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SR-sak 07/21a
Støtte til uttalelse fra Fauske kommune vedrørende Sjunkhatten folkehøgskole

Enstemmig vedtak:
Investeringskostnader i forbindelse med etablering av Sjunkhatten folkehøgskole
Salten Regionråd er et politisk samarbeidsorgan mellom kommunene Bodø, Beiarn, Gildeskål, Fauske, Hamarøy, Meløy, Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold.
Siden 2011 har det pågått et omfattende arbeid for å etablere Sjunkhatten folkehøgskole, i
nær sameksistens med Valnesfjord helsesportsenter og Nasjonal kompetansetjeneste for
barn og unge med funksjonsnedsettelser. Fauske kommune er prosjekteier og har drevet
fram prosjektet fra idèstadiet til øremerkede midler på statsbudsjettet. Prosjektet er enda i
forprosjekt i påvente av å få på plass en finansieringspakke for skolebygget. Først når det
statlige investeringstilskuddet er bevilget, kan SHFHS gå over i hovedprosjekt og etablering.
Historisk sett har det tatt 5-10 år å etablere en ny folkehøgskole, prosjektet er nå inne i sitt
tiende år.
Gjeldende driftstilskudd (husleietilskuddet) for folkehøgskoler, kan betjene et låneopptak på
49 912 384,-. Investeringskostnadene for etableringen av skole og internatbygg er satt til 189
912 384,-. Prosjektet har hele tiden vært tydelig på at et premiss for etableringen, er at det
bevilges et statlig investeringstilskudd på 100 000 000 kr. Prosjektet har påtatt seg å fremskaffe en egenkapital på 40 millioner kroner. Per tiden har man fremskaffet halve beløpet,
med bidrag fra SKS, Rørlegger`n, Fauske Bygg, Nordland fylkeskommune, Iris-fondet og
Fauske kommune. Prosjektet har mottatt øremerkede midler til planlegging av oppstart, direkte over statsbudsjettet i 2019 og 2020.
SHFHS må ha på plass en statlig finansieringspakke for å etableres. Ved en statlig investeringsstøtte kan skolen etableres med driftsbudsjett basert på ordinære tilskuddsordning for
drift av folkehøgskoler. I statsbudsjettet for 2021 viser utdanningskomiteen til merknad fra
Prop 1. S av 2020 om Sjunkhatten Folkehøgskole hvor de fikk videreført oppstartstilskudd i
2020 på samme nivå som i 2019.
“Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti
viser til at regjeringen har foreslått å videreføre oppstartstilskudd til Sjunkhatten også i 2021.
Flertallet er positive til etableringen av Sjunkhatten folkehøgskole og peker på at planene om
etablering kan gi et viktig bidrag for at flere kan gå på folkehøgskole. Flertallet peker på at
videre vurdering av tilskudd må skje på lik linje med andre prosjekt, og innenfor rammene av
dagens tilskuddsordninger.”
I statsbudsjett for 2021 har regjeringen valgt å se bort fra det faktum at det er et behov for
statlig investeringsstøtte til etableringen av skole og internatbygg. Statlig investeringstilskudd
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er avgjørende for at skolen gis mulighet til å driftes basert på gjeldende driftstilskudd for folkehøgskoler. Øremerkede midler har allikevel vært bevilget over tre år og gjøres til tross for
at behovet for statlig investeringsstøtte har vært kommunisert åpent gjennom hele prosjektet.
Salten Regionråd stiller seg bak etableringen av Sjunkhatten folkehøgskole og anmoder
Storting og Regjering om å jobbe politisk for å få på plass finansielle rammer som gjør at
Sjunkhatten folkehøgskole etableres ut fra gjeldende framdriftsplan, med åpning i 2024.
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