
 

 

Orientering om Forslag til Finanslov 2020                   

Højskolernes Hus 3. oktober 2019 

Regeringen har nu den 2. oktober 2019 offentliggjort finanslovsforslaget for 2020 (FFL2020). Det glædelige 

budskab er, at i modsætning til de seneste år er der ikke længere indarbejdet den 2 % besparelse, som 

omprioriteringsbidraget hidtil har udgjort.  

Takststrukturen er uændret, og nedenstående skema viser taksterne for 2020, som de fremgår af FFL 2020. 

Sammenlignet med FL2019 er der for de fleste takster tale om en stigning på 1,0 til 1,5 % svarende til pris- 

og lønreguleringen.   

Af finanslovsforslagets budgettal frem til og med 2023 fremgår det, at der heller ikke budgetteres med den 

tidligere besparelse i de kommende år.  

FFL 2020         

Finanslovskonto 21.57 - Folkehøjskoler Takst/tilsk Takst/tilsk   Pr. uge 

Alle takster gives pr. årselev: 
FFL2020 FFL2019 

% af 
2019 2020 

Takst 1, elever der har gennemført mindre end 2 uger 39.689 39.167 101,3% 992 

Takst 2, elever der har gennemført mindst 2uger og mindre end 12 uger 61.529 60.720 101,3% 1.538 

Takst 3, elever der har gennemført mindst 12 uger 104.971 103.656 101,3% 2.624 

Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning 61.855 61.038 101,3% - 

Tilskud til specialundervisning – takst 21.767 21.979 99,0% - 

Tillægstakst, unge uden kompetencegiv. udd. – med uddannelsesplan 42.481 41.810 101,6% 1.062 

Tillægstakst, unge uden kompetencegiv. udd. – uden uddannelsesplan 16.090 15.773 102,0% 402 

Elevstøtte, elever under 18 år – kostelever (ungdomshøjskoler) - takst 16.059 15.531 103,4% 401 

Elevstøtte, elever under 18 år – dagelever (ungdomshøjskoler) - takst 11.025 10.978 100,4% 276 

Grundtilskud 716.978 707.079 101,4% - 

          
Mindste ugentlige elevbetaling 2020 ( i hele kr.)         

Elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse: 
 

      

kurser af mindst 12 ugers varighed - Kostelever 
 

 

 
1000 

kurser af mindst 12 ugers varighed - dagelever 
 

 

 
800 

Kurser  af under 12 ugers varighed - Kostelever 
 

 

 
1200 

Kurser  af under 12 ugers varighed - dagelever       930 

 

Det er også på finansloven, at grænsebeløbet for øvrige indtægter uden fradrag i grundtilskuddet 

fastsættes. Der vil således uændret i 2020 være 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 167.061 kr. 

Vi vender tilbage med endelige tal, når finansloven er vedtaget. 


