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Regeringen har nu offentliggjort finanslovsforslaget for 2015 (FFL2015). Der er ikke de store 
overraskelser i forslaget. Som det fremgår af nedenstående skema, er der tale om en reduktion af 
de fleste takster på 1 %. Dette fremkommer som resultat af den annoncerede omstillingsreserve, 
der reducerer taksterne med 2 %, samtidig med en opjustering på 1 % i forhold til pris- og 
lønudviklingen. Desuden er driftstaksterne reduceret med 176 kr. pr. årselev som følge af ottende 
fase af statens indkøbsprogram. 

FFD arbejder på at få tilbageført omstillingsreserven til taksterne i forbindelse med det reviderede 
finanslovslovsforslag, sådan som det med FFL 2015 er sket på Undervisningsministeriets område.    

Desværre må FFD med FFL2015 også konstatere, at regeringen ikke har benyttet det sidste 
finanslovsforslag i regeringsperioden til at indfri det klare løfte om tilbagerulning af 
genopretningspakkens besparelser på de korte kurser. 

Ministeriet har tidligere annonceret, at der vil ske en justering af taksten til specialundervisning. 
Det fremgår ikke af FFL2015, så det må formodes, at det så sker med den kommende reviderede 
udgave af FFL 2015. 

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. 

Endelig fremgår det af FFL 2015, at stipendieordningen for udenlandske højskoleelever er hævet 
fra 3 til 3,1 mio., og måske vigtigst at tilskuddet er videreført i hele budgetperioden og dermed ud 
over den først berammede periode på 3 år. 

  



FFL 2015         

Finanslovskonto 21.57 - Folkehøjskoler 
Takst/tilsk Takst/tilsk   

Pr. 
uge 

Alle takster gives pr. årselev: FFL2015 FL2014 
% af 
2014 2015 

Takst 1, elever der har gennemført mindre end 2 uger 40.586 41.302 98,3% 1.015 

Takst 2, elever der har gennemført mindst 2uger og mindre 
end 12 uger 

62.724 63.664 98,5% 1.568 

Takst 3, elever der har gennemført mindst 12 uger 106.792 108.175 98,7% 2.670 

Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning 62.829 57.281 109,7%   

Tilskud til specialundervisning – takst 21.865 22.091 99,0%   

Tillægstakst, unge uden kompetencegiv. udd. – med 
uddannelsesplan 

43.186 43.631 99,0% 1.080 

Tillægstakst, unge uden kompetencegiv. udd. – uden 
uddannelsesplan 

16.466 16.636 99,0% 412 

Elevstøtte, elever under 18 år – kostelever (ungdomshøjskoler) 
- takst 

15.608 15.769 99,0% 390 

Elevstøtte, elever under 18 år – dagelever (ungdomshøjskoler) 
- takst 

11.075 11.189 99,0%   

Grundtilskud 696.940 690.040 101,0%   

Mindste ugentlige elevbetaling 2015 (i hele kr.)         
Elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:        
kurser af mindst 12 ugers varighed - Kostelever  

 
 910 

kurser af mindst 12 ugers varighed - dagelever  
 

 730 
Kurser af under 12 ugers varighed - Kostelever  

 
 1100 

Kurser af under 12 ugers varighed - dagelever       850 

 

Som det fremgår af skemaet, følges den nye takststruktur, der blev indført pr. 1/8 2014 med den 
nye højskolelov, hvor takst 1, 2 og 3 ikke længere skal adderes, og hvor bygningstaksten er 
indregnet, ligesom bygnings- og skolegrundtilskud er samlet til et grundtilskud.  

Thor West Nielsen, FFD 

 


