakademiet arrangerer hvert år i mars 
kampanjen ”Syng ut”. Målet er å stimulere 
til og øke sangglede. I 2020 ble dessverre 
”syng ut!” arrangementene redusert 
grunnet pandemien med nedstengning av 
samfunnet fra 12. mars. 

MILJØ 
Folkeakademiets grunnsyn er blant annet 
forankret i FNs bærekraftsmål, og en av 
våre målsettinger er å formidle kunnskap 
om klimaendringer og sette fokus på hva 
vi som enkeltpersoner og samfunnet kan 
gjøre for å skape positiv endring.  

• Folkeakademiet Luster har laget en 
dokumentar om storflommen i 1979, 
“Vatn”. Den har blitt vist en rekke 
ganger, blant annet på Jostedal 
Hotell, og DVD har blitt solgt og 

distribuert.  
• Folkeakademiet Sørum inviterte til 

foredrag om kortreist mat, såkalte 
REKO-ringer.  

• Tverrfaglig forum, som Oslo 
• folkeakademi støtter, inviterte filosof 

Arne Johan Vetlesen som holdt 
foredraget “Teknologi og forbruk vs. 
natur og harmoni” i mars, og biolog 
Dag Hessen som holdt foredraget 
“Vippepunkter i natur og kultur” i 
september.  

•  Folkeakademiet Nærøysund har 
gitt økonomisk støtte til en rekke 
lokale hagelag, med kurs og treff 
rundt plantebruk og liknende, som: 
“villblomstens dag”, sopp-kurs, 
kaldpressing av bær, “eplefest” og 
“summende bier”.   

FN
-dagen 24. oktober

Hvert år feires FN-dagen den 24. oktober. Dagen ble markert i en rekke av våre lokallag med alt fra foredrag til møteplasser med aktiviteter 
med sikte på å styrke inkluderingen lokalt.   
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Sang i eldreomsorgen (SiE) er ett av 
Folkeakademiets satsingsområder. 

Folkeakademiet har vært en viktig 
bidragsyter i etableringen av Krafttak 
for Sang og har siden 2015, med Sang 
i eldreomsorgens satsing Syngende 
eldreinstitusjoner, etablert modeller for 
å innlemme og systematisere sang som 
en naturlig aktivitet i eldreinstitusjoners 
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, 

digital ressursportal, samt veiledning. 
Det er et mål at satsingen skal komme 
beboere i institusjonene direkte til gode 
gjennom gode, systematiske musikktiltak 
som kan fremme trivsel, mental og fysisk 
helse.
 
Digital ressursportal – Syng 
Sammen
I april 2020 lanserte SiE sin digitale 
ressursportal Syng Sammen. Dette er 
en nettside som inneholder metodisk og 

KULTUR OG HELSE

Folkeakademiets nettdatabase for artister og foredragsholdere 
er tilgjengelig for arrangører, kunstnere/ kulturarbeidere og andre 
interesserte. 66 utøvere er representert i Kulturmenyen. Dette 
gjør veien kortere for våre lokallag til å lage gode arrangementer 

og lettere for utøvere å få oppdrag. Oppdragsmengden 
har blitt preget av koronasituasjonen 

OPPSUMMERING 
Det er ikke tvil om at mange arrangementer ble avlyst i koronaåret 2020, men vi kan se tilbake på et år hvor de arrangementene vi fikk 
til var desto mer betydningsfulle og viktige dette året, hvor sivilsamfunnet og kulturen har blitt satt på store prøvelser. 

KULTURMENYEN
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faglig innhold som retter seg både mot 
eldre og mot ansatte i eldreomsorgen. 
Portalen inneholder blant annet mer 
enn 100 nyinnspilte sanger fra Mads 
Berg Sangbok, allsangstunder på 
video, gitarkurs, videoforedrag og 
artikler om sammenhengen mellom 
musikk og eldrehelse. Syng Sammen 
inneholder altså både materiell som 
kan brukes sammen med/av eldre 
(både hjemmeboende og i institusjon) 
og kompetansehevende fagstoff som 
kan brukes av ansatte i eldreomsorgen. 
Som et bidrag til økt aktivitet i den 
første nedstengingen av Norge våren 
2020, åpnet vi Syng Sammen gratis i 
en periode for alle som ønsket tilgang. 
Mer enn 200 personer opprettet gratis 
brukerprofil denne første perioden. Vi 
gjennomførte en spørreundersøkelse 
der brukerne fikk mulighet til å uttale 
seg om innhold, brukervennlighet 
og utviklingsmuligheter. Vi fikk gode 
tilbakemeldinger, og gjorde mange 
nyttige erfaringer. 

Eldreinstitusjoners bruk av Syng 
Sammen
Det ble tydelig utover høsten at en 
digital ressursportal var et verktøy 
eldreomsorgen så stor nytte av, når de 
fleste andre kulturelle tilbud ikke lot seg 

1 https://issuu.com/krafttakforsang/docs/10_gode_grunner_-29.10 

gjennomføre. 53 eldreinstitusjoner valgte 
i 2020 å abonnere på Syng Sammen, 
og samtidig få veiledning og faglig støtte 
fra Sang i eldreomsorgen. Ansatte i 
eldreomsorgen har brukt sangene og 
allsangstundene sammen med beboerne 
sine, og gjennom videoforedrag 
lært hvordan de kan bruke musikk 
helsefremmende. Syng Sammen er lett 
tilgjengelig, kostnadseffektivt og kan 
brukes av alle ansatte ved en institusjon 
som abonnerer. Å tilby eldreinstitusjoner 
et digitalt hjelpemiddel for å skape 
meningsfulle aktiviteter har i 2020 vært 
helt avgjørende, og vi er glade for å ha 
bidratt med dette.   

Syngende eldreinstitusjoner
Syngende eldreinstitusjoner finnes i 
dag fra Kristiansand i sør til Hadsel 
kommune i nord. Fredrikstad kommune 
ønsket kompetanseheving blant sine 
ansatte i hvordan de kunne bruke 
musikk i eldreomsorgen, og vi søkte på 
tiltakspakke for sårbare eldre gjennom 
fylkesmann i Oslo og Viken. Vi fikk 
tilslag på søknaden, og ansatte ved 
alle eldreinstitusjonene i Fredrikstad 
kommune med langtidsplasser skal 
nå få kurs, seminarer og digital 
ressursportal fra Sang i eldreomsorgen. 
Oslo kommunes sykehjemsetat lyste 
ut midler i 2020 til trivselstilskudd, der 

Sang i eldreomsorgen søkte om at 
tre eldreinstitusjoner i Oslo kommune 
får opplæringspakke fra oss. Denne 
søknaden ble også innvilget og vil bli 
gjennomført i 2021.  

Bidrag til fagfeltet musikk og helse
Sang i eldreomsorgen ønsker å være en 
bidragsyter i fagfeltet musikk og helse, 
og er samarbeidspartner for Norges 
musikkhøgskole og forskningssenteret 
Center for Research in Music and 
Health (CREMAH) om rekruttering og 
brukermedvirkning i det internasjonale 
forskningsprosjektet HOMESIDE. I 2020 
utviklet vi brosjyren “10 gode grunner - 
hva sier forskning om sang og musikk i 
eldreomsorgen?” sammen med forskere 
fra CREMAH1. Brosjyren vil vi distribuere 
til eldreinstitusjoner og organisasjoner 
som arbeider med eldre i Norge, og 
dermed bidra til å spre informasjon og 
styrke kompetanse på dette området 
blant ansatte, frivillige og pårørende.    

Sang i eldreomsorgen er representert i 
Nasjonalt nettverk for sang og eldrehelse 
og Nordic Network for research in 
Music and Public Health, og medvirker 
dermed i prosjekter og samarbeid på 
tvers av landegrenser og fagfelt, om 
sammenhengen mellom musikk og 
helse. 
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LANDSMØTET !"!"
Folkeakademiet avholder landsmøte 
annenhvert år, og avholdt for første gang 
et digitalt landsmøte i perioden 1. – 18. 
juni 2020. 

NYE SATSINGSOMRÅDER 2021-
2022 
To nye satsingsområder ble vedtatt for 
perioden 2021-2022. Satsingsområdene er 
hentet fra Folkeakademiets handlingsplan 
for 2018-2024.  

-  “Klimaendringer – 
miljøkonsekvenser” 

Målsetting: Folkeakademiet vil formidle 
kunnskap om klimaendringene og sette 
fokus på hva vi som enkeltpersoner og 
samfunnet kan gjøre.  

-  ”Demokrati – dialog – dannelse” 

Målsetting: Folkeakademiet styrker 
demokratiet ved å legge til rette 
forengasjement, deltakelse, læring og 
skapende virksomhet. 

1 “Folkeakademiet 135 år: Kulturlivet vil vise styrke også etter koronapandemien!”, pressemelding fra Folkeakademiet 16. september 2020. (https://www.
mynewsdesk.com/no/_preview/pressreleases/3034783)

RESOLUSJON 
Landsmøtet vedtok en resolusjon1 
som understreket viktigheten av å 
styrke den kulturelle grunnmuren og 
amatørkulturen, og som manet til fremme 
av folkeopplysning og demokratiutvikling: 

“Dannelsesbegrepet som inneholder 
kunnskap og kritisk refleksjon er viktigere 
enn noensinne. […] Å spre kunnskap, 
dannelse, å ha et kulturliv gjør borgere 
til deltagere. […] Slik bygges broer, 
fellesskap og en trygg nasjonal identitet.” 

Folkeakademiet oppfordrer myndigheter 
på alle nivåer til å bli med på en felles 
dugnad for å sikre en levende og stabil 
kulturell infrastruktur. 

ÅRETS FOLKEAKADEMI 2020: 
FOLKEAKADEMIET SVANØY 
Under landsmøtet 2020 ble 
Folkeakademiet Svanøy utpekt som Årets 
folkeakademi. Det er folkeakademiene 
selv som fremmer kandidater til denne 
prisen, og landsstyret som peker ut 

vinneren basert på begrunnelsene som 
har kommet inn. Den heldige vinner får 
heder og ære og kr. 10.000 i premie.  
Landsstyrets begrunnelse var blant annet 
at: “Landsstyret i Folkeakademienes 
landsforbund ser at Folkeakademiet 
Svanøy i løpet av få år har blitt eit lokalt, 
kulturelt kraftsenter på Svanøy. Dei har 
etablert seg i folks bevissheit, ikkje berre 
på Svanøy, men i regionen. Dei har ein 
kulturell bevisstheit om verdiane som 
Svanøy har – og ønskjer å dele desse 
med andre. Dei bruker også teknologi for 
å nå ut – og får til både fysiske og digitale 
arrangement under Koronapandemien. 
Med stor breidde i aktivitetane, når dei 
også ut til unge vaksne.“  

Landsstyrets vedtak: “Folkeakademiet 
Svanøy blir ”Årets folkeakademi” i 2020. 
Folkeakademiet Svanøy står trygt på 
Folkeakademiets verdigrunnlag, er 
framtidsretta og er ein verdig ”Årets 
folkeakademi”- vinnar. Landsforbundet ser 
fram til å følgje Folkeakademiet Svanøy 
også i åra som kjem.”
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FOLKEAKADEMIETS ORGANISASJON
LANDSSTYRET 
Landsmøtet i 2020 valgte følgende landsstyre: 

Leder:   Ingvild Berrefjord, Viken 

Nestleder:  Kathrine Fosshei, Hålogaland 

Styremedlemmer:  Eivind Helland, Hordaland 
    
   Aud Jorunn Hakestad, Rogaland 

   Jan Kløvstad, Agder  

   Torbjørn Heitmann Valum, ekstern 

   Knut Einar Wold, ekstern  

Ansatterepresentant: Siw Johannessen 

1.   vara :   Trygve Eliassen, Midt-Norge 

2.   vara :   Øyvind Sporild, Innlandet 

3.   vara :   Rolf Atle Kristoffersen, Rogaland 

I 2020 hadde landsstyret 6 møter og behandlet 63 saker.            

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

Revisor: LST revisjon AS. 

ANSATTE 
Ved årsskiftet 2020/2021 hadde FAL 14 ansatte (totalt 9,9 
årsverk). Av disse er 8 daglige ledere tilsatt i distriktene (5.3 
årsverk) og 6 er ansatt i landsforbundets sekretariat (4.6 
årsverk) hvorav 1.5 årsverk er tilknyttet og finansiert via ”Sang i 
eldreomsorgen”. FA Hordaland fikk i tillegg dekket en 40 % stilling 
av Bergen kommune og Vestland Fylkeskommune til prosjektet 
”Fun Palaces”.  

Vår generalsekretær gjennom 28 år, Pål Djuve fratrådte 
sommeren 2020, og etterlater seg en arv vi  skal forvalte videre 
på en god og konstruktiv måte. 

Alle ansatte: 
Arbeidende styreleder f.o.m. 01.09.20:  Ingvild Berrefjord 

Generalsekretær t.o.m. 31.08.20:   Pål H. Djuve 

Organisasjonsleder:    Siri Relling 

Organisasjonsrådgiver med økonomiansvar: Hanna Karlsen   
     Sønsteby 

Organisasjonskonsulent:    Astrid Rommerud  
     (vikar)    
     Runa Stølen 
     (i permisjon) 

Kommunikasjonsrådgiver:    Hans Petter Wiken 
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Distrikt Hålogaland:   Anne Gerd Paulsen 
   
Distrikt Tevebu:    Olav Hanto 

Distrikt Midt-Norge:   Olav Hanto (vikar for Beate  
    Riege) 

Distrikt Sogn og Fjordane:   Henriette Bakke Hatlevoll 

Distrikt Hordaland:   Marion Rodgers Løseth 
    (permisjon fra desember   
    2020),     
    Kathrine Bauck (vikar) 

Distriktene Agder og Rogaland:  Siw Johannessen 

Distrikt Innlandet:   Hans Vold Vikersveen 

Distrikt Viken:    Hanne Hermann 

Sang i Eldreomsorgen:   Beatrix van Doorn  

Sang i Eldreomsorgen:   Ingrid Kjerschow Lohne 

Ansattsamlinger og kompetanseheving 
I 2020 ble det avholdt to ansattsamlinger:  

20. Mai 2020: Digital ansattsamling med fokus på 
omorganisering, nedstengning grunnet pandemi og avlysning av 
arrangementer, orientering rundt landsmøtet 2020, og diskusjon 
om etablering av tariffavtale for Folkeakademiet.  

23.-24. Oktober 2020: Ansattsamling for de daglige lederne med 
fokus på forbedringspotensiale i organisasjonen.  

Som en del av den digitale omstillingsprosessen har 
Folkeakademiet kurset sine ansatte i Teams, Sharepoint og 
medlemssystem. Folkeakademiet har i tillegg utviklet en veileder 
for digitale arrangementer, som er tilgjengelig for ansatte og 
frivillige i organisasjonen. 
  
Tariffavtale for Folkeakademiet 
Folkeakademiet er medlem i hovedorganisasjonen Virke, og 
de ansatte fremmet i 2020 krav om tariffavtale gjennom Norsk 
Tjenestemannslag (NTL). Dette arbeidet forventes å ferdigstilles 
i 2021.  

DISTRIKTENE 
Landsforbundet er organisert med 9 distriktsledd. Hvert 
distrikt har ansvar for de lokale folkeakademiene i fylkene 
distriktene omfatter. Hvert distriktsledd har en daglig leder 
i forskjellig stillingsprosent. Vedkommende er ansvarlig for 
å støtte lokallagsaktivitet, distriktstyrene og etablere turne/
prosjektvirksomhet. Ved årskiftet 2020/2021 hadde distriktene 
følgende antall lokalakademier:    

I 2020 ble det stiftet 1 nytt lokallag og 2 folkeakademier slo seg 
sammen til ett. Som følge av kommunesammenslåingene valgte 
4 folkeakademier å bytte navn i 2020, inkludert ett distrikt. I 
løpet av 2020 ble det lagt ned 11 akademier. Dette skyldes både 
fraflytting og aldrende medlemmer, men er også et resultat av 
covid-19 pandemien.  

Distriktenes økonomi 
Distriktenes samlede omsetning i 2020 var på  4 211 098 kr. 
(5 525 300 kr. i 2019). 

Personalkostnadene for de daglige lederne, ført i landsforbundets 
regnskap, var i 2020 på kr 3 213 105 (kr 3 232 565 i 2019). Dette 
kom i tillegg til de andre overføringene distriktene fikk. 

8 distrikter fikk bevilget 888 000 kr (874 000 kr. i 2019) fra sine 
fylkeskommuner. Hovedvekten av midlene fra fylkeskommunene 
ble gitt til aktivitets- og driftsstøtte. 

Tilskuddet fra fylkeskommunene varierer mye. Tilskuddene 
fordelte seg slik: 

Folkeakademiet Innlandet    9
Folkeakademiet Viken   11
Folkeakademiet TeVeBu   12
Folkeakademiet Agder   13
Folkeakademiet Rogaland    7
Folkeakademiet Hordaland  12
Folkeakademiet Sogn og Fjordane 12
Folkeakademiet Midt-Norge  17
Folkeakademiet Hålogaland  18
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Økonomisk overføring 
De lokale folkeakademiene fikk i 2020 tildelt 986 502 kr. (1 
288 000 kr. i 2019) fra Folkeakademiet til  kunst-, kultur og 
folkeopplysningsvirksomhet. Koronapandemien har begrenset 
folkeakademienes mulighet til å avholde arrangementer. Dette 
har ført til noe reduksjon i brukte midler hos folkeakademiene, 
sammenliknet med tidligere år.  
 
Grunnet ulike lokale samarbeidsformer mellom folkeakademiene, 
kollektive medlemmer og andre samarbeidspartnere, har 
Folkeakademiet ikke tall for lokallagenes totale omsetning, da 
regnskapene for mange av disse fellesarrangementene føres av 
ulike aktører. De offentlige tilskuddene dekker en mindre del av 
utgiftene til den lokale aktiviteten. Det meste må folkeakademiene 
og akademienes samarbeidspartnere skaffe via annen støtte, 
billettinntekter, lotteri og salg.

FELLES MEDLEMSSYSTEM 
Folkeakademienes Landsforbund etablerte i 2020 et felles 
medlemssystem for organisasjonen. Folkeakademiet sentralt og 
de lokale folkeakademiene hadde store utfordringer med det nye 
medlemssystemet, og høsten 2020 ble en evaluering gjort av 
eksisterende system i forhold til behov i organisasjonen. Dette 
utviklingsarbeidet fortsetter i 2021.  

MEDLEMMER I LOKALE FOLKEAKADEMIER 
Distriktene og de lokale folkeakademiene har både personlige, 
familie og organisasjons-/ institusjonsmedlemmer. I 2020 gikk 
medlemstallet ned med 525 medlemmer (13,5 %  reduksjon). 
Nedgangen skyldes blant annet at Folkeakademiet hadde store 
utfordringer med å få det nye medlemssystemet aktivt og i bruk, 
og koronapandemien gjorde kontakten med medlemmene sårbar.  

 Antall medlemmer ved årsskiftet 2020/2021 var: 

MEDLEMSTILBUD: NØKKELEN
Kulturmagasinet Nøkkelen er medlemsbladet til Folkeakademiet. 
Nøkkelen belyser aktuelle kultur- og samfunnsrelaterte saker, 
kulturens betydning i samfunnet, kulturformidling og kulturpolitikk. 
Bladet inneholder nyheter, fagsaker, portrettintervjuer og 
presentasjoner av artister og foredragsholdere. Bladet gjenspeiler 
også aktuelt organisasjonstoff fra Folkeakademiet. 

Fylkeskommunale tilskudd til distriktene
Folkeakademiet Innlandet 
 

0

Folkeakademiet Viken  
 

10 000 (Viken)

Folkeakademiet TeVeBu  
 

44 000 (Viken)

Folkeakademiet Agder  
 

172 000 (Agder)

Folkeakademiet Rogaland 
 

82 000 (Rogaland) 

Folkeakademiet Hordaland 
 

440 000 (Vestland)

Folkeakademiet Sogn og 
Fjordane 

90 000 (Vestland) 

Folkeakademiet Midt-Norge 
 

30 000 (Trøndelag) 

Folkeakademiet Hålogaland 
 

20 000 (Troms og Finnmark) 

Medlemstype 2018 2019 2020
Personlige medlemmer 2056 2079 1781
Familiemedlemmer   719   829   735
Kollektive medlemmer
(Organisasjoner/institusjoner) 

  979   982   849

Totalt antall medlemmer: 3754 3890 3365
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AKTIVITETSSTATISTIKK !"!"

HOVEDKONKLUSJON/
KOMMENTAR OM 
STATISTIKKEN
Aktiviteten til de lokale 
folkeakademiene er 
selve bærebjelken i vår 
organisasjon. I et år preget 
av koronarestriksjoner og 
hvor samfunnet har vært 
nedstengt i lengre perioder har 
folkeakademiene likevel klart å 
opprettholde om lag halvparten 
av aktiviteten sammenliknet 
med 2019. 

Restriksjonene gjorde det 
vanskeligere og dyrere å 
arrangere. Folkeakademiene 
måtte leie større lokaler 
enn tidligere og ha færre 
publikummere. Dette gjorde 
det mer kostbart å arrangere, 
og flere akademier måtte 
derfor begrense sin aktivitet. 
Som følge av dette vedtok 
landsstyret i juni å øke 
støtten per arrangement for 

å stimulere til mer aktivitet og 
bistå lokallagene med de økte 
kostnadene. 
Lokallagene har opprettholdt 
35% av publikumsmassen 
sammenliknet med 2019 
i et år hvor det har vært 
begrensninger på publikumstall 
per arrangement. Med tanke 
på nasjonale og lokale 
restriksjoner er dette fortsatt 
gode besøkstall. I tillegg 
kommer antall visninger på 
digitale arrangementer og 
nettmagasin. 

For distriktene har covid-19 
restriksjonene rammet spesielt 
turnévirksomheten. 27 turneer 
har blitt avlyst eller utsatt til 
2021, mens andre har kun 
delvis blitt gjennomført. I løpet 
av 2020 ble det til sammen 
gjennomført 32 turneer. Dette 
kan kalles et godt resultat 
da smittevernsrestriksjonene 
har vanskeliggjort 
turnévirksomheten. 
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AKTIVITETSSTATISTIKK !"!"

I 2020 har vi flere 
samarbeidsarrangementer 

enn tidligere. Folkeakademiene 
har funnet nye stier med 
digitale arrangementer, nye 
former for aktiviteter og 
nye samarbeidspartnere. 
Dette ser vi blant annet ved 
oppblomstringen av digitale 
arrangementer og nettmagasin.  
Totalt hadde folkeakademiene 
9 876 visninger på digitale 
arrangementer. Folkeakademiet 
Tenk Mer avholder ikke 
arrangementer, men gir ut et 
nettmagasin som i løpet av 
2020 hadde 98 637 visninger. 
Det viser at folkeakademiene 
finner nye løsninger.

Til aktivitetskategori:
Også i koronaåret 
er fordelingen på 
aktivitetskategorier stabil. 

Til målgrupper:
I 2020 økte antall 
arrangementer rettet 
mot barn og unge, mens 
antall arrangementer på 
eldreinstitusjoner og med 
eldre som målgruppe minket. 
Reduksjonen i aktiviteter 
rettet mot eldre skyldes den 
sosiale nedstengningen, og 
akademiene som har sin drift på 
institusjoner måtte avvikle alle 
arrangementer etter 12. mars. 

Kategorifordeling av arrangementer:

Arrangementer fordelt på målgruppe:

Musikk

Foredrag

Litteratur

Teater

Utstilling
Kurs

Annet

Voksne

Ungdom

Barn
Eldre

29%

40%

22%

20%

48%

18%

8%

3%
3%
1%

9%
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Publikum 2020
Uten turné Med turné Distriktet turné

Viken  5 182 5182 0
Innlandet  2 554 3428 1461
TeVeBu  4 976 5797 2039
Agder  5 209 5777 1858
Rogaland  1 189 1 189 374
Hordaland  22 406 22 406 5865

S&F  3 399 5497 2677
Midt-Norge  7 460 7460 524
Hålogaland  3 447 4267 1786

SUM 55822 61003 16584

Antall programmer
Uten 
turné

Med 
turné

Distriktets 
turnéprogram

Antall turnéer

Viken 609 609 0
Innlandet 47 70 10 10 0 avlyst
TeVeBu 103 125 39 10 4 avlyst/utsatt
Agder 101 121 36 7 9 avlyst/utsatt
Rogaland 48 48 2 2 5 avlyst/utsatt
Hordaland 345 345 74 4 2 avlyst/utsatt
S&F 90 117 35 5 4 avlyst/utsatt
Midt-Norge 452 452 21 2 2 avlyst/utsatt
Hålogaland 56 83 64 6 3 avlyst/utsatt

SUM 1851 1970 281 36

Midler lokkallag bruker 
på kulturarrangementer

Viken 141 717

Innlandet 382 322
TeVeBu 390 568
Agder 835 987
Rogaland 42 676
Hordaland 519 311
S&F 416 678
Midt-Norge 159 462
Hålogaland 434 279
SUM 3 323 000

Digitale visninger

Antall digitale 
programmer

Visninger

Viken 1 406

Innlandet 11 4 800
TeVeBu 1 600
Agder 1 15
Rogaland 5 98 637
Hordaland 15 3 961
S&F 2 709
Midt-Norge 0 0
Hålogaland 0 0

SUM 36 109 128
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Arrangørform
Hovedarrangør Medarrangør Økonomisk 

støtte
Viken 198 18 1
Innlandet 24 26 27
TeVeBu 69 65 10
Agder 59 49 32
Rogaland 12 38
Hordaland 52 120 173
S&F 59 72 4
Midt-Norge 73 381 19
Hålogaland 78 44 9

SUM 623 814 275
Prosent   36%   68%   16%

Antall arrangementer fordelt på type lokale
Barnehage Skole Institusjon bibliotek samfunnshus digitalt Annet

Viken 0 17 81 38 30 1 49
Innlandet 0 0 28 6 27 11 10
TeVeBu 4 3 18 47 51 1 25
Agder 0 1 40 14 62 1 45
Rogaland 0 1 0 41  5 0
Hordaland 0 9 106 38 109 15 85
S&F 0 8 22 4 50 2 37
Midt-Norge 356 3 26 2 41 0 21
Hålogaland 4 6 1 5 58 0 14

SUM 364 48 322 195 428 36 286
Prosent 22 % 3 % 19 % 12 % 26 % 2 % 17 %

Studieresultat 2018 2019 2020
Antall kurs 42 44 12
Samlet timetall 1044 1029 237
Antall deltakere 251 268 74
Samlet utbetaling 91 825 91 973 27 950

Studievirksomhet
Folkeakademiet er tilsluttet ”Studieforbundet kultur 
og tradisjon”.

I forbindelse med bytte av studieforbund fikk vi i 
2017 et betraktelig fall i aktiviteten. Etter dette har 
resultatet for 2018 og 2019 ligget på nivå med 
2017. 2020 derimot, var et eksepsjonelt lavt år 
for Folkeakademiet, da mye av kursaktiviteten ble 
stanset under pandemien.   

På generelt grunnlag for de foregående årene er 
Folkeakademiet ikke fornøyd med aktivitetsnivået. 
Målet er at flere folkeakademier skal engasjere seg 
og at antall kurs skal øke.
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Folkeakademiets formålsparagraf
Formålet er å øke l ivskval i teten for den 
enkelte gjennom deltakelse i  meningsfyl te 
kul turakt iv i teter,  medvirke t i l  at  kul tur 
bl i r  brukt akt ivt  i  arbeidet med å styrke 
fo lkehelsen og å formidle kunnskap og 
holdninger innen l ikest i l l ing, toleranse og 
internasjonal forståelse.
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I fjor rapporterte 
Folkeakademiet om 
«Annerledesåret 2020», 
og hvordan vi så fram til 
mer normaliserte forhold 
framover. Så viste det 
seg at 2021 ble ennå mer 
annerledes: Det ble mer 
pandemi, mer isolasjon 
og ytterligere pålegg om 
begrenset sosial aktivitet. 
Ganske så utfordrende 
for en organisasjon som 
arbeider med sosialt 
fellesskap og folke-
opplysning. Kunne vi snu 
oss rundt og finne nye 
arbeidsformer? Er våre 
aktiviteter ‘liv laga’?

Svaret er ja. Vi har mye 
å være stolte av.  2021 
viste med kraft at vi er en 
organisasjon som bryr oss 
om folk. Våre frivillige har 
på tross av begrensninger, 
nedstengninger og stadig 
endrede rammevilkår holdt  
åpne arrangement – faktisk 
gjennom hele 2021. Det 
står det stor respekt av, og 
viser hvilke stamina våre 
frivillige har.

Det er mange eksempler på 
hvordan Folkeakademiet 
endrer kurs i møte med 
nye utfordringer: ‘Sang i 
Eldreomsorgen’ etablerer 
seg som et digitalt tilbud 
og når marginaliserte, 
innestengte grupper 
under Covid-19. ”Digitale 
Møteplasser” vinner fram, 
og frivillige har tatt på seg 
smittevern og vakthold for 
å få til arrangement under 
trange forutsetninger. 
Gjennom hele 2021 har 
Vadsø Folkeakademi 
arbeidet med å minske 
ensomhet blant sårbare 
eldre. Ett samarbeid 
mellom Demensforeningen, 
Frivilligsentralen og 
Folkeakademiet i Vadsø 
og Vadsø Skolekorps. 

Kunsten å få mye ut av lite 
er ett av Folkeakademiets 
adelsmerker, og når 
ungdom i alderen18-22 år 
etablerer generasjonsdialog 
på tvers, ja da har vi fått 
mye igjen for pengene. 
Resultater som ikke kan 
måles i penger, men i bedre 
helse, større eierskap 
til samfunnet og på sikt, 
forhåpentligvis bedre 
borgere i landet vårt.
Sånn klinger det i 
Folkeakademiene gjennom 
det ganske land, under 
en verdensomspennende 
pandemi. Det er kultur og 
samhold på sitt beste.

En historisk betydningsfull 
organisasjon: 
Folkeakademiet har lagt 
stein på stein og vunnet et 
godt omdømme gjennom 
generasjoner. Det kom 
tydelig fram da vi høsten 
2021, med hjelp fra 
Arbeiderbevegelsens Arkiv, 
ryddet arkivmaterialet 
i FAL’s sekretariat. 
Kulturskatter fra1880-tallet 
fram til i dag åpenbarte seg 

fra støvete gråpapir, og 
kjærlighet og entusiasme 
for Folkeakademienes 
grunntanke og visjon 
er synliggjort gjennom 
frivillig innsats i mer 
en 137 år. Dette er nå 
omsorgsfullt overlevert 
Riksarkivet. Om litt er alt 
digitalisert og tilgjengelig 
for alle. Vår målsetting 
om folkeopplysning, 
demokrati og trivsel når 
fram, og det er synliggjort 
hvor historisk viktig del 
av samfunnsutviklingen i 
Norge Folkeakademiet har 
vært. 

Styret vil benytte 
anledningen til å takke 
alle engasjerte lokallag 
og enkeltpersoner for det 
betydningsfulle arbeidet 
som er lagt ned i 2021.

Oslo 28. februar 2022

INNLEDNING

Styreleder 
Ingvild Berrefjord
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Folkeakademiet 2020

Folkeakademiet 1916

“Dannelsesbegrepet som inneholder kunnskap og kritisk refleksjon er viktigere enn 
noensinne. […] Å spre kunnskap, dannelse, å ha et kulturliv gjør borgere til deltagere. […] 
Slik bygges broer, fellesskap og en trygg nasjonal identitet.”

- Fra Landsmøtets resolusjon 2020



5Årsmelding 2021

SENTRALE HOVEDMÅL FOR 2021 
Folkeakademiets handlingsplan «Kultur der du bur» ble 
vedtatt på landsmøtet i Rauland i 2018. Den er ment som et 
redskap for de utfordringene vår tid stiller. 

Prioriterte satsingsområder for årene 2021 og 2022 er  
”Klimaendringer – miljøkonsekvenser» og «Demokrati – 
dialog – dannelse».

Under Covid-19 pandemiens restriksjoner har det vært 
begrenset hvilke nasjonale satsinger som har latt seg 
gjennomføre, og det har vært viktigere å muliggjøre lokal 
aktivitet enn å tilby nasjonalt utviklede satsinger. Gledelig er 
det da å registrere at Folkeakademiets grunnpilar av frivillig 
aktivitet speiler handlingsplanen og retningen landsmøtet har 
vedtatt:

Å fremme integrering og opplevelsen av å høre til i 
lokalmiljøet, gjennom tiltak som «Se verden i øynene», «Fra 

innvandrer til medborger» - tiltak som skaper identitet og 
tilknytning. 

Å formidle kvalitetstilbud til barn og unge, voksne og eldre 
og beboere på institusjon, gjennom «Framtiden tilhører de 
unge», «Visst virker kultur» og «Sang i Eldreomsorgen». 

Et år preget av brå nedstengninger, vansker med planlegging 
og deretter avlysninger, har gitt frivilligheten utfordringer 
knyttet til motivasjon, handlingslammelse og frivillig 
«fatigue».

Disse erfaringene og utfordringene lever side om 
side med frivillige som har vist en standhaftighet på 
linje med tinnsoldaten . Folkeakademiet rommer en 
motstandsdyktighet, en livsvilje, et handlingsrom som vil ta 
oss over fra Pandemiens to år til Frivillighetens år 2022... 

Fortsatt leverer aktivitet, selv under 
vanskelige forutsetninger

Forvalter statsmidlene forsvarlig – 
også i pandemiens andre år

Klarer å opprettholde et 
respektabelt nivå av aktivitet til 
tross for et år preget av lange 
perioder med nedstenging

VIRKSOMHETENS FORMÅL 
Årsmeldingen 2021 viser at Folkeakademiet...

2020 2021

Kulturdepartementets bevilgning: 8 550 000 8 750 000
Til distriktene/akademienes drift og programvirksomhet: 2 197 102 2 285 125
Prosjekt og diverse tiltak: 130 010 113 876
Til drift Folkeakademienes Landsforbund og distriktene 6 222 888 6 350 999
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Landsstyret tilsatte ny generalsekretær, Bjørge Aase, den 27. oktober 2021. Den nye generalsekretæren 
tiltrer 1. mars 2022.

Bjørge Aase er 58 år, og har en imponerende karriere bak seg. Han har hatt mange lederstillinger, 
utviklet og fornyet enheter og avdelinger. Han kommer fra stillingen som nestkommanderende og 
investeringsdirektør i Forsvarsmateriell – med et overordnet ansvar for alle materiellinvesteringer i den 
norske forsvarssektoren. Hans bakgrunn viser en høy grad av strategisk forståelse, gjennomføringsevne, 
kombinert med god og erfaren ledelse av sine medarbeidere. Han har videre tung erfaring med å jobbe 
opp mot politiske myndigheter og næringsliv. Med sin brede erfaring vil han kunne bidra til å gjøre 
Folkeakademiet synlig og relevant, samt kunne utvikle organisasjonen mot fremtiden.  Ambisjonen er 
å forsterke det frivillige arbeidet som gjøres, og lede våre ansatte og virksomheten på en god og solid 
måte. 

BJØRGE AASE NY GENERALSEKRETÆR
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SYNLIGHET OG RELEVANS
Folkeakademiet har i likhet mes de fleste 
aktører i samfunnet hatt et unntaksår som 
følge av Covid-19. Vi hadde alle håpet og trodd 
at 2021 skulle bli et mer normalår. Så ble ikke 
tilfellet. Hele samfunnet har vært rammet av 
den nødvendige nasjonale dugnaden med 
å få kontroll på pandemien. Samtidig så må 
det erkjennes at noen samfunnsområder har 
måttet ta en større belastning, hvorav vi nevner 
frivillighet, kulturarrangement, og sosiale og 
faglige møteplasser generelt. Nå har vi trua på 
2022 som en ny start post-covid 19.

Situasjonen til tross, Folkeakademiet er meget 
tilfreds med stå-på-viljen til våre frivillige og 
ansatte. Statistikken viser at aktivitetsnivået 
har vært rimelig bra gitt unntakssituasjonen. 
Samtidig har vi vektlagt å opprettholde 
kontakten med våre nettverk.

Folkeakademiet var i 2021 tilsluttet Frivillighet 
Norge, Kraft for Sang, Norsk kulturforum 
(NOKU), Studieforbundet kultur og tradisjon, 
Norsk musikkråd, Kulturalliansen og 
Hovedorganisasjonen Virke.

Sang i eldreomsorgen (SiE) er 
samarbeidspartnere med Norges 
Musikkhøyskole og Center for Research in 
Music and Health. SiE er også med i Nasjonalt 
nettverk for sang og helse og Nordic Networdk 
for Research in Music and Public Health.

Folkeakademiet har hatt styreplass i Krafttak 

for sang, Studieforbundet kultur og tradisjon og 
møtende varaplass i styret til Kulturalliansen.

Paraplyorganisasjonene hadde en viktig 
funksjon også i 2021 når det gjaldt 
pandemien. De samlet inn informasjon fra sine 
medlemsorganisasjoner og svarte på spørsmål 
med korte høringsfrister hos myndighetene 
rundt tilrettelegging for det profesjonelle og 
frivillige kulturlivet. Takket være innspill fra våre 
akademier og andre medlemsorganisasjoner, 
så har vi kunnet videreformidlet et bilde på 
våre utfordringer.

Folkeakademiet sentralt fortsatte med å 
engasjere ansatte, akademier og distrikter til 
å tilrettelegge sin virksomhet på økonomi og 
aktivitetsnivå. 

AMBISJON 2022 OG FREMOVER
Samfunnet åpnes opp, og vi må gripe 
denne mulighetene som en samfunnsaktuell 
organisasjon. Det er flere forhold nå som 
danner grunnlaget for å sette økt ambisjon:
• Post-covid-19, en normalisering 

av samfunnet og revitalisering av 
frivilligheten

• Videreføringen av den strategiske 
gjennomgangen av organisasjonen

• 2022 er frivillighetens år og med fokus på 
dens betydning

• Ny generalsekretær tiltrer 1. mars 2022
Grunnlaget til vårt virke ligger i vedtektene 
og understrekes gjennom Folkeakademiets 
formål: «Å øke livskvaliteten for den enkelte 

gjennom deltakelse i meningsfylte aktiviteter, 
medvirke til at kultur og folkeopplysning blir 
brukt aktivt i arbeidet med å styrke folkehelsen 
og å formidle kunnskap og holdninger 
innen likestilling, toleranse og internasjonal 
forståelse.» 

Videre er idégrunnlaget tydelig på følgende: 
• Omsorg og respekt for alt liv
• Likeverd, vennskap og gjensidig tillit 

mellom mennesker
• FN-erklæringen om menneskerettighetene

Dette fundamentet gjør Folkeakademiet 
til en viktig aktør i det norske samfunnet. 
Dette baseres på de ressurser vi har i egen 
organisasjon, det være seg frivillige, de med 
styreverv og ansatte. I tillegg skal vi fortsette 
med å vedlikeholde og bygge nettverk av 
samarbeidspartnere med andre organisasjoner 
og politiske myndigheter på alle nivå (lokalt, 
fylkeskommunalt og statlig). Vi skal ta vår plass 
for å øke forståelsen for verdien av mangfold, 
respekt for menneskeverd og likeverd, samt 
ivaretakelse av demokratiske prinsipper.

Folkeakademiet skal være synlig og relevant. 
Dette fordrer initiativ og involvering av frivillige, 
de med styreverv og de ansatte.

Visst virker kunnskap og kultur!

POLITISK ARBEID OG NETTVERK



FOLKEOPPLYSNING SOM VEKKER  
Verdigrunnlag: Fremme dannelse og kritisk 
refleksjon  

 ɿ Folkeakademiet Tenk Mer 
Tenk Mer er et nettmagasin som inviterer 
nye stemmer inn i offentligheten, gjerne 
personer som har bakgrunn fra andre 
land og kulturer, men som bor i Norge. 
Magasinet forteller historier fra vanlige 
menneskers liv gjennom intervjuer og 
artikler og tar opp saker som engasjerer. 
Tekstene får leserne til å tenke dypere på 
hva demokrati, dialog og dannelse betyr i 
dag, og ikke minst hvordan vi tenker rundt 
utenforskap, inkludering og mangfold. 
I juni ble det trykket en spesialversjon 
av medlemsbladet til Folkeakademiet, 
Nøkkelen, med innhold skapt av 
bidragsyterne til Folkeakademiet Tenk Mer.  

 ɿ Kulturytring Drammen 

Kulturytring Drammen er Norges første 
nasjonale arena for kulturpolitikk som 
skal samle hele det norske kulturlivet 
i samtaler og debatt om kunst- og 
kulturpolitikk. Norsk kulturforum (NOKU) 
er initiativtaker og Folkeakademiet bidro 
med foredraget «Om å ta vare på kulturen: 
viktigheten av kultur i krise, forandring 
og omveltninger» holdt av filosof Henrik 
Syse. Syse fikk tilhørerne til å reflektere 
over hvordan vi kan bevare og utvikle vår 
egen tradisjon samtidig som vi lytter og gir 
rom for andre. Det ble også eksemplifisert 
hvordan kulturen kan spille en byggende 
rolle i møte med kriser. Etter foredraget 
arrangerte Folkeakademiet tangokonsert 
av musikere i verdensklasse med duoen 
Karl Espegard og Dieogo Romero. 
Espegard var tilstede med fiolin, mens 
Romero spilte gitar over nettsending på 
grunn av reiserestriksjoner.     

 ɿ Gamle Oslo Folkeakademis 
Filosofisk Forum
Gamle Oslo Folkeakademis 
Filosofisk Forum ble tildelt 
Voksenopplæringsforbundets læringspris. 
Vofo Oslo begrunnet prisen med at 
Filosofisk Forum er en verdig vinner 
for sin evne til å ta teknologien i bruk 
og for å gi folk muligheten til å møtes 
og delta i opplysende og inspirerende 
samtaler enten det er digitalt eller ved 
fysisk oppmøte. Filosofisk Forum inviterer 
deltakerne til å diskutere filosofi og et 
vidt spekter av temaer til gjensidig glede 
og berikelse. Even Eifring og Torgeir 
Jacobsen har vært sentrale i Gamle Oslo 
Folkeakademis Filosofisk Forum siden 
2001. 

 ɿ Digitalisering i et globalt 
kappløp – Folkeakademiet Time
Folkeakademiet Time organiserer 

”VISST VIRKER KUNNSKAP OG KULTUR” 
 – Folkeakademiets satsingsområder med noen gode eksempler 

Folkeakademiet er en organisasjon som er opptatt av 
robuste og inkluderende nærmiljø i en større verden med 
sunne, samfunnsoppbyggende verdier. Grunntanken rundt 
folkeopplysning er å gi folk tilgang til kunnskap til å gjøre 
veloverveide valg og bidra positivt til samfunnsutviklingen.  

Folkeakademiet bruker kultur til å inkludere gjennom å bygge 
felleskap og slik motvirke utenforskap. Vi er opptatt av å skape 
arenaer for de gode kulturopplevelsene, men også å legge til rette 
for refleksjon og diskusjon, og gi muligheter for flere stemmer å 
bli hørt.  

Folkeopplysning og demokratibygging går for oss sammen med 
vakre, morsomme og bevegende kulturopplevelser. Formidling 
av viktige temaer for sivilsamfunnet er en naturlig del av vårt 
samfunnsoppdrag.  

I koronaåret 2021 var det vinduer med mindre smitte på 
forsommeren og under sommermånedene. Fra og med 
september var det svært liten smitte fram til en ny variant av 
viruset dukket opp i desember, med påfølgende nedstegning. Vi 
nevner her et knippe eksempler fra året som har gått som viser 
et utvalg av aktiviteten som foregikk i folkeakademi-regi omkring i 
landet da folk kunne samles.  



regelmessig tankevekkende og 
stimulerende foredrag i Time bibliotek. 
Høsten 2021 inviterte de til foredraget 
«Hvordan ta vare på nasjonale og lokale 
interesser i et globalt digitalt kappløp?» 
med Silvija Seres. Seres har tyngde 
på teknologispørsmål, med doktorgrad 
i matematikk fra Oxford og bred 
ledererfaring fra næringslivet. 

KULTURARRANGEMENTER SOM 
INKLUDERER 
Verdigrunnlag: Bygge felleskap 

 ǿ Folkeakademiets turnéer 
Turnéer har vært en viktig del av 
grunnmuren Folkeakademiet siden 
starten av organisasjonen. Flere av 
Folkeakademiets distrikter arrangerer 
turnéer med et reiseprogram som ofte 
varer fra 7 – 14 dager. Det er et stort 
privilegium for artister å bli forespurt av 
Folkeakademiet om å dra på turné i deres 
regi – ofte i flotte områder og populære 
reisemål. De som er på turné kommer 
nært på de frivillige og folka som bor i 
områdene. Et godt eksempel på god 
turnédrift er Folkeakademiet Hålogaland 
som sender artister og foredragsholdere 
på turné opp Helgalandskysten, 
Vesterålen og opp til Finnmark, gjerne 
med bruk av Hurtigruta. Distriktene Sogn 
og Fjordane, TeVeBu, Agder og Midt-
Norge arrangerer også turnéer som fører 
til unike møter for artister, foredragsholder, 
frivillige og publikum. 

Et godt eksempel på en turné som 

har spredd mye glede for publikum 
og arrangører er ”Edith Piaf – den lille 
spurven med den store stemmen” med Siv 
Trine Haldaas og Per Olaf Green. Turnéen 
gjestet en rekke plasser i Nordland, 
Troms og Finnmark høsten 2021. På 
Nesna var det en fullsatt salongavdeling 
på Helgeland museum Nesna, som for 
anledningen var omgjort til en et intimt 
fransk serveringssted, med dempet 
belysning, duker på bordene og levende 
lys.  

 ǿ Solgangsfunk og Buskspel – 
Folkeakademiet Svanøy
I august ble Folkeakademiet Svanøys 
festival Solgangsfunk og Buskspel 
arrangert for andre gang i historien. 
Arrangørene kunne friste med et 
imponerende program med 20 
arrangementer på 3 dager på den 
naturskjønne øya. Programmet spant 
over et vidt spekter av musikkstiler 
og sceneutrykk, framført av lokale og 
regionale artister som alle har bemerket 
seg innen sjangerne sine. 
 

 ǿ Sommerkviss på campingen 
–Folkeakademiet Vinje 
Folkeakademiet Vinje har arrangert 
en svært populær kviss hver onsdag 
i sommerferien. Sommerkviss på 
Groven Camping er en møteplass som 
samler både unge og gamle. Det er 
mye lokal ungdom som er hjemme på 
ferie eller i sommerjobb som deltar. På 
Sommerkvissen møter de venner og 
samler seg om kappestrid om å vinne 

et gavekort på 500 kroner pluss pizza. 
Aldersspennet er fra 18 til 75 år, og det er 
gjerne lurt å ha litt aldersspenn i laget for å 
ha kunnskap om mest mulig. Det veksles 
også mellom ungdom og godt voksne 
om hvem som fungerer som kvissmaster. 
Sommeren 2021 møtte det opp mellom 
70 og 100 personer på hver kviss. 
Folkeakademiet Vinje har også holdt pub-
kviss i mange år, med tilbud i høstferien, 
juleferien, vinterferien og påska, og også 
utenom ferier.  

 ǿ Konsert på Roseslottet med 
Folkeakademiet Kultursjov 
Konserten 10. juni, «En smak av vår» 
med Ine Hoem, Kultursjov Konsertkor 
og Retro Singers på Roseslottet, ble en 
fin åpningskonsert for både publikum og 
artistene. I tillegg til eget kor, en danser 
fra koret, korsolister, musikere på piano 
og stryk og gjesteartist Ine Hoem hadde 
Kultursjov også med et gjestekor, Retro 
Singers. Det ble en godt besøkt konsert på 
en solrik dag med utsikt over hele Oslo.  

 
 ǿ Ny musikk til distrikta – 

Folkeakademiet Hordaland 
Folkeakademiet Hordaland bidro med 
reisestøtte og planlegging til turnéen ”Ny 
musikk til distrikta”, som er en nysatsing 
hvor det arrangeres små konserter med 
nyskrevet kunstmusikk utenfor de store 
byene. Musikken som fremføres skal 
være skrevet av nålevende komponister, 
og er en moderne videreføring av 
kammermusikktradisjonen. Vi tenker 
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gjerne at kunstmusikk og kammermusikk 
er noe som hører til i storbyene, knyttet 
til de store institusjonene, og at det er 
først og fremst der man finner miljø for 
kunstmusikk. En av ambisjonene med ”Ny 
musikk til distrikta” er å bidra til utvikling 
av kunstmusikalske miljøer ute i distriktet. 
Til denne konsertturnéen stod 6 verk 
på menyen, skrevet for strykekvartett, 
klassisk gitar og elektronikk. Komponister 
var Tor-Erik Hellesen, Solveig Sørheim og 
Craig Farr.  

FRA INNVANDRER TIL 
MEDBORGER – INKLUDERENDE 
TILTAK 
Verdigrunnlag: Kjempe mot utenforskap, 
Se verden i øynene, FNs bærekraftsmål

 ¦ Markering av FN-dagen 
FN-dagen 24. oktober ble markert flere 
steder i landet og en rekke folkeakademier 
la ned stor innsats for at denne dagen 
skulle få den oppmerksomheten den 
fortjener. Det var likevel ekstra spesielt i 
år ettersom dagen falt samtidig som NRKs 
TV-aksjon som gikk til Plan Internasjonals 
kampanje mot barneekteskap – ”Barn, 
ikke brud”. Det ble en dag med både 

humor og alvor, en dag for 
små og store – og, 

ikke minst, en 
inkluderende dag 
som engasjerte.  

 ¦ Familiedag på Nordberg 
fort – Folkeakademiet Farsund Lista 
Deltagerne som kom på familiedagen 
ble oppmuntret til å ta med seg flagg, 
hvor disse ble plantet i gresset utenfor 
museet på Nordberg fort. Det ble 
også mye flott underholdning denne 
dagen, med musikkinnslag fra Nondo-
familien fra Kongo, nydelige toner 
fra gitarist Issa Molina og Anija M. 
Wormsen på tverrfløyte, og hiphop-dans 
med Tony Dancer. For barna ble det 
eventyropplesning med Toril Kopperud, og 
Megan E. Wilson fremførte dikt. Ikke minst 
sørget elever fra voksenopplæringen for 
deilig internasjonal mat til de frammøtte. 

 ¦ Vinje – TV-aksjon og foredrag 
med Ali Mohammed og Amal Aden 
Vinjehuset var sentral for bøssebærerne 
under TV-aksjonen og i samarbeid med 
Frivillighetssentralen ble de frivillige 
bøssebærerne møtt med velfortjent 
bevertning etter bøsserunden. Det var 
også godt oppmøte på foredragene etter 
middagen, der de frammøtte ble servert 
mat fra ulike kulturer. Først ut var Ali 
Mohammed som presenterte innsikter fra 
hans bok «Griseflax». Etter foredraget og 
pausen med kaffe og kake, var det klart for 
Amal Aden med foredraget «Nøkkelen til 
et suksessfullt flerkulturelt samfunn». 

 ¦ Sørum – Foredrag med Tomm 
Kristiansen og musikk fra Kouame 
Sereba Folkeakademiet Sørum kunne 
stolt promotere journalisthøvdingen 

Tomm Kristiansen med sitt foredrag «Med 
hjertet i hånden – verden sett nedenfra». 
Multi-instrumentalist og vokalist Kouame 
Sereba, opprinnelig fra Elfenbenskysten, 
sørget for musikalske innslag og bidro 
til at dette ble et solid arrangement i god 
folkeakademi-ånd. 

 ¦ Samarbeid med Robin Hood-
huset – Folkeakademiet Hordaland 
I Bergen ønsket Stiftelsen Robin Hood 
Huset og Folkeakademiet Hordaland 
velkommen til en stimulerende markering 
av FN-dagen, med panelsamtale, kulturelle 
musikkinnslag og internasjonal tapas. 
Temaet for arrangementet var integrering 
og integreringsarbeid på grasrotnivå.  

 ¦ Folkeakademiet Åmli – 
situasjonen i Burma sett med eksil-
burmesernes øyne Folkeakademiet Åmli 
inviterte til markering i rådhuset med fokus 
på situasjonen i Burma, hvor innbyggerne 
med burmesisk bakgrunn delte sine 
historier og refleksjoner fra landet med det 
strenge diktaturstyret.  

 ¦ ”Flerkulturell kveld” i Surnadal 
Folkeakademiet Surnadal har markerte 
FN-dagen trofast i mange år. I år inviterte 
de til «Flerkulturell kveld» og foredrag med 
energipolitisk talsperson i Miljøpartiet De 
Grønne, Ask Iben Lindal.  

 ¦ Kviss på Svanøy Svanøy 
Folkeakademi dro i gang med 
underholdning og kviss-kveld med 

       
 FN-dagen 24.oktober



praktiske og teoretiske oppgaver knyttet til 
FN. Til tross for regn og kuling fikk de en 
hyggelig kveld med 6 kviss-lag, tre artister 
på scena og med 25 publikum.  

 ¦ Innbyggertreff i Beiarn Beiarn 
Folkeakademi inviterte til kviss og foredrag 
i lag med Beiarn Frivillighetssentral 
under deres ”Innbyggertreff”. Det ble en 
spleisemiddag med langbord, og lek for 
barna i gymsalen. Kjetil Sørbotten holdt 
foredraget ”Sjenanse i møte med nye 
folk” som var en god start for dialogen 
videre om hvordan ei bygd kan bli god på 
å ta imot tilflyttere og ta vare på de som 
allerede bor der.  

 🗺 Oslo Folkeakademi med 
byvandring på Grønland 
Tidligere direktør for Interkulturelt 
Muesum, Bente Guro Møller, organiserte 
byvandring i det flerreligiøse Grønland i 
september.    

 🗺 «World Wide Bread» – Bakedag 
på arrangert av Folkeakademiet Nesna 
Folkeakademiet Nesna var en av 
initiativtakerne til gratis kurs hvor 
deltakerne baker brød fra åtte forskjellige 
land. Alle kursholderne er bosatt i 
kommunen og på de åtte kursene ble 
det bakt sudansk, etiopisk, marokkansk, 

kurdisk, filippinsk, syrisk, bulgarsk og 
norsk brød. Prosjektet ble gjennomført 
i samarbeid med Helgeland Museum 
avdeling Nesna og kommunens 
voksenopplæring. Bakedagen «World 
Wide Bread» var en del av prosjektet 
«MIN kulturminnedag - mangfold og 
inkludering i nærmiljøet» i regi av Norges 
kulturvernforbund.  

 🗺 Levende bok – Folkeakademiet 
Vinje Folkeakademiet Vinje har lenge hatt 
et tett samarbeid med Voksenopplæringen 
i kommunen, og «Levende bok» inviterer 
innvandrere selv til å fortelle om landet 
sitt, reisen sin, maten eller folkedrakter. 
De som holder innlegg får øvelse i å 
snakke til en forsamling på norsk. Det 
gir stor mestringsfølelse å gjennomføre 
et slik innlegg, og veldig moro når 
mange kommer for å høre på. Det blir 
også servert kaffe og kaffegodt, og en 
uhøytidelig basar med små premier.        
 ELDRE OG HELSE 
Verdigrunnlag: Forebyggende helsearbeid, 
Kulturens folkehelsefunksjon, Styrke 
kulturtilbudet til institusjoner
 

 ̝ Generasjonsoverskridende 
aktiviteter i Vadsø Vadsø Folkeakademi 
er prosjekteier for prosjektet 
«Generasjonsoverskridende aktiviteter» – 

et samarbeid med flere aktører i området 
for å motvirke ensomhet og passivitet blant 
eldre. Nøkkelen for dette arbeidet er og å 
skape aktivitet, deltakelse, sosialt felleskap 
og møteplasser på tvers av generasjoner. 
Samarbeidspartnere er Vadsø 
Frivillighetssentral og Nasjonalforeningen 
for folkehelsen Vadsø demensforening.  

I 2021 har det blitt arrangert «Kurs i 
hverdagsdata» hvor Vadsø skolekorps 
har bidratt inn i prosjektet med kurs og 
opplæring i bruk av mobil, nettbrett og 
PC. Skolekorpset har fått aktivitetshonorar 
for jobben. Dugnadsmidlene har gått til 
aktiviteter for barn og unge.  

Prosjektet har også igangsatt initiativet 
«Lokale brobyggere» hvor det har blitt 
arrangert ukentlige generasjonstreff 
i mindre grupper med prat og sosialt 
samvær på Vadsø ungdomsskole 
og på Vadsø videregående skole. 
Prosjektet har også gitt muligheter for 
sommerjobb for studenter og ungdommer 
på videregåendeskoletrinnet hvor 
ungdommene har vært besøksvenn for 
hjemmeboende eldre ukentlig gjennom 
sommeren.  

 ̝ Allsang på festningen i 
Kongsvinger Fire helgedager i juni 
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bidro Folkeakademiet Kongsvinger 
til hyggestund i friluft fra scenen på 
Kongsvinger festning. Konsertene ble 
også i år strømmet til institusjonene i 
regionen, med gode tilbakemeldinger og 
stor oppslutning. 

 ̝ Folkeakademiet Luster med 
arrangementer og filmvisninger 
Folkeakademiet Luster har i samarbeid 
med Luster helselag organisert 
arrangementer for eldre på institusjoner 
i kommunen. Folkemusikktrioen 
Helene Myklemyr Trio, koret Sprø 
Songglede, og korpsene i Luster har 
turnert på omsorgssentrene i området. 
Folkeakademiet Luster har også produsert 
en rekke filmer som er av interesse for 
beboerne. Filmene «Stølsdag på Hafslo 
omsorgsenter», «Vatn» (en dokumentar 
om storflommen i Jostedalen i 1979) 
og en filmatisering av diktet, «Breisete» 
(som omhandler en reise opp til seters) 
blir vist regelmessig for beboerne på 
omsorgssentrene i kommunen.   

 ̝ Folkeakademiet Vinje – 17. 
mai-pakka til de på institusjoner 
og omsorgsboliger På grunn av 
koronarestriksjonenen i 2020 og 2021 
har Folkeakademiet Vinje måtte avlyse 
konsertene på institusjonene de pleier 
å arrangere i jula og på 17. mai. De 
har derfor heller sørget for utdeling av 
jule- og 17. mai-pakker til beboerne 
på ulike institusjoner. Det har også 
blitt delt ut pakker til deltakere på 

Voksenopplæringen. Pakkene har blitt 
godt mottatt.  

 ̝ Felles sang på institusjoner 
i Innlandet Folkeakademiet Innlandet 
har hatt et 20-år langt samarbeid med 
Leif Inge Thormodsæther, som turnerer 
institusjoner i regionen med program for 
eldre. Beboerne blir engasjoer i allsang 
beboerne – gjerne med sanger fra Erik 
Bye, Vidar Sandbeck og Alf Prøysen.  

 ̝ Sykehjemsklovning 
– Folkeakademiet 
Hordaland Folkeakademiet Hordaland 
har i 2021 vært med å støtte et 
forskningsprosjekt som går ut på at 
profesjonelle klovner interagerer med 
beboere på sykehjem gjennom en 
interaktiv forestilling/klovnebesøk. 
Skuespillere fra Apropos teater 
gjennomførte en forestilling med en 
antropolog til stede som observatør. 
Prosjektet har i ettertid fått støtte fra 
G. C. Rieber- fondet, og det arbeides 
videre for at dette kan bli et reelt tilbud i 
eldreomsorgen.  

FOR BARN OG UNGDOM 
Verdigrunnlag: Gi unge kulturutøvere en 
scene, bygge felleskap 

 ̜ Barnefestival i Kongsvinger I 
samarbeid med Byen Vår Kongsvinger 
arrangerte Folkeakademiet Kongsvinger 
barnefestival i oktoberfestival-teltet på 
Rådhusplassen. Tidspunktet traff perfekt 

da arrangementet kom i perioden da alle 
restriksjoner var borte. Nærmere 600 
personer var innenfor dørene og takket 
være gode sponsorer var alt gratis. 
Det var underholdning fra scenen hele 
dagen med alt fra nasjonal kjendis i 
Svampe-Bob til lokale Eventyrfestningen, 
Folkeakademiets turneprogram Tut & 
Bert, ansiktsmaling og rockekonsert med 

lokale band til slutt. Hele styret i 
Folkeakademiet Kongsvinger stilte som 
riggere, selgere, verter og sørget for at 
publikum følte seg komfortable.  

 ̜ Bukkene bruse på badeland 
og tegneverksted Det kjente eventyret 
Bukkene Bruse er viderefortolket av 
forfatter Bjørn F. Rørvik og illustratør Gry 
Moursund. Bøkene i serien, Bukkene 
Bruse på Badeland, Bukkene Bruse 
vender tilbake, Bukkene Bruse begynner 
på skolen og Bukkene Bruse drar til 
Syden, er sprelske og humoristiske 
fortellinger basert på det tradisjonelle 
eventyret om de tre bukkene. 

Bjørn hadde først en livlig opplesing 
med visning av bilder, og etterpå var 
det tegneverksted. Ungene fikk tegne 
egne troll, og Bjørn hadde med seg noen 
ferdigtegnede trolldeler (som nese, øyer 
og munn) som illustratør Moursund hadde 

2020

2019
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laget for turnéen. Til sammen fikk 365 
barn høre om Bukkene Bruse. Det var stor 
aktivitet på verkstedet og mange artige 
tegninger av trollet. Fem folkeakademi 
og fire bibliotek fikk besøk av turnéen. 
Turnéen ble arrangert av Folkeakademiet 
Sogn og Fjordane i oktober.  

 ̜ Fun Palaces Prosjektet Fun 
Palaces ble gjennomført 1. – 3.oktober 
av Folkeakademiet Hordaland sammen 
med VilVite og Arna Makerspace som 
vertsorganisasjoner. På VilVite fikk 
publikum være med på vitenskapelig 
teaterforestilling med Henriette Christie 
Ertsaas, med forestillingen «LactoLise og 
ClosTrude – bestevenner for bestandig». 
Dette er en interaktiv teaterforestilling som 
på en leken måte forklarer tarmbakteriers 
betydning for god helse. Publikum fikk 
også delta på «Reggae-verksted» med 
Stig van Eijk. Her ble det allsang, humor 
og samspill. Tegneinstruktør Eva Ljosvoll 
underviste barn og voksne i tegning 
av stilleben. På lynkurs i arabisk fikk 
deltakere lære å skrive navnet sitt med 
arabiske tegn. Hos Arna Makerspace 
fikk publikum prøve ut CNC-maskiner, 
3D-printere og vinyltrykk. Hit kom publikum 
fra fjern og nær. 

 ̜ Eventyrlig verksted i Vinje 
Tilbudet med kreativt verksted for barn har 
hatt ulike temaer, som viking, jul, masker 

og liknende. Det er et populært tilbud, 
særlig for barn fra innvandrerfamilier i 
kommunen.  Det blir også servert mat 
og er en fin anledning for både barn og 
foreldre til å bli bedre kjent og bygge 
relasjoner.     

 ̜ Danseworkshop med Lea 
Herland og Dans uten grenser, 
Folkeakademiet Askvoll Workshopen 
med Lea Herland gikk over fem 
tettpakkede dager, med tolv ulike kurs i 
ulike stilarter innen dans. 23 ungdommer 
meldte seg på kurset. Dansegruppene 
ble delt opp innen alder og nivå. Det var 
et innholdsrikt og krevende program, med 
undervisning og dans 7–8 timer hver dag.  

Folkeakademiet Askvoll satt også 38 
smittevernvakter fra oktober 2020 til juni 
2021 for danseundervisning to ganger i 
uka gjennom initiativet Dans uten grenser.  

LITTERATUR OG HISTORIE 

 📚 Hans Olav Lahlums 
krimfestival, Folkeakademiet 
Tvedestrand Hans Olav Lahlums 
krimfestival ble arrangert for åttende gang 
i Tvedestrand i oktober. Folkeakademiet 
Tvedestrand var hovedarrangør i 
samarbeid med Bokbyen Tvedestrand, 
Hotell Lyngørporten og antikvariatene i 
byen. Hans Olav Lahlund er ansvarlig for 

det faglige innholdet, med folkeakademiets 
Jan Kløvstad som lokal festsjef og 
samarbeidspartner.  

 📚 Kulturkveld med Edvard 
Hoem Diksamlingen, Ute, langt der 
ute, ble presentert av Hoem selv på 
Vegårdshei i november. Arrangementet 
var et samarbeid med Vegårdshei Mållag, 
Vegårdshei bibliotek og Folkeakademiet 
Vegårdshei.  

 📚 Foredrag om historien til veien 
fra svenskegrensa til Kristiansand 
Folkeakademiet Agder arrangerte turné 
med Tore Wiik, som har skrive flere 
bøker om veiene fra  svenskegrensa til 
Kristiansand som er blitt til dagens E18. 
Det var stort sett fulle hus heile uka, der 
de lokale folkeakademiene og dagleg 
leiar Siw Johannessen hadde alliert seg 
med pensjonistforeninga i Vegvesenet, 
Agder motorhistoriske klubb og andre 
samarbeidspartnere.  

 📚 Folkeakademiet Nedre Eiker. 
Bokskap på stasjonen Folkeakademiet 
Nedre Eiker har igangsatt et flott tilbud til 
innbyggerne – et bokbytteskap på Kraft 
Kafé på togstasjonen i Mjøndalen. Dette er 
en fin mulighet til å finne seg en god bok 
på reisen eller til å ta med hjem i sofaen. 
Bøkene er valgt ut av initiativtakerne selv 
og man kan også sette fra seg en bok man 
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ønsker å dele.   

MILJØ, NATUR OG HÅNDVERK  

Verdigrunnlag: Ta vare på og utvikle 
kulturarven. Klimaendringer – 
miljøkonsekvenser  

 Ǵ «Med berre nevane», turné 
Folkeakademiet Sogn og Fjordane 
Forfattermøtene med Siri Helle og boka 
«Med berre nevane – eit forsvar for 
praktisk arbeid» ble arrangert i november 
av Folkeakademiet Song og Fjordane. 
Helle deler sin historie om å bygge hus 
på egenhånd og å kjenne en intens 
mestringsglede over å gjøre ting selv. 
Helle reflekterer også over hva som skjer 
med oss hvis vi ikke bruker hendene? Hva 
skjer med samfunnet?   

 Ǵ Miljøvennlig jordbruk, 

Folkeakademiet Time Folkeakademiet 
Time arrangerte et spennende foredrag 
med Tone Lill Molund og Siri Næss i mai. 
Molund og Næss driver en liten gård på 
Orre i Klepp, hvor det dyrkes et mangfold 
av grønnsaker. Gården er organisert som 
et andelsbruk hvor ett dekar gir mer enn 
nok avling gjennom hele sesongen til 
tretti personer. Molund og Næss delte sitt 
brennende engasjement for miljøvennlig 
og klimavennlig jordbruk, for mat produsert 
med lokale ressurser og om gleden over 
fellesskapet med andelseierne som drifter 
gården i lag.  

 Ǵ Over land og hav – eit år med 
trekkfuglar, Folkeakademiet Agder Brit 
Bildøen har skrevet boka «Over land og 
hav – eit år med trekkfuglar» og holdt i 
oktober et engasjerende foredrag i Arendal 
bibliotek. Bildøen har fulgt trekkfuglene 
gjennom ett år og tok publikum på en reise 
fra fuglefjell og myrlandskap i Norge til 

slettene i Andalucia og landskapet utenfor 
Tanger. Aust-Agder ornitologiske forening 
stilte opp med flotte lokale fuglebilder. 
Arrangementet var et samarbeid mellom 
Austegdelaget, Aust-Agder ornitologiske 
forening og Arendal bibliotek. Det ble en 
inspirerende og lærerik kveld med både 
alvor og glede. 

KULTURMENYEN
Verdrigrunnlag: Gi unge kulturutøvere en 
scene

Folkeakademiets nettdatabase for artister 
og foredragsholdere er tilgjengelig for 
arrangører, kunstnere/ kulturarbeidere 
og andre interesserte. 66 utøvere er 
representert i Kulturmenyen. Dette gjør 
veien kortere for våre lokallag til å lage 
gode arrangementer og lettere for utøvere 
å få oppdrag. Oppdragsmengden har blitt 
preget av koronasituasjonen 
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Folkeakademiet Vestre Toten feiret 75 
år! 

I midten av november feiret Folkeakademiet 
Vestre Toten jubileum. Jubileet ble behørig 
feiret, og det var en stor opplevelse! 
Varaordfører i Vestre Toten kommune, 
kultursjefen og “gullrekka” med de frivillige 
i lokallaget formidlet alle tydelig hvor 
viktig Folkeakademiet Vestre Toten er i 
kommunen – en betydelig kulturaktør med 
et verdigrunnlag som gjennomsyrer alle 
lagets aktiviteter. Som ordføreren påpekte er 
dette ingen selvfølge. Dette verdigrunnlaget 
gjør at kulturtilbudet vårt blir noe ut over 
seg selv, det bidrar til dannelse, tilknytning 
og forsterkning av lokalsamfunnet – 
målsetninger vi alle ønsker å bidra til. 
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Sang i eldreomsorgen (SiE) har frem til 
31.12.21 vært ett av Folkeakademiets 
satsingsområder. Programansvaret for SiE 
ble 01.01.22 overført fra Folkeakademiet til 
Krafttak for Sang.
Folkeakademiet har vært en viktig 

bidragsyter i etableringen av Krafttak 
for Sang og har siden 2015, med Sang 
i eldreomsorgens satsing Syngende 
eldreinstitusjoner, etablert modeller for 
å innlemme og systematisere sang som 
en naturlig aktivitet i eldreinstitusjoners 
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, 
digital ressursportal, samt veiledning. 
Det er et mål at satsingen skal komme 
beboere i institusjonene direkte til gode 
gjennom gode, systematiske musikktiltak 
som kan fremme trivsel, mental og fysisk 
helse.

Digital ressursportal – Syng Sammen
I april 2020 lanserte SiE sin digitale 
ressursportal Syng Sammen. Dette er 
en nettside som inneholder metodisk og 
faglig innhold som retter seg både mot 
eldre og mot ansatte i eldreomsorgen. 
Portalen inneholder blant annet mer 
enn 100 nyinnspilte sanger fra Mads 
Berg Sangbok, allsangstunder på video, 
gitarkurs, pianokurs, videoforedrag og 
artikler om sammenhengen mellom 
musikk og eldrehelse. Syng Sammen 
inneholder altså både materiell som 
kan brukes sammen med/av eldre 
(både hjemmeboende og i institusjon) 
og kompetansehevende fagstoff som 
kan brukes av ansatte i eldreomsorgen. 
Mer enn 600 ansatte ved syngende 
eldreinstitusjoner har nå brukerprofil i Syng 
Sammen, og dette tallet stiger hurtig.

Høsten 2021 gjennomførte vi en større 
brukerundersøkelse av Syng Sammen. 
Vi fikk gode tilbakemeldinger om at Syng 
Sammen er et enkelt og godt verktøy for 
ansatte i eldreomsorgen, som bidrar til 
å skape mer aktivitet. Spesielt er våre 
digitale sangstunder mye brukt. Brukerne 
ønsker også at Syng Sammen skal 
fortsette å vokse, med enda mer innhold.

Eldreinstitusjoners bruk av Syng Sammen
Fra lanseringen av Syng Sammen våren 
2020, har mer enn 120 eldreinstitusjoner 
valgt å abonnere på Syng Sammen. 
Mange av institusjonene bruker Syng 
Sammen i kombinasjon med kurs 
eller andre aktivitetstilbud fra Sang i 
eldreomsorgen. Ansatte i eldreomsorgen 
har brukt sangene og allsangstundene 
sammen med beboerne sine, og gjennom 
videoforedrag lært hvordan de kan bruke 
musikk helsefremmende. Syng Sammen 
er lett tilgjengelig, kostnadseffektivt og kan 
brukes av alle ansatte ved en institusjon 
som abonnerer. Å tilby eldreinstitusjoner 
et digitalt hjelpemiddel for å skape 
meningsfulle aktiviteter har i 2021 vært 
helt avgjørende, og vi er glade for å ha 
bidratt med dette.

Syngende eldreinstitusjoner 
Syngende eldreinstitusjoner finnes i 
dag fra Kristiansand i sør til Hadsel 
kommune i nord. Fredrikstad kommune 
ønsket kompetanseheving blant sine 
ansatte i hvordan de kunne bruke 
musikk i eldreomsorgen, og vi søkte på 
tiltakspakke for sårbare eldre gjennom 
fylkesmann i Oslo og Viken. Vi fikk 
tilslag på søknaden, og ansatte ved alle 
de 9 eldreinstitusjonene i Fredrikstad 
kommune med langtidsplasser har fått 
kurs, seminarer og digital ressursportal fra 
Sang i eldreomsorgen i 2021. Gjennom 
samme ordning har også alle de 11 
eldreinstitusjonene i Drammen kommune 
fått opplæring av Sang i eldreomsorgen. 

Gjennom Trivselsmidler fra Oslo kommune 
fikk 3 av Oslos eldreinstitusjoner 
opplæringspakke i 2021, og for 2022 har 
vi fått innvilget at 5 nye sykehjem skal 
inkluderes i tilbudet, og de 3 fra 2021 skal 
få et utvidet tilbud med fordypningskurs. 

Også i Kinn kommune ønsker de å tilby 
Sang i eldreomsorgens tilbud til sine 
eldreinstitusjoner, og i desember 2021 
ble det bestemt at skal alle kommunens 
eldreinstitusjoner skal få dekket 
abonnement i Syng Sammen. 

Generasjonssang og andre prosjekter
Sang i eldreomsorgen er bidragsyter 
i flere store prosjekt, blant annet 
«Generasjonssang». Prosjektet har 
fått tildelt 1 788 385 kroner i støtte av 
Sparebankstiftelsen, og startet opp i 
oktober 2021. Det 3-årige prosjektet 
driftes av Krafttak for sang, med bl. 
a Sang i eldreomsorgen som en 
viktig bidragsyter. I prosjektet møtes 
barnehagebarn og eldre som bor på 
sykehjem til felles sangstunder, og ansatte 
i begge institusjoner får opplæring i 
helsefremmende bruk av sang og musikk. 
Det produseres også digitale sangstunder 
og videoforedrag som skal distribueres 
gjennom Syng Sammen. 

Sang i eldreomsorgen fikk i 2021 
også tilskudd fra Helsedirektoratet til å 
gjennomføre totalt 54 sangstunder på 18 
eldreinstitusjoner i 6 kommuner i Norge. 
Prosjektet har blitt godt tatt imot av 
deltakerne, og både beboere, pårørende 
og ansatte har deltatt på sangstundene. 

Bidrag til fagfeltet musikk og helse 
Sang i eldreomsorgen ønsker å være en 
bidragsyter i fagfeltet musikk og helse, 
og er samarbeidspartner for Norges 
musikkhøgskole og forskningssenteret 
Center for Research in Music and 
Health (CREMAH) om rekruttering og 
brukermedvirkning i det internasjonale 
forskningsprosjektet HOMESIDE, samt i 
pilotprosjektet «Sangkollektivet». 

Sang i eldreomsorgen er representert i 
Nasjonalt nettverk for sang og eldrehelse 
og Nordic Network for research in 
Music and Public Health, og medvirker 
dermed i prosjekter og samarbeid på 
tvers av landegrenser og fagfelt, om 
sammenhengen mellom musikk og helse.

SANG I ELDREOMSORGEN
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FOLKEAKADEMIETS ORGANISASJON
Folkeakademiet er en grasrotorganisasjon hvor lokallagenes 
behov og aktivitet danner utgangspunktet for arbeidet og satsnin-
gene i organisasjonen.  De frivillige gjør et formidabelt arbeid med 
å bygge lokal identitet, involvere, utvikle og bidra med kunnskap 
og kultur der du bur.  

LANDSSTYRET 
Landsstyret har i 2021 bestått av: 

Leder:   Ingvild Berrefjord, Viken 

Nestleder:  Kathrine Fosshei, Hålogaland 

Styremedlemmer:  Eivind Helland, Hordaland 

   Jan Kløvstad, Agder
 
   Trygve Eliassen, Midt-Norge  

   Torbjørn Heitmann Valum, ekstern 

   Knut Einar Wold, ekstern  

Ansatterepresentant: Siw Johannessen 

1.   vara :   Øyvind Sporild, Innlandet

2.   vara :   Rolf Atle Kristoffersen, Rogaland 

I 2021 hadde landsstyret 7 møter og behandlet 67 saker. 

Arbeidsutvalget (AU) hadde møter i forkant av alle 

landsstyremøtene. 

Revisor: LST revisjon AS. 

ANSATTE 
I 2021 hadde FAL 14 ansatte. Av disse var 8 daglige ledere tilsatt 
i distriktene og 6 ansatt i landsforbundets sekretariat hvorav to er 
tilknyttet og finansiert via «Sang i eldreomsorgen». FA Hordaland 
fikk i tillegg dekket en 40 % stilling av Bergen kommune og 
Vestland Fylkeskommune til prosjektet «Fun Palaces». 

Sekretariatet
Arbeidende styreleder:   Ingvild Berrefjord 

Organisasjonsleder:    Siri Relling 

Organisasjonsrådgiver med økonomiansvar: Hanna Karlsen   
     Sønsteby 

Organisasjonskonsulent:    Liv Rønneberg   
     (vikar)

Kommunikasjonsrådgiver:    Hans Petter Wiken 

Sang i Eldreomsorgen, leder:   Beatrix van Doorn

Sang i Eldreomsorgen, konsulent:  Ingrid Kjerschow   
     Lohne
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Distrikt Hålogaland   
Distriktstyreleder:   Kathrine Fosshei   
Daglig leder:   Anne Gerd Paulsen 
   
Distrikt Tevebu  
Distriktstyreleder:   Signe Marie Kittelsaa
Daglig leder:   Olav Hanto 

Distrikt Midt-Norge
Distriktstyreleder:   Trygve Eliassen   
Daglig leder:    Olav Hanto (vikar for Beate  
    Riege) 

Distrikt Sogn og Fjordane   
Distriktstyreleder:   Halvard  Husefest Lunde
Daglig leder:    Henriette Bakke Hatlevoll 

Distrikt Hordaland  
Distriktstyreleder:   Tone Kolsrud Tennfjord
Daglig leder:   Kathrine Bauck (vikar for   
    Marion Rodgers Løseth)

Distrikt Agder 
Distriktstyreleder:   Jan Kløvstad
Daglig leder:   Siw Johannessen 

Distrikt Innlandet   
Distriktstyreleder:   Ulla Vikersveen
Daglig leder:   Hans Vold Vikersveen 

Distrikt Viken
Distriktstyreleder:   Ellen Stavlund
Daglig leder:   Hanne Hermann

Ansattsamling og kompetanseheving
I november 2021 ble den første fysiske ansattesamlingen avholdt 
siden høsten 2019:  En ansattesamling med fokus på synlighetstrategi, 
Frivillighetsåret 2022, faglig påfyll og oppdatering, samt fokus på 
pandemiens utfordringer for Folkeakademiets drift.

Gjennom 2021 har det vært gjennomført kompetansehevingstiltak 
knyttet til et nærmere samarbeid med Studieforbundet Kultur og 
Tradisjon og innføring av nytt økonomisystem i organisasjonen.  

DISTRIKTENE 
Landsforbundet er organisert med 9 distriktsledd. Hvert 
distrikt har ansvar for de lokale folkeakademiene i fylkene 
distriktene omfatter. Hvert distriktsledd har en daglig leder 

i forskjellig stillingsprosent. Vedkommende er ansvarlig for 
å støtte lokallagsaktivitet, distriktstyrene og etablere turne/
prosjektvirksomhet. Ved årskiftet 2020/2021 hadde distriktene 
følgende antall lokalakademier:    

Som et resultat av covid-19 pandemien gjennom 2019 og 2020 
har i tillegg 15-25 akademier definert seg som inaktive, og det er 
åpent hvorvidt alle disse gjenopptar aktiviteten.  Dette illustrerer 
på en god måte hva Folkeakademiet må satse på i 2022 – 
revitalisering og hjelp med oppstart av aktivitet 

Distriktenes økonomi 
Distriktenes samlede omsetning i 2021 var på kr. 5 513 776 (kr. 4 
211 098 i 2020).  

Personalkostnadene for de daglige lederne, ført i landsforbundets 
regnskap, var i 2021 på kr. 3 145 866 (kr 3 213 105 i 2020). Dette 
kom i tillegg til de andre overføringene distriktene fikk.  

5 distrikter fikk bevilget 1 214 000 kr (888 000 kr. i 2020) fra sine 
fylkeskommuner. Hovedvekten av midlene fra fylkeskommunene 
ble gitt til aktivitets- og driftsstøtte.  

Tilskuddet fra fylkeskommunene varierer mye. Tilskuddene 
fordelte seg slik:  

Økonomisk overføring 
De lokale folkeakademiene fikk i 2021 tildelt kr. 1 242 125,- fra 
Folkeakademiet til kunst-, kultur og folkeopplysningsvirksomhet. 
Koronapandemien begrenser fremdeles folkeakademienes 
mulighet til å avholde arrangementer. Dette har ført til noe 
reduksjon i brukte midler hos folkeakademiene, sammenliknet 
med tidligere år. I 2020 ble det utbetalt kr. 986 502 til lokale 
folkeakademier. Økningen sammenliknet med fjoråret skyldes 
delvis at det har blitt dyrere å være arrangør. For å kompensere 
for økte kostnader som smitteverntiltak, ble maksbeløpet for 
kostnadsrefusjon økt til 5.000 per arrangement.   

Folkeakademiet Innlandet    8
Folkeakademiet Viken     8
Folkeakademiet TeVeBu     7
Folkeakademiet Agder   13
Folkeakademiet Rogaland    6
Folkeakademiet Hordaland    9
Folkeakademiet Sogn og Fjordane   11
Folkeakademiet Midt-Norge   13
Folkeakademiet Hålogaland   12
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Grunnet ulike lokale samarbeidsformer mellom folkeakademiene, 
kollektive medlemmer og andre samarbeidspartnere, har 
Folkeakademiet ikke tall for lokallagenes totale omsetning, da 
 regnskapene for mange av disse fellesarrangementene føres av 
ulike aktører. De offentlige tilskuddene dekker en mindre del av 
utgiftene til den lokale aktiviteten. Det meste må folkeakademiene 
og akademienes samarbeidspartnere skaffe via annen støtte, 
billettinntekter, lotteri og salg.

ARKIV
I høst ble hele papirarkivet i Tøyengata 26 sortert og katalogisert. 
Stiftelsen ASTA som ledet prosjektet vurderte arkivene til 57,3 
hyllemeter. Sorteringen ble foretatt av Liv Rønneberg og to 
studenter fra Arkivvitenskapsstudiet på Oslo Met. Rydding og 
katalogisering ble prioritert høsten 2021 og etter 3 måneder ble 
57 kasser med sortert materiale levert Riksarkivet på Songsvann. 
Her vil det bli digitalisert. Vi takker Kulturrådet for tilskudd til 
arkiveringsprosjektet. 

FELLES MEDLEMSSYSTEM 
Folkeakademienes Landsforbund etablerte i 2020 et felles 
medlemssystem for organisasjonen. Folkeakademiet sentralt 
og de lokale folkeakademiene hadde store utfordringer med det 
nye medlemssystemet, og høsten 2020/våren 2021 ble det utført 
en evaluering av eksisterende system. Dette utviklingsarbeidet 
fortsatte i 2021 og nytt system vil bli implementert i 2022. 

MEDLEMMER I LOKALE FOLKEAKADEMIER 
Distriktene og de lokale folkeakademiene har både personlige, 
familie og organisasjons-/ institusjonsmedlemmer. I 2020 gikk 
medlemstallet ned med 525 medlemmer (13,5 %  reduksjon). 
Nedgangen skyldes blant annet at Folkeakademiet hadde store 
utfordringer med å få det nye medlemssystemet aktivt og i bruk, 
og koronapandemien gjorde kontakten med medlemmene sårbar.  

 Antall medlemmer ved årsskiftet 2020/2021 var: 3152  

MEDLEMSTILBUD: NØKKELEN
Nøkkelen er medlemsbladet til Folkeakademiet. Nøkkelen 
belyser aktuelle samfunns- og kulturelaterte saker og formidler 
kunnskap, historie og kulturens betydning i samfunnet. Bladet 
inneholder nyheter, fagsaker, portrettintervjuer og presentasjoner 
av foredragsholdere og artister. Bladet gjenspeiler også aktuelt 
organisasjonstoff fra Folkeakademiet.

 

Fylkeskommunale tilskudd til distriktene
Folkeakademiet Innlandet 
 

0

Folkeakademiet Viken  
 

237 000 (Fylkesmannen i Oslo og 
Akershus) 

Folkeakademiet TeVeBu  
 

0

Folkeakademiet Agder  
 

277 000 (Agder)

Folkeakademiet Rogaland 
 

0

Folkeakademiet Hordaland 
 

590 000 (Vestland)

Folkeakademiet Sogn og 
Fjordane 

90 000 (Vestland)

Folkeakademiet Midt-Norge 
 

0

Folkeakademiet Hålogaland 20 000 (Troms og Finnmark)

Medlemstype 2019 2020 2021
Personlige medlemmer 2079 1781 1656
Familiemedlemmer   829   735   702
Kollektive medlemmer
(Organisasjoner/institusjoner) 

  982   849   794

Totalt antall medlemmer: 3890 3365 3152
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AKTIVITETSSTATISTIKK 2021

 
Antall publikummere: 

Antall arrangementer:

HOVEDKONKLUSJON/
KOMMENTAR OM 
STATISTIKKEN

Aktiviteten til de lokale 
folkeakademiene er selve 

bærebjelken i vår organisasjon. 
I nok et aktivitetsår 
preget av pandemien, 
klarer folkeakademiene 
å arrangere kultur- og 
folkeopplysningsarrangementer. 
Til tross for begrenset mulighet 
til arrangementsavvikling, og 
i et år hvor mulighetsrommet 
til lokallagene har vært knapt, 
har folkeakademiene klart å 
beholde 41% av aktiviteten 
sammenliknet med før 
pandemien. Vi ser en nedgang 
i antall arrangementer i 

2021, men med tanke på 
koronarestriksjonene og 
økte kostnader knyttet til 
arrangementene, viser 
statistikken at de lokale 
folkeakademiene fortsetter 
å finne løsninger for å 
kunne skape gode kultur- og 
folkeopplysningsarrangementer.  

Restriksjonene fortsetter å 
begrense publikumstallene, 

men folkeakademiene har klart 
å opprettholde 88% av fjorårets 
publikumstall i et år hvor antall 
publikum per arrangement har 
vært svært begrenset. 
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AKTIVITETSSTATISTIKK 2021

For distriktene fortsatte 
koronarestriksjonene å 

påvirke turnévirksomheten, og 
publikumsbegrensningen har 
medført en betydelig reduksjon i 
publikumstallet. Publikumstallet 
på turneene i 2021 utgjorde 
kun 57% av publikumstallet i 
2020. 20 turneer har blitt avlyst, 
mens andre turneer har kun 
delvis blitt gjennomført. I løpet 
av 2021 ble det til sammen 
gjennomført 42 turneer, 10 
flere enn i 2020. Dette er 
et godt resultat, og viser at 
distriktene klarer å skape et 
godt kulturtilbud selv med 
koronarestriksjoner.

I 2021 har antall arrangementer 
hvor folkeakademiene 

er hovedarrangør økt. 

Folkeakademiene fortsetter 
å ha digitale arrangementer, 
nye aktiviteter og 
samarbeidspartnere. Vi 
ser en reduksjon i antall 
arrangementer rettet mot barn 
og unge, men økning i antall 
arrangementer med eldre 
som målgruppe. I 2021 ser vi 
også en endring i fordelingen 
på aktivitetskategorier. 
Antall musikkarrangementer 
er redusert, men vi ser en 
fremvekst av foredrag og 
andre aktivitetstyper. Dette kan 
skyldes koronarestriksjonene. 
Fremveksten av nye aktiviteter 
viser at folkeakademiene er 
løsningsorienterte og finner nye 
former for arrangementer.  

Kategorifordeling av arrangementer:

Arrangementer fordelt på målgruppe:



Publikum 2021
Uten turné Med turné Distriktet turné

Viken 4 569 4 569 0
Innlandet 2 187 2 960 773 
TeVeBu 4 294 5 953 1 659 
Agder 2 814 3 343 529 
Rogaland 2 248 2 248 0 
Hordaland 16 452 17 657 1 205 
S&F 7 576 9 346 1 770 
Midt-Norge 1 983 3 363 1 380 
Hålogaland 2 269 4 526 2257 

SUM 44 392 53 965 9 573 

Antall programmer
Uten 
turné

Med 
turné

Distriktets 
turnéprogram

Antall turnéer

Viken 174 174 0 0
Innlandet 29 69 40 8 6 avlyst
TeVeBu 103 125 39 5 9 avlyst/utsatt
Agder 101 121 36 3 5 avlyst/utsatt
Rogaland 48 48 2 0 0 avlyst/utsatt
Hordaland 345 345 74 8 0 avlyst/utsatt
S&F 90 117 35 6 0 avlyst/utsatt
Midt-Norge 452 452 21 5 0 avlyst/utsatt
Hålogaland 56 83 64 7 0 avlyst/utsatt

SUM 1 142 1456 314 42 20

Midler lokkallag bruker 
på kulturarrangementer

Viken 323 151

Innlandet 314 282
TeVeBu 276 313 
Agder 323 151 
Rogaland 110 339 
Hordaland 549 635 
S&F 925 982 
Midt-Norge 164 610 
Hålogaland 434 668 
SUM 3 352 940 

Digitale visninger

Antall digitale 
programmer

Visninger

Viken 4 24

Innlandet 0 0
TeVeBu 7 116
Agder 0 0
Rogaland 1 3 000
Hordaland 48 1 045
S&F 2 291
Midt-Norge 1 78
Hålogaland 2 0

SUM 67 4 554

Lokallagene mottok kr. 1 242 125 i 
kostnadsrefusjon i 2021. Det vil si at 
de dekket 63% av kostnadene tilknyttet 
arrangementsavviklingen selv, herunder 
billettsalg, sponsorer og liknende. 



Arrangørform
Hovedarrangør Medarrangør Økonomisk 

støtte
Viken 158 16 0
Innlandet 16 12 17
TeVeBu 72 45 2
Agder 31 40 11
Rogaland 12 40 0
Hordaland 61 171 189
S&F 99 90 189
Midt-Norge 37 15 26
Hålogaland 75 10 9

SUM 541 439 268
Prosent   43%   35%   22%

Antall arrangementer fordelt på type lokale
Barnehage Skole Institusjon Bibliotek Samfunnshus Digitalt Annet

Viken 4 20 34 1 28 15 103
Innlandet 0 2 16 3 16 3 13
TeVeBu 3 0 13 29 53 0 22
Agder 1 2 2 14 37 0 25
Rogaland 0 0 0 46 5 1 0
Hordaland 0 4 82 41 114 48 83
S&F 0 14 37 6 99 0 43
Midt-Norge 3 5 5 12 25 0 37
Hålogaland 1 5 9 5 58 2 13

SUM 12 52 198 157 435 69 339
Prosent 1 % 4 % 16 % 12 % 34 % 5 % 27 %

Studieresultat 2019 2020 2021
Antall kurs 44 12 16
Samlet timetall 1029 237 295
Antall deltakere 268 74 164
Samlet utbetaling 91 973 27 950 95225

Folkeakademiet er medlem av Studieforbundet 
kultur og tradisjon. Da vi byttet studieforbund, fikk 
vi i 2017 et betraktelig fall i aktiviteten. Etter dette 
har resultatet for 2018 og 2019 ligget på nivå med 
2017. 

I 2021 fikk Folkeakademiet utbetalt kr 60 000 til 
motivasjonssamlinger for 2021. Samlingene hadde 
som formål å øke bevissthet om hvilke aktiviteter 
som er kurs, motivere til kursaktivitet i pandemien, 
og skape begeistring om kursvirksomheten i 
organisasjonen.  

Som følge av motivasjonssamlingene økte 
antall kurs i 2021. Vi ser også at timeantallet 
og antall deltakere har økt sammenliknet med 
fjoråret. Dette viser at motivasjonssamlingene 
fungerer. Folkeakademiet har fortsatt en vei å gå 
for å komme på samme aktivitetsnivå som før 
pandemien; men økningen i 2021 viser at vi er 
på god vei. Målet er at flere folkeakademier skal 
engasjere seg og at antall kurs skal øke.  



Folkeakademiets formålsparagraf
Formålet er å øke l ivskval i teten for den 
enkelte gjennom deltakelse i  meningsfyl te 
kul turakt iv i teter,  medvirke t i l  at  kul tur 
bl i r  brukt akt ivt  i  arbeidet med å styrke 
fo lkehelsen og å formidle kunnskap og 
holdninger innen l ikest i l l ing, toleranse og 
internasjonal forståelse.
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Til årsmøtet i Folkeakademienes Landsforbund 

 
Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 
Vi har revidert årsregnskapet for Folkeakademienes Landsforbund, som viser et overskudd på  
kr. 566 127,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020 og resultatregnskap for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med foreningens vedtekter og 
gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater 
for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske 
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen og 
spesifiserte noter til årsregnskapet, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 
 
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med god regnskapsskikk i Norge. 
Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. 

Legally signed by 
Egil Skjefstad
28.05.2021
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift 
og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti 
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert 
på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

x identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 
slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for 
vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 
avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av 
intern kontroll. 

x opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av foreningens interne kontroll. 

x evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

x konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
foreningens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre 
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. 
Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at foreningen ikke fortsetter driften. 

x evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene 
og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne 
kontrollen. 
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav 
 
Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med foreningens 
vedtekter. 

 
 
Kolbotn, 27. mai 2021 
LST Revisjon AS 
 
 
_____________________________ 
Egil Skjefstad 
Statsautorisert revisor 
 
Dette dokumentet er signert elektronisk 
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Resultat pr. 31. desember 2021

Note 2021 2020 Budsjett 2021
Inntekter

Driftsinntekter

Salgsinntekter 7 244 344 - 10 000

Offentlige tilskudd 5,6,12,14 8 850 000  8 550 000  8 550 000  

Annen driftsrelatert inntekt 8,9,10,11,13 4 117 028  3 112 454  3 315 600  

Sum driftsinntekter 13 211 372 11 662 454 11 875 600

Kostnader
Driftskostnader

Disponert aktivitet 6 4 452 093  4 202 357  3 927 580  

Lønns- og personalkostnad 5 558 782  5 480 856  6 340 203  

Avskrivninger 100 042  89 500  98 000  

Lokalkostnader 370 473  -   -   

Fremmede tjenester 20,21,22 1 129 407  -   -   

Andre driftskostnader 19,23,24,26-30 876 989  1 272 647  1 722 114  

Sum driftskostnader 12 487 786   11 045 360  12 087 897  

Finansinntekter og kostnader
Finansinntekter

Renteinntekter 558  3 082  5 000  

Finanskostnader
Rentekostnad 194  140  -   

Annen rentekostnad 32 54 787  53 909  60 000  

Annen finanskostnad 1 899  -   -   

Sum finansinntekter og kostnader 56 322-  50 967-    55 000-   

Årsresultat 667 264   566 127   267 297-   

Overføringer
Overført til annen egenkapital 667 264   566 127   267 297-   

Folkeakademienes landsforbund



Kontospesifisert resultat pr. 31.12.2021 Folkeakademienes Landsforbund

Konto Beskrivelse Note Regnskap 2021 Budsjett 2021 %

3100 Salgsinntekt, avgiftsfri 7 244 344  10 000  2443 %

3101 Mellomdekning av rammetilskudd 6 220 000  -  

3102 Dekning av lønnskostnader 8 441 862  -  

3103 Foreldet leverandørgjeld 9 42 000  -  

3210 Medlemskontingent 10 210 180  200 000  105 %

3220 Abonnementsinntekter 41 040  45 000  91 %

3410 Studieforbundet Kultur og Tradisjon 11 30 259  3 000  1009 %

3411 Offentlige prosjektmidler 12 100 000  -  

3440 Kulturdepartementet 1,5,6 8 750 000  8 550 000  102 %

3490 Differansekonto, ikke utbetalt rammemidler forr.år 500  -  
3605 Kontorleie 272 800  297 600  92 %

3900 Annen driftsrelatert inntekt 13 64 322  35 000  184 %

3910 Momskompensasjon 1 132 048  1 185 000  96 %

Sang i Eldreomsorgen 31 1 662 017  1 550 000 107 %

Sum salgs- og driftsinntekter 13 211 372  11 875 600  111 %

4500  til lokale folkeakademier 6 1 244 125  1 500 000  83 %

4501 Rammetilskudd til distrikter - Administrasjon 6 693 500  450 000  154 %

4502 Rammetilskudd til distrikter - Turné/prosjekt 6 569 500 550 000 104 %

4503 Prosjekter 14 136 376  150 000  91 %

4504 Kurs for frivillige - 30 000 0 %

4505 Momskompensasjon til distrikter og lokale folkeakademier 559 502  700 000  80 %

Sang i Eldreomsorgen, disponert 31 1 249 941  497 580  251 %

Sum disponert aktivitet 4 452 944  3 877 580  115 %

Til dekning av FALs drift 8 758 428  7 998 020  110 %

5000 Lønn til ansatte 8 4 364 961  5 116 776  85 %

5020 Feriepenger 523 795  634 511  83 %

5022 Feriepenger over 60 år 24 317  -  
5100 Honorarer 15 145 400  20 000  727 %

5210 Fri telefoni 17 568  -  
5285 Annen fordel i arbeidsforhold ikke AGA pliktig 6 950  -  
5286 Annen fordel i arbeidsforhold AGA pliktig 280 238  -  
5290 Motkonto for gruppe 52 297 806-  -  
5330 Godtgjørelse til styre og bedriftsforsamling 3,16 97 000  78 500  124 %

5390 Annen oppgavepliktig ytelse 17 81 010  30 000  270 %

5400 Arbeidsgiveravgift 577 951  783 875  74 %

5401 Arbeidsgiveravgift av påløpt ferielønn 67 297  -  
5420 Innberetningspliktig pensjonskostnad 309 306  329 165  94 %

5720 Annet lønnstilskudd 321 959-  -  
5800 Refusjon av sykepenger 348 938-  -712 624 49 %

5820 Refusjon av arbeidsgiveravgift 877 -  
5920 Yrkesskadeforsikring 10 536 10 000  105 %

5990 Annen personalkostnad 18 20 279 10 000  203 %

Sum lønns- og personalkostnad 5 558 782  6 300 203  88 %

6000 Avskrivninger på bygninger og annen fast eiendom 37 500  37 500  100 %

6010 Avskrivning på inventar 10 542  8 500  124 %

6017 Avskrivning nettside 32 000  32 000  100 %

6020 Avskrivning oppussing 20 000  20 000  100 %

Sum avskrivninger 100 042  98 000  102 %

6300 Felleskostnader seksjon 8 og 11 214 774  197 000  109 %

6310 Kostnader, utleieseksjon 55 564  65 000  85 %

6340 Lys, varme 10 299  -  

6360 Renhold 20 813  -  

6430 Leie andre kontormaskiner 31 027  -  

6540 Inventar 25 37 212  22 000  169 %

6550 Driftsmateriale 784  -  

6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger - 70 000 0 %

Sum lokalkostnader 370 473  354 000  105 %



6701 Honorar revisjon 24 500  50 000  49 %

6705 Honorar regnskap 20 484 227 280 000 173 %

6725 Honorar for juridisk bistand, fradragsberettiget 1 -

6726 Konsulentbistand 22 518 901 30 000 1730 %

6790 Annen fremmed tjeneste 21 101 778 100 000 102 %

Sum fremmede tjenester 1 129 407 460 000 246 %

6800 Kontorrekvisita/kontordrift 13 940  130 000  11 %

6811 Presseklipptjenester 31 135  40 000  78 %

6815 Internett 210  -  
6820 Trykksak 9 231  20 000  46 %

6830 Medlemsbladet Nøkkelen 23 113 479  100 000  113 %

6552 Dataprogram og lisenser 29 16 096  50 000  32 %

6553 Nettleie, nettportal o.l 2 733  50 000  5 %

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. 25 836  50 000  52 %

6890 Annen kontorkostnad 221  -  
6915 Mobiltelefon ansatte 30 23 890  -  
6940 Porto 4 240  -  
6950 Budtjenester 7 931 -
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 29 352 -
7130 Reisekostnad, oppgavepliktig -  -  
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig 19 314  -  
7140 Reisekostnad arrangementer 23 681  -  
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig 30 954  -  
7155 Diett og nattillegg avg.pliktig (trekkpliktig) 3 895  -  
7160 Diettkostnad, arrangementer 40  -  
7190 Annen kostnadsgodtgjørelse 5 670  -  
7195 Refusjon reisekostnad 3 707  -  
7210 Kompetanseheving, ansatte 18 500  25 000  74 %

7300 Salgskostnad 24 90 630  -  
7320 Markedsføring, digitalisering, annonsering o.l 18 744  50 000  37 %

7360 Representasjon, ikke fradragsberettiget 7 271  -  
7365 Reiseutgifter, personalrelatert 4 997  10 000  50 %

7410 Kontingenter 26 31 693  -  
7430 Gave, ikke fradragsberettiget 27 38 845  20 000  194 %

7500 Forsikringer 3 000  0 %

7700 Styremøter 47 789  40 000  119 %

7711 Landsmøte 18 500  -  
7712 Ansattsamling 55 694  40 000  139 %

7713 Distriktskonferanse 100 000  0 %

7740 Øredifferanser 3-   -  
7750 Eiendomskatt 10 142  10 114  100 %

7770 Bank- og kortgebyrer 4 365  -  
7791 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget 28 130 485  250 000  52 %

7830 Konstaterte tap på fordringer 19 32 931  10 000  329 %

Sum andre driftskostnader 876 138  998 114  88 %

Sum driftskostnader 12 487 786  12 087 897  103 %

Driftsresultat 723 586  212 297-   -341 %

Finansinntekter
8050 Annen renteinntekt 558  5 000  11 %

Finanskostnader

8140 Rentekostnad, ikke fradragsberettiget 194  -  
8150 Annen rentekostnad 32 54 787  60 000  91 %

8170 Annen finanskostnad 1 899  -  

Resultat etter finans 667 264  277 297-   

8961 Overføring til / fra annen egenkapital 667 264  277 297-   -241 %



Balanse pr. 31.12.2021
Folkeakademienes Landsforbund

Aktiva 31.12.2021 31.12.2020

Anleggsmidler
Tøyengata 26, seksjon 8 og 11 250 000  275 000  
Heisanlegg, Tøyengata 26 426 067  438 567  
Oppussing seksjon 8 709 123  729 123  
Kontormaskiner 24 598  
Nettside 128 116  160 116  
Sum anleggsmidler 1 537 904  1 602 806  

Omløpsmidler
Bankinnskudd og kontanter 4 271 843  3 531 038  
Andre omløpsmidler 397 522  18 551-  
Andre kortsiktige fordringer 32 779  558 775 
Sum omløpsmidler 4 702 144  4 071 262  

Sum eiendeler 6 240 048  5 674 068  

Passiva

Egenkapital
Annen egenkapital 1 717 483-  1 151 097-  
Årets resultat 667 264-  566 127-  
Sum egenkapital 2 384 747-  1 717 224-  

Kortsiktig gjeld
Skyldig arb.g.avg og skattetrekk 525 854-  418 647-  
Disp. ikke utbet.programmidler 997 565-  880 627-  
Gjeld til Folkeakademier 37 900-  11 890-  
Gjeld til ansatte -  -  
Skyldig feriepenger 630 359-  626 767-  
Mottatt forskuddsbetaling -  -  
Disponerte ubrukte midler Sang i Eldreomsorgen -  -  
Interimskonto 1-  1-  
Leverandørgjeld 324 650-  657 877-  
Annen kortsiktig gjeld 27 938-  -  
Sum kortsiktig gjeld 2 544 267- 2 595 809-  

Langsiktig gjeld
Lån i Sparebanken Øst 1 311 034-  1 361 035-  
Sum langsiktig gjeld 1 311 034-  1 361 035-  

Sum gjeld og egenkapital -6 240 048 -5 674 068







Noter til årsregnskapet for 2021

Regnskapsprinsipper

Folkeakademienes Landsforbund oppfyller regnskapslovens definisjon for små foretak. 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser 
og god regnskapsskikk for små foretak. 
Følgende regnskapsprinsipper er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet:

Klassifisering
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til den løpende drift. 
Fordringer er klassifisert som omløpsmidler når det er avtalt
eller forutsatt at fordringen skal innfris innen et år.
Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler,
 og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig gjeld. 
Omløpsmidler vurderes til det laveste av anskaffelsesverdi og virkelig verdi.

Fordringer
Kortsiktige fordringer føres i balansen etter fradrag for avsetninger til dekning av påregnelig tap. 
Støtte og tilsagn, som i henhold til avtaler er forfalt, innregnes ikke som fordringer.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler aktiveres og avskrives dersom driftsmidlet har en levetid over 1-3 år, 
og verdien er betydelig. 
Varige driftsmidler vurderes til historisk kost med fradrag for avskrivinger.

Inntekter og kostnader

Inntekter og kostnader bokføres i den periode inntekten er opptjent/kostnaden er påløpt.

(Regnskapsprinsippet)

Gaver og støtte inntektsføres når det er mottatt og når betingelse for gaven 
og/eller støtten ellers er oppfylt.
Disponerte, ikke utbetalte tilskudd balanseføres som kortsiktig gjeld.

Note 1 Offentlige tilskudd

Folkeakademienes Landsforbund har i 2021 fått tilsagn om støtte fra Kulturdepartementet på
til sammen kr. 8 750 000,-.
Bevilgningen gjelder tilskudd til drift og programvirksomhet.

Note 2 Bankinnskudd

Bundne bankinnskudd (skattetrekkskonto) utgjør kr. 308 212

Note 3 Ytelser til ledende ansatte, lån og sikkerhetsstillelser

Ytelser til ledende personer
Lønn/honorar
Organisasjonsleder Arbeidende styreleder

547 809 56 000

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer
Det er ikke gitt lån eller stilt sikkerhet til fordel for ledende personer.

Note 4 Heftelser og pant på eiendom

Det er tatt pant i seksjon 8 i Tøyengata 26 som betingelse for innvilget lån.
Panten utgjør kr. 1.500.000. Panthaver er Sparebanken Øst.

Note 5 Statstilskudd 2021

Årets bevilgning fra Kulturdepartementet -8 750 000



Distriktenes drift og programvirksomhet 2 286 795  
+ Prosjekter og tiltak 136 376  

Sum midler disponert 2 423 171

= Rest til drift Folkeakademienes Landsforbund -6 326 830

Note 6 Distriktenes drift og programvirksomhet 2021

Lokal Adm Turné Program dist. Utbetalt Ramme
Viken 99 050 85 000 184 050 210 000
Hordaland 288 900 130 000 18 000 436 900 450 000
Opp-Hed 118 800 62 500 72 500 253 800 260 000
Hålogaland 217 500 75 000 230 000 522 500 530 000
Rogaland 52 500 118 000 170 500 210 000
Sogn&Fjordan 151 015 65 000 216 015 230 000
Agder 109 580 94 000 203 580 260 000
Tevebu 87 600 110 000 110 000  307 600 310 000
Midt-Norge 118 850 93 000 211 850 260 000

Mellomdekning fra FA Hordaland -220 000 -220 000

Totalt 2021 2 286 795 2 500 000

Note 7 Salgsinntekt, avgiftsfri

Dekning av regnskapskostnader, distrikter 101 343  
Salg av materiell 38 040  
Forskuttert hjemmekontorgodtgjørelse 87 388  
Forskuttert reisegodtgjørelse 7 626  
Forskuttert telefoni 9 948  
Totalt 2021 244 344  

Note 8 Dekning av lønnskostnader

Lønnskostnader dekket av FA Viken 57 988  
Lønnskostnader dekket av FA Hordaland, Fun Palaces 215 799  
Forskutterte honorarer og reiseutgifter turnéutøvere og øk.arbeid 2020, FA Hålogaland 127 659  
Forskutterte honorarer og reiseutgifter turnéutøver, FA Midt-Norge 17 596  
Forskutterte honorarer og reiseutgifter turnéutøver, FA Agder 22 820  
Totalt 2021 441 862  

Note 9 Foreldet leverandørgjeld

Disponert, ikke benyttet prosjektmidler - "Blåmannen" fra 2018 42 000
Totalt 2021 42 000

Note 10 Medlemskontingent

Innkommet medlemskontingent pr 31.12.2021 479 970
Distrikters og lokallags andel -260 420
Avsetning, distrikters og lokallags andel -9 370

Stimuleringsmidler fra Lotteri- og stiftelsestilsynet -94 432
Disponert stimuleringsmidler fra Lotteri- og stiftelsestilsynet 94 432
Totalt 2021 210 180

Note 11 Studieforbundet Kultur og Tradisjon

Kompetansehevingstilskudd 8 509  



Kurstilskudd 1 750
Motivasjonstilskudd 20 000  
Totalt 2021 30 259  

Note 12 Offentlige prosjektmidler

Kulturrådet, tilsagn til arkivprosjekt 100 000
Totalt 2021 100 000

Note 13 Annen driftsrelatert inntekt

Dekning av juridisk bistand, Krafftak for Sang 64 322
Totalt 2021 64 322

Note 14 Prosjekter

FN-dagen
Folkeakademiet Farsund-Lista 8 026  
Folkeakademiet Sørum 4 500  
Folkeakademiet Åmli 2 000  
Folkeakademiet Svanøy 5 000  
Folkeakademiet Surnadal 2 000  
Folkeakademiet Hordaland 3 850  
Folkeakademiet Vinje 15 000  

Andre prosjekter og tiltak
Folkeakademiet Svanøy 20 000  
Folkeakademiet Sogn og Fjordane 8 500  
Folkeakademiet Vinje 15 000  
Folkeakademiet Kongsvinger 15 000  
Folkeakademiet Land 10 000  

Kulturytring Drammen 27 500  
Totalt 2021 136 376  

Note 15 Honorarer

Honorar, prosjektrådgiver 20 000
Forskutterte honorarer FA Hålogaland 90 400
Forskuttert honorar FA Agder 20 000
Forskuttert honorar FA Midt-Norge 15 000
Totalt 2021 145 400

Note 16 Godtgjørelse til styre- og bedriftsforsamling

Styreleder 56 000  
Nestleder 21 500  
Styremedlem 7 000  
Ansatterepr. 4 500  
Forskuttert styrehonorar FA Innlandet 8 000  
Totalt 2021 97 000  

Note 17 Annen oppgavepliktig godtgjørelse

Forskuttert hjemmekontorgodtgjørelse, arb.avg.pliktig del 80 546  
Reiseutlegg og utlegg innrapportert i reiseregningsmodul 464  
Totalt 2021 81 010  

Note 18 Annen personalkostnad

Utlegg prosjektmøter 1 525  



Refusjon reisekostnader, landsstyret og ansatte 18 754
Totalt 2021 20 279  

Note 19 Konstaterte tap på fordringer

Konstatert tap på fordringer, folkeakademier 25 931  
Konstatert tap på fordringer, Ellingsrudhjemmet 9 000  
Totalt 2021 34 931  

Note 20 Honorar regnskap

Systemlisens og datatjenester 176 028  
Regnskapshonorar FAL og distriktledd 140 400  
Support og opplæring 167 799  
Totalt 2021 484 227  

Note 21 Annen fremmed tjeneste

Medlemssystem, inkl utsending av kontingent 102 041
Totalt 2021 102 041

Note 22 Konsulentbistand

Konsulentbistand Virke, inkl styreutviklingsprogram 86 719
Konsulentbistand, Moment organisasjon og ledelse 38 850
Juridisk bistand, Advokatfirmaet Lund og Co 393 331
Totalt 2021 518 901

Note 23 Medlemsblad, Nøkkelen

To utgaver av Nøkkelen, inkl produksjon og utsending 109 479  
Honorar, artikkel Nøkkelen 4 000  
Totalt 2021 113 479

Note 24 Salgskostnad

Kjøp av materiell til salg 90 630
Totalt 2021 90 630

Note 25 Inventar

Datamaskiner til kontoret 28 167  
Ergonomisk tilpasning kontoret 7 466  
Installering av kontormøbler 1 579  
Totalt 2021 37 212  

Note 26 Kontingent, ikke fradragsberettiget

Virke 13 750  
Norsk Musikkråd 9 030  
Frivillighet Norge 4 957  
Kulturalliansen 1 500  
Musikk i Skolen 980  
Norsk Kulturforum 1 476  
Totalt 2021 31 693  

Note 27 Gave, ikke fradragsberettiget

Gaver ansatte, distriktsstyreledere og landsstyret 30 292  
FA Vestre Totens 75-års jubileum 5 905  
Gave innleder på ansattsamling 598  
Begravelsesgave, tidl. styreleder 2 050  



Totalt 2021 38 845  

Note 28 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget

Arkivprosjekt Stiftelsen Asta 130 250
Korrigering av mindre avvik 238
Totalt 2021 130 488

Note 29 Dataprogram og lisenser

UniMicro 8 337  
Memberspace, forskuttert 213  
Adobe 7 045  
Nordic Hosting 1 066  
DiB Kunnskap 1 250  
Norton Antivirus 1 349  
Hello Sign 3 312  
Microsoft, tilbakeføring fra 2020 8 102-   
Zoom 1 626  
Totalt 2021 16 096  

Note 30 Mobiltelefon ansatte

Dekning av telefoni, sekretariatet og distrikter 28 471
Korrigering av telefonkostnader -4 581
Totalt 2021 23 890

Note 31 Sang i Eldreomsorgen

Krafttak for Sang 1 105 000
Kommunale midler 264 000
Abonnementer SyngSammen 238 017
Kurspakke 55 000
Sum inntekter 2021 1 662 017

Sang i Eldreomsorgen, disponert
Se separat prosjektregnskap for mer detaljer

Kurspakke Syngende eldreinstitusjoner 103 837
Samlinger 4501
SyngSammen 4081
Produksjon av informasjonsmateriell og synliggjøring 10 338
Administrasjon, prosjektoppfølging og operatørkostnader 984 969
Daglig drift 142 215
Totalt 2021 1 249 941

Årets overskudd 412 076

Note 32 Annen rentekostnad

Lånerenter januar- desember 2021 54 787
Totalt 2021 54 787



Prosjektregnskap pr 31.12.2021
Sang i eldreomsorgen

Note Regn 21 Budsj. 21

Driftsinntekter

Krafttak for sang 1 105 000- 1 100 000-  
Kommunale midler 1 264 000-  197 000-   
Overført overskudd tidl.år -   -  
Kurspakke Syngende Eldreinstitusjoner 55 000-   -  
Inntekter enkeltkurs -  
Abonnementsinntekter, SyngSammen 2 238 017-  140 000-   
Egenandel FAL -  200 000-  
Foreldet leverandørgjeld -  -
Andre inntekter (påløpt avlysningsgebyr institusjoner) -  
Sum inntekter 1 662 017- 1 637 000-   

Kurspakke Syngende eldreinstitusjoner
Honorar kursholdere 103 348  84 000  
Reiseutgifter/kost kursholdere 489  8 000  
Sum kurspakke 103 837  92 000  

Møter/konferanser
Erfaringssamling/nettverkskonferanse Syngende eldreinstitusjoner - 7 000
Deltakelse på eksterne konferanser/kurs/møter for SiE 4 501   40 000 
Sum samlinger 2020 4 501   47 000  

SyngSammen
Nettleie nettportal (squarespace + vimeo) 4 081   8 000  
Rettigheter og lisenser -  15 000 
Utvikling av innhold i syngsammen.no -  80 000 
Ekstern konsulent - Utvikling syngsammen.no -  20 000 
Annonsering -  -
Sum SyngSammen 4 081   123 000  

Produksjon av informasjonsmateriell og synliggjøring
Produksjon fysisk fagmateriell (form, trykk etc) 8 821   15 000  
Porto utsending materiell - 3 000
Produksjon av markedsførings-/PRmat (Roll up/plakater/gadgets mm) -  20 000 
Markedsføring/PR 1 517   -  
Sum synliggjøring og informasjonsmateriell 10 338  38 000  

Administrasjons, prosjektoppfølging og operatørkostnader
Lønn faste stillinger 722 792  773 750  
Feriepenger, avsatt 86 735   92 850  
Pensjon 52 132  46 490  
Arbeidsgiveravgift 121 894  128 910  
Annen personalkostnad 893  -  
Oppgavepliktige ytelser (diett) -   -  
Personalannonsering -   -  
Reiseutgifter, personalrelatert 523  -  
Bidrag Folkeakademiet -  200 000 
Sum administrasjon, prosjektoppfølging og operatørkostnader 984 969  1 242 000  

Daglig drift
Drift-regnskap. Utbetalinger, økonomirapporter 3 35 712  -  
Kontorutgifter/ leie kontor, strøm, data, telefon, kopi m.m. 4 49 679  70 000  
Inventar, IkT-lisenser, serviceavtaler m.m. 5 39 899  10 000  
Tap på fordringer 6 10 800  -  
Prosjektrevisjon 6 125   15 000  
Sum daglig drift 142 215  95 000  



Sum driftkostnader 2021 1 249 941 1 637 000

Driftsresultat 2021 412 076-  -  

Årets overskudd 412 076



Noter til prosjektregnskap 2021
Sang i Eldreomsorgen

Note 1 Kommunale midler

Oslo Kommune 66 000

Fredrikstad Kommune, tilskuddspakke til sårbare eldre 198 000

Totalt 2021 264 000

Note 2 Abonnementsinntekter

Syngende eldreinstitusjoner 238 017

Totalt 2021 238 017

Note 3 Drift-regnskap. Utbetalinger, økonomirapporter 

Honorar regnskap 35 712

Totalt 2021 35 712

Note 4 Kontorutgifter/ leie kontor, strøm, data, telefon, kopi m.m.

Telefoni 7 839

Strøm 15 616

Renhold 13 725

Aviser 274

Internett, domene 120

Gebyr 437

Leie kontormaskiner 11 668

Totalt 2021 49 679

Note 5 Inventar, IkT-lisenser, serviceavtaler m.m.

Inventar, ny PC 9 995

Dataprogram og lisenser 29 904

Totalt 2021 39 899

Note 6 Konstaterte tap på fordringer

Tap på fordringer, institusjoner 10 800

Totalt 2021 10 800
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Organisasjonsnummer: 921 087 101 Foretaksregisteret

Til årsmøtet i  
Folkeakademienes Landsforbund 

Uavhengig revisors beretning 

Konklusjon 
Vi har revidert Folkeakademienes Landsforbund sitt årsregnskap som viser et overskudd på 
kr 667 264,-. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag 
av viktige regnskapsprinsipper. 
Etter vår mening 

oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 
gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 
2021 og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene 
International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse 
standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International 
Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale 
uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants 
(IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse 
kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. 

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også 
ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et 
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter 
eller utilsiktede feil. 
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt 
drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift 
skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 
avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av 
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil 
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av 
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den 
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enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 
Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser 
profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, 
enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører 
revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at 
vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn 
for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære 
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring 
av intern kontroll. 
opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, 
for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men 
ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 
evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er 
rimelige. 
konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-
forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, 
og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som 
kan skape tvil av betydning om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi 
konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i 
revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 
årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi 
modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på 
revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende 
hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter driften.
evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, 
inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de 
underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til 
hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av 
betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av 
betydning i den interne kontrollen. 

Kolbotn, 28. april 2022 
LST Revisjon AS 

___________________ 
Harald Tettum 
statsautorisert revisor 

Dette dokumentet er signert elektronisk 



 
 

 
2-års arbeidsplan med budsjett 

 
1. Innledning 

 
Folkeakademiet er en unik organisasjon med røtter tilbake til 1885. Grunnlaget kom 
opprinnelig fra Storbritannia til Skandinavia med et fundament i det såkalte 
«university extension» og hvor bruk av folkeopplysning og kultur var sentrale 
virkemidler for å øke kunnskapsnivået og innsikten innenfor ulike deler av 
befolkningen. Folkeakademiets grunnlag er like relevant i dag selv om samfunnet har 
endret seg mye gjennom historien, noe som fremgår tydelig gjennom vedtektenes 
beskrivelse av formål og idégrunnlag. Vi arbeider blant mye med å utvikle bevissthet, 
lokal samfunnsutvikling, samt kunnskap om hvordan og hvorfor demokratisk praksis 
legger til rette for ytringsfrihet, frihet til å velge og forsterke menneskerettighetene. 
«Kunnskap og kultur der du bur» er vårt slagord, og «Visst virker kunnskap og kultur» 
er våre verktøy. 

Folkeakademiets 6-årsplan skal understøtte dette, hvorav nåværende plan dekker 
perioden fra 2019 til 2024. Denne planen vil følgelig først bli oppdatert frem mot 
neste landsmøte i 2024. For dette landsmøtet vil vi derfor presentere en 2-års 
arbeidsplan med budsjett for tre gitte satsingsområder. 
 
2. Henvisninger 

 
Vi viser til henholdsvis: 

- Vedtekter for Folkeakademiet 
- Gjeldende 6-årsplan for Folkeakademiet 2019 - 2024 

 
3. Overordnede effektmål for arbeidsplanens satsingsområder 
 
Vedtektenes beskrivelse av formål og idegrunnlag som et fundament er avgjørende. 
Formålsparagrafen til Folkeakademiet sier følgende: «Å øke livskvaliteten for den 
enkelte gjennom deltakelse i meningsfylte aktiviteter, medvirke til at kultur og 
folkeopplysning blir brukt aktivt i arbeidet med å styrke folkehelsen og å formidle 
kunnskap og holdninger innen likestilling, toleranse og internasjonal forståelse.» 
Formålet er ytterligere konkretisert gjennom idégrunnlaget som følger: 

- Omsorg og respekt for alt liv 
- Likeverd, vennskap og gjensidig tillit mellom mennesker 
- FN-erklæringen om menneskerettighetene. 

 
Gitt den rolle som Folkeakademiet har hatt historisk, våre vedtekter, vår 6-årsplan 
samt de utfordringer vi opplever nasjonalt og globalt, så legges følgende effektmål til 
grunn for den kommende 2-års arbeidsplan: 

- øke forståelsen for verdien av mangfold 
- sikre respekt for menneskeverd og likeverd 
- ivareta demokratiske prinsipper og verdier. 



 
 
 
 
 
4. Satsingsområder med resultatmål 
 
Gitt handlingsplan og effektmål har Folkeakademiet lagt til grunn følgende 
satsingsområder: 

- Satsingsområde 1: Mangfold og utenforskap 
- Satsingsområde 2: Klima og demokrati 
- Satsingsområde 3: Demokratiske verdier og prinsipper 

 
4.1 Satsingsområde 1: Mangfold og utenforskap  
 
Henvisning til 6-årsplanen 
Mangfold og utenforskap som satsingsområder understøtter følgende prioriterte 
temaer i 6-årsplanen: 

- Bygge felleskap 
- Fra innvandrer til medborger 

 
Bekrivelse av satsingsområdet 
Det moderne norske samfunnet kjennetegnes av en mangfoldig sammensatt 
befolkning. Hans Majestet Kongens tale under Kongeparets hagefest i Slottsparken 
den 1. september 2016 er blitt fremhevet i mange sammenhenger på hvordan sette 
ord på dagens Norge. Her beskriver Kongen på en forbilledlig måte det norske 
samfunnet og han oppsummerte det med at «.....Norge er fremfor alt mennesker....» i 
all sin forskjellighet. Stikkord og sentrale verdier for det norske samfunnet er 
forståelse av verdien av mangfold, respekt for menneskeverd og likeverd, samt 
ivaretakelse av de demokratiske prinsipper. Utenforskapet er en generell utfordring i 
samfunnet. Samtidig oppleves dette som ytterligere forsterket og synliggjort gjennom 
det store antall flyktninger som følge av krigen i Ukraina, og flyktninger generelt.  
Folkeakademiets aktiviteter skal gjenspeile vårt formål og idégrunnlag. Følgelig skal 
dette satsingsområdet vektlegge mangfold og utenforskap både generelt som en 
samfunnsutfordring og spesifikt mot enkelte målgrupper, det være seg unge, 
flyktninger etc. 
 
Gjennomføring 
Kunnskap og kultur er visjonen og verktøyene som Folkeakademiet benytter for å 
oppfylle formål og idégrunnlag. Det er ingen begrensninger i type initiativ, men de 
ulike aktivitetene kan inndeles i følgende kategorier: 

- Foredrag og debatt 
- Konsert og forestillinger 
- Inkluderingsaktiviteter og -kurs  

 
Budsjett 
Folkeakademiet avsetter kr 50.000 per år i prosjektmidler til dette satsingsområdet. I 
tillegg anmodes det enkelte distriktsledd og lokallag å benytte egne midler målrettet 
til satsingsområdet. 



 
 
 
Resultatmål 
Følgende resultatmål skal understøtte det overordnede effektmål og dette 
satsingsområdet: 

- Folkeakademiene skal kjenne til og bruke satsingsområdet aktivt i planlegging 
av sine aktiviteter i kommende toårs periode 

- Folkeakademiene skal utover å søke prosjektmidler fra Folkeakademienes 
Landsforbund, prioritere egne budsjettmidler og ressurser inn mot 
satsingsområdet 

- Folkeakademiene skal vise sammenhengen mellom hvor mye av aktivitetene 
som benyttes mot dette satsingsområdet 

- Folkeakademiene skal dokumentere antall aktiviteter av totalaktivitetene som 
understøtter satsingsområdet innenfor følgende kategorier: 

o Foredrag og debatt 
o Konsert og forestillinger 
o Inkluderingsaktiviteter og -kurs  

 
4.2 Satsingsområde 2: Klima og demokrati  

 
Henvisning til 6-årsplanen 
Klima og demokrati som satsingsområder understøtter følgende prioriterte temaer i 6-
årsplanen: 

- Klimaendringer – miljøkonsekvenser 
- Demokratiutvikling – Dialog - Dannelse 

 
Bekrivelse av satsingsområdet 
Klima og demokrati er høyt oppe på den politiske dagsordenen, nasjonalt og 
internasjonalt. I Norge er stortingsmeldingen om bærekraft, Meld. St. 40 (2020-2021) 
- «Mål med mening – Norges handlingsplan for å nå bærekraftsmålene innen 2030» - 
et sentralt utgangspunkt i debatten. Miljødimensjonen av FNs bærekraftsmål handler 
om å ta vare på naturen og klimaet som en fornybar ressurs for mennesker. De 
miljømessige forholdene knyttet spesielt til klimaendringene har fått et særskilt fokus.  
Samtidig fordrer et grønt skifte et fredelig og inkluderende samfunn, tilgang til 
rettsvern, og ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer. Folkeakademiet 
vil være en relevant samfunnsaktør for å ha en opplyst debatt om disse temaene i 
befolkningen, noe som er i tråd med vårt formål og idégrunnlag.  
Ved å legge til rette for engasjement, deltakelse og læring, vil vi løfte aktuelle 
problemstillinger og dilemmaer innenfor klima og demokrati, herunder 
sammenhengen mellom klima og miljø, økonomiske og sosiale forhold, eksport av 
fossilt brennstoff i et globalt perspektiv, gasseksport som virkemiddel i konflikter som 
Russland versus Ukraina; samt velfungerende demokratier i lys av et grønt skifte.  
 
Gjennomføring 
Kunnskap og kultur er visjonen og verktøyene som Folkeakademiet benytter for å 
oppfylle formål og idégrunnlag. Det er ingen begrensninger i type initiativ, men de 
ulike aktivitetene kan inndeles i følgende kategorier: 

- Foredrag og debatt 
- Konsert og forestillinger 
- Inkluderingsaktiviteter og -kurs  



 
 
 
Budsjett 
Folkeakademiet avsetter kr 50.000 per år i prosjektmidler til dette satsingsområdet. I 
tillegg anmodes det enkelte distriktsledd og lokallag å benytte egne midler målrettet 
til satsingsområdet. 
 
Resultatmål 
Følgende resultatmål skal understøtte det overordnede effektmål og dette 
satsingsområdet: 

- Folkeakademiene skal kjenne til og bruke satsingsområdet aktivt i planlegging 
av sine aktiviteter i kommende toårs periode 

- Folkeakademiene skal utover å søke prosjektmidler fra Folkeakademienes 
Landsforbund, prioritere egne budsjettmidler og ressurser inn mot 
satsingsområdet 

- Folkeakademiene skal vise sammenhengen mellom hvor mye av aktivitetene 
som benyttes mot dette satsingsområdet 

- Folkeakademiene skal dokumentere antall aktiviteter av totalaktivitetene som 
understøtter satsingsområdet innenfor følgende kategorier: 

o Foredrag og debatt 
o Konsert og forestillinger 
o Inkluderingsaktiviteter og -kurs  

 
4.3 Satsingsområde 3: Demokratiske prinsipper og verdier  

 
Henvisning til 6-årsplanen 
Demokratiske prinsipper og verdier som satsingsområder understøtter følgende 
prioriterte temaer i 6-årsplanen: 

- Demokratiutvikling – Dialog – Dannelse 
 
Bekrivelse av satsingsområdet 
 
De demokratiske verdier og prinsipper er et viktig fundament i det norske samfunn og 
land vi 
sammenligner oss med. I velfungerende demokratier utarbeides og besluttes 
politikken på bakgrunn av offentlig debatt i et samfunn med fri presse, en uavhengig 
domstol og et aktivt sivilsamfunn. I disse dager ser vi at dette utfordres i flere land, 
noe utviklingen i Russland og krigen mot Ukraina er sterke og nære eksempler på. 
Demokratiet er ikke en selvfølge, det kan ikke tas for gitt. 
Vår generasjon har opplevd flere paradigmeskifter, fra Berlinmurens fall, etniske 
konflikter i Øst-Europa, terrorangrepet i USA 11. september 2001 med utløsning av 
artikkel V i NATO og etterfølgende asymmetrisk trusler og krigføring, annektering av 
Krim, stormaktsrivalisering, og nå en mellomstatlig krig i Europa. Den kalde krigen 
kan hevdes å være en stabil og kortvarig unntakstilstand i europeisk historie.  
Både historien og begivenhetene i verden påvirker oss, og vi har som nasjon en rolle 
å spille. Vi må hegne om de verdier som må ligge til grunn nasjonalt og i vårt forhold 
til andre land. I lys av dette er frivilligheten viktig for demokratiet. Den er pådriver og 
vil være en viktig kanal for folkeopplysning gjennom kunnskap og kultur. Dette 
understøttes gjennom Folkeakademiets tradisjon om å sikre debatt, involvering av 



 
 
frivillige og publikum for å fremme dagsaktuelle saker. Demokratiutvikling og 
ivaretakelse av menneskerettigheter er i kjernen av hva Folkeakademiet står for i 
henhold til organisasjonens formål og idégrunnlag. 
 
Gjennomføring 
Kunnskap og kultur er visjonen og verktøyene som Folkeakademiet benytter for å 
oppfylle formål og idégrunnlag. Det er ingen begrensninger i type initiativ, men de 
ulike aktivitetene kan inndeles i følgende kategorier: 

- Foredrag og debatt 
- Konsert og forestillinger 
- Inkluderingsaktiviteter og -kurs  

 
 
 
Budsjett 
Folkeakademiet avsetter kr 50.000 per år i prosjektmidler til dette satsingsområdet. I 
tillegg anmodes det enkelte distriktsledd og lokallag å benytte egne midler målrettet 
til satsingsområdet. 
 
Resultatmål 
Følgende resultatmål skal understøtte det overordnede effektmål og dette 
satsingsområdet: 

- Folkeakademiene skal kjenne til og bruke satsingsområdet aktivt i planlegging 
av sine aktiviteter i kommende toårs periode 

- Folkeakademiene skal utover å søke prosjektmidler fra Folkeakademienes 
Landsforbund, prioritere egne budsjettmidler og ressurser inn mot 
satsingsområdet 

- Folkeakademiene skal vise sammenhengen mellom hvor mye av aktivitetene 
som benyttes mot dette satsingsområdet 

- Folkeakademiene skal dokumentere antall aktiviteter av totalaktivitetene som 
understøtter satsingsområdet innenfor følgende kategorier: 

o Foredrag og debatt 
o Konsert og forestillinger 
o Inkluderingsaktiviteter og -kurs  
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Forslag til endringar i vedtektene 
Vedtektsnemnda: Aina Johnsen Rønning, Mona Majgaard og Jan Kløvstad (leiar) 

 
Grunnlaget for forslaga er eit initiativ frå Olav J. Skeie og Eivind Helland i valnemnda 
i Folkeakademiet Hordaland, som hadde sett fleire uklare punkt om kven som har 
stemmerett og kven som kan veljast til verv. 

Forslag til endringar er revidert etter notat frå nemndsleiar 21. juni 2021, møte i 
vedtektsnemnda 1. september 2021 og 14. november etter landsstyremøte 1. 
oktober, e-postar undervegs frå Øyvind Sporild, Olav J. Skeie, Eivind Helland, Ingvild 
Berrefjord, ny runde i vedtektsnemnda 7. desember, drøftingar i landsstyremøte 14. 
desember og siste runde i vedtektsnemnda 19.-21. januar 2022. Vidare blei 
vedtektene gjennomgått og godkjent i Landsstyret 16. mars og 20.-21. april 2021. 

Ein gjennomgang har gjort at vedtektsnemnda vil endre rekkefølga, så visjon, formål 
og idégrunnlag kjem før det organisatoriske, rydde i kven som er medlemmer (§4), 
gjere noen formuleringar meir inkluderande, pluss å sjå på tal utsendingar med 
stemmerett på alle nivå i organisasjonen. Som før er det bere landsmøtet som skal 
vedta vedtekter, som blir automatisk gjeldande også for distriktsledd og lokalledd. 
Under har vi laga tre spalter, som vi håpar skal gjere saka godt opplyst. 
Endringsfordslag er merka i raudt. Spalta til høgre gir grunngjeving for dei endringane 
vi foreslår. 

21. april 2022 

 

Jan Kløvstad 
Leiar i vedtektsnemnda 
 
 
 

Gjeldande vedtekter, vedtatt 
2018 

Forslag til nye 
formuleringar 7. desember 

Grunngjeving for 
endringsforslag 

§ 2 Visjon, formål og 
idégrunnlag 
Folkeakademiets visjon er: 
«Visst virker kultur». 
Folkeakademiets formål 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 

§ 1 Visjon, formål og 
idégrunnlag 
Folkeakademiets visjon er: 
«Visst virker kunnskap og 
kultur». 
 
Folkeakademiets formål er: 
Å øke livskvaliteten for den 
enkelte gjennom deltakelse i 
meningsfylte aktiviteter, 
medvirke til at kultur og 
folkeopplysning blir brukt 
aktivt i arbeidet med å styrke 

Bytte dei to første 
paragrafane, for å få 
meir logisk rekkefølge. 
 
Visjon inkluderer 
kunnskap for å få med at 
virkemidler er både 
folkeopplysning og 
kultur. 
 
Vi har stroke kultur i 
ordet kulturaktivitetar, da 
kultur er nemnt fleire 
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likestilling, toleranse og 
internasjonal forståelse. 
Folkeakademiets idégrunnlag 
bygger på: 
•Omsorg og respekt for alt liv. 
•Likeverd, vennskap og 
gjensidig tillit mellom 
mennesker. 
•FN-erklæringen om 
menneskerettighetene. 
 

folkehelsen og å formidle 
kunnskap og holdninger innen 
likestilling, toleranse og 
internasjonal forståelse. 
 
Folkeakademiets idégrunnlag 
bygger på: 
•Omsorg og respekt for alt liv. 
•Likeverd, vennskap og 
gjensidig tillit mellom 
mennesker. 
•FN-erklæringen om 
menneskerettighetene. 
 

gonger gjennom heile 
vedtektene, som for 
eksempel fire linjer over 
og ei linje under.. 
 
Har lagt til «og 
folkeopplysning» etter 
kultur i formål. 
 
 
 

§ 1 Organisasjon 
Folkeakademienes 
Landsforbund (FAL) er en 
partipolitisk og religiøst 
uavhengig kultur- og 
folkeopplysningsorganisasjon. 
De lokale folkeakademiene er 
samlet i distriktsledd etter 
grenser landsmøtet 
bestemmer. 
 

§ 2 Organisasjon 
Folkeakademienes 
Landsforbund (FAL) er en 
partipolitisk og religiøst 
uavhengig kultur- og 
folkeopplysningsorganisasjon. 
De lokale folkeakademiene er 
samlet i distriktsledd etter 
grenser landsmøtet 
bestemmer. 
 

Ingen endringsforslag. 
 
 
 

§ 3 Virksomhet 
Folkeakademienes 
Landsforbund skal: 
-følge opp landsmøte- og 
landsstyrevedtak, visjon, 
formål, idegrunnlag og 
planverk 
-sette aktuelle kultur- og 
samfunnspolitiske saker på 
dagsorden 
-stå for prosjekter og andre 
tiltak 
-medvirke til å gjøre 
Folkeakademiet synlig 
Folkeakademienes 
Landsforbund har til oppgave 
å legge til rette for og stimulere 
det folkeopplysnings- og 
kulturarbeidet organisasjonen 
driver i samsvar med 
landsmøte- og 
landsstyrevedtak, visjon, 
formål, idégrunnlag og 
planverk. 

§ 3 Virksomhet 
Folkeakademienes 
Landsforbund skal: 
-legge til rette for å stimulere 
og følge opp det 
folkeopplysnings- og 
kulturarbeidet organisasjonen 
driver i samsvar med 
landsmøte- og 
landsstyrevedtak, visjon, 
formål, idégrunnlag og 
planverk 
-sette aktuelle 
samfunnspolitiske saker på 
dagsordenen 
-stå for prosjekter og andre 
tiltak 
-medvirke til å gjøre 
Folkeakademiet synlig og 
relevant. 
 
Folkeakademienes  
Landsforbund skal 
representere 

Nytt forkorta forslag. 
 
 
Legge til «å følge opp» 
da dette er ein del av det 
overordna ansvaret til 
Folkeakademienes 
Landsforbund. 
 
 
 
 
Sletta kultur i det e9ne 
kulepunkt da det er med i 
eit anna kulepunkt 
 
 
 
Legge til relevant i tillegg 
til synlig. 
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Forbundet skal representere 
folkeakademiene overfor 
myndighetene, organisasjoner 
og institusjoner som driver 
folkeopplysnings- og 
kulturarbeid i 
landssammenheng. 
 

folkeakademiene overfor 
myndighetene, 
organisasjoner og 
institusjoner som driver 
folkeopplysnings- og 
kulturarbeid på nasjonalt nivå. 
 

§ 4 Medlemskap og 
kontingent 
Landsdekkende frivillige 
organisasjoner, institusjoner 
og bedrifter (heretter benevnt 
kollektive medlemmer) kan 
være medlemmer.  
Kollektive søkere av 
medlemskap må ikke ha en 
formålsparagraf eller et formål 
som kommer i konflikt med §2 
i landsforbundets vedtekter (se 
note). 
Kontingenten i landsforbundet 
fastsettes av landsstyret. 
Medlemskap inkluderer 
kulturmagasinet Nøkkelen. 
Medlemmer som står til rest 
med kontingent, blir strøket 
ved inngangen til nytt 
kontingentår. Styret 
godkjenner kollektive 
medlemmer. 
 

§ 4 Medlemskap og 
kontingent 
Folkeakademiets 
landsforbund omfatter lokal- 
og distriktsledd, deres 
medlemmer og medlemmer 
som er direkte innmeldt i 
landsleddet. 
Direkte innmeldte medlemmer 
(kollektive medlemmer) i 
landsforbundet kan være 
landsomfattende 
organisasjoner, institusjoner, 
bedrifter og andre med formål 
i samsvar med §1, og som 
etter søknad blir godkjent av 
landsstyret. Tilsvarende 
definisjon av kollektive 
medlemmer gjelder 
horisontalt på distrikts- og 
lokalplan. 
 
Kontingenten i landsforbundet 
fastsettes av landsstyret. 
Medlemmer som står til rest 
med kontingent, blir strøket 
ved inngangen til nytt 
kontingentår.  

 
Lagt inn at lokallaga og 
distriktsledda er med.  
Forslag frå 
Folkeakademiet 
Rogaland om å stryke 
Nøkkelen blei avvist av 
førre landsmøte. Men det 
kan vere god grunn til å 
spørje seg om 
vedtektene er rette 
staden å ha skriftleg kva 
medlemsbladet heiter 
eller at det skal vere 
medlemsblad? 
 
Vedtektsnemnda og 
fleirtalet i landsstyret 
foreslår at det ikkje står 
noe om Nøkkelen i 
vedtektene, men i årlege 
planar og retningslinjer.  

§ 5 Landsmøtet –Innkalling 
og rettigheter 
Landsmøtet er høyeste 
myndighet i landsforbundet. 
Det holdes hvert annet år 
innen utgangen av juni og 
kunngjøres minst 6 måneder i 
forveien. Innkalling med 
sakliste, dokumenter og 
valgkomiteens innstilling, 
legges ut på nettsiden senest 
1 måned før møtet.  

§ 5 Landsmøtet –Innkalling 
og rettigheter 
Landsmøtet er høyeste 
myndighet i landsforbundet, 
og blir innkalt av landsstyret. 
Landsmøtet holdes hvert 
annet år innen utgangen av 
juni og kunngjøres minst 6 - 
seks -måneder i forveien.  
 
Innkalling med sakliste, 
dokumenter og valgkomiteens 

Tal under 11 skriv vi med 
bokstavar. 
 
Nytt: «og blir innkalt av 
landsstyret.»  
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Landsstyret har anledning til å 
begrense tallet på utsendinger 
til 2 fra hvert lokallag og hvert 
distriktsledd dersom praktiske 
grunner taler for det. Det 
samme gjelder for 
landsdekkende kollektive 
medlemmer. 
Bare en representant fra hvert 
folkeakademi, fra hvert 
distriktsledd og fra hver 
landsdekkende 
organisasjon/institusjon har 
stemmerett. 
Landsstyremedlemmer har 
møte-, tale- og stemmerett. 
Landsstyremedlemmer har 
ikke stemmerett i saker de selv 
har ansvar for, og som 
presenteres for avstemming 
på landsmøtet. 
Folkeakademiets 
representanter skal alltid ha 
2/3 flertall. Representanter for 
bedrifter har møte-, tale- og 
forslagsrett, men ikke 
stemmerett. 
Ekstraordinært landsmøte kan 
kalles sammen av styret, og 
skal kalles sammen når minst 
1/3 av det samlede antallet av 
organisasjonsleddene og 
organisasjons-
/institusjonsmedlemmene 
krever det. Innkalling må 
sendes skriftlig minst 2 
måneder på forhånd. På 
ekstraordinært landsmøte kan 
en bare behandle de sakene 
som er nevnt i innkallingen. 
 

innstilling, gjøres kjent senest 
1 – én - måned før møtet.  
 
Hvert lokale folkeakademi har 
rett til en delegat, hvert 
distriktsledd har rett til to 
delegater, og 
landsomfattende kollektive 
medlemmer har rett til en 
delegat.  
Landsstyremedlemmer har 
møte-, tale- og stemmerett i 
alle saker bortsett fra 
årsmelding og regnskap. 
 
Ekstraordinært landsmøte 
kan kalles sammen av 
landsstyret, og skal kalles 
sammen når minst en tredel 
av det samlede antallet av 
organisasjonsleddene og 
organisasjons-
/institusjonsmedlemmene 
krever det. Innkalling må 
sendes skriftlig minst 2 - to -
måneder på forhånd. På 
ekstraordinært landsmøte kan 
en bare behandle de sakene 
som er nevnt i innkallingen. 
 
Støttemedlemmer og 
sponsorer kan møte uten 
stemmerett. 
 
Ved ekstraordinære forhold 
som plassmangel eller 
pålagte restriksjoner fra 
helsemyndigheter, har 
landsstyret fullmakt til å 
justere antall gjester. 
 

 
Organisasjonen vår får 
større tyngde med at vi 
doblar tal delegatar for 
kvart distriktsledd.  
 
I tillegg er det langt meir 
interessant for 
landsomfattende 
kollektive medlemmer å 
vere på landsmøtet om 
dei får lov til å stemme. 
Dei gjeldande 
vedtektene nyttar ordet 
«utsending» om både 
utsendingar med 
stemmerett og gjestar 
(gjerne 
ektefeller/sambuarar eller 
ein ekstra gjest frå 
lokalledd/distriktsledd). 
For å unngå 
misforståingar endrar vi 
ordbruken til delegat. I 
dei gjeldande vedtektene 
er gjestar rundt 
landsmøtet nemnt som 
om dei er deltakarar i 
sjølve landsmøtet. Det er 
dei ikkje, men kan gjerne 
sitte i landsmøtesalen 
når dei ønsker det.  
 
 
Vedtektsnemnda synest 
landsstyremedlemmer 
skal ha stemmerett i 
saker 
landsstyremedlemmene 
legg fram, bortsett frå 
årsmelding og rekneskap 
– som handlar om det 
landsstyret har hatt 
ansvar for sidan førre 
landsmøte.  
Landsstyret vil ha inn 
setning: 
«Støttemedlemmer og 
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sponsorer kan møte uten 
stemmerett» 
 
 
 
 
Vedtektsnemnda synest 
det er unødvendig å 
starte mobiliseringa av 
utsendingar med at 
«Landsstyret har 
anledning til å begrense 
antallet….» Derfor 
foreslår eg å stryke det 
så tidleg, og heller legge 
inn ei pandemirelatert 
formulering som siste 
linje.  
 
 

§ 6 Landsmøtet –Sakliste 
a. Konstituering av landsmøtet 
med valg av 2 møteledere og 
komiteer som fastsatt i § 7. a-
b. 
b. Årsmeldinger for de 2 siste 
år. 
c. Regnskap med 
revisjonsmeldingene for de 2 
siste regnskapsårene. 
d. 2-års arbeidsplan 
e. Budsjett. 
f. Innsendte saker og andre 
saker styret legger fram. 
Saker en ønsker skal tas opp, 
må være kommet til 
landsstyret senest 3 måneder 
før landsmøtet. For 
vedtektsaker er fristen 6 
måneder. 
g. Valg av landsstyre som 
fastsatt i §8. Forslag på 
kandidater til landsstyret må 
være valgkomiteen i hende 
innen 3 måneder før 
landsmøtet. 
h. Valg av valgkomité som 
fastsatt i §7 c. 

§ 6 Landsmøtet –Sakliste 
a. Godkjenning av innkalling 
og sakliste 
b. Konstituering av 
landsmøtet med valg av 
møteledere, referenter, to 
underskrivere av protokollen, 
fullmaktskomité og andre 
møtefunksjonærer etter 
behov. 
c. Årsmeldinger for de siste to 
år. 
d. Regnskap med 
revisjonsmeldinger for de to 
siste år. 
e. Arbeidsplan for to år. 
f. Budsjett for to år. 
g. Innsendte saker og andre 
saker landsstyret legger fram. 
Saker må være innkommet til 
landsstyret seinest 3 - tre -
måneder før landsmøtet. For 
vedtektsaker er fristen seks 
måneder 
h. Valg av landsstyre som 
fastsatt i §8, valgkomité med 
tre medlemmer og to 
varamedlemmer for neste 
landsmøte, redaksjonskomité 

Rein språklig forenkling 
av paragrafen, pluss 
først godkjenne 
innkalling og sakliste.. 
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i. Valg av vedtektskomité som 
fastsatt i §7 d. 
Vedtak blir gjort med vanlig 
flertall. Vedtektsendringer 
krever 2/3 flertall. 
 

med tre medlemmer og to 
varamedlemmer for neste 
landsmøte, vedtektskomité 
med tre medlemmer for 
kommende 
landsmøteperiode, og andre 
komitéer landsmøtet finner 
behov for.  
 
Vedtak blir gjort med vanlig 
flertall. Vedtektsendringer 
krever to tredels flertall. 
 

§ 7 Landsmøtet –Komiteer 
Landsmøtet velger: 
a. En fullmaktskomité på 3 
medlemmer. 
b. Mellom representantene 3 
personer til å skrive under 
protokollen.  
c. En valgkomité på 3 
medlemmer og 2 
varamedlemmer. 
Valgkomiteen skal komme 
med forslag til valgene under 
punkt g -i § 6 på neste 
landsmøte etter å ha hentet 
inn forslag fra organisasjonen.  
d. En vedtektskomité på 3 
medlemmer for kommende 
landsmøteperiode. 
 

Stryke paragrafen Alt i §7 er innarbeidd i § 
6 for å gjere alle val unna 
i ein paragraf. 

§ 8 Sammensetting og valg 
av landsstyre 
Styret i landsforbundet består 
av leder, nestleder og 5 
medlemmer med 3 
varamedlemmer som velges 
på landsmøtet. I tillegg 
kommer 1 ansattevalgt 
styremedlem med personlig 
vararepresentant som blir valgt 
av og blant de ansatte. Ved 
stemmelikhet har leder 
dobbeltstemme. Leder og 
nestleder velges ved særskilt 
valg for 2 år. De andre 
styremedlemmene velges for 4 
år, slik at det hvert annet år er 

§ 7 Valg og sammensetting 
av landsstyre 
Styret i landsforbundet består 
av leder, nestleder og fem 
medlemmer med tre 
varamedlemmer i rekkefølge 
som velges på landsmøtet. I 
tillegg kommer et 
styremedlem valgt av og blant 
de ansatte med personlig 
vararepresentant. Ved 
stemmelikhet har leder 
dobbeltstemme.  
 
Leder og nestleder velges 
ved særskilt valg for to år. De 
andre styremedlemmene 

Først velje eit landsstyre, 
så samansettinga. 
 
Tal under 11 med 
bokstavar. 
 
Viktig å understreke at 
varamedlemmene valt på 
landsmøtet er i 
rekkefølge, slik at første 
varamedlem rykker først 
opp ved forfall. 
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2, og hvert annet år 3 
styremedlemmer på valg. 
Ansatte blir valgt for 2 år. 
Varamedlemmer til styret 
velges for 2 år i nummerert 
rekkefølge.  
Dersom et av 
landsstyremedlemmene som 
ikke står på valg, velges til 
leder eller nestleder, skal det i 
stedet for denne velges et nytt 
styremedlem for 2 år. 
Styremedlemmene skal velges 
særskilt. Dersom noen krever 
det, eller det foreligger flere 
forslag, skal det være skriftlige 
valg. 
Funksjonstiden i hvert av de 
ulike tillitsvervene er begrenset 
til 10 år sammenhengende, og 
totalt 16 år sammenhengende 
i styreverv. 
 

velges for fire år, slik at det 
hvert annet år er to, og hvert 
annet år tre styremedlemmer 
på valg. Ansattvalgt 
styremedlem blir valgt for to 
år. Varamedlemmer til styret 
velges for to år i nummerert 
rekkefølge. Styret er 
vedtaksført når minst fire 
medlemmer er til stede, og 
leder eller nestleder har 
innkalt til møtet. Om det blir 
likt stemmetall, har lederen 
dobbeltstemme. Første 
varamedlem skal kalles inn til 
alle styremøter. 
 
Dersom et av 
landsstyremedlemmene som 
ikke står på valg, velges til 
leder eller nestleder, skal det i 
stedet for denne velges et 
nytt styremedlem for to år. 
Styremedlemmene skal 
velges særskilt. Dersom noen 
krever det, eller det foreligger 
flere forslag, skal det være 
skriftlige valg. 
Funksjonstiden i hvert av de 
ulike tillitsvervene er 
begrenset til ti år 
sammenhengende, og totalt 
16 år sammenhengende i 
styreverv. 
 

 
 
 
 
 
 
 

§ 9 Landsstyrets oppgave 
Mellom landsmøtene er 
landsstyret den øverste 
ledelsen i organisasjonen. 
Landsstyret har som oppgave 
å lede arbeidet i 
landsforbundet etter det som 
er fastsatt i vedtekter og 
retningslinjer. Landsstyret har 
arbeidsgiveransvar for de 
ansatte ved hovedkontoret og 
daglige ledere i distriktene. 
1.varamedlem skal kalles inn 
til alle styremøter. Styret er 

§ 8 Landsstyrets oppgaver 
Mellom landsmøtene er 
landsstyret den øverste 
ledelsen i organisasjonen. 
Landsstyret har som oppgave 
å lede arbeidet i 
landsforbundet etter det som 
er fastsatt i vedtekter og 
retningslinjer. Landsstyret har 
arbeidsgiveransvar for de 
ansatte i Folkeakademienes 
Landsforbund. 
 

Ingen endringsforslag, 
bortsett frå oppgåver i 
fleirtal i overskrifta for 
samsvar med dei andre 
ledda. 
 
Og så vurdering om 
Nøkkelen skal vere 
nemnt her. 
 
Presiserer at alle ansatte 
i Folkeakademienes 
Landsforbund er ansatt 
sentralt, og at landsstyret 
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vedtaksført når minst 4 
medlemmer er tilstede, og 
leder eller nestleder har innkalt 
til møtet. Om det blir likt 
stemmetall, har lederen 
dobbeltstemme. 
Styret sender søknader til 
staten om tilskudd til 
folkeakademivirksomheten og 
gjennomfører de tiltakene som 
må til for å oppfylle 
formålsparagrafen. 
Styret fastsetter 
abonnementspriser for 
kulturmagasinet Nøkkelen. 
Styret ansetter 
generalsekretær. 
Styret kan oppnevne og gi 
fullmakter til et arbeidsutvalg. 
Styret kan og oppnevne andre 
utvalg det finner 
hensiktsmessig. Styreleder har 
ansvar for å innkalle til 
landsstyremøte. Et 
styremedlem eller 
generalsekretæren kan kreve 
at det blir holdt 
landsstyremøte. 
 

Styret sender søknader til 
staten om tilskudd til 
folkeakademivirksomheten og 
gjennomfører de tiltakene 
som må til for å oppfylle 
formålsparagrafen. 
Styret ansetter 
generalsekretær. 
Styret kan oppnevne og gi 
fullmakter til et arbeidsutvalg. 
Styret kan også oppnevne 
andre utvalg det finner 
hensiktsmessig.  
Styreleder har ansvar for å 
innkalle til landsstyremøte. Et 
styremedlem eller 
generalsekretæren kan kreve 
at det blir holdt 
landsstyremøte. 
 
Landsstyret har ansvaret for å 
oppdatere «Retningslinjer for 
Folkeakademienes 
Landsforbund». 
 

har det same ansvaret 
for alle.  
 
Alt om Nøkkelen er tatt ut 
av vedtektene.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dette gjer det tydeleg at 
det er landsstyret og 
ikkje landsmøtet som har 
ansvaret for å oppdatere 
«Retningslinjene for 
Folkeakademienes 
Landsforbund» med 
utgangspunkt i 
vedtektene. 

§10 Generalsekretæren 
Generalsekretæren har ansvar 
for den daglige drift av 
Folkeakademienes 
Landsforbund med særlig vekt 
på økonomi, samordning av 
arbeidet i distriktene, og 
kontakt med myndigheter og 
organisasjoner. 
Generalsekretæren leder 
landsforbundets sekretariat 
som arbeider etter nærmere 
retningslinjer og instrukser 
fastsatt av landsstyret. 
 
Generalsekretæren er øverste 
overordnede for de ansatte 
ved hovedkontoret og daglige 
ledere i distriktene. 
Generalsekretæren, i 

§ 9 Generalsekretæren 
Generalsekretæren har 
ansvar for den daglige drifta 
av Folkeakademienes 
Landsforbund og er leder for 
de ansatte etter nærmere 
retningslinjer og instrukser 
fastsatt av landsstyret. 
 
Generalsekretæren, i 
samarbeid med distriktsstyret, 
ansetter ansatte i 
distriktsleddet. Ved uenighet 
om ansettelse er landsstyret 
klageinstans. 
 
 

Forenkling av første del 
av paragrafen. 

 

For å ha likebehanding 
mellom dei tilsette i heile 
organisasjonen, er 
nemninga daglige ledere 
erstatta med ansatte i 
distriktet/distriktsleddet 
gjennom heile forslaget, 
eller der det er natuyrleg 
inkludert i «alle ansatte». 
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samarbeid med distriktsstyret, 
ansetter daglig leder i 
distriktsleddet. Ved uenighet 
om ansettelse er landsstyret 
klageinstans. 
 
§ 11 Oppløsning 
Folkeakademienes 
Landsforbund kan bare 
oppløses av et ordinært 
landsmøte, og forslag om 
oppløsning må sendes styret 
minst 12 måneder før møtet. 
Vedtak om oppløsning krever 
3/4 flertall, og minst halvparten 
av organisasjonsleddene og 
de landsdekkende 
organisasjons-
/institusjonsmedlemmene må 
være enige i det. Hvis 
landsforbundet blir oppløst, 
skal midlene brukes i samsvar 
med formålet for 
folkeakademivirksomheten og 
forvaltes av 
Kulturdepartementet. 
 

§ 10 Oppløsning 
Folkeakademienes 
Landsforbund kan bare 
oppløses av et ordinært 
landsmøte, og forslag om 
oppløsning må sendes styret 
minst 12 – tolv – måneder før 
møtet. Vedtak om oppløsning 
krever tre fjerdedelers flertall. 
Hvis landsforbundet blir 
oppløst, skal midlene brukes i 
samsvar med formålet for 
folkeakademivirksomheten og 
forvaltes av 
Kulturdepartementet. 
 
 

For å forenkle: 
 
Stryke: , og minst 
halvparten av 
organisasjonsleddene og 
de landsdekkende 
organisasjons-
/institusjonsmedlemmene 
må være enige i det. 
 

§ 12 Eksklusjon 
Landsstyret kan ekskludere et 
medlem eller et styre i et 
distrikts- eller lokalledd i 
tilfeller hvor vedkommende 
eller styret opptrer til åpenbar 
skade for organisasjonen ved 
brudd på 
vedtektsbestemmelser og 
regelverk av sentral betydning, 
dog etter at vedkommende 
eller styret har fått anledning til 
å uttale seg. 
 

§ 11 Eksklusjon 
Landsstyret kan ekskludere et 
medlem eller et styre i et 
distrikts- eller lokalledd i 
tilfeller hvor vedkommende 
eller styret opptrer til åpenbar 
skade for organisasjonen ved 
brudd på 
vedtektsbestemmelser og 
regelverk av sentral 
betydning, dog etter at 
vedkommende eller styret har 
fått anledning til å uttale seg. 
 

Ingen endringsforslag. 

§ 13 Ikrafttreden 
Disse vedtekter er godkjent av 
landsmøtet 16. juni 2018 og 
trer i kraft umiddelbart. 
 

§ 12 Ikrafttreden 
Disse vedtekter er godkjent 
av landsmøtet 18. juni 2022 
og trer i kraft umiddelbart 
etter at møteprotokollen er 
godkjent. 
 
 

Endring for når nye 
vedtekter trer i kraft 



 
 

 
 

10 
 

   
   
VEDTEKTER FOR 
DISTRIKTSLEDD AV 
FOLKEAKADEMIENES 
LANDSFORBUND Vedtatt av 
landsmøtet juni 2018 

VEDTEKTER FOR 
DISTRIKTSLEDD I 
FOLKEAKADEMIENES 
LANDSFORBUND 
Vedtatt av landsmøtet 18. 
juni 2022 
 

I i staden for AV 

§ 2 Visjon, formål og 
idégrunnlag  
Folkeakademiets visjon er: 
«Visst virker kultur». Formålet 
er: Å øke livskvaliteten for den 
enkelte gjennom medvirkning 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.  
 
Folkeakademiets idégrunnlag 
bygger på:  
• Omsorg og respekt for alt liv. 
• Likeverdighet, vennskap og 
gjensidig tillit mellom 
mennesker.  
• FN-erklæringen om 
menneskerettighetene. 

§ 1 Visjon, formål og 
idégrunnlag 
Folkeakademiets visjon er: 
«Visst virker kunnskap og 
kultur». 
 
Folkeakademiets formål er: 
Å øke livskvaliteten for den 
enkelte gjennom deltakelse i 
meningsfylte aktiviteter, 
medvirke til at kultur og 
folkeopplysning blir brukt 
aktivt i arbeidet med å styrke 
folkehelsen og å formidle 
kunnskap og holdninger innen 
likestilling, toleranse og 
internasjonal forståelse. 
 
Folkeakademiets idégrunnlag 
bygger på: 
•Omsorg og respekt for alt liv. 
•Likeverd, vennskap og 
gjensidig tillit mellom 
mennesker. 
•FN-erklæringen om 
menneskerettighetene. 
 

Som på landsplan 
foreslår vi å ha visjon før 
organisasjon. 
 
Visjon inkluderer 
kunnskap for å få med at 
virkemidler er både 
kunnskap og kultur. 
 
 
Endre andre setning, 
formålet, sånn at 
setningane om visjon 
(første setning), formål 
og idégrunnlag (tredje 
setning) startar likt. 
 
 
Bruker begrepet aktivitet 
(stryker ordet kultur i 
kulturaktiviteter) da andre 
del av setninga 
inkluderer både kultur og 
folkeopplysning. 
 
Inkluderer 
«folkeopplysning» i 
formål for å få konsistens 
mellom FAL, distriktsledd 
og lokalledd. 

§ 1 Organisasjon 
Folkeakademiet ....................... 
er et organisasjonsledd i 
Folkeakademienes 
Landsforbund og et 
distriktsledd for 
folkeakademiene i distriktet. 
Folkeakademiet 
……………………………… er 
en partipolitisk og religiøst 

§ 2 Organisasjon 
Folkeakademiet …………… 
er et organisasjonsledd i 
Folkeakademienes 
Landsforbund. 
Folkeakademiet …………… 
er en partipolitisk og religiøst 
uavhengig kultur- og 
folkeopplysningsorganisasjon. 
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uavhengig kultur og 
folkeopplysningsorganisasjon. 
§3 Virksomhet  
Distriktsleddet skal:  
- følge opp landsmøte- og 
landsstyrevedtak, visjon, 
formål, idegrunnlag og 
planverk.  
- sette aktuelle kultur- og 
samfunnspolitiske saker på 
dagsorden.  
- stå for turneer, prosjekter og 
andre tiltak.  
- medvirke til å gjøre 
Folkeakademiet synlig.  
- legge til rette for og stimulere 
virksomheten til de lokale 
folkeakademiene i samsvar 
med landsmøte- og 
landsstyrevedtak, visjon, 
formål, idègrunnlag og 
planverk.  
- være bindeledd mellom de 
lokale folkeakademiene og 
landsforbundet.  
- representere de lokale 
folkeakademiene i kontakten 
med de fylkeskommunale 
myndighetene og 
organisasjoner og institusjoner 
som driver opplysnings- og 
kulturarbeid i distriktet. 

§ 3 Virksomhet 
Distriktsleddet skal: 
- følge opp visjon, formål og 
idégrunnlag som nevnt i §1 
- følge opp landsmøte- og 
landsstyrevedtak, visjon, 
formål, idegrunnlag og 
planverk.  
- sette aktuelle kultur- og 
samfunnspolitiske saker på 
dagsorden 
- stå for turnéer, prosjekter og 
andre tiltak 
- medvirke til å gjøre 
Folkeakademiet synlig og 
relevant 
- legge til rette for og 
stimulere virksomheten til de 
lokale folkeakademiene i 
samsvar med landsmøte- og 
landsstyrevedtak, visjon, 
formål, idégrunnlag og 
planverk 
- være bindeledd mellom de 
lokale folkeakademiene og 
landsforbundet 
- representere 
folkeakademiene i kontakten 
med de fylkeskommunale 
myndighetene, og 
organisasjoner og 
inistitusjoner som driver 
folkeopplysnings- og 
kulturarbeid i distriktet.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legge til relevant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 4 Medlemskap og 
kontingent  
Distriktet kan ha følgende 
medlemskategorier:  
Personlige medlemmer, 
familiemedlemmer, frivillige 
distriktsorganisasjoner, 
institusjoner og bedrifter. 
Organisasjoner, institusjoner 
og bedrifter som søker 
medlemskap må ikke ha en 
formålsparagraf eller et formål 

§ 4 Medlemskap og 
kontingent 
Distriktet kan ha følgende 
medlemskategorier i tillegg til 
de lokale organisasjonsledda: 
Personlige medlemmer og 
familiemedlemmer der det 
ikke er lokale folkeakademier, 
og kollektive medlemmer med 
et formål i samsvar med §1. 
Kontingenten for kollektive 
medlemmer, personlige 

Markering av at 
hovudmedlemmene i eit 
distrikt er lokale 
folkeakademi. 
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som kommer i konflikt med §2 
i vedtektene (se note). 
(Organisasjoner, institusjoner 
og bedrifter benevnes heretter 
som «kollektive medlemmer»). 
Kontingenten for kollektive 
medlemmer, personlige 
medlemmer og 
familiemedlemmer fastsettes 
av landsstyret. Medlemskap 
inkluderer kulturmagasinet 
Nøkkelen. Medlemmer som 
står til rest med kontingent, 3 
blir strøket ved inngangen til et 
nytt kontingentår. 
Distriktsstyret skal godkjenne 
søknader om kollektivt 
medlemskap. Dersom en er i 
tvil, legges søknaden om 
medlemskap fram for styret i 
Folkeakademienes 
Landsforbund. 
Organisasjoner, institusjoner 
og bedrifter i kommuner uten 
folkeakademi og som driver 
kulturformidling og 
opplysningsarbeid, 
voksenopplæring og annen 
kulturell virksomhet, kan også 
være medlemmer. 

medlemmer og 
familiemedlemmer fastsettes 
av landsstyret. 
 
Kontingentåret følger 
kalenderåret.  
Distriktet skal godkjenne 
søknader om kollektivt 
medlemskap. Dersom en er i 
tvil, legges søknaden fram i 
landsstyret. 

Det er betre å ha mål i 
samsvar med noe, i 
staden for å invitere folk 
til ikkje å vere i 
konflikt……  
 
 
 
 
 
 
Nøkkelen er tatt ut av 
vedtektene også her. 
 

§ 5 Årsmøtet – Innkalling og 
rettigheter  
Årsmøtet er distriktsleddets 
høyeste myndighet. Det 
holdes årlig innen utgangen av 
mars og kunngjøres minst 8 
uker i forveien. Innkalling med 
saksliste, dokumenter og 
valgkomiteens innstilling 
legges ut på nettsiden senest 
2 uker før møtet. Styret i 
distriktsleddet har anledning til 
å begrense tallet på 
utsendinger til 2 fra hvert 
lokalakademi og hvert 
kollektive medlem dersom 
praktiske grunner taler for det. 
Bare 1 utsending fra hvert 
lokalakademi og hvert 

§ 5 Årsmøtet – innkalling og 
rettigheter 
Årsmøtet er distriktsleddets 
høyeste myndighet. Det 
kalles inn av distriktsstyret, 
holdes årlig innen utgangen 
av mars og kunngjøres minst 
åtte uker i forveien.  
 
Innkalling med sakliste, 
dokumenter og valgkomiteens 
innstilling gjøres kjent minst to 
uker før møtet. 
 
De lokale folkeakademiene 
har rett på to delegater fra 
hvert akademi, kollektive 
medlemmer på distriktsplan 
har rett på én delegat per 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dobling av delegatar 
med stemmerett frå kvart 
lokale folkeakademi. 
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organisasjons- og 
institusjonsmedlem som har 
betalt kontingent har 
stemmerett. 
Folkeakademienes egne 
representanter skal alltid ha 
2/3 flertall. Styremedlemmer 
har møte-, tale- og 
stemmerett. Styremedlemmer 
har ikke stemmerett i saker de 
selv har ansvar for, og som 
presenteres for avstemming 
på årsmøtet. Bedrifter og 
personlige medlemmer har 
møte-, tale- og forslagsrett. 
 
Kollektive medlemmer fra 
kommuner uten folkeakademi 
har møte- og talerett. 
Ekstraordinært årsmøte kan 
kalles sammen av styret, og 
det skal holdes når minst 1/3 
av lokalakademiene og 
distriktsmedlemmene med 
stemmerett samlet krever det. 
Innkalling til ekstraordinært 
årsmøte må sendes skriftlig 
senest 2 måneder i forveien. 
På ekstraordinært årsmøte 
kan en bare behandle de 
sakene som er nevnt i 
innkallingen. 

kollektivt medlem. Disse 
delegatene har møte-, tale- 
og stemmerett og er valgbare 
på distriktsårsmøtet. 
Styremedlemmer har ikke 
stemmerett i behandling av 
årsmelding og regnskap. 
Folkeakademienes egne 
representanter skal alltid ha 
flertall. Andre utsendinger fra 
folkeakademi eller kollektive 
medlemmer gis 
observatørstatus, og kan gis 
talerett dersom årsmøtet 
godkjenner det. Ansatte i 
Folkeakademienes 
Landsforbund har talerett på 
årsmøtet.  
 
Ekstraordinært årsmøte kan 
kalles sammen av styret, og 
skal holdes når minst en 
tredel av lokalakademiene og 
kollektive medlemmer krever 
det med samme frister som 
ordinære årsmøter.  
 
Vedtak blir gjort med vanlig 
flertall.  
 
 

Endringa her er for å vise 
at folk er velkomne, pluss 
å gi kollektive 
medlemmer alle rettar. 
 
Kravet om at 
Folkeakademiets eigne 
medlemmer/lokalledd 
skal ha fleirtalet av 
delegatane på 
distriktsårsmøtet, har 
historiske årsaker.  
 
 
 
 
 
Litt forenkling om 
ekstraordinære årsmøte, 
og presisering av 
stemmetal for vedtak. 
 
Forenkler ved å si 
ansatte 
Folkeakademines 
Landsforbund i stedet for 
å nevne hvor de kommer 
fra i organisasjonen.  

§6 Årsmøtet – sakliste  
a. Konstituering av årsmøtet 
med val av møteleder, referent 
og 2 personer til å undertegne 
protokollen.  
b. Årsmelding.  
c. Regnskap med 
revisormelding.  
d. Arbeidsplan  
e. Budsjett  
f. Innkomne saker og andre 
saker styret legger frem. Saker 
som lokalakademiene eller 
distriktsmedlemmene vil ha 
behandlet, må være styret i 
hende senest 4 uker før møtet. 

§ 6 Årsmøtet - sakliste 
a.Godkjenning av innkalling 
og sakliste 
b.Konstituering av årsmøtet 
med valg av møteleder, 
referent og to personer til å 
undertegne protokollen 
c.Årsmelding 
d.Regnskap med 
revisormelding 
e.Arbeidsplan 
f.Budsjett 
g.Innkomne saker og andre 
saker styret legger fram. 
Saker må være sendt styret 
innen fire uker før møtet.  
h.Valg av styre og valgkomité.  

I punkt h stryke: val av 
revisor, fordi 
rekneskapen nå blir 
ordna på landskontoret. 
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Vedtak blir gjort med vanlig 
flertall.  
g. Valg av styre, valgkomite og 
revisor. Forslag på kandidater 
må være valgkomiteen i hende 
innen 3 uker før årsmøtet.  
h. Valg av utsendinger til 
landsmøtet i 
Folkeakademienes 
Landsforbund. 

i.Valg av utsendinger til 
landsmøtet i 
Folkeakademienes 
landsforbund 
 
 

§ 7 Sammensetting og valg 
av styret 
Distriktsstyret har 5 
medlemmer med minimum 2 
varamedlemmer. 
Styremedlemmene blir valgt 
for 2 år, varamedlemmene for 
1 år. Leder, nestleder, og 
styremedlemmer blir valgt ved 
særskilt valg for 2 år. Dersom 
noen krever det, eller det 
foreligger flere forslag, skal det 
være skriftlig valg. Flertallet av 
styrerepresentantene skal 
representere lokale 
folkeakademier. Det ene året 
er leder og 1 styremedlem på 
valg, det andre året nestleder 
og 2 styremedlemmer. Dersom 
et styremedlem som ikke er på 
valg, blir valgt til leder eller 
nestleder, blir ett nytt 
styremedlem valgt for ett år i 
stedet for denne. Dersom 
nestleder blir valgt til leder, blir 
ny nestleder valgt for ett år. 
Varamedlemmene til styret blir 
valgt i nummerert rekkefølge 
ved særskilt valg for hver. 
Funksjonstiden i hvert av de 
ulike tillitsvervene er begrenset 
til 10 år sammenhengende, og 
totalt 16 år sammenhengende 
i styreverv. 

§ 7 Valg og sammensetting 
av styret 
Distriktsstyret har fem 
medlemmer og minst to 
varamedlemmer. Leder 
velges ved særskilt valg for to 
år. De andre 
styremedlemmene velges for 
to år, slik at det hvert annet år 
er to styremedlemmer på 
valg. Varamedlemmer til 
styret velges for ett år i 
nummerert rekkefølge.  
Dersom et av 
styremedlemmene som ikke 
står på valg, velges til leder, 
skal det i stedet for denne 
velges et nytt styremedlem for 
to år. Dersom noen krever 
det, eller det foreligger flere 
forslag, skal det være 
skriftlige valg. 
Funksjonstiden i hvert av de 
ulike tillitsvervene er 
begrenset til ti år 
sammenhengende, og totalt 
16 år sammenhengende i 
styreverv. 

Først val, så 
samansetting 
 
Berre endre tal til 
bokstavar. 

§ 8 Styrets oppgaver  
Styrets oppgaver er å lede 
arbeidet i distriktet etter det 
som er fastsatt i vedtekter og 
retningslinjer. Styreleder har 

§ 8 Styrets oppgaver 
Mellom årsmøtene er styret 
den øverste ledelsen i 
distriktet. Styret har som 
oppgave å lede arbeidet i 

 
Litt friare tekst enn å 
følge vedtekter og 
retningslinjer. 
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ansvar for å kalle inn til 
styremøter. 1. vara skal kalles 
inn til alle styremøter. Styret er 
vedtaksdyktig når minst 3 
medlemmer er til stede og 
leder eller nestleder har kalt 
inn til møtet. Ved likt 
stemmetall har leder 
dobbeltstemme. Styret 
arbeider ut forslag til budsjett, 
sender søknader om tilskudd 
og gjennomfører de tiltak som 
trengs for at formålsparagrafen 
blir fulgt opp. Styret kan 
oppnevne og gi fullmakter til et 
arbeidsutvalg. Styret kan også 
oppnevne andre utvalg det 
finner hensiktsmessig. Ett 
styremedlem eller daglig leder 
kan kreve at det blir holdt 
styremøte. 

distriktet etter det som er 
fastsatt i vedtak, vedtekter og 
retningslinjer.  
 
Første varamedlem skal 
kalles inn til alle styremøter. 
Styret er vedtaksført når 
minst tre medlemmer er 
tilstede. Om det blir likt 
stemmetall, har lederen 
dobbeltstemme. 
Styret leder arbeidet, sørger 
for at årsmøte blir avholdt, 
sender søknader om tilskudd 
til folkeakademivirksomheten 
og gjennomfører de tiltakene 
som må til for å oppfylle 
formålsparagrafen. Styret kan 
oppnevne og gi fullmakter til 
et arbeidsutvalg. Styret kan 
også oppnevne andre utvalg 
det finner hensiktsmessig. 
Styreleder har ansvar for å 
innkalle til styremøte. Et 
styremedlem eller en ansatt 
kan kreve at det blir holdt 
styremøte. 
 

§ 9 Oppløsning 
Folkeakademiet . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . kan bare løses 
opp av et ordinært årsmøte, og 
forslag om oppløsning må 
være sendt til styret minst 6 
uker før møtet. Vedtak om 
oppløsning krever 3/4 flertall, 
og minst halvparten av 
lokalakademiene og 
distriktsmedlemmene må være 
enige i det. Dersom 
distriktsleddet blir oppløst, skal 
midlene brukes til beste for 
folkeakademivirksomheten i 
distriktet, og 
Folkeakademienes 
Landsforbund styrer med 
disse. 

§ 9 Oppløsning 
Folkeakademiet 
………………… kan bare 
oppløses av et ordinært 
årsmøte, og forslag om 
oppløsning må sendes styret 
minst åtte uker før møtet. 
Vedtak om oppløsning krever 
tre firedels flertall og minst 
halvparten av 
lokalakademiene og 
distriktsmedlemmene må 
være enige i det. Hvis 
distriktsleddet blir oppløst, 
skal midlene brukes i 
samsvar med formålet for 
folkeakademivirksomheten i 
distriktet, og 
Folkeakademienes 
Landsforbund styrer med 
dette.  

 
 
Bytta orda løses opp 
med oppløses. 
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§ 10 Godkjenning – Tvister 
Tolkning av disse vedtekter og 
tvister om hvordan de skal 
forstås, blir avgjort av 
landsstyret. 

§ 10 Godkjenning - Tvister 
Tolkning av disse vedtekter 
og tvister om hvordan de skal 
forstås, blir avgjort av 
landsstyret. 
 

 

§ 11 Ikrafttreden 
Disse vedtektene er godkjent 
av landsmøtet 16. juni 2018 og 
trer i kraft umiddelbart.  
 
 

§ 11 Ikrafttreden 
Disse vedtekter er godkjent 
av landsmøtet 18 juni 2022 
og trer i kraft umiddelbart 
etter at møteprotokollen er 
godkjent. 
 

 
Endring for når nye 
vedtekter trer i kraft 
 
 
 

Note til §4. For oversikt over 
bedrifter som er med i «Initiativ 
for etisk handel», se 
www.etiskhandel.no. 

 Note til §4 om oversikt 
over medlemmer i 
www.etiskhandel.no bør 
gå ut. Vi har sjekka det vi 
oppfattar som seriøse 
bedrifter som Bokbyen 
Tvedestrand, Det Norske 
Samlaget, Gyldendal 
Norsk Forlag med fleire. 
Ingen av dei er med. Det 
kan sjå ut som dette 
gode initiativet ikkje har 
klart å bli 
«altomfattande». Det er 
altså mogleg å arbeide 
etisk utan å vere medlem 
der. 

   
VEDTEKTER FOR 
LOKALLEDD AV 
FOLKEAKADEMIENES 
LANDSFORBUND Vedtatt av 
landsmøtet juni 2018 
 

VEDTEKTER FOR 
LOKALLEDD I 
FOLKEAKADEMIENES 
LANDSFORBUND 
Vedtatt av landsmøtet …. 
 

Endring frå AV til I også 
på lokalplan 

§ 2 Visjon, formål og 
idégrunnlag  
Folkeakademiets visjon: «Visst 
virker kultur».  
Formålet er: Å øke 
livskvaliteten for den enkelte 
gjennom medvirkning i 
meningsfylte kulturaktiviteter, 
medvirke til at kultur blir brukt 
aktivt i arbeidet med å styrke 
folkehelsen og å formidle 

§ 1 Visjon, formål og 
idégrunnlag 
Folkeakademiets visjon er: 
«Visst virker kunnskap og 
kultur». 
 
Folkeakademiets formål er: 
Å øke livskvaliteten for den 
enkelte gjennom deltakelse i 
meningsfylte aktiviteter, 
medvirke til at kultur og 

Endring av rekkefølge og 
justering av tekst som for 
dei andre 
organisasjonsledda. 
 
Visjon inkluderer 
kunnskap for å få med at 
virkemidler er både 
kunnskap og kultur. 
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kunnskap og holdninger innen 
likestilling, toleranse og 
internasjonal forståelse. 
 
 
Folkeakademiets idégrunnlag 
bygger på: 
• Omsorg og respekt for alt liv.  
• Likeverdighet, vennskap og 
gjensidig tillit mellom 
mennesker.  
• FN-erklæringen om 
menneskerettighetene 

folkeopplysning blir brukt 
aktivt i arbeidet med å styrke 
folkehelsen og å formidle 
kunnskap og holdninger innen 
likestilling, toleranse og 
internasjonal forståelse. 
 
Folkeakademiets idégrunnlag 
bygger på: 
•Omsorg og respekt for alt liv. 
•Likeverd, vennskap og 
gjensidig tillit mellom 
mennesker. 
•FN-erklæringen om 
menneskerettighetene. 
 

 

§ 1 Organisasjon 
Folkeakademiet . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . er et lokalt 
organisasjonsledd i 
Folkeakademienes 
Landsforbund gjennom 
Folkeakademiet . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . (distriktsledd). 
Folkeakademiet er en 
partipolitisk og religiøst 
uavhengig kultur- og 
folkeopplysningsorganisasjon. 

§ 2 Organisasjon 
Folkeakademiet …………… 
er et lokalt organisasjonsledd 
i Folkeakademienes 
Landsforbund gjennom 
distriktsleddet 
Folkeakademiet 
……………….  
Folkeakademiet …………… 
er en partipolitisk og religiøst 
uavhengig kultur- og 
folkeopplysningsorganisasjon. 
 

 

§ 3 Virksomhet 
Virksomheten til akademiet 
skal gi den enkelte anledning 
til å delta i et rikere kulturliv. 
Akademiet skal:  
- følge opp landsmøte- og 
landsstyrevedtak, visjon, 
formål, idegrunnlag og 
planverk, samt planer og 
vedtak i distriktet.  
- sette aktuelle kultur- og 
samfunnspolitiske saker på 
dagsorden. 
- stå for arrangement og andre 
tiltak.  
- medvirke til å gjøre 
Folkeakademiet synlig. 
Aktivitetene kan være:  
a. Foredragsvirksomhet, 
konserter, utstillinger, film og 

§ 3 Virksomhet 
Folkeakademiet skal: 
- følge opp visjon, formål og 
idégrunnlag som nevnt i §1 
- følge opp landsmøte- og 
landsstyrevedtak 
- sette aktuelle 
samfunnspolitiske saker på 
dagordenen 
- stå for arrangement og 
andre tiltak 
- medvirke til å gjøre 
Folkeakademiet synlig og 
relevant. 
Aktivitetene kan være: 
a.Foredragsvirksomhet, 
konserter, utstillinger, film, 
kulturarrangementer om 
kunst, litteratur, teater m.m 

 
Stryke første setning da 
den er ivaretatt i §1, samt 
sikre konsistens FAL og 
distriktsledd. 
 
 
Lagt vekt på å følgje opp 
visjon først, og 
landsmøte- og 
landsstyrevedtak. 
 
 
Legge til også her 
relevant i tillegg til synlig. 
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kulturarrangementer om kunst, 
litteratur, teater m.m.  
b. Kurs, studieringer og annen 
voksenopplæring.  
c. Andre tiltak for å fremme et 
aktivt kultur-, folkeopplysnings-
, og inkluderingsarbeid. 
Folkeakademiet samarbeider 
med barnehager, skoler, 
bibliotek, helseinstitusjoner og 
andre organisasjoner for å nå 
flest mulig. 

b.Kurs, studieringer og annen 
voksenopplæring 
c.Andre tiltak for å fremme et 
aktivt kultur-, 
folkeopplysnings-, og 
inkluderingsarbeid. 
 
Folkeakademiet samarbeider 
med barnehager, skoler, 
bibliotek, helseinstitusjoner og 
andre organisasjoner for å nå 
flest mulig. 
 

§ 4 Medlemskap og 
kontingent 
Akademiet kan ha følgende 
medlemskategorier: 
Personlige medlemmer, 
familiemedlemmer, frivillige 
organisasjoner, – institusjoner 
og bedrifter (organisasjoner, 
institusjoner og bedrifter er 
heretter kalt kollektive 
medlemmer). Kollektive 
medlemmer som søker 
medlemskap må ikke ha en 
formålsparagraf eller et formål 
som kommer i konflikt med §2 
i vedtektene (se note). 
Folkeakademiets styre skal 
godkjenne søknader om 
kollektivt medlemskap. 
Dersom en er i tvil, legges 
søknaden om medlemskap 
fram for styret i 
Folkeakademienes 
Landsforbund. Kontingenten 
fastsettes av landsstyret etter 
vedtak i landsmøtet og 
inkluderer kulturmagasinet 
Nøkkelen. Medlemmer som 
står til rest med kontingent, blir 
strøket ved inngangen til et 
nytt kontingentår. 

§ 4 Medlemskap og 
kontingent 
Folkeakademiet kan ha både 
personlige og kollektive 
medlemmer.  
Kollektive medlemmer må ha 
et formål i samsvar med §1. 
Lokallaget skal godkjenne 
søknader om kollektivt 
medlemskap. Dersom en er i 
tvil, legges søknaden fram i 
landsstyret. Kontingenten for 
kollektive medlemmer, 
personlige medlemmer og 
familiemedlemmer fastsettes 
av landsstyret. Kontingentåret 
følger kalenderåret.  
 

Endra akademiet til 
Folkeakademiet.  
 
Tilpasse realiteten ved at 
lokallaga har både 
personlege medlemmer 
og lokal 
paraplyorganisasjon.  
 
Nemnda:(Note til §4 om 
oversikt over medlemmer 
i www.etiskhandel.no bør 
gå ut.  
 
 
Stryke: Medlemskap 
inkluderer 
kulturmagasinet 
Nøkkelen. Dette høyrer 
heime i retningslinjer for 
dagleg drift, ikkje i 
vedtekter. 
 
Ikkje nødvendig å 
framheve stryking når det 
ikkje er betalt kontingent, 
det blir logisk ved ny 
formulering. 
 
 

§ 5 Årsmøtet – Innkalling og 
rettigheter  
Årsmøtet er akademiets 
høyeste myndighet. Det 
holdes 1 gang i året innen 

§ 5 Årsmøtet – innkalling og 
rettigheter 
Årsmøtet er folkeakademiets 
høyeste myndighet. Det 
kalles inn av styret, holdes 
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utgangen av februar og 
kunngjøres senest 4 uker i 
forveien.  
Innkalling med sakliste, 
dokumenter og valgkomiteens 
innstilling legges ut på 
nettsiden/alternativt gjøres 
tilgjengelig for medlemmene 
på annet vis - senest 2 uker 
før møtet. Vedtak blir gjort 
med vanlig flertall. 
Styremedlemmer har møte-, 
tale- og stemmerett. 
Styremedlemmer har ikke 
stemmerett i saker de selv har 
ansvar for, og som 
presenteres for avstemming 
på årsmøtet. Årsmøtet er 
vedtaksdyktig dersom minst 3 
medlemmer utover styret er 
tilstede. Dersom årsmøtet ikke 
er vedtaksdyktig kalles inn til 
ekstraordinært årsmøte. 
Personlige medlemmer, 
familiemedlemmer, 
organisasjons- og 
institusjonsmedlemmer som 
har betalt kontingent, har 
stemmerett med en stemme 
hver. Personlige 
medlemmer/familiemedlemmer 
skal alltid ha 2/3 flertall. 
Bedriftsmedlemmer har møte-, 
tale- og forslagsrett, men ikke 
stemmerett. Ekstraordinært 
årsmøte kan kalles sammen 
av styret og skal holdes når 
minst 1/3 av medlemmene 
krever det. Innkalling til 
ekstraordinært årsmøte må 
sendes skriftlig minst 2 uker i 
forveien. På ekstraordinært 
årsmøte kan en bare behandle 
de sakene som er nevnt i 
innkallingen. 

årlig innen utgangen av 
februar og kunngjøres minst 
fire uker i forveien. 
 
Innkalling med sakliste, 
dokumenter og valgkomiteens 
innstilling gjøres kjent minst to 
uker før møtet. 
 
Personlige medlemmer, 
familiemedlemmer og 
kollektive medlemmer som 
har betalt kontingent, har tale- 
og stemmerett, og er 
valgbare. 
Årsmøtet er vedtaksdyktig når 
minst 3 – tre - medlemmer er 
tilstede. Dersom årsmøtet 
ikke er vedtaksdyktig, kalles 
det inn til ekstraordinært 
årsmøte.  
 
Ekstraordinært årsmøte kan 
kalles sammen av styret, og 
skal holdes når minst en 
tredel av medlemmene krever 
det, med samme frister og 
regler som ordinære 
årsmøter.  
Vedtak blir gjort med vanlig 
flertall. 
 
 

1 gang i året endra til 
årlig. 
 
 
 
 
 
Forenkling, tilpassing til 
realitetane. Vi kan ikkje 
ha reglar som kan gjere 
det umogleg for eit lite 
folkeakademi å ha 
årsmøte. 
 
  

§ 6 Årsmøtet - Sakliste  
a. Konstituering av årsmøtet 
med valg av møteleder, 

§ 6 Årsmøtet – sakliste 
a.Godkjenning av innkalling 
og sakliste. 
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referent og 2 personer til å 
undertegne protokollen.  
b. Årsmelding.  
c. Regnskap med 
revisormelding.  
d. Arbeidsplan.  
e. Budsjett.  
f. Innkomne saker og andre 
saker styret legger frem. Saker 
medlemmene vil ha behandlet, 
må være styret i hende senest 
4 uker før møtet. Vedtak blir 
gjort med vanlig flertall.  
g. Valg av styre, valgkomité og 
revisor. Forslag på kandidater 
må være valgkomiteen i hende 
innen 3 uker før årsmøtet.  
h. Valg av utsendinger til 
årsmøtet i distriktsleddet. Valg 
av utsendinger til landsmøtet i 
Folkeakademienes 
Landsforbund. 

b.Konstituering av årsmøtet 
med valg av møteleder, 
referent og to personer til å 
undertegne protokollen 
c.Årsmelding 
d.Regnskap med 
revisormelding 
e.Arbeidsplan 
f.Budsjett 
g.Innkomne saker og andre 
saker styret legger fram. 
Saker må være sendt styret 
innen fire uker før møtet.  
h.Valg av styre, valgkomité og 
revisor 
i.Valg av utsendinger til 
distriktsårsmøtet og 
landsmøtet i 
Folkeakademienes 
landsforbund. 
Vedtak blir gjort med vanlig 
flertall. Vedtektsendringer 
krever to tredels flertall. 
 
 

§ 7 Sammensetting og valg 
av styret  
Akademistyret har 5 eller 3 
medlemmer med minimum 2 
varamedlemmer. 
Styremedlemmene velges for 
2 år, varamedlemmene for 1 
år. Leder velges ved særskilt 
valg for 2 år. Andre verv deler 
styret seg imellom. Dersom 
noen krever det, eller det 
foreligger flere forslag, skal det 
være skriftlig valg. I et styre 
med 5 medlemmer er leder og 
1 styremedlem på valg det ene 
året, nestleder og 2 
styremedlemmer det andre 
året. Hvis styret består av 3 
medlemmer er leder og de to 
styremedlemmene på valg 
annet hvert år. Dersom et 
styremedlem som ikke er på 
valg, blir valgt til leder eller 
nestleder, blir ett nytt 

§ 7 Valg og sammensetting 
av styret 
Folkeakademistyret har fem 
eller tre medlemmer og minst 
to varamedlemmer. Leder og 
nestleder blir valgt ved 
særskilt valg for ett år. Andre 
verv deler styret seg imellom. 
De andre styremedlemmene 
velges for to år, slik at det 
hvert annet år er to 
styremedlemmer på valg. 
Varamedlemmer til styret 
velges for ett år i nummerert 
rekkefølge.  
 
Dersom et av 
styremedlemmene som ikke 
står på valg, velges til leder, 
skal det i stedet for denne 
velges et nytt styremedlem for 
to år. Dersom noen krever 
det, eller det foreligger flere 

Først velje, så sette 
saman… 
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styremedlem valgt for ett år i 
stedet for denne. Dersom 
nestleder blir valgt til leder, blir 
ny nestleder valgt for ett år. 
Varamedlemmene til styret blir 
valgt i nummerert rekkefølge 
ved særskilt valg for hver. 

forslag, skal det være 
skriftlige valg. 
 

§ 8 Styrets oppgaver  
Styrets oppgave er å lede 
arbeidet i akademiet etter det 
som er fastsatt i vedtekter og 
retningslinjer. Styreleder har 
ansvar for å kalle inn til 
styremøter. 1.vara skal kalles 
inn til alle styremøter. Styret er 
vedtaksdyktig når minst 3 
medlemmer er til stede og 
styreleder eller nestleder har 
kalt inn til møtet. Ved likt 
stemmetall har 5 leder 
dobbeltstemme. Styret 
forbereder saker, utarbeider 
arbeidsplan og budsjett for 
årsmøtet, har kontakt med 
kommunale myndigheter, 
sender søknader om tilskudd 
og gjennomfører de tiltak som 
trengs for at formålsparagrafen 
blir fulgt opp. Styret kan 
oppnevne og gi fullmakter til et 
arbeidsutvalg. Styret kan også 
oppnevne andre utvalg det 
finner hensiktsmessig. Ett 
styremedlem kan kreve at det 
blir holdt styremøte. 

§ 8 Styrets oppgaver 
Mellom årsmøtene leder 
styret arbeidet i akademiet 
etter det som er fastsatt i 
vedtak, vedtekter og 
retningslinjer.  
 
Styreleder har ansvar for å 
kalle inn til styremøter. Første 
varamedlem skal kalles inn til 
alle styremøter. Styret er 
vedtaksført når minst tre 
medlemmer er tilstede. Om 
det blir likt stemmetall, har 
lederen dobbeltstemme. 
Styret leder arbeidet, sørger 
for at årsmøte blir avholdt, 
sender søknader til 
kommunen om tilskudd til 
folkeakademivirksomheten og 
gjennomfører de tiltakene 
som må til for å oppfylle 
formålsparagrafen. Styret kan 
oppnevne og gi fullmakter til 
et arbeidsutvalg. Styret kan 
også oppnevne andre utvalg 
det finner hensiktsmessig. 
Styreleder har ansvar for å 
innkalle til styremøte. Et 
styremedlem kan kreve at det 
blir holdt styremøte. 
 
 

Litt forenkling i teksten 
utan endring i realitetar. 

§ 9 Oppløsning  
Akademiet kan bare løses opp 
av et ordinært årsmøte, og 
forslag om oppløsning må 
være kommet til styret senest 
3 uker før årsmøtet. Vedtak 
om oppløsing krever 3/4 
flertall, og minst halvparten av 
medlemmer med stemmerett 

§ 9 Oppløsning 
Folkeakademiet  kan bare 
oppløses av et ordinært 
årsmøte, og forslag om 
oppløsning må sendes styret 
minst tre uker før møtet. 
Vedtak om oppløsning krever 
3/4 flertall. Hvis akademiet blir 
oppløst, skal gjenstående 
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må være enige i det. Dersom 
akademiet blir oppløst, skal 
gjenstående midler styres av 
distriktsleddet. Blir 
virksomheten på stedet tatt 
opp innen 3 år, skal midlene 
føres tilbake til det nye styret. 
Ellers blir midlene å disponere 
av distriktsleddet til beste for 
folkeakademivirksomheten i 
distriktet. Lokallaget er ellers å 
regne som oppløst (nedlagt) 
når laget ikke har levert 
årsmelding innen fastsatt frist 
de 3 siste årene. 

midler styres av 
distriktsleddet. Blir 
virksomheten på stedet tatt 
opp innen tre år, skal midlene 
føres tilbake til det nye styret. 
Ellers blir midlene disponert 
av distriktsleddet til beste for 
folkeakademivirksomheten i 
distriktet.  
Lokallaget er å regne som 
oppløst/nedlagt når laget ikke 
har levert årsmelding innen 
fastsatt frist de siste tre 
årene.  
 

§ 10 Godkjenning - Tvister 
Tolkning av disse vedtekter og 
tvister om hvordan de skal 
forstås, blir avgjort av 
landsstyret. 

§ 10 Godkjenning - Tvister 
Tolkning av disse vedtekter 
og tvister om hvordan de skal 
forstås, blir avgjort av 
landsstyret. 
 

 

§ 11 Ikrafttreden  
Disse vedtektene er godkjent 
av landsmøtet 16. juni 2018 og 
trer i kraft umiddelbart. 

§ 11 Ikrafttreden 
Disse vedtekter er godkjent 
av landsmøtet 18. juni 2022 
og trer i kraft umiddelbart 
etter at møteprotokollen er 
godkjent. 

Endring for når nye 
vedtekter trer i kraft 
 

Note til §4: For oversikt over 
bedrifter som er med i «Initiativ 
for etisk handel», se 
www.etiskhandel.no. 

 Note til §4: Sjå ledda 
over. For oversikt over 
bedrifter som er med i 
«Initiativ for etisk 
handel», se 
www.etiskhandel.no. 

 



Til  
Landsmøtet i Folkeakademienes Landsforbund 

06/22: Val av landsstyre 
Valkomiteen legg med dette fram ei samrøystes innstilling til det me meiner vert eit 
engasjert og kompetent landsstyre. Me har lagt vekt på å få eit styre som har ein 
heilskapleg kompetanseprofil for å vidareutvikla Folkeakademiet til ein framtidsretta 
og synleg organisasjon. Komiteen har også prøvd å få til ei god kjønns- og geografisk 
fordeling. 

Ein har hatt samtalar med nye kandidatar til styret. Videre har generalsekretæren 
vore invitert til å delta som rådgjevar overfor valkomiteen.  

Valkomiteen har følgjande innstilling til landsstyret: 

• Styreleiar: Ingvild Berrefjord (Innlandet)   attval  - 2 år 
• Nestleiar: Kathrine Fosshei (Hålogaland)  attval  - 2 år 
• Styremedlem: Knut-Einar Wold (Viken)  attval  - 4 år 
• Styremedlem: Rolf-Atle Kristoffersen (Rogaland) (tidl. varamedl.)  ny  - 4 år
• Styremedlem: Signe Marie Kittelsaa (TeVeBu)  ny - 4 år
• 1. varamedlem: Helene Myklemyr Bolstad (Sogn og Fjordane)  ny - 2 år
• 2. varamedlem: Kjell Hammervold (Rogaland)  ny - 2 år
• 3. varamedlem: Aud Selboe (Midt-Norge)  ny - 2 år

Følgjande styremedlemmer er ikkje på val: 

• Styremedlem: Jan Kløvstad (Agder) - til 2024
• Styremedlem: Eivind Helland (Hordaland)    - til 2024

Saksopplysning: Desse har trekt seg eller tek ikkje attval: Styremedlemmene Torbjørn H.
Valum og Aud J. Hakestad; og varamedlemmene Trygve Eliassen og Øyvind Sporild.

Dersom landsmøtet vedtek valkomiteen si innstilling, vert landsstyret slik samansett: 

• Styreleiar: Ingvild Berrefjord (Innlandet) - til 2024
• Nestleiar: Kathrine Fosshei (Hålogaland) - til 2024
• Styremedlem: Jan Kløvstad (Agder) - til 2024
• Styremedlem: Eivind Helland (Hordaland) - til 2024
• Styremedlem: Knut-Einar Wold (Viken) - til 2026
• Styremedlem: Rolf-Atle Kristoffersen (Rogaland) - til 2026
• Styremedlem: Signe Marie Kittelsaa (TeVeBu) - til 2026
• Styremedlem: Siw Johannessen (tilsetterepresentant) - til 2023
• 1. varamedlem: Helene Myklemyr Bolstad (Sogn og Fjordane) - til 2024
• 2. varamedlem: Kjell Hammervold (Rogaland) - til 2024
• 3. varamedlem: Aud Selboe (Midt-Norge) - til 2024

07/22: Val av vedtektskomité 



Innstilling på vedtektskomité (3 medlemmer) for perioden 2022-24: 

• Leiar: Jan Kløvstad (Agder)    - attval – 2 år
• Medlem: Aina Johnsen Rønning (TeVeBu)     - attval – 2 år 
• Medlem: Mona Majgaard (Viken)              - attval – 2 år

08/22: Val av valkomité 

Innstilling på ny valkomité for perioden 2022-24 (3 medlemmer og 2 
varamedlemmer): 

• Leiar: Ellen Stavlund (Viken) 
• Medlem: Tone Tennfjord (Hordaland) 
• Medlem: Jens Christian Berg (Hålogaland) 
• 1. varamedlem: Ali Kuluman (Viken)
• 2. varamedlem: Ingvar Kolnes (Agder)

Olav Skeie   Ellen Stavlund       Astrid Waage Jens Christian Berg 
Leiar valkomiteen       Medlem     Medlem Varamedlem 
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