
FFD’s orientering om Finanslovsforslag 2014 
 
 
Finansministeriet har den 27. august 2013 offentliggjort forslag til finanslov 2014 (FFL2014). Beklageligvis 
har regeringen heller ikke denne gang levet op til sit løfte om tilbagerulning af genopretningsbesparelsen 
fra 2011. Det er fortsat det samme takstgrundlag, der kan ses i skemaet nedenfor.  
 
Omstillingsreserve 
Som det fremgår, er der samtidig tale om en negativ justering på alle takster i forhold til 2013, også selv om 
der er indregnet en pris- og lønregulering på 0,5 %. 
 
Som tidligere bebudet, er der for 2014 tale om en generel reduktion på taksterne med 2 % til en såkaldt 
omstillingsreserve. Det er midler, der fortsat er i sektoren, men som skal anvendes til nye initiativer. FFD 
har for længst anbefalet ministeren, at hovedparten af midlerne skal tilbageføres til taksterne i f. m. den 
nye mulighed for nye folkeoplysende initiativer, skolerne vil få med den nye højskolelov. Det afklares hen 
over efteråret og vil i så fald fremgå af ændringsforslaget til finansloven. Af FFL2014 fremgår, at der 
budgetteres med omstillingsreserver af tilsvarende størrelse i årene frem til og med 2017. 
 
Variationer i takstudviklingen 
PL-reguleringen på 0,5 % og fradraget til omstillingsreserven på 2 % giver en samlet reduktion på 1,5 %. For 
takstudviklingen ses dog visse variationer herfra (- se skemaet s. 2): 
 
Bygningstaksten er ikke PL-reguleret. I stedet for at være opregnet med pris- og lønreguleringen er den 
opregnet med anlægsindekset på 0,9 %. 
  
Når basis taksten (takst 1) falder forholdsvis meget til 97,1 % af den nuværende størrelse, er forklaringen, 
at indkøbsbesparelserne fastlagt i de foregående års finanslove er lagt ind alene på denne takst, og med en 
stigende profil i BO-årene.  
 
At taksten for kurser af mindst 12 ugers varighed (takst 3) er reduceret mindre end de øvrige takster 
skyldes den måde, Genopretningsplanen blev indregnet i FL2011 og dennes BO-tal. Her blev takst 3 fastlagt 
med et væsentligt mindre fald fra 2013 til 2014 end takst 2. 
 
Endelig kan en lille variation på sidste decimal for nogle takster skyldes afrundinger, hvor FFL2014 tallene 
fremkommer som omregninger af tidligere budgettal. Dette gælder således taksten ved kurser af mindst to 
ugers varighed (takst 2).  
 
Grundtilskuddet 
Som noget nyt ses på FFL2014 en opjustering af grundtilskuddet. Baggrunden er, at Kulturministeriet i 
modsætning til tidligere nu har valgt også at PL-regulere grundtilskuddet. 
 
 
Kommende initiativer – nye indkøbsbesparelser 
Som beskrevet er der sket en reduktion af takst 1 i form af det effektiviseringspotentiale – syvende fase af 
statens indkøbsprogram – der blev udmøntet med FL2013. Der forventes nu en ottende indkøbsfase i 2014, 
og at det tilhørende effektiviseringspotentiale vil blive udmøntet på ændringsforslaget for 2014. 
 
 
    



s. 2 
 
 

FFL 2014         

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

Alle takster gives pr. årselev: FFL2014 FL2013 
% af 
2013 2014 

Basistakst, alle elever            34.485     35.514  97,1%  862  
Supplerende takst, K på mindst 2 ugers             22.107     22.462  98,4%  553  
Supplerende takst, K på mindst 12 ugers             44.004     44.283  99,4% 1.100  
Takst ved ekstern kompetencegivende underv.            56.628     57.424  98,6% 1.416  
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 (Ungdomshøjsk.) 

 
        

                                                     Kostelever            15.769     15.814  99,7%   394  
                                                     Dagelever            11.189     11.289  99,1%   280  
 
Grundtilskud pr. skole          461.040     458.750  100,5%   
Bygningsgrundtilskud pr. skole          154.000     154.000  100,0%   
          
Mindste ugentlige elevbetaling 2014 ( i hele kr.)         
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 
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