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REVIDERET FINANSLOVSFORSLAG 2014  
- vedtaget af  Folketinget den 18. december 2013

Nedenfor er gengivet de takster og tilskud til højskolerne, der fremgår af det reviderede FFL2014.  

Revideret FFL 2014 

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

Alle takster gives pr. årselev: Rev-FFL2014 FL2013 % af 2013 2014 
Basistakst, alle elever            34.883     35.514  98,2%            872  

Supplerende takst, K af mindst 2 ugers varighed             22.362     22.462  99,6%            559  

Supplerende takst, K af mindst 12 ugers varighed             44.512     44.283  100,5%        1.113  

Takst ved ekstern kompetencegivende undervisn.            57.281     57.424  99,8%        1.432  

Bygningstaxametertilskud              6.419       6.532  98,3%            160  

Tillægstakst, unge u komp. udd. - med udd.plan            43.631     44.300  98,5%        1.091  

Tillægstakst, unge u komp. udd. - uden udd.plan            16.636     16.891  98,5%            416  

Tilskud til specialundervisning            22.091     22.430  98,5%            552  

Elevstøtte, elever under 18 år (Ungdomshøjskole)          

                                                     Kostelever            15.769     15.814  99,7%            394  

                                                     Dagelever            11.189     11.289  99,1%            280  

         
Grundtilskud pr. skole          536.040     458.750  116,8%   

Bygningsgrundtilskud pr. skole          154.000     154.000  100,0%   

          
Mindste ugentlige elevbetaling 2014         
Elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:        

Kurser af mindst 12 ugers varighed – Kostelever    890 

Kurser af mindst 12 ugers varighed – dagelever    720 

Kurser af under 12 ugers varighed – Kostelever    1080 

Kurser af under 12 ugers varighed – dagelever       840 

 

Omstillingsreserven 

Som det fremgik af den første orientering om FFL2014, var taksterne i gennemsnit reduceret med ca.  
1,5 % ud fra en pris- og lønregulering på 0,5 % og en reduktion på 2% (godt 10 mio. kr.) til omstillings-
reserven.  

Af det reviderede forslag Rev-FFL2014 fremgår, at hele omstillingsreserven er ført tilbage til 
skoleformen. Bevillingen er fordelt med ca. 5 mio. kr. til forhøjelse af taksterne 1, 2 og 3 med godt 1 %, 
og med ca. 5 mio. kr. til en forhøjelse på 75.000 kr. af skolernes grundtilskud.  Herudover er der afsat 0,8 
mio. kr. til arbejdet med bl.a. de nye folkeoplysningsaktiviteter og en kommende fleksuddannelse.  
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Ekstraordinære midler til folkehøjskoleområdet for en 3-årig periode 

På det reviderede forslag til finanslov er der endvidere følgende midlertidige puljer til højskoleformål: 

• Fortsættelse af pulje til energi- og klimaforbedring. Puljen er beregnet på energiforbedring af 
højskoler med kulturhistorisk værdifulde bygninger. Puljen er på 4 mio. kr., der fordeles med 1,5 
mio. kr. i 2014 og 2,5 mio. kr. i 2015. 

• Pulje til folkeoplysende og internationale aktiviteter på folkehøjskolerne. Puljen er på 7 mio. kr., 
der fordeles med 3 mio. kr. i 2014 og 2 mio. kr. i 2015 og 2016. 

• Pulje til forhøjelse af grundtilskuddet på seniorhøjskoler med 300.000 kr. i årene 2014, 2015 og 
2016 

FFD forventer, at der i forlængelse af vedtagelse af finansloven for 2014 vil blive udarbejdet nærmere 
retningslinjer for de to første puljer. 

Satspuljemidler 
Endeligt fremgår det af det reviderede forslag, at der af satspuljemidlerne er afsat 0,8 mio. kr. årligt de 
næste 3 år til videreførelse af sommercamp projektet. 

 

Ændret takstsystem pr. 1. august 2014 
Fra 1. august 2014 vil der med vedtagelsen af den nye højskolelov ske en teknisk ændring af 
takstsystemet, således at takst 1, 2, og 3 ikke længere skal adderes. I stedet bliver der 3 særskilte takster 
for henholdsvis ugekurser, kurser af 2 til 11 ugers varighed og kurser af mindst 12 ugers varighed. 
Samtidig bliver bygningstaksten indarbejdet i de 3 takster ligesom grundtilskud og bygningsgrundtilskud 
bliver lagt sammen. 

Tilskuddet bliver herefter pr. 1. august 2014 (Takster pr. årselev): 

Tilskudstype  Takst/Tilskud 

Takst 1, elever der har gennemført mindre end 2 uger af et kursus 41.302 
Takst 2, elever der har gennemført mindst 2uger og mindre end 12 uger af et kursus 63.664 
Takst 3, elever der har gennemført mindst 12 uger af et kursus 108.175 
Takst ved ekstern kompetencegivende undervisning 57.281 
Tilskud til specialundervisning – takst 22.091 
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse – med uddannelsesplan 43.631 
Tillægstakst, unge uden kompetencegivende uddannelse – uden uddannelsesplan 16.636 
Elevstøtte, elever under 18 år – kostelever (ungdomshøjskoler) - takst 15.769 
Elevstøtte, elever under 18 år – dagelever (ungdomshøjskoler) - takst 11.189 
Grundtilskud 690.040 
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