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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. 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. Forventede initiativer på ændringsforslaget  
 
Takster til inklusion og specialundervisning 
Fastsættelsen af takster til inklusion og specialundervisning sker på bag-
grund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte aktivitet i 
skoleåret, der slutter i året før finansåret. Taksterne til inklusion, special- 
undervisning og anden specialpædagogisk bistand er derfor på forslag til 

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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finansloven for 2022 foreløbige takster, der fastsættes endeligt på æn-
dringsforslag til finansloven for 2022.  
 
 
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. 
 
Mindste ugentlige elevbetaling 
På finanslovforslaget for 2022 er taksterne for mindste ugentlige elevbe-
taling på frie fagskoler beklageligvis ikke blevet pris- og lønreguleret. De 
endelige takster for mindste ugentlige elevbetaling vil derfor blive fastsat 
endeligt på ændringsforslag til finansloven for 2022. De endelige takster 
forventes fastsat som følger:  
 

Mindste ugentlige elevbetaling for 2022   
 Kostelever Dagelever 
For elever, der er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:   
- kurser af mindst 12 ugers varighed 1.040 650 
- kurser under 12 ugers varighed 1.180 730 
For elever, der ikke er fyldt 18 år ved kursets begyndelse:   
- kurser af mindst 12 ugers varighed 560 300 
- kurser under 12 ugers varighed 700 390 

 
 

3. Yderligere information 
 
Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2022 kan rettes til under-
tegnede. 
 
 
Med venlig hilsen 
  
 
Niels Christian Roesdahl 
Fuldmægtig 
Direkte tlf. +92 43 74 19 
Niels.Christian.Roesdahl@uvm.dk 
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