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Orienteringsbrev om midlertidig bevillingslov for 2023 mv. 
 

Regeringen har den 19. december fremsat forslag til en midlertidig bevil-

lingslov for 2023 med henblik på 3. behandling den 22. december 2022. 

Den midlertidige bevillingslov må forudsættes kun at skulle være gæl-

dende for en kort periode af 2023, indtil den snarest muligt erstattes af 

en sædvanlig 12-måneders finanslov. Et fravær af en finanslov for 2023 

den 1. januar og en midlertidig bevillingslov får betydning for institutio-

nernes statstilskud og for en række borger- og virksomhedsrettede ydel-

ser, som reguleres på de årlige finanslove.  

 

Den manglende regulering af de borgerrettede ydelser som følge af den 

manglende finanslov for 2023 søges håndteret særskilt ved fremsættelse 

af hastelovforslag og aktstykke inden årets udgang. I kan læse mere om 

de statslige taxameterudbetalinger, lovforslag og akstykke nedenfor.  

 

Midlertidig udbetaling af aconto for de statslige taxametertilskud 

Der udbetales aconto til institutionerne i overensstemmelse med den 

midlertidige bevillingslov for 2023, finansloven for 2022 samt de eksiste-

rende tilskudsbekendtgørelser. Acontogrundlaget er beregnet på grund-

lag af takster m.m., der er opført på finanslov 2022 samt aktivitetsgrund-

laget for forskuddene i 2022.  

  

Acontobetalingen udmeldes således med baggrund i finanslov 2022-tak-

ster og tilsvarer forskuddene for 2022. Der udbetales kun acontobeløb, 

og dette acontobeløb udbetales med forbehold for den egentlige finans-

lov for 2023. Hvis taksterne ændres på finansloven for 2023, så vil dette 
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blive reguleret, når den endelige finanslov for 2023 foreligger, og aconto-

udbetalingen trækkes tilbage. 

  

Først når den endelige finanslov for 2023 foreligger, vil den faktiske akti-

vitet og de faktiske takster opført på finansloven for 2023 danne grund-

lag for modregning i det udbetalte acontobeløb. 

 

Indtil videre skal erhvervsskolerne i 2023 fortsætte med at registrere an-

tallet af færdiggjorte elever på grundforløbene til brug for færdiggørelses-

taxameter på samme måde som i 2022. 

 

Uddannelsesforløb omfattet af lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbin-

delse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. 

Når elever, kursister og studerende er omfattet af betalingsloven, har det 

den konsekvens, at tilskud som uddannelsesinstitutionen for ordinære 

forløb ville have fået fra ministeriet skal opkræves i kommunen/Jobcen-

teret. Betalingslovselever er de elever, som er omfattet af betalingslovens 

§ 1, stk. 2, der er fyldt 18 år, og som fx modtager uddannelseshjælp, kon-

tanthjælp, integrationsydelse m.v. I perioden med en midlertidig bevil-

lingslov kan uddannelsesinstitutioner foretage en foreløbig opkrævning 

hos kommunen eller anden aktør ud fra taksterne på finansloven for 

2022. Uddannelsesinstitutionernes endelige opkrævning og korrektion 

for aktivitet i 2023, som er omfattet af betalingsloven skal foretages ud 

fra de kommende takster på finansloven for 2023, når den er vedtaget. 

 

Investeringsrammer 

Statsfinansierede selvejende uddannelsesinstitutioner under § 20 Børne- 

og Undervisningsministeriet er omfattet af flerårige investeringsrammer, 

der bliver fastsat med en tekstanmærkning på finansloven. Rammeni-

veauet for 2023-2026 vil blive fastsat med finansloven for 2023. I perio-

den med midlertidig bevillingslov gælder rammeniveauet fastsat på fi-

nansloven for 2022. Det bemærkes, at rammen med det tidligere frem-

satte forslag til finanslov for 2023 og efterfølgende Aftale om løft af FGU, 

VEU samt af ungdomsuddannelser i udkantsområder i 2023 af oktober 2022 

var 1.268,2 mio. kr. årligt i 2023-2026. Indtil vedtagelse af en finanslov 

for 2023 opfordres institutioner omfattet af investeringsrammen til at 

udvise tilbageholdenhed med at foretage særlige dispositioner. 

 

Håndtering af ydelser der årligt reguleres uafhængigt af finansloven 

Satserne for FGU-skoleydelse, TAMU-elevstøtte, VEU-godtgørelse, til-

skud til befordring og tilskud til kost og logi ved deltagelse i AMU er 

fastsat i anden lovgivning. Satserne for 2023 reguleres derfor uafhængigt 

af en finanslov for 2023.  

 

For satser på FGU-skoleydelsen, henviser vi til en oversigt på ministeri-

ets hjemmeside på følgende link, indtil finansloven for 2023 er vedtaget. 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/598
https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/institutioner-og-drift/xls22/dec/221221-gaeldende-satser-for-en-raekke-ydelser-i-2023.xlsx
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Forlængelse af trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreud-

dannelse 

Den nye regering har også fremsat et lovforslag til hastebehandling, der 

tilvejebringer de nødvendige lovhjemler til de videreførte initiativer fra 

VEU-trepartsaftalen (2018 – 2022). Lovforslaget er fremsat den 19. de-

cember og forventes 3. behandlet den 22. december. Lovforslaget inde-

bærer en udskydelse af solnedgangsklausuler med henblik på at sikre, at 

de rammer og vilkår, der gælder i dag, også gælder 1. januar 2023.  

 

Såfremt Folketinget vedtager lovforslaget, vil det bl.a. betyde, at VEU-

godtgørelsen og SVU også i 2023 vil være 100 pct. af dagpengesatsens 

højeste beløb. Derudover vil der fortsat være mulighed for at optage nye 

kursister på fagene FVU-engelsk og FVU-digital.  

 

Håndtering af ydelser der fastsættes på finansloven 

Skoleoplæringsydelse til elever i skoleoplæring, skoleydelse til elever i 

FGU-baserede erhvervsuddannelse samt lønrefusion til arbejdsgivere 

med elever og lærlinge reguleres hvert år på finansloven.  

 

Børne- og Undervisningsministeriet har anmodet om Finansudvalgets til-

slutning til, at ydelserne vil blive reguleret til 2023-niveau forud for en 

endelig vedtagelse af en finanslov for 2023.  

 

Dette forudsætter, at Folketingets Finansudvalg godkender aktstykke 35 

på et møde onsdag d. 21. december 2022, hvor ydelserne for 2023 frem-

går. Såfremt det ikke godkendes, vil det være 2022-satserne, der vil blive 

anvendt, indtil finansloven for 2023 er vedtaget. Berørte sektorer vil 

blive orienteret, såfremt der ikke foreligger en godkendelse inden årets 

udgang.  

 

Yderligere information 

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Tobias Weltzer Søborg 

Fuldmægtig 

tel:33 92 50 00 

uvm@uvm.dk 

https://www.ft.dk/RIPdf/samling/20222/aktstykke/aktstk35/20222_aktstk_anmeldt35.pdf

