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Orientering om Finanslovforslaget for 2022 
 
Vi orienterer i dette brev om regeringens finanslovforslag for 2022, som 
er offentliggjort den 30. august 2021. Vi forventer, at den endelige fi-
nanslov for 2022 vedtages medio december 2021. 
 
Det elektroniske takstkatalog kan findes her.  
 
Finanslovforslaget for 2022 kan læses på Økonomistyrelsens hjemme-
side.  
 
 

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 samt særlige takster 
er opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks sva-
rende til 1,1 pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i an-
lægsindekset svarende til 0,9 pct. 
 
Vi henviser til Økonomistyrelsens hjemmeside.   
 

2. Nye initiativer på Finanslovforslaget for 2022  
 
Statens indkøbsprogram 
Finanslovforslaget for 2022 er omfattet af 15. fase af Statens Indkøbs-
program. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statslige 
indkøb for blandt andre de selvejende institutioner og omfatter bl.a. 
brændstof og fyringsolie, forbrugsartikler, medieovervågning, møbler, 
rejsebureauydelser og taxikørsel. 
 

https://www.uvm.dk/institutioner-og-drift/oekonomi-og-drift/regulerede-institutioner/takstkatalog-og-finanslov/takstkatalog
http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/
http://www.oes-cs.dk/bevillingslove/
http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25-Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger
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På finanslovforslaget for 2022 er effektiviseringspotentialet som følge af   
15. og tidligere faser af Statens Indkøbsprogram udmøntet via en reduk-
tion af fællesudgiftstaksterne på de almene voksenuddannelser på i alt 0,2 
pct. i 2022. 
 

3. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstud-
viklingen på FFL22 
 
Udløb af Trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddan-
nelse (2018-2021) 
Med trepartsaftalen fra oktober 2017 blev der vedtaget en række midler-
tidige initiativer. Trepartsaftalen udløber ved udgangen af 2021, hvorfor 
en række initiativer ikke indgår i finanslovforslaget for 2022. Det drejer 
sig bl.a. om: 
• Forhøjelse af Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU): SVU til FVU- og 

OBU-kurser har været forhøjet fra 80 pct. til 100 pct. af den maksi-
male dagpengesats i 2018-2021. Forhøjelsen af SVU udløber i 
2021og indgår derfor ikke i finanslovforslaget for 2022. 

• FVU-engelsk og FVU-digital: Med trepartsaftalen blev der oprettet to 
nye fag, der har kunnet udbydes fra 1. januar 2019. Med udløb af 
trepartsaftalen udløber disse fag i 2021 og fremgår derfor ikke af fi-
nanslovforslaget for 2022. 

 
Regeringen og arbejdsmarkedets parter mødes i løbet af efteråret 2021 
og drøfter udløbet af VEU-trepartsaftalen. Konsekvenser heraf vil blive 
indarbejdet på ændringsforslagene til finansloven for 2022. 
 

4. Forventede initiativer på ændringsforslaget  
 
Negativ budgetregulering sfa. korrektion af pris- og lønregulering som følge af resulta-
tet af overenskomstforhandlingerne for 2021. 
På ændringsforslagene til finanslovforslaget for 2022 udmøntes en nega-
tiv budgetregulering sfa. korrektion af pris- og lønreguleringen på Under-
visningsministeriets område på 17,5 mio. kr. årligt fra 2022 og frem.  
 
Institutionerne vil modtage nærmere information om den konkrete ud-
møntning af den negative budgetregulering. 
 
Socialt taxameter 
I forbindelse med finansloven for 2022 vil socialt taxameter blive genbe-
regnet, hvilket kan få betydning for, hvorvidt og hvor meget de enkelte 
institutioner vil få i socialt taxameter. Der udsendes særskilt brev herom. 
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5. Øvrige initiativer 
 
Dispositionsbegrænsning i 2021 som følge af 15. fase af statens indkøbsprogram 
Finanslovforslaget for 2022 er omfattet af 15. fase af Statens Indkøbs-
program. Alle aftaler er trådt i kraft 1. januar 2021. Det betyder, at effek-
tiviseringspotentialet i 2021 vil blive udmøntet som en dispositionsbe-
grænsning. Dispositionsbegrænsningen udgør for de selvejende instituti-
oner på Børne- og Undervisningsministeriets område i alt 4,6 mio. kr.  
 
Finansministeriet har endnu ikke udstedt Cirkulære om dispositionsbe-
grænsninger mv. for 2021, men det forventes at ske i løbet af efteråret 
2021, hvorefter dispositionsbegrænsningen udmøntes. Cirkulæret vil 
blive offentliggjort på Retsinformation.dk 
 
I vil modtage nærmere information om dispositionsbegrænsningen, så 
snart den er udmøntet.  
  
Investeringsrammer 
Fra 1. januar 2018 blev der indført investeringsrammer for de statslige 
selvejende uddannelsesinstitutioner. På Børne- og Undervisningsministe-
riets område omfatter investeringsrammer institutioner for erhvervsrettet 
uddannelse, institutioner for almengymnasiale uddannelser, voksenud-
dannelsescentrene og institutioner for forberedende grunduddannelse. 
Rammerne indebærer, at der på finansloven fastsættes et loft for instituti-
onernes samlede investeringsbudget. På Finanslovforslaget for 2022 er 
loftet for institutionernes samlede investeringer sat til 1.296 mio. kr. år-
ligt i 2022-2025. 
 

6. Yderligere information 
 
Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2022 kan rettes til under-
tegnede. 
 
 
Med venlig hilsen 
  
 
Karina Fredenslund Høgsberg 
Chefkonsulent  
Direkte tlf. +45 22 54 23 64 
Karina.Fredenslund.Hoegsberg@uvm.dk 
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