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Regeringen har nu (29/9-2015) offentliggjort finanslovsforslaget for 2016 (FFL2016). Som forventet 

er der i taksterne indbygget en besparelse på 2 %, og ser man på budgettallene for frem til 2019 

forøges besparelsen hvert år med 2 %, så den i 2019 er på ca. 8 %. 

Nedenstående skema viser taksterne for 2016, som de fremgår af FFL 2016. Når ændringen her i 

forhold til indeværende finansårs takster udgør en reduktion på ca. 2,5 %, er det et samlet resultat 

af besparelsen på de 2 %, indeværende års dispositionsbegrænsning på 1 % samt en mindre pris- 

og lønregulering.  

FFD har tydeligt meldt ud, at en så stor besparelse sammenholdt med den besparelse på godt 6 % 

med genopretningspakken, alt næsten 15 % ikke kan undgå at få alvorlige konsekvenser for 

skoleformen.  

FFL 2016         

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

Alle takster gives pr. årselev: FFL2016 FL2015 % af 2015 2015 

Takst 1, elever der har gennemført mindre end 2 uger 40.192 41.243 97,5% 1.005 

Takst 2, elever der har gennemført mindst 2uger og mindre end 12 uger 62.209 63.741 97,6% 1.555 

Takst 3, elever der har gennemført mindst 12 uger 106.034 108.522 97,7% 2.651 

Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning 62.398 63.847 97,7%   

Tilskud til specialundervisning – takst 21.805 22.219 98,1%   

Tillægstakst, unge uden kompetencegiv. udd. – med uddannelsesplan 42.933 43.886 97,8% 1.073 

Tillægstakst, unge uden kompetencegiv. udd. – uden uddannelsesplan 16.370 16.733 97,8% 409 

Elevstøtte, elever under 18 år – kostelever (ungdomshøjskoler) - takst 15.565 15.861 98,1% 389 

Elevstøtte, elever under 18 år – dagelever (ungdomshøjskoler) - takst 11.045 11.254 98,1% 276  

Grundtilskud 695.017 696.940 99,7%   

         

Mindste ugentlige elevbetaling 2016 – Elever der er fyldt 18 år:     

kurser af mindst 12 ugers varighed – Kostelever  

 

 920 

kurser af mindst 12 ugers varighed – dagelever  

 

 740 

Kurser  af under 12 ugers varighed – Kostelever  

 

 1110 

Kurser  af under 12 ugers varighed – dagelever       860 

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

Hidtil har der været et fradrag på 4 % på øvrige indtægter ud over 2 mio. kr. Grænsebeløbet er nu hævet til 

2,6 mio. kr., samtidig med at grundtilskuddet ikke kan reduceres til under 155.540 kr. 
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