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I ngen ny folkehøgskole på Toft i
statsbudsjettet

Campus BLÅ Folkehøgskole er skuffet over at statsbudsjettet ikke inneholdt midler til en blå folkehøgskole på
Toft.

Toft
Matti Riesto
Den planlagte skolen nevnes ikke i statsbudsjettet. Det vekker reaksjoner blant initiativtakerne på Toft.
- Det er skuffende og overraskende at regjeringen ikke ser verdien av å
motivere unge til å se mulighetene i havet, sier Liv Bentzen, daglig leder ved Campus BLÅ Folkehøgskole, i en pressemelding.
Huen mener at folkehøgskolen på Toft ville passet godt inn i regjeringens strategi om å utvikle kompetanse for havnæringene for fremtiden, særlig for den nordligste landsdelen.
- Men vi opplever at vi i Nord-Norge stadig må stille oss sist i køen når
midler til utdanning skal deles ut, sier Bentzen.
- Forskjellsbehandler

Regjeringen lovet i valgkampen flere millioner til oppstart av Stavanger Urban Folkehøgskole allerede høsten 2022, og tirsdag kom pengene
i statsbudsjettet. Bentzen mener dette illustrerer hvor lite forståelse
regjeringen har for de behovene næringslivet i Nord-Norge har.
I begrunnelsen kommer det frem at regjeringen ønsker å etablere
folkehøgskoler i et område hvor det er få folkehøgskoler i dag.
- Stavanger vil da ha to folkehøgskoler som vil ligge bare et par kilometer fra hverandre. Vestlandet får da totalt 25 folkehøgskoler, hvorav
fem av dem vil ligge i Rogaland. Til sammenligning har Nord-Norge ti
folkehøgskoler i dag, hvorav kun tre er i Nordland. Så begrunnelsen
holder ikke mål, sier Bentzen.
Utfordrer ny regjering
Campus BLÅ Folkehøgskole har i lang tid arbeidet for å få et oppstartstilskudd på 750.000 kr. Folkehøyskolen har fått støtteerklæring fra
både et enstemmig fylkesting, LO og NHO.
- Oppstartstilskuddet på 750 000 kr ville bidratt til å utløse investeringer for totalt 300 millioner, som igjen ville ført til store ringvirkninger
for hele lokalsamfunnet. Det er synd at ikke dagens regjering ønsker å
prioritere dette, sier Bentzen.
Initiativtakerne bak folkehøgskolen har nå høye forventninger til den
nye regjeringen, som skal levere sine innspill til budsjettendringer i
november.
- Arbeiderpartiet og Senterpartiet har vært tydelige på at de skal prioritere distriktene generelt og Nord-Norge spesielt. Sosialistisk
Venstreparti har også vært en forkjemper for et bedre folkehøgskoletilbud. Nå som de tre har flertall, har de sjansen til å vise at de mener
alvor, og da vil jeg særlig utfordre våre nyvalgte stortingsrepresentanter, sier Liv Bentzen.
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