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Frie Skolers Lærerforenings økonomi:  

Regnskab 2019, revideret budget for 2020 og budgetforslag for 2021 

 

Regnskab 2019 

Regnskabet for 2019 (det fuldstændige regnskab kan findes på hjemmesiden) afspej-

ler en forening i vækst med fokus på  at konsolidere et meget højt serviceniveau for 

medlemmerne, hvor sekretariatet fortsat vurderes blandt de bedste i landet, og hvor 

medlemsstilgang bruges til at konsolidere foreningen som en politisk aktør, som en 

forening med stigende betydning på den politiske arena og med en stigende grad af 

professionalisering i forhold til medlemsbetjeningen. 

2019-resultatet viser et overskud på godt 0,5 mio. kr. ud af en omsætning på 53,6 

mio. kr. Resultatet skal ses i lyset af et budgetteret underskud på knap 800 t.kr., så-

ledes regnskabsresultatet udtrykker en forbedring på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til det 

budgetterede.  

Hornstrup Kursuscenter (HKC) bidrager med godt en halv mio. kr. til det positive 

resultat. Denne del af overskuddet forbliver på HKC, og bidrager til den generelle 

styrkelse af kursuscentrets drift og bygningsmasse.  

Det budgetterede underskud i 2019 er primært tilvejebragt af øgede lønudgifter til 

både hovedbestyrelsen og sekretariatet samt en prioritering af organiserings-, ar-

bejdstids- og lønkampagner, og som sådan et udtryk for den føromtalte ønskede 

professionalisering og politisering af foreningen. På grund af øgede indtægter som 

følge af medlemstilgang, er regnskabsåret endt med et overskud.  Overskuddet er 

genereret i et år med repræsentantskabsmøde. 

Alt i alt afspejler resultatet for 2019 en forening i fortsat god økonomisk gænge med 

plads til såvel en nødvendig konsolidering af foreningens økonomi, samt en stadig 

styrkelse af foreningens position i forhold til både nuværende og fremtidige med-

lemmer og en markant øget professionalisering herunder fokus på en styrkelse af 

det politiske arbejde og den sekretariatsmæssige understøttelse heraf. 

 

Dispositionsfondens indestående var ved udgangen af 2019 39,7 mio. kr., hvilket 

omtrent svarer til fondens gæld til hovedforeningen. 

 

https://www.fsl.dk/media/3112/fsl_%C3%B8konomi_%C3%A5rsrapport2019.pdf
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Revideret budget 2020 

Det reviderede budget 2020 indebærer en forventning om et overskud i størrelses-

ordenen 3 mio. kr., hvilket skal ses i sammenhæng med et oprindeligt budget 2020 i 

balance.  

Det reviderede budget for 2020 indeholder altså en markant resultatmæssig opjuste-

ring i forhold til det vedtagne budget. Dette skyldes dels medlemstilgang i perio-

den, dels at corona har betydet markante mindreudgifter som følge af et generelt la-

vere aktivitetsniveau både, hvad angår kursusafholdelse og medlemsrettede aktivi-

teter samt lavere udgifter til transport osv. på sekretariatet.  

På indtægtssiden forventes merindtægter på ca. 1,2 mio. kr. baseret på halvårsregn-

skabet. Dette skyldes medlemsgang i perioden siden 1. maj 2019, som lå til grund 

for det oprindelige budgets indtægtsestimat.  

På omkostningssiden er der en række mindreudgifter, som i det væsentlige skyldes 

et lavere aktivitetsniveau. Det drejer sig om aflyste og udskudte aktiviteter som ek-

sempelvis den aflyste pensionisthøjskole, folkemødets ditto osv. Det generelt lavere 

aktivitetsniveau har også influeret på både sekretariatets og hovedbestyrelsens 

driftsudgifter (til eksempelvis transport og mødeafholdelse), hvilket har medvirket 

til en forbedring af det forventede resultat for 2020. I alt er udgifterne i det revide-

rede budget vurderet ca. 1,8 mio. kr. lavere end i det oprindelige budget. Samlet set 

forventes altså en resultatforbedring på ca. tre mio. kr., som vil blive tilført forenin-

gens egenkapital.  

Budget 2021 

Budget 2021 (se tabelmateriale) svarer i det store hele til det budgetoverslag for 

2021, som var en del af repræsentantskabets budgetbehandling i 2019. Det forven-

tede resultat er dog tilvejebragt under andre forventninger. Indtægterne er en mio. 

kr. lavere end i budgetoverslaget, men dette kan tilskrives opgørelsesmetoden, da 

budgetforslaget tager udgangspunkt i indeværende år, mens overslaget inkluderer 

en fremskrivningsforudsætning. I år med medlemstilgang implicerer dette, at bud-

getforslaget indtægtsmæssigt systematisk estimerer lavere end budgetoverslaget. 

Indtægterne i budgettet er således forudsat en mio. kr. lavere end i budgetoversla-

get, mens udgifterne er næsten tilsvarende lavere i budgetforslaget.  Budgetmæssigt 

beregnes indtægterne for 2021 som vanligt med udgangspunkt i antallet af kontin-

gentmedlemmer pr. 1. maj året før budgetåret, dvs. 1. maj 2020.  

Med et forventet underskud for 2021 på 557t.kr. indeholder budgettet på de fleste 

områder en grundlæggende fastholdelse af aktivitetsniveauet for 2021. Der er en 
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markant udvidelse af budgettet med indsatsen på højskoleområdet – herunder an-

sættelse af højskolekonsulent – i størrelsesordenen 1,4 mio. kr., som finansieres af 

dispositionsfonden, da det er en faglig indsats med en overenskomst for gruppen af 

højskolelærere.  

Herudover fastholder Frie Skolers Lærerforening fokus på arbejdstid og løn, men 

dette er ikke længere kampagner, men en permanent del af sekretariatets indsats-

områder.  Dette er en del af et meget bevidst, fortsat fokus på medlemsrettede akti-

viteter.  Et andet højaktuelt emne er indsatsen med, hvordan Frie Skolers Lærerfor-

ening lever op til GDPR-bestemmelserne. Der afsættes midler til at ansætte en jurist 

med dette som primære fokusområde ved en omprioritering på sekretariatet. Dette 

varsler et øget fokus på at få styr på alle aspekter af persondataforordningen og i 

forlængelse heraf i fremtiden at frigive konsulent- og specialistressourcer til med-

lemsrettede fokusområder. 

2021 er repræsentantskabsmødeår, hvilket giver en forventet merudgift på 1,6 mio. 

kr. (forbrug i 2019 var 1,45 mio. kr.)  Herudover er der ændringer i en række poster 

i budget 2021 blandt andet for det første en stigning i udgifterne til medlemsskabet i 

FH. Dette følger af, at Frie Skolers Lærerforening skal betale et solidaritetsbidrag til 

FH’s omkostninger til lokalstruktur. For det andet er der reduceret i udgifterne til 

møder og transport - særligt i lyset af corona-erfaringerne – for både hovedbestyrel-

sen og sekretariatet. For det tredje estimeres udgifterne til det nye medlemssystem 

at blive ca. 450 t.kr. årligt de næste ti år. For det fjerde budgetteres med finansielle 

indtægter på 100 t.kr., hvilket er en halvering af den budgetterede indtægt i budget 

2020. Dette skyldes dels coronasituationen, dels at indtægterne i regnskabet for 2019 

var på 113 t.kr.  

Budget 2021 afspejler en forening med en sund økonomi, hvor et højt aktivitetsni-

veau på strategiske områder prioriteres. Der budgetteres med et underskud på godt 

0,5 mio. kr., hvilket dels skal ses i lyset af, at det er repræsentantskabsmødeår, dels 

kommer på ryggen af en række år med solide overskud heriblandt – forventeligt – 

indeværende år. Budgettet afspejler i forlængelse heraf en forening med et stigende 

aktivitetsniveau som følge af den stabile medlemstilvækst, der har været de senere 

år. Flere medlemmer betyder flere opgaver og opgavekompleksiteten er samtidigt 

øget både politisk og på sekretariatet med GDPR som eksempel. Foreningens kon-

tingent har været uændret siden 2014, og målsætningen er at fastholde kontingentet 

på sit nuværende niveau i de kommende år. 
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Frie Skolers Lærerforening har en sund økonomi, og er i en positiv udvikling båret 

af overvældende medlemstilfredshed og stadig medlemstilgang. Det budgetterede 

underskud er velbegrundet og -overvejet, og kompromitterer ikke foreningens ge-

nerelle konsolidering – økonomisk og strategisk. Der holdes skarpt fokus på for-

eningens langsigtede driftsøkonomiske bæredygtighed.  

 

 


