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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-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er 
opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende 
til 1,1 pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindek-
set svarende til 0,9 pct. Taksterne til stx udbudt på de offentlige almene 
gymnasier har en afledt betydning for de private gymnasiers tilskud.  
 
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 gymnasiale uddannelser på i alt 0,1 
pct. i 2022. 
 

3. 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. 
 

4. Yderligere information 
 
Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2022 kan rettes til under-
tegnede. 
 
 
Med venlig hilsen 
  
 
Lars Døssing 
Fuldmægtig 
Direkte tlf. +45 29 62 08 33 
Lars.Doessing@uvm.dk 
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