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Orientering om Ændringsforslag til Finanslovforslaget for 2022 

Vi orienterer i dette brev om regeringens ændringsforslag til finanslov-

forslaget for 2022 på Børne- og Undervisningsministeriets område samt 

eventuelle øvrige beslutninger med betydning for uddannelsernes økono-

miske rammer. 

 

Vi redegør for finansloven, som den vil se ud med de ændringsforslag, 

som regeringen har fremsat. Ændringsforslaget til finansloven er offent-

liggjort d. 10. december 2021. Der tages forbehold for eventuelle ændrin-

ger frem mod den endelige vedtagelse, som forventes d. 22. december 

2021. 

 

Det elektroniske takstkatalog kan findes på Børne- og Undervisningsmi-

nisteriets hjemmeside.  

 

Ændringsforslag til finanslovforslaget for 2022 kan læses på Økonomi-

styrelsens hjemmeside.  

 

1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2022 

 

Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønni-

veau for 2022. Driftstakster er opregnet med udgangspunkt i det gene-

relle pris- og lønindeks svarende til 1,1 pct. Bygningstakster er opregnet 

med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 0,9 pct. 

 

Vi henviser til Økonomistyrelsens hjemmeside.   

 

2. Nye initiativer på ændringsforslaget  

 

Negativ budgetregulering sfa. korrektion af pris- og lønregulering som følge af resulta-

tet af overenskomstforhandlingerne for 2021 

På ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2022 udmøntes en negativ 

budgetregulering sfa. korrektion af pris- og lønreguleringen på Børne- og 

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/takstkatalog-og-finanslov/takstkatalog
http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/
http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25-Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger
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Undervisningsministeriets område på 17,5 mio. kr. årligt fra 2022 og 

frem. Den negative budgetregulering udgør -1,5 mio. kr. på efterskole-

området og udmøntes som en reduktion af undervisningstaksten på i alt 

0,1 pct. 

 

3. Initiativer på finanslovforslaget for 2022 

 

Pulje til ordblindeefterskoler 

Det vedtagne lovforslag om en pulje til ordblindeefterskoler blev indar-

bejdet på finanslovsforslaget for 2022. Puljen udmøntes som et nyt til-

skud i form af individuel supplerende elevstøtte målrettet ordblindeefter-

skoler. Dette tilskud ydes kvartalsvist fra 2022 og frem som en særlig 

støtte til nedsættelse af elevbetalingen for elever i målgruppen for disse 

skolers tilbud. Tilskuddet ydes til efterskoler godkendt efter § 1, stk. 4 i 

lov om efterskoler og frie fagskoler, som efter skolens indholdsplan ret-

ter sig mod elever med ordblindhed. Bevillingen fordeles mellem sko-

lerne på baggrund af skolernes antal årselever, der modtager elevstøtte 

fra de 10 laveste indkomstintervaller på elevstøtteskalaen i skoleåret, der 

slutter i året før finansåret. I 2022 er taksten 4.217 kr.  

 

Taksten beregnes på baggrund af den samlede bevilling og antal årsele-

ver, der har modtaget elevstøtte fra de 10 laveste indkomstintervaller på 

elevstøtteskalaen i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Skoler kan 

opspare ikke-forbrugte beløb. Eventuelt opsparede beløb kan kun an-

vendes til nedsættelse af elevbetalingen. Tilskuddet efterreguleres ikke.  

 

4. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstud-

viklingen på finanslovforslaget for 2022 

 

Frihedspakke 

Folketinget vedtog i december 2018 en række lovændringer på eftersko-

leområdet, som havde til formål at give efterskolerne mere frihed. En 

forventet meraktivitet som følge af frihedspakken finansieres ved en re-

duktion af driftstaksterne samt tilskuddet til individuel supplerende elev-

støtte. På finansloven for 2019 blev driftstaksterne reduceret med min-

dre end 0,1 pct. i 2019 stigende til 0,8 pct. i 2022. Taksten for individuel 

supplerende elevstøtte blev reduceret med 2,8 pct. i 2019 stigende til 14,7 

pct. i 2022.  

 

På finanslovforslaget for 2022 betyder dette, at driftstaksterne reduceres 

med 0,3 pct. i forhold til 2021-taksterne. Tilskuddet til individuel supple-

rende elevstøtte er reduceret med 0,7 pct. i forhold til 2021-taksterne. 

  

5. Øvrige initiativer 

 

Dispositionsbegrænsning i 2021 som følge af 15. fase af statens indkøbsprogram 
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Finansloven for 2022 er omfattet af 15. fase af Statens Indkøbsprogram. 

Alle aftaler er trådt i kraft 1. januar 2021. Det betyder, at effektiviserings-

potentialet i 2021 vil blive udmøntet som en dispositionsbegrænsning. 

Dispositionsbegrænsningen udgør for hele Børne- og Undervisningsmi-

nisteriets område i alt 5,0 mio. kr. Cirkulære om dispositionsbegrænsninger for 

2021 ligger her.  

 

Dispositionsbegrænsningen vil blive udmøntet som en modregning i for-

bindelse med næstkommende tilskudsudbetaling. Regneark med det kon-

krete beløb per institution samt et notat, som beskriver beregningen bag, 

kan findes på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside. 

 

Takster til inklusion og specialundervisning 

Takster til inklusion og specialundervisning er på ændringsforslagene en-

deligt fastsat på baggrund af en for finansåret fastsat bevilling og den 

gennemførte aktivitet i skoleåret, der slutter i året før finansåret.  

 

6. Yderligere information 

 

Eventuelle spørgsmål til ændringsforslag til finanslovforslaget for 2022 

kan rettes til undertegnede. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Niels Christian Roesdahl 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 92 43 74 19 

Niels.Christian.Roesdahl@uvm.dk 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9963
https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/takstkatalog-og-finanslov/finanslov-regulerede-institutioner



