
§ 21.5. 197

Folkeoplysning

Hovedområde § 21.5. Folkeoplysning omfatter bevillinger til folkeoplysende aktiviteter og
tilskud til folkehøjskoler. Tilskud under hovedområdet har hjemmel i lov om støtte til folkeop-
lysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om
Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. LBK nr. 1115 af 31. august 2018 og LBK nr. 280
af 25. marts 2019 om folkehøjskoler.

Under hovedområdet § 21.5. Folkeoplysning hører aktivitetsområderne § 21.51. Fællesud-
gifter og § 21.57. Folkehøjskoler.

21.51. Fællesudgifter
Bevillingerne på aktivitetsområdet omfatter Folkeuniversitetet og særlige tilskudsordninger

vedrørende folkeoplysning.

21.51.01. Folkeoplysning mv. (tekstanm. 187, 200, 206 og 207) (Reservationsbev.)
Bevillingerne omfatter en række særlige tilskud vedrørende folkeoplysning og folkehøjskoler.

Bevillingerne administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:
Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.11 Tilskud på § 21.51.01.40. Oplysning om den Europæiske Union og
§ 21.51.01.55. Puljer til folkehøjskoler og folkeoplysning gives som
tilsagn.

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
BV 2.10.2 Udgiftsbevillingerne på § 21.51.01.30. Handicappedes deltagelse i

folkeoplysende virksomhed, § 21.51.01.32. Konsulentvirksomhed
og medarbejderuddannelse, § 21.51.01.35. Tilskud til organisationer
mv. og § 21.51.01.55. Puljer til folkehøjskoler og folkeoplysning
kan overskrides med henvisning til tilsvarende merindtægter. Ved
mindreindtægter reduceres adgangen til at disponere over udgifts-
bevillingen tilsvarende.

BV 2.10.5 For tilskud på § 21.51.01.40. Oplysning om den Europæiske Union
kan der anvendes op til 1,8 mio. kr. til Europanævnets driftsom-
kostninger, herunder løn til sekretariatsbetjening.

BV 2.10.5 Der kan af § 21.51.01.60. Pulje til lokale foreninger under Dansk
Ungdoms Fællesråd og § 21.51.01.61. Pulje til lokale foreninger
under Oplysningsforbundenes Fællesråd anvendes op til to pct. til
administration og tilsyn, heraf højst 2/3 til lønsum, dog maksimalt
svarende til de faktiske udgifter. Beløbet overføres til § 21.11.11.
Slots- og Kulturstyrelsen.

BV 2.10.5 Der kan af § 21.51.01.66. Kendskab til Rigsfællesskabet anvendes
op til tre pct. til administration og tilsyn, heraf højst 2/3 til lønsum,
dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 76,2 82,3 83,2 83,8 83,8 79,0 58,0
Indtægtsbevilling ......................................... 13,8 13,9 14,2 14,2 14,2 14,2 14,2
10. Udvikling og efteruddannelse

Udgift ................................................... -0,1 0,0 - - - - -
44. Tilskud til personer ....................... - 0,0 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... -0,1 - - - - - -

30. Handicappedes deltagelse i fol-
 keoplysende virksomhed

Udgift ................................................... 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Indtægt ................................................ 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
21. Andre driftsindtægter .................... 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9

31. Kursusvirksomhed for voksne
 døve

Udgift ................................................... 7,2 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,2 7,3 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4

32. Konsulentvirksomhed og medar-
 bejderuddannelse

Udgift ................................................... 6,1 6,2 6,3 6,2 6,2 6,2 6,3
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,0 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 6,1 6,2 6,3 6,2 6,2 6,2 6,3
Indtægt ................................................ 6,1 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
21. Andre driftsindtægter .................... 6,1 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3

35. Tilskud til organisationer mv.
Udgift ................................................... 13,0 13,1 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 13,0 13,1 13,3 13,3 13,3 13,3 13,3

40. Oplysning om Den Europæiske
 Union
 Udgift ................................................... 18,5 20,1 21,2 21,2 21,2 21,2 -

22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,2 - - - - - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 -
44. Tilskud til personer ....................... 0,6 0,1 - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 15,9 18,2 19,4 19,4 19,4 19,4 -

42. Omlægning af Barselsfond -
 Folkehøjskoler

Udgift ................................................... 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,1

BV 2.10.5 Der kan af § 21.51.01.67. Pulje til miljø- og energiforbedringer på
folkehøjskoler og 21.51.01.68. Pulje til akut hjælpeordning til høj-
skoler, aftenskoler og Folkeuniversitetsafdelinger i relation til Co-
vid-19 anvendes op til 3 pct. af bevillingen til administration hos
Slots- og Kulturstyrelsen, heraf højst 2/3 som lønsum, dog maksi-
malt svarende til den faktiske udgift.
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43. Tilskud til højskoler - mom-
 skompensation

Udgift ................................................... 2,9 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,9 2,7 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

50. Børneskolen ved Højskolen
 Skærgården

Udgift ................................................... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

52. Tilskud til folkeoplysende akti-
viteter i Norden mv.
Udgift ................................................... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

54. Stipendieordning for udenlands-
 ke højskoleelever

Udgift ................................................... 3,1 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 3,1 - - - - - -

55. Puljer til folkehøjskoler og fol-
 keoplysning

Udgift ................................................... 5,1 5,2 5,2 3,9 3,9 3,9 4,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 5,1 5,2 5,2 3,9 3,9 3,9 4,0
Indtægt ................................................ 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
21. Andre driftsindtægter .................... 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

56. Tilskud til vikarudgifter
Udgift ................................................... 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

57. Tilskud til højskoleophold i
 Norden

Udgift ................................................... 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

59. Tilskud til integrationsindsatser
 på højskoleområdet

Udgift ................................................... - 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

60. Pulje til lokale foreninger under
Dansk Ungdoms Fællesråd
Udgift ................................................... 7,6 7,7 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 7,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

61. Pulje til lokale foreninger under
 Oplysningsforbundenes Fælles-
 råd

Udgift ................................................... 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

65. Folkehøjskolernes jubilæum og
 Rødding højskole

Udgift ................................................... - 2,0 - - - - -
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46. Tilskud til anden virksomhed og
  investeringstilskud ......................... - 2,0 - - - - -

66. Kendskab til Rigsfællesskabet
Udgift ................................................... - - 0,8 0,8 0,8 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - 0,8 0,8 0,8 - -

67. Miljø- og energiforbedringer på
 folkehøjskoler

Udgift ................................................... - 2,0 2,0 4,0 4,0 - -
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... - 0,1 0,1 0,1 0,1 - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - 1,9 1,9 3,9 3,9 - -

68. Pulje til akut hjælpeordning til
højskoler, aftenskoler og Folke-
universitetsafdelinger i relation
til Covid-19 (tekstanm. 212)
Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - - -

69. Tilskud til højskolers sommerak-
 tiviteter

Udgift ................................................... - - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... - - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 17,1
I alt .................................................................................................................................. 17,1

10. Udvikling og efteruddannelse
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Handicappedes deltagelse i folkeoplysende virksomhed
I henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende

foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. LBK nr.
1115 af 31. august 2018, ydes der tilskud til befordring, tolkebistand mv. for at forbedre handi-
cappedes muligheder for at deltage i folkeoplysende virksomhed.

Indtægter på § 21.51.01.30.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle
formål.

31. Kursusvirksomhed for voksne døve
Bevillingen anvendes som tilskud til kursusvirksomhed af højskolelignende karakter for

voksne døve og hørehæmmede, pårørende og støttepersoner. Kurserne afholdes af den selvejende
institution Castberggård.
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32. Konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse
I henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende

foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. LBK nr.
1115 af 31. august 2018, ydes der tilskud til konsulentvirksomhed og medarbejderuddannelse
vedrørende virksomhed efter lovens afsnit 1 til landsdækkende folkeoplysende organisationer
m.fl. for at styrke organisationernes lokale folkeoplysende arbejde efter denne lov.

Indtægter på § 21.51.01.32.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle
formål.

35. Tilskud til organisationer mv.
Af bevillingen afholdes udgifter til tilskud til diverse folkeoplysende foreningers, organisa-

tioners og selvejende institutioners almindelige drift.
Der afholdes af bevillingen et tilskud til Dansk Folkeoplysnings Samråd på 2,2 mio. kr.,

Minihøjskolen i Herning på 2,0 mio. kr., SIND Daghøjskole i Aalborg på 0,4 mio. kr., Folke-
universitet Skærum Mølle på 0,8 mio. kr., Landsforeningen Ligeværd på 1,1 mio. kr. samt 0,8
mio. kr. til institutioner, der udbyder folkeoplysende voksenundervisning for særlige grupper.
Kulturministeriet fastsætter nærmere regler herom.

Der afholdes endvidere tilskud på 6,0 mio. kr., til Folkehøjskolernes Forening i Danmarks
arbejde med højskolernes folkeoplysende virksomhed, rådgivning og vejledning vedrørende in-
ternationale højskoleforhold, folkehøjskolens udvikling og forskning heri samt konsulentvirk-
somhed vedrørende højskolernes vejledning og juridiske forhold.

40. Oplysning om Den Europæiske Union
Bevillingen anvendes til tilskud til fremme af debat og oplysning i Danmark om det euro-

pæiske fællesskab (EU), herunder udvikling af deltagelsesdemokrati. Bevillingen på årligt 21,2
mio. kr. (2020-pl) videreføres for en fireårig periode i årene 2020-2023. Bevillingen administreres
af Nævnet for Fremme af Debat og Oplysning om Europa.

Af bevillingen kan anvendes op til 1,8 mio. kr. til administration, inklusive vederlag og be-
fordringsgodtgørelse til formanden og medlemmerne samt annoncering af ansøgningsrunder mv.,
jf. tekstanmærkning 200.

42. Omlægning af Barselsfond - Folkehøjskoler
Kontoen er oprettet i 2017 med 3,0 mio. kr. årligt som følge af omlægning af Barselsfonden.

Bevillingen overføres til de berørte folkehøjskoler.

43. Tilskud til højskoler - momskompensation
Kontoen er oprettet i 2017 med 2,9 mio. kr. årligt som følge af ændret adgang til afløftning

af moms for folkehøjskoler. SKAT udsendte i 2015 et styresignal (SKM2015.466. SKAT), som
medfører en praksisændring for den momsmæssige behandling af tilskud og herved opgørelsen
af den delvise momsprocent for uddannelsesinstitutioner, der modtager statslige taxametertilskud.
Styringssignalet trådte i kraft d. 1. januar 2017.

50. Børneskolen ved Højskolen Skærgården
Af bevillingen ydes tilskud til børneskolen ved Familiehøjskolen Skærgården.

52. Tilskud til folkeoplysende aktiviteter i Norden mv.
Af bevillingen ydes tilskud til Nordiska folkhögskolan i Kungälv, Den Nordiske Folkehøj-

skole i Geneve og islandske elever på frie kostskoler.
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54. Stipendieordning for udenlandske højskoleelever
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

55. Puljer til folkehøjskoler og folkeoplysning
Bevillingen anvendes til aktiviteter inden for folkehøjskoler og folkeoplysning.
Til folkehøjskoler omfatter bevillingen 3,3 mio. kr. til ansøgningspuljer til skoleinitierede

forsøgs- og udviklingsprojekter, folkeoplysende aktiviteter samt vikardækning ved orlov og ef-
teruddannelse mv. Puljerne administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Folkehøj-
skolernes Forening i Danmark kan af de 3,3 mio. kr. anvende op til tre pct. til administration og
tilsyn, heraf højest 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter, i forbindelse
med administration af puljen.

Til daghøjskoler omfatter bevillingen 0,7 mio. kr. til en ansøgningspulje til konsulentvirk-
somhed i henhold til folkeoplysningsloven, jf. LBK nr. 1115 af 31. august 2018. Puljen admini-
streres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Til folkeoplysning generelt omfatter bevillingen 1,2 mio. kr. til en ansøgningspulje til ud-
vikling og omstilling af den lokale folkeoplysning. Puljen administreres af Dansk Folkeoplysnings
Samråd.

Indtægter på § 21.51.01.55.21. vedrører forventede tilskud fra udlodningsmidler til kulturelle
formål.

56. Tilskud til vikarudgifter
Af bevillingen ydes tilskud til folkehøjskoler til dækning af udgifter til seniorordninger og

vikarudgifter i forbindelse med forstanderes og læreres fravær, jf. LBK nr. 280 af 25. marts 2019
om folkehøjskoler. Tilskuddet administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Folke-
højskolernes Forening i Danmark kan af § 21.51.01.56. Tilskud til vikarudgifter anvende op til
tre pct. til administration og tilsyn, heraf højest 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til de
faktiske udgifter, i forbindelse med administration af puljen.

57. Tilskud til højskoleophold i Norden
Af bevillingen afholdes tilskud til danske elevers deltagelse på folkehøjskoler i nordiske

lande. Tilskuddet administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark. Folkehøjskolernes
Forening i Danmark kan af § 21.51.01.57. Tilskud til højskoleophold i Norden anvende op til tre
pct. til administration og tilsyn, heraf højest 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske
udgifter, i forbindelse med administration af puljen.

59. Tilskud til integrationsindsatser på højskoleområdet
Af bevillingen afholdes tilskud til integrationsindsatser mv. på folkehøjskoler i Danmark.

Tilskuddet administreres af Folkehøjskolernes Forening i Danmark.
Folkehøjskolernes Forening i Danmark kan af § 21.51.01.59. Tilskud til integrationsindsatser

på højskoleområdet anvende op til to pct. til administration og tilsyn, heraf højest 2/3 til lønsum,
dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter, i forbindelse med administration af puljen.

60. Pulje til lokale foreninger under Dansk Ungdoms Fællesråd
Af bevillingen ydes tilskud til lokale foreninger inden for børne- og ungdomsområdet, jf.

Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale
Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af spillehalsmidlerne af 30. november 2017.
Dansk Ungdoms Fællesråd administrerer og udmønter puljen. Puljen forudsættes udmøntet som
en ansøgningspulje til lokale formål, fordelt bredt såvel geografisk som i forhold til foreninger
og formål.
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61. Pulje til lokale foreninger under Oplysningsforbundenes Fællesråd
Af bevillingen ydes tilskud til lokale foreninger inden for folkeoplysning- og voksenunder-

visningsområdet, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om fordeling af spillehalsmidlerne af 30.
november 2017. Oplysningsforbundenes Fællesråd administrerer og udmønter puljen. Puljen for-
udsættes udmøntet som en ansøgningspulje til lokale formål, fordelt bredt såvel geografisk som
i forhold til foreninger og formål.

65. Folkehøjskolernes jubilæum og Rødding højskole
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

66. Kendskab til Rigsfællesskabet
Kontoen er reduceret med 10 mio. kr. i 2019 og med 4,2 mio. kr. årligt 2020-2022. Bevilling

på 8,0 mio. kr. i 2019 er overført til § 21.24.03. Tilskud til filmformål mv., og der er overført
2,0 mio. kr. i 2019 og 4,0 mio. kr. i 2020-2022 til § 20. Børne- og Undervisningsministeriet og
0,2 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022 til § 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet.

De resterende 0,8 mio. kr. årligt fra 2020-2022 er afsat til at oprette et rigsfællesskabssti-
pendium med henblik på at få nedsat egenbetalingen for deltagelse på folkehøjskolekurser. For-
målet er at bringe danske, grønlandske og færøske unge (18-25 år) sammen og bruge højskole-
traditionens værdier, kultur og faciliteter til at øge kendskabet til hinanden. Folkehøjskolernes
Forening i Danmark kan af de 0,8 mio. kr. anvende op til tre pct. til administration og tilsyn, heraf
højest 2/3 til lønsum, dog maksimalt svarende til de faktiske udgifter, i forbindelse med admini-
stration af puljen.

67. Miljø- og energiforbedringer på folkehøjskoler
Kontoen er oprettet i 2019 som en ansøgningspulje til miljø- og energiforbedringer på fol-

kehøjskoler. Der er afsat 2,0 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 og 4,0 mio. kr. årligt i 2021 og 2022
til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskoler, jf. Aftale om finansloven 2019 mellem den
daværende VLAK-regering og Dansk Folkeparti af november 2018. Ansøgningspuljen udmøntes
som kompensation for udgifter afholdt til energibesparende foranstaltninger på folkehøjskolerne.

68. Pulje til akut hjælpeordning til højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetsafdelinger i
relation til Covid-19 (tekstanm. 212 og 219)

Puljen blev oprettet på forslag til lov om tillægsbevilling 2020. Der budgetteres ikke længere
på kontoen.

69. Tilskud til højskolers sommeraktiviteter
Puljen blev oprettet på forslag til lov om tillægsbevilling 2020. Der budgetteres ikke længere

på kontoen.

21.51.05. Folkeuniversitetet (Reservationsbev.)
I henhold til lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende

foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven), jf. LBK nr.
1115 af 31. august 2018 ydes der et tilskud til folkeuniversitetsvirksomhed.
Bevillingerne administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.
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Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 14,4 14,2 14,3 14,4 14,3 14,3 14,3
10. Folkeuniversitetet, drift

Udgift ................................................... 11,8 14,2 14,3 14,4 14,3 14,3 14,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 11,8 14,2 14,3 14,4 14,3 14,3 14,3

20. Folkeuniversitetet, administra-
 tion

Udgift ................................................... 2,6 - - - - - -
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 2,6 - - - - - -

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 0,3
I alt .................................................................................................................................. 0,3

Centrale aktivitetsoplysninger:

10. Folkeuniversitetet, drift
Der ydes et driftstilskud til fem administrative enheder, der udøver folkeuniversitetsvirk-

somhed. De fem administrative enheder består af fire folkeuniversitetsafdelinger i Aalborg, Aar-
hus, København og Odense, en komitestyrelse og herudover et antal frivillige folkeuniversitets-
komiteer, som er tilknyttet en af de administrative enheder. Hver enhed modtager 10.000 kr. pr.
folkeuniversitetskomite med undervisningsaktivitet, der er tilknyttet enheden. Den resterende del
af tilskuddet fordeles efter en fordelingsnøgle, der baserer sig på et gennemsnit af tilskuddet til
enhederne i de foregående tre år, jf. bekendtgørelse om Folkeuniversitetet, BEK nr. 922 af 25.
juni 2018.

Kontoen er forhøjet med 0,2 mio. kr. i 2020, 0,5 mio. kr. i 2021, 0,7 mio. kr. i 2022 og med
1,0 mio. kr. i 2023, jf. Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, En-
hedslisten og Alternativet om finansloven for 2020 af december 2019.

20. Folkeuniversitetet, administration
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

R R R R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. (2021-pl) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Tilskud 
Drift og administration ............ 15,8 15,5 15,5 15,2 14,9 14,3 14,0 14,3 14,3 14,3
Aktivitet
Antal deltagere (1.000) ............ 142 152 152 152 152 152 152 152 152 152
Enhedsomkostninger (1.000
kr.)
Gns. tilskud pr. deltager ......... 111 102 102  102  100 98  94  94  94 94
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21.57. Folkehøjskoler
Aktivitetsområdet omfatter folkehøjskoler, kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler

og grundtilskud til folkehøjskoler.

Taxameterstyring
På det taxameterstyrede område fastlægges det forventede tilskud på baggrund af takster

fastsat i de årlige finanslove og den budgetterede aktivitet.
I finansåret kan der foretages efterreguleringer af taxameterbevillingen vedrørende forudgå-

ende finansår. På forslag til lov om tillægsbevilling kan der optages mer- eller mindreudgifter
betinget af aktivitetsændringer, jf. tekstanmærkning nr. 27.

Takster og tilskud er fastsat, så de sammen med eventuel deltagerbetaling samlet set muliggør
gennemførelse af højskolekurser med den standard, der ønskes. Taksterne og tilskuddene er uaf-
hængige af den enkelte institutions udgiftsdispositioner og omkostningsforhold.

Det er en betingelse, at institutionerne overholder bevillingsforudsætninger, tilskudsbetingelser
og disponeringsregler samt varetager de opgaver, der er givet tilskud til.

Aktivitetsbestemte taxameter- og driftstilskud
De aktivitetsbestemte taxameter- og driftstilskud ydes fortrinsvis efter takster pr. årselev. På

folkehøjskoler svarer en årselev til en elev eller kursist undervist i 40 uger på fuld tid. Taxameter-
og driftstilskuddene består af driftstaxametertilskud til undervisnings- og fællesudgifter mv. og
øvrige aktivitetsbestemte tilskud.

De aktivitetsbestemte driftstaxametertilskud ydes til dækning af de direkte udgifter forbundet
med undervisningens gennemførelse samt til dækning af udgifter til administration, ledelse og
bygningsdrift mv. Tilskuddene ydes endvidere til dækning af institutionernes udgifter ved er-
hvervelse og opretholdelse af lokaler, bygninger og arealer, til hel eller delvis dækning af udgifter
til løbende indvendig og/eller udvendig vedligeholdelse, husleje, bygningsinventar, ejendoms-
skatter, reinvestering og nyinvestering og henlæggelser hertil samt til omkostninger ved finansi-
ering af institutionens ejendom ved fremmedkapital.

Øvrige aktivitetsbestemte tilskud omfatter tilskud, der ydes i tillæg til en eller flere af oven-
stående takster til særlige aktiviteter, til aktivitet på særlige institutioner eller til særlige elev-
grupper. Aktivitetsbestemte tillægstakster omfatter takster til specialundervisning, svært handi-
cappede elever og særligt prioriterede elevgrupper.

Ikke-aktivitetsbestemte tilskud
Grundtilskud mv. ydes som et fast beløb uanset institutionens størrelse.

Kommunale bidrag
Kommunerne refunderer helt eller delvist statens udgifter til tilskud til ungdomshøjskoler i

form af et kommunalt bidrag for elever på ungdomshøjskoler den 5. september året før finansåret.

Udbetaling af tilskud
Tilskud til folkehøjskoler udbetales efter taxametre.
Driftstilskud til folkehøjskoler udbetales månedsvist forud på baggrund af antallet af årselever

i skoleåret, der slutter i finansåret. Tilskuddene reguleres efterfølgende inden finansårets udløb.
Øvrige tilskud til folkehøjskoler i form af tilskud til særligt prioriterede elevgrupper samt til-

skud til specialundervisning ydes på baggrund af antallet af årselever i skoleåret, der slutter i fi-
nansåret. Tilskud til svært handicappede elever ydes på baggrund af antallet af handicappede
elever og den tilhørende udgift.

Grundtilskud udbetales månedsvist forud til institutionerne.
Tilskud udbetales til en NemKonto.
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21.57.01. Folkehøjskoler (tekstanm. 27)
I henhold til LBK nr. 280 af 25. marts 2019 om folkehøjskoler ydes der tilskud i form af

driftstilskud, tilskud til svært handicappede og tilskud til specialundervisning. Endvidere ydes
tilskud efter tillægstakster for særligt prioriterede elevgrupper, og der ydes elevstøtte for elever
under 18 år på ungdomshøjskoler.

Udbetaling af tilskud til skolerne sker efter de retningslinjer, der er anført i anmærkningerne
i afsnittet Udbetaling af tilskud under aktivitetsområde 21.57. Folkehøjskoler. Det forudsættes,
at der opkræves elevbetaling, hvis størrelse fastsættes af skolen.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 585,0 614,2 611,3 616,2 616,2 616,2 616,2
10. Driftstakster

Udgift ................................................... 521,0 545,2 549,8 554,1 554,1 554,1 554,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 521,0 545,2 549,8 554,1 554,1 554,1 554,1

30. Tilskud til svært handicappede
Udgift ................................................... 46,8 51,8 43,6 44,0 44,0 44,0 44,0
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 46,8 51,8 43,6 44,0 44,0 44,0 44,0

35. Tilskud til specialundervisning
Udgift ................................................... 1,9 1,9 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,9 1,9 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

40. Tillægstakster til særligt priorite-
 rede elevgrupper

Udgift ................................................... 14,0 13,9 14,2 14,3 14,3 14,3 14,3
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 14,0 13,9 14,2 14,3 14,3 14,3 14,3

50. Elevstøtte for elever under 18 år
 på ungdomshøjskoler

Udgift ................................................... 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5

Centrale aktivitetsoplysninger:

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.

R R R R R B F BO 1 BO 2 BO 3
Mio. kr. (2021-pl) 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Antal skoler 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
A. Tilskud (mio. kr.)
Tilskud i alt 1) 614,5 598,0 621,1 608,8 593,2 616,2 616,2 616,2 616,2 616,2
Driftstilskud i alt 547,0 531,6 552,8 542,1 527,8 554,2 554,2 554,2 554,2 554,2
- Takst 1 30,7 30,6 29,6 27,8 27,1 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4
- Takst 2 23,3 23,1 18,3 16,2 15,8 29,4 29,4 29,4 29,4 29,4
- Takst 3 492,9 477,4 504,9 498,1 485,1 508,1 508,1 508,1 508,1 508,1
- Ekstern komp. udd. 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Svært handicappede elever 45,4 45,1 46,5 48,7 44,1 43,9 43,9 43,9 43,9 43,9

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208249
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Bemærkninger: 1) Summer kan afvige fra totalen på grund af afrundinger.

For 2021 gælder følgende takster (kr. pr. årselev):

Bemærkninger: Taksterne er fastsat i henhold til LBK nr. 280 af 25. marts 2019 om folkehøjskoler.

For skoler, der har påbegyndt deres virksomhed efter d. 1. august 1996, kan kulturministeren
fastsætte nærmere regler om udgifter til bygninger og arealer. Skolernes maksimale udgift pr.
godkendt sengeplads til bygninger og arealer er for 202 1 fastsat til 1 9 . 112 kr.

For kurser, der begynder efter den 31. december 2020, er den mindste ugentlige elevbetaling
fastsat som følger:

Specialundervisning 2,5 2,3 3,4 2,0 2,4 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3
Særligt prio. elevgrupper 18,2 17,7 16,8 14,7 17,5 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3
Elevstøtte under 18 år 1,4 1,4 1,6 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
B. Aktivitet (årselever)
Driftstilskud 5.276 5.256 5.540 5.489 5.491 5.807 5.807 5.807 5.807 5.807
Takst 1 709 704 672 673 736 736 736 736 736
Takst 2 346 282 253 253 269 269 269 269 269
Takst 3 4.199 4.554 4.564 4.565 4.802 4.802 4.802 4.802 4.802
Ekstern komp. udd. 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Svært handicappede elever 296 290 296 325 296 296 296 296 296 296
Specialundervisning 104 95 104 88 104 104 104 104 104 104
Særligt prio. elevgrupper 619 618 605 537 538 537 537 537 537 537
Elevstøtte under 18 år 82 82 97 83 83 90 90 90 90 90
C. Enhedsomkostninger (t.
kr.)
Driftstilskud
Takst 1 43,9 42,6 42,0 41,3 40,2 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0
Takst 2 68,0 66,0 65,0 64,0 62,2 62,0 62,0 62,0 62,0 62,0
Takst 3 116,4 112,4 110,8 109,1 106,3 105,8 105,8 105,8 105,8 105,8
Ekstern komp. udd. 67,0 65,2 64,3 62,6 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3
Svært handicappede elever 152,6 153,5 154,0 149,9 148,9 148,5 148,5 148,5 148,5 148,5
Specialundervisning 23,7 23,1 32,3 22,4 22,5 21,9 21,9 21,9 21,9 21,9
Særligt prio. elevgrupper 29,3 28,3 27,3 27,5 32,6 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7
Elevstøtte under 18 år 17,0 16,5 16,0 16,1 16,1 15,7 15,7 15,7 15,7 15,7

Tilskudstype Takst

Takst 1, elever, der har gennemført mindre end 2 uger af et kursus 40.000
Takst 2, elever der har gennemført mindst 2 uger og mindre end 12 uger af et kursus 62.010
Takst 3, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus 105.791
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning 62.338
Tilskud til specialundervisning 21.941
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - med uddannelsesplan 42.821
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse - uden uddannelsesplan 16.219
Elevstøtte, elever under 18 år - kostelever 16.187
Elevstøtte, elever under 18 år - dagelever 11.113

Mindste ugentlige elevbetaling for 2021
kr. Kostelever Dagelever

For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:
- kurser af mindst 12 ugers varighed 1.020 820
- kurser under 12 ugers varighed 1.230 960

For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:
- kurser af mindst 12 ugers varighed 560 480
- kurser under 12 ugers varighed 760 630

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208249
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10. Driftstakster
I henhold til § 24 i LBK nr. 280 af 25. marts 2019 om folkehøjskoler ydes der driftstilskud

ud fra antallet af årselever. Der ydes tilskud for elever, der har gennemført kurser af mindre end
2 ugers varighed, tilskud for elever, der har gennemført mindst 2 og mindre end 12 uger af et
kursus, og tilskud for elever, der har gennemført mindst 12 uger af et kursus. Der ydes endvidere
tilskud ud fra antallet af årselever i ekstern kompetencegivende uddannelse.

30. Tilskud til svært handicappede
I henhold til § 27 i LBK nr. 280 af 25. marts 2019 om folkehøjskoler ydes tilskud til dækning

af ekstraudgifter, der er godkendt af Kulturministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og
hjælpemidler til elever med svære handicap.

Den gennemsnitlige budgetterede udgift og udgiftsbevillingen vil blive reguleret på forslag
til lov om tillægsbevilling på baggrund af den faktiske udgift.

35. Tilskud til specialundervisning
I henhold til § 27 i LBK nr. 280 af 25. marts 2019 om folkehøjskoler ydes tilskud til spe-

cialundervisning og anden specialpædagogisk bistand for elever med særlige behov.

40. Tillægstakster til særligt prioriterede elevgrupper
I henhold til § 25 i LBK nr. 280 af 25. marts 2019 om folkehøjskoler ydes tilskud i form af

tillægstakster for særligt prioriterede elevgruppers deltagelse på kurser, der ligger inden for ram-
merne af tilskudsberettigede kurser for folkehøjskoler.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der gennem Ungdommens Uddannelsesvejled-
ning er blevet målgruppevurderet til et ophold på en folkehøjskole med mentorordning mv. og
har fået opholdet indskrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten Elever uden kompeten-
cegivende uddannelse - med uddannelsesplan.

Elever uden kompetencegivende uddannelse, der ikke har opholdet på en folkehøjskole ind-
skrevet i uddannelsesplanen, udløser tillægstaksten Elever uden kompetencegivende uddannelse -
uden uddannelsesplan.

50. Elevstøtte for elever under 18 år på ungdomshøjskoler
I henhold til § 26 i LBK nr. 280 af 25. marts 2019 om folkehøjskoler ydes tilskud til ung-

domshøjskoler ud fra antallet af årselever under 18 år. I årselevtallet indgår alene de elever, der
ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse.

21.57.07. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler (Lovbunden)
Den obligatoriske kommunale elevstøtte til nedsættelse af egenbetalingen til elever på ung-

domshøjskoler, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse, er fra 1. januar 2004 omlagt til
en statslig takst.

Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Indtægtsbevilling ......................................... 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
20. Kommunale bidrag vedrørende
 ungdomshøjskoler

Indtægt ................................................ 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
32. Overførselsindtægter fra kommuner

  og regioner .................................... 1,0 1,0 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
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Centrale aktivitetsoplysninger:

For 2021 fastsættes følgende bidrag:

20. Kommunale bidrag vedrørende ungdomshøjskoler
Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. september året før

finansåret svarende til den tidligere kommunale elevstøtte. Indtægten modsvares af udgifter under
§ 21.57.01. Folkehøjskoler.

21.57.09. Grundtilskud til folkehøjskoler (Reservationsbev.)
I henhold til § 23 i LBK nr. 280 af 25. marts 2019 af 25. marts 2019 om folkehøjskoler yder

staten grundtilskud til folkehøjskoler.
Bevillingen administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.

Særlige bevillingsbestemmelser:

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 46,8 49,5 51,6 53,3 53,3 53,3 53,3
15. Grundtilskud til folkehøjskoler

Udgift ................................................... 45,4 48,1 50,2 51,1 51,1 51,1 51,1
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 45,4 48,1 50,2 51,1 51,1 51,1 51,1

20. Seniorhøjskoler
Udgift ................................................... 1,4 1,4 1,4 2,2 2,2 2,2 2,2
46. Tilskud til anden virksomhed og

  investeringstilskud ......................... 1,4 1,4 1,4 2,2 2,2 2,2 2,2

Videreførselsoversigt: 
 Beholdning
Mio. kr. primo 2020

Øvrige beholdninger ....................................................................................................... 34,2
I alt .................................................................................................................................. 34,2

R R R R B B F BO1 BO2 BO3
2021-pl 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Kommunale bidrag (mio.
kr.) ................................. 1,0 1,0 1,2 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
Aktivitet (bidragselever) 60 56 70 60 68 68 68 68 68 68
Enhedsomkostning (1.000
kr.) ................................. 17,2 17,2 17,1 17,3 16,6 17,8 17,8 17,8 17,8 17,8

Kr. pr. elev Takst

Kommunale bidrag 17.798

Regel der fraviges
eller suppleres Beskrivelse

BV 2.2.13 Tilskud kan forudbetales.
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15. Grundtilskud til folkehøjskoler
Grundtilskuddet udgør 722.714 kr. i 2021. Tilskuddet fordeles med samme beløb til hver

højskole. Bevillingen er fastsat på baggrund af forventet 70 tilskudsberettigede højskoler.
Beløbet kan i 2021 nedsættes med 4 pct. af den del af skolens indtægter fra virksomhed, der

ikke er omfattet af højskoleloven, der overstiger 2,7 mio. kr. Grundtilskuddet kan ikke nedsættes
til under 168.397 kr.

20. Seniorhøjskoler
Bevillingen anvendes til et supplerende grundtilskud til seniorhøjskoler. Det supplerende

grundtilskud udgør 723.853 kr. pr. seniorhøjskole. Der er på finansloven budgetteret med tilskud
til SeniorHøjskolen, Nørre Nissum og Højskolen Marielyst.


