
 
 

Orientering om Forslag til Finanslov 2023                   

Højskolernes Hus, 1. september 2022 

Den 31. august 2022 har regeringen offentliggjort finanslovsforslaget for 2023 (FFL2023). Og lige som sidste 
år er der ikke indbygget besparelser på højskoleområdet.  

Takststrukturen er uændret, og nedenstående skema viser taksterne for 2023, som de fremgår af FFL 2023. 
Sammenlignet med FL2022 er der for alle takster tale om en stigning på næsten 4 % svarende til den 
beregnede pris- og lønregulering.   
Af finanslovsforslagets budgettal frem til og med 2026 fremgår det, at der heller ikke budgetteres med 
besparelser i de kommende år.  
Hele finanslovsforslaget kan ses på: FFL2023– fra side 208.  

FFL 2023         

Finanslovskonto 21.57 – Folkehøjskoler Takst/tilsk Takst/tilsk I forhold  
til 2022 Pr. uge 

Alle takster gives pr. årselev: FFL2023 FL2022 %  FFL2023 

Takst 1, elever der har gennemført mindre end 2 uger 42.017 40.440 
103,9% 

        
1.050  

Takst 2, elever der har gennemført mindst 2uger og mindre end 12 ug 65.137 62.692 
103,9% 

        
1.628  

Takst 3, elever der har gennemført mindst 12 uger 111.126 106.955 
103,9% 

        
2.778  

Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning 65.482 63.024 103,9%  

Tilskud til specialundervisning – takst 23.047 22.182 
103,9% 

           
576  

Tillægstakst, unge uden kompetencegiv. udd. – med uddannelsesplan 44.980 43.292 
103,9% 

        
1.125  

Tillægstakst, unge uden kompetencegiv. udd. – uden uddannelsesplan 17.036 16.397 
103,9% 

           
426  

Elevstøtte, elever under 18 år – kostelever (ungdomshøjskoler) - takst 17.003 16.365 
103,9% 

           
425  

Elevstøtte, elever under 18 år – dagelever (ungdomshøjskoler) - takst 11.673 11.235 
103,9% 

           
292  

Grundtilskud      775.680 722.714 107,3% - 

Mindste ugentlige elevbetaling 2023 ( i hele kr.) 
        

Elever, der er u/17,5 år ved kursets begyndelse: 
 

      
kurser af mindst 12 ugers varighed – Kostelever 

 
 1.071  

kurser af mindst 12 ugers varighed – dagelever 
 

    861  
Kurser af under 12 ugers varighed - Kostelever 

 
 1.293  

Kurser af under 12 ugers varighed - dagelever                   997        

 
Det er også på finansloven, at grænsebeløbet for øvrige indtægter uden fradrag i grundtilskuddet fastsættes. Der vil 
således i 2023 ske et fradrag i grundtilskuddet på 4 % af øvrige indtægter ud over grænsebeløbet, der uændret er 
fastsat til 2,7 mio. kr. Grundtilskuddet kan dog ikke reduceres til under 168.397 
Der er fortsat i finanslovsforslaget supplerende grundtilskud til to seniorhøjskoler. Det supplerende grundtilskud 
udgør 776.902 kr. pr. seniorhøjskole i 2023. Der er på finansloven budgetteret med tilskud til to seniorhøjskoler: 
SeniorHøjskolen, Nørre Nissum og Højskolen Marielyst. 
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