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TILSKUDSPRINCIP 

Behøves eller Fortjent  

* REFUSION          eller     * TAKSAMETER

% af udgifter  eller    Ud fra enheder

(= antal ÅE)

Retfærdig? - Politisk valg!

- Historisk forløb!  



Driftstilskud til Højskoler 
Jf. Højskoleloven - med virkning fra 1/8 2014

• Grundtilskud – L§23 (Tidligere Grund- og Bygningstilskud)

• Takst 1: Til elever på kurser mindre end 2 uger – L§24,1,1

• Takst 2: Til elever på kurser mellem 1 og 12 uger – L§24,1,2

• Takst 3: Til elever på kurser over 11 uger – L§24,1,3

• Tillægstakst til unge uden kompetencegivende uddannelse (med og uden 

uddannelsesplan) – L§25

• Takst ekstern kompetencegivende undervisning – L§15

• Elevstøtte  < 18  år (Ungdomshøjskoler) – L§26

• Takst til specialunderv. og støtte til svært handicap. – L§27
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Finansloven 2018 - Takster

Takster ifølge FL 2016 Pr. ÅE Pr. uge

Takst 1:  ugekurser 39.716 993 

Takst 2: 2 til 11 uger 61.502 1.538 

Takst 3:  mindst 12 uger 104.881 2.622 

Tillægstakst, unge uden komp udd.  uden  plan 16.128 403 

Tillægstakst, unge uden komp udd.  med  plan 42.372 1.062 

Grundtilskud pr. skole 715.879 

Takstkataloget:!
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https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Folkehoejskoler/Takstkatalog_for_Folkehoejskoler_2018.pdf


Tillægstakster mv.: 

(2004-omstillingsreserve takst til unge uden kompetencegivende uddannelse, 
og til indvandrere)

Fra 2010:  (L§25)

• Unge uden kompetencegivende uddannelse og med  en U-plan 

• Unge uden kompetencegivende uddannelse  og uden  en U-plan   

Samt: (Finansloven) 

• ’Cirius-Højskole-puljen’, der fra 2013 blev til en stipendieordning for udenlandske 
elever – administreret af skolen (-2018: 150 kursusuger/år  á 480 kr. pr. uge).
Omlægges fra 2019 til en ‘integrationspulje’!
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FINANSÅR - SKOLEÅR

skoleår 16/17 skoleår 17/18             skoleår 18/19

_______I____________________I____________________I_________     __ 

1/8 1/8 1/8 

kalenderår =        

__Tilskudsår _____!___Tilskudsår________!__ TILSKUDSÅR_______ _!_

2016                               2017               2018

TILSKUDSBEREGNING:

ÅEÅEÅEÅEÅEÅEÅEÅE  FORSKUDFORSKUDFORSK

EFTERREGULERING:

ÅEÅEÅEÅEÅEÅEÅEÅE  Regulering
(1. december)



Eksempel (2017-18): 40ÅE >12 uger + 20 ÅE >= 1 uge. 

4 ÅE var mentorelever.

• Grundtilskud 715.879  kr

• Takst 1: 39.716 x 20 =            794.320 kr

• Takst 2: 61.502 x   0  =                        0 kr

• Takst 3: 104.881 x 40 =        4.195.240 kr

• Mentorelever: 42.416 x  4  =           169.664 kr
________________

Samlet tilskud i finansåret 2016:      5.875.103 kr

Specialundervisning, Aktiverede?



Eksempel (2017-18): 60 ÅE >12 uger + 0 ÅE >= 1 uge. 

4 ÅE var mentorelever.

• Grundtilskud 715.879  kr 715.879

• Takst 1: 39.716 x 20 =            794.320 kr 0

• Takst 2: 61.502 x   0  =                        0 kr 0

• Takst 3: 104.881 x 40 =        4.195.240 kr 6.292.860

• Mentorelever: 42.416 x  4  =           169.664 kr 169.664
________________

Samlet tilskud i finansåret 2016:      5.875.103 kr 7.178.403

Specialundervisning, Aktiverede? + 1.303.300 (22%)



Historisk

Delvis refusionsprincip indtil 90’erne.

Tilskuddet var indtil 2005 vægtet m. lærerlønfaktoren = skolens gennemsnitsløn 
/ skoleformens gennemsnitlige lærerløn  (inkl. ’skyggelærere’).

Altså TIDLIGERE en omfordeling skolerne imellem.

I 1998 ændredes en statslig elevstøtte til et forøget taksametertilskud.

T3 en politisk prioritering - Styrket af genopretningspakken i 2010.

Tillægstakster som resultat af politisk arbejde og omstillingsmidler.

2013 blev Bygningstilskud og Grundtilskud lagt sammen.
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Specialundervisning og Støtte til svært handicappede 

(§27)
• Stk. 1 . Staten yder tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk 

bistand for elever med særlige behov, herunder til skoler, der har tilladelse til at 

have et samlet særligt undervisningstilbud. Tilskuddet ydes med en takst pr. 

årselev, der fastsættes på de årlige finanslove.

• Stk. 2. Staten yder tilskud til dækning af ekstraudgifter, der er godkendt af  

kulturministeriet, til lærertimer, praktisk medhjælp og hjælpemidler til elever 

med svære handicap. Tilskuddet fastsættes på de årlige finanslove og 

reguleres ud fra de faktisk ydede tilskud.

• Stk. 3. Kulturministeren fastsætter nærmere regler om administration af 

tilskuddene…

KUM’s vejledende skrivelse.

https://slks.dk/fileadmin/user_upload/0_SLKS/Dokumenter/Folkehoejskoler/Tilskud_til_specialundervisning_og_svaert_handicappede_elever_paa_folkehoejskoler.pdf


Specialundervisning og Støtte til svært handicappede mv.

Skolerne kan søge 4 forskellige tilskud:

1) Specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand 
(§ 27, stk.1). Takst: 540 kr. om ugen.
2) Lærertimer (§ 27, stk. 2). Takst: 888 kr. i timen
3) Praktisk hjælp (§ 27, stk. 2). Takst 141 kr. i timen
4) Hjælpemidler (§ 27, stk. 2). Refusion ifølge bilag.



Specialundervisning og Støtte til svært handicappede



Specialundervisning og Støtte til svært handicappede

Taksten til specialundervisning (§27,1) og tilskud til svært handicappede 

(§27,2) ændres først efter 1/1 2016.

Tilskud til specialundervisning mv.

- Ud fra Finanslovsbevillinger - i mio. kr.

Art Mio.kr. 2015

§27.1 Specialundervisning (552 kr. / uge) 1,1

§27.2 Støtte svært handicappede (908 kr./t) 44,5

§27.2 Antal personer 365

§27.2 Enhedsomkostning 122 tkr.



Tilskud til Efteruddannelse mv.:

TILSKUD TIL: (- L §28)

• Efteruddannelseskurser 

• Fri vikar i forbindelse med orlov (< 6 mdr.)

• Forsøgs- og udviklingsprojekter

• Tilskud til efteruddannelse – ‘Vikarkassen’ (inkl. seniorordning) (Adm. 
af FFD)

• Pulje til støtte til udenlandske elever (§29)

Administreres af FFD – Jf. www.ffd.dk

http://www.ffd.dk/administrativt/tilskud-efteruddannelse


Vejledning vedrørende vikartilskud (www.ffd.dk)

”Kurser med mindst 12 undervisningstimer fordelt over mindst 2 sammenhængende 

dage.” - Det betyder:

• Mindst 12 undervisningstime (á 60 minutter) samlet i forløbet

• ’Sammenhængende’ betyder ikke nødvendigvis med overnatning, men at der skal 

være undervisning både før og efter kl. 12 hver dag.

• Hver kursusdag udløser en vikardag, også ankomst og afrejsedag, hvis der her er 

undervisning.

NB: Enkeltdage eller række af fx aftenarrangementer kan ikke tælles med. Kun sammenhængende 

forløb på mindst 12 timer.

Ligeledes betragtes studierejser ikke som efteruddannelseskurser.

http://www.ffd.dk/


Vejledning vedr. vikartilskud - ex 

• I alt:

– 17 undervisningstimer

– 4 vikardage

Dokumentation: Program og Deltagerliste

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Formiddag U 3t U 3t U 3t

Eftermiddag U 3t U 2t U 3t

Aften



Betalingsloven: 
http://www.uvm.dk/Administration/Tilskud-til-institutioner/Betalingsloven

Kommunerne skal betale for bl.a. følgende personer:

• Kontanthjælps- eller starthjælpsmodtager omfattet af § 2, nr. 2 eller 3, i lov om en aktiv 

beskæftigelsesindsats. 

• Fleksjobvisiteret og ledig omfattet af § 2, nr. 7, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 

• Person, der modtager uddannelseshjælp efter lov om aktiv socialpolitik, som er 

uddannelsesparate, … eller aktivitetsparate …

• Revalidend, der modtager revalideringsydelse eller starthjælp eller forrevalidend, der modtager 

kontanthjælp, starthjælp, sygedagpenge mv.  …

• A-kasseforsikret ledig omfattet af § 2, nr. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, der ikke 

deltager i uddannelsesforløbet som led i 6 ugers selvvalgt uddannelse. 

• Personer med dagpenge under sygdom efter lov om sygedagpenge. 

• MEN (okt. 2016): Hvis det for  personer på kontanthjælp, integrationsydelse eller uddannelseshjælp 

sker på eget initiativ uden kommunens godkendelse, skal kommunen IKKE betale!

http://www.uvm.dk/Administration/Tilskud-til-institutioner/Betalingsloven


Egenbetaling: (Jvf. SLKS’s Vejledning)
§ 8. Skolen skal have andre indtægter end statstilskud.

• Stk. 2. For deltagelse i et kursus fastsætter skolen en elevbetaling. Elevbetalingen må 

ikke være væsentligt over gennem-snittet for folkehøjskoler. Mindste elevbetaling 

fastsættes på de årlige finanslove. Mindste elevbetaling omfatter ikke betaling, der 

opkræves til individuelle formål eller særskilt til ekskursioner.

• Stk. 3. Skolen kan efter individuel vurdering nedsætte elevens egenbetaling til under 

den fastsatte mindste elevbetaling, jf. stk. 2. Egenbetaling kan dog kun nedsættes til et 

beløb, der mindst udgør halvdelen af mindste elevbetaling.

Mindste ugentlige elevbetaling 2018

Kurser af mindst 12 ugers varighed – Kostelever 960

Kurser af mindst 12 ugers varighed – dagelever 770

Kurser af under 12 ugers varighed – Kostelever 1.160

Kurser af under 12 ugers varighed – dagelever 900



2. Finanslovsforslaget 2019

Takster ifølge FFL 2019 FFL2019 FL 2018 %

Takst 1:  ugekurser 39.167 39.716 98,60%

Takst 2: 2 til 11 uger 60.720 61.502 98,70%

Takst 3:  mindst 12 uger 103.656 104.881 98,80%

Tillægstakst, u komp udd.  u  plan 15.773 16.128 97,80%

Tillægstakst, u komp udd.  m  plan 41.810 42.461 98,5%

Grundtilskud pr. skole 707.079 715.879 98,80%
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2. Forslag til FL 2019 (2/2)
(§21.57.01)

FFL 2019

Mio. kr. 2016 2017 2018 F 2020 2021 2022

Udgiftsbevilling 575,1 583,2 585,7 579,9 568,1 556,6 545,6

* NB: For 2019 er det estimerede årselevtal for 2018 fastholdt

2016 og frem: - 2% pr. år (fortsætter)

Resultat: Besparelse på 18% over 10 år 
Det politiske arbejde fortsættes!
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3. Andre økonomiske faktorer:

• Genopretningspakken i 2010

• Den årlige reduktion med 2% (omstillingsmidler)

• Ændrede reglerne for momskompensationen til almennyttige 
foreninger/skoler – er fortsat en mulighed

• Nyt styresignal vedrørende delvis moms – skolerne kompenseres

BESPARELSESMULIGHEDER

• Samarbejde

• INDKØB – se ”Skoleindkøb”

Benchmarking – se regnskaber

http://skoleindkøb.dk/
http://www.ffd.dk/administration/institutionen/oekonomi-regnskab-og-revision/

