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Förslag till beslut
1. En ny fördelningsmodell för Region Norrbottens verksamhetsbidrag till
folkbildningen införs, där 100 procent av bidragen fördelas utifrån statsbidragsgrundande verksamhet.
2. Ansvaret för fördelningen av regionens verksamhetsbidrag till folkbildningen flyttas till Norrbottens bildningsförbund.
3. En överenskommelse mellan Region Norrbotten och Norrbottens bildningsförbund tas fram, där roller, ansvar och principer för fördelningen
av verksamhetsbidragen klargörs samt hur dialog och samverkan ska genomföras.

Sammanfattning
Region Norrbotten har sedan många år en relation med folkbildningen i
Norrbotten och fördelar årligen verksamhetsbidrag till folkhögskolor och
studieförbund samt möter 4-5 gånger/år det regionala folkbildningsrådet.
Rådet består av ett arbetsutskott från Norrbottens bildningsförbund samt en
till två tjänstepersoner från Enheten Kultur och utbildning. Det regionala
folkbildningsrådet är enigt om att dagens fördelningsmodell för verksamhetsbidragen har brister och behöver ses över, så även formerna för dialog
och samverkan.
Den totala ramen för verksamhetsbidragen till folkbildningen har under de
senaste 10 åren minskat samtidigt som antalet organisationer som uppbär
bidrag är oförändrat.

Ärendet
Innevarande fördelningsmodell gällande verksamhetsbidrag till
folkbildningen
Under 2017 har 7 folkhögskolor och 8 studieförbund i Norrbotten erhållit
verksamhetsbidrag från Region Norrbotten, totalt 7880 tkr. Fördelningen har
under en rad år föregåtts av en årlig dialog kring verksamhet och budget med
varje enskild organisation. Ett uppdrag baserat på de nationella folkbildningspolitiska målen har också årligen formulerats till respektive organisation och delvis varit utgångspunkt för bidraget från regionen. Fördelningen av
medel till varje enskild organisation grundas på en modell där 75 procent
fördelats utifrån den statsbidragsgrundande verksamheten, deltagarveckor
respektive studietimmar, samt 25 procent utifrån den årliga dialogen kring
uppdraget. Återkoppling har visat att verksamheterna saknat förklaring kring
hur utfallet av dialogen beräknats. När modellen infördes en gång i tiden var
avsikten att kunna styra utifrån uppdrag men då uppdragens karaktär varit
allmänt hållna har det visat sig svårt att göra objektiva bedömningar vid
fördelning av de 25 procenten. Modellen som Norrbotten använder är ovan-
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lig och mest troligt ensam i sitt slag i landet. De allra flesta regioner fördelar
verksamhetsbidrag enbart utifrån den statsbidragsgrundande verksamheten.
Ansvar för fördelning av verksamhetsbidrag
Ett flertal regioner har överlämnat ansvaret för fördelningen av verksamhetsbidragen till folkbildningen själva. I Norrbotten har önskemål också
framförts från folkbildningen att man gärna skulle ta på sig den rollen, förutsatt att man ersätts för arbetet det innebär. Ett sådant beslut skulle innebära
att folkbildningen fördelar bidragen utifrån respektive verksamhets statsbidragsgrundande verksamhet, enligt förslag till beslut ovan. Regionen bör
fortsatt administrera utbetalningarna av verksamhetsbidragen, då Norrbottens bildningsförbund saknar administrativ personal. I det fall beslut fattas
att lämna över ansvaret för fördelningen av regionens verksamhetsbidrag bör
en gemensam överenskommelse kring roller, ansvar och principer tas fram
samt hur dialog och samverkan genomförs, se nedan.
Dialoger
Formerna för dialog och samverkan med folkbildningen bör utvecklas. Innevarande modell, med årlig, enskild dialog med varje organisation, ger visserligen god detaljkunskap om varje verksamhet men är resurskrävande för
enheten. Samarbetet behöver flyttas till en strategisk nivå för att regionen
bättre ska kunna ta till vara den potential som finns i folkbildningens organisationer i länet. Det skulle kunna innebära att dialog och samverkan sker
utifrån temaområden; migration, regional demokrati etc. och med hela eller
delar av folkbildningen i länet. En överenskommelse mellan Region Norrbotten och Norrbottens bildningsförbund kring hur det ska se ut behöver tas
fram.
Ekonomi
Den totala ramen för verksamhetsbidragen till folkbildningen har under de
senaste 10 åren minskat samtidigt som antalet organisationer som uppbär
bidrag är oförändrat. 2006 var ramen till folkbildningen 9000 tkr (15 organisationer) och 2016 var motsvarande siffra 7880 tkr (15 organisationer).

Protokollsutdrag skickas till:
Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör: anna.lindberg@norrbotten.se
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