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Danmarks Private Skoler, Dansk Friskoleforening, Foreningen af Krist-

ne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, Lil-

leskolernes Sammenslutning og Frie grundskolers fordelingssekretariat. 

 

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. Undervisnings- og fællesudgiftstakster er opregnet med 

udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 1,1 pct. Byg-

ningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 

0,9 pct. 

 

Vi henviser til Økonomistyrelsens hjemmeside.   

 

2. Nye initiativer på ændringsforslaget  

 

Der er ikke nye initiativer på ændringsforslaget med konsekvenser for 

takstudviklingen på frie grundskoler. 

 

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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3. Initiativer på finanslovforslaget for 2022 

 

Ændret udbetalingstermin for puljetilskud til Fordelingssekretariatet og DSSV 

Fordelingssekretariatet og Deutscher Schul- und Sprachverein für 

Nordschleswig (DSSV) administrerer en række puljetilskud til fri- og pri-

vatskoler i henhold til friskolelovens §§ 11 og 17. Udbetalingsterminen 

for tilskuddene til Fordelingssekretariatet og DSSV ændres fra finansåret 

2022 til kvartalsvist forud i stedet for ved finansårets begyndelse. Bag-

grunden for ændringen er, at forudbetaling ved årets begyndelse på 

grund af negative indlånsrenter giver en renteudgift i stedet for en rente-

indtægt.   

 

4. Øvrige initiativer 

 

Endelige takster for specialundervisning og inklusion 

Taksterne for tilskud til specialundervisning og inklusion er fastsat ende-

ligt på ændringsforslaget til finanslovforslaget for 2022. De nye special-

undervisningstakster og inklusionstakster fremgår af det elektroniske 

takstkatalog. 

 

Taksterne for tilskud til specialundervisning er fastsat på baggrund af 

indberetninger af antal specialundervisningselever pr. 5. september 2021. 

Antallet af specialundervisningselever er steget med ca. 7 pct. fra 5. sep-

tember 2020 til 5. september 2021.   

 

De endelige takster for tilskud til specialundervisning i 2022 er ca. 6 pct. 

lavere end taksterne på finanslovforslaget for 2022.  

 

Taksterne for inklusionstilskud er fastsat på grundlag af skolernes elevtal 

pr. 5. september 2021.  

 

5. Yderligere information 

 

Eventuelle spørgsmål til ændringsforslag til finanslovforslaget for 2022 

kan rettes til undertegnede. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Ejnar Lomholt 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 56 12 

Ejnar.Lomholt@uvm.dk 


