
 
 

Remissvar 

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO vill avge följande remissvar på SKL:s översyn av 

interkommunal ersättning till folkhögskolor. 

 

Den interkommunala ersättningen utgör en viktig och väsentlig finansieringsdel för folkhögskolornas 

verksamhet. Principen med interkommunal ersättning markerar och tydliggör det faktum att 

folkhögskolan är en riksrekryterande utbildningsform. Det möjliggör för den enskilde deltagaren att 

fritt kunna välja kurs efter dennes behov oavsett var i landet kursen genomförs.  

Översynen har lagt sig på en övergripande principiell nivå varför fler praktiska frågor kvarstår att lösa 

som definitioner, nivåer och administration.  

RIO har ingen invändning mot att namnet byts från interkommunal ersättning till mobilitetsstöd och 

ställer sig bakom att SKL tillsvidare tar fram en rekommendation för mobilitetsstödet. 

RIOs bestämda uppfattning är att de definitioner, regler och föreskrifter för att bedriva 

folkhögskoleverksamhet som Folkbildningsrådet fastställt även bör gälla för den interkommunala 

ersättningen/mobilitetsstödet. Denna ansats har också funnits bakom SKLs rekommendation. Varje 

avsteg från rekommendationen ökar byråkratin kring ersättningen och kommer i sig att fungera 

kostnadsdrivande. En fastare form vore önskvärd för stödet som också skulle göra det förutsägbart. 

RIO stöder därför att det undersöks om en överenskommelse/avtal är möjligt mellan SKL, 

regioner/landsting och folkhögskolorna. 

De administrativa rutinerna behöver underlättas på såväl folkhögskolorna som inom 

regioner/landsting. Av översynen framgår det att ett fortsatt arbete med de administrativa frågorna 

kommer att ske vilket RIO ser positivt på och gärna deltar i. 

När det gäller framtagande av tillämpningsanvisningar föreslås det att SKL tar fram dem tillsammans 

med intresseorganisationerna och landsting/regioner. RIO är av den uppfattningen att det är 

bidragsgivande part som står bakom tillämpningsanvisningar och därmed ansvarar för att ta fram 

dessa. RIO ställer dock positiv till att delta i referens- och avstämningsmöten kring dessa 

tillämpningsanvisningar. 

Flera regioner och landsting åberopar ömsesidighetsprincipen när det gäller interkommunal 

ersättning idag. Vi vill poängtera att den interkommunala ersättningen inte är en ren mellanregional 

ersättning utan en ersättning mellan landsting/region och enskild skola, vilket också framkommer i 

översynen. Det är ett faktum som gör att ömsesidighetsprincipen inte är adekvat i detta 

sammanhang. 
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