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Orientering om finanslovforslaget for 2023 

Vi orienterer i dette brev om regeringens finanslovforslag for 2023, som 
er offentliggjort den 31. august 2022. Vi forventer, at den endelige fi-
nanslov for 2023 vedtages medio december 2022. 
 
Det elektroniske takstkatalog kan findes her.  
 
Finanslovforslaget for 2023 kan læses på Økonomistyrelsens hjemme-
side.  
 
1. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2023 
 
Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønni-
veau for 2023. Undervisnings-, fællesudgifts- og færdiggørelsestakster er 
opregnet med udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende 
til 3,9 pct. Bygningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindek-
set svarende til 7,8 pct. 
 
Vi henviser til Økonomistyrelsens hjemmeside.   
 
2. Nye initiativer på finanslovforslaget for 2023  
 
Statens indkøbsprogram 
Finanslovforslaget for 2023 er omfattet af 16. fase af Statens Indkøbs-
program. Programmet muliggør en række effektiviseringer af statslige 
indkøb for blandt andre de selvejende institutioner og omfatter bl.a. AV-
udstyr, kontorartikler, tele og data samt trykkeriydelser. 
 
På finanslovforslaget for 2023 er effektiviseringspotentialet som følge af   
16. fase af Statens Indkøbsprogram udmøntet via en reduktion af fælles-
udgiftstaksterne på erhvervsuddannelserne på 1,2 pct. i 2023 og frem. 
 

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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Effektiviseringer sfa. ny betalingsform for Digital Post 

Med Næste generation Digital Post skal den enkelte myndighed ikke selv 

afregne med e-Boks ved hver enkelte forsendelse af Digital Post. Den 

nye praksis centraliserer afregningen, der foregår mellem Digitaliserings-

styrelsen og leverandøren. Der forudsættes derfor varige effektiviseringer 

hos skoler og institutioner på i alt 1,6 mio. kr. på Børne- og Under-

visningsministeriets område. 

 

På finanslovsforslaget for 2023 er effektiviseringspotentialet udmøntet 

via en reduktion af fællesudgiftstaksterne på erhvervsuddannelserne på 

0,1 pct. i 2023 og frem. 

 

Effektiviseringer sfa. nyt it-system til SU 

Regeringen har i juni 2021 besluttet, at der skal indføres et nyt it-system 

til SU. Det nye system muliggør effektiviseringer på Børne- og Under-

visningsministeriets område fra 2023.  

 

På finanslovsforslaget for 2023 er effektiviseringspotentialet udmøntet 

via en reduktion af fællesudgiftstaksterne på erhvervsuddannelserne på 

under 0,1 pct. i 2023 og frem. 

 

Finansiering af ændringer på erhvervsuddannelserne 

På finanslovsforslaget for 2023 finansieres forlængelse af elektriker- og 

mejeristuddannelserne, tilretning af meritforløb på ambulancebehandler-

uddannelsen samt takstjustering af lufthavnsuddannelsen via en reduk-

tion af undervisningstaksterne på ungdomsuddannelserne. For erhvervs-

uddannelserne udgør reduktionen mindre end 0,1 pct. i 2023 og frem. 

 

Prisbesparelser på ydelser leveret af Statens Administration, Statens IT og Økonomi-

styrelsen sfa. konsulentbesparelser 

Som konsekvens af konsulentbesparelser aftalt mellem regeringen (Soci-

aldemokratiet), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folke-

parti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige som 

led i aftale om politiet og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023 af 

december 2020, er de brugerfinansierede ydelser leveret af Statens Admi-

nistration, Statens IT og Økonomistyrelsen blevet billigere.  

 

På finanslovsforslaget for 2023 er prisbesparelsen udmøntet som en re-

duktion af fællesudgiftstaksterne på erhvervsuddannelserne på under 0,1 

pct. i 2023 og frem. 
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3. Initiativer fra tidligere finanslove med konsekvenser for takstud-

viklingen på FFL23 

 

Omlægning af tilskud sfa. Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar (no-

vember 2020)  

Som aftalt i Trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar af 

november 2020, skal erhvervsskolernes ansvar for elevernes lærepladser 

understøttes af styrkede økonomiske incitamenter. Derfor omlægges dele 

af erhvervsskolernes tilskud for at medvirke til, at flere elever har en læ-

replads ved grundforløbets afslutning, og at færre elever optages i skole-

oplæring. 

 

I forbindelse med omlægningen er det bl.a. besluttet at halvere færdiggø-

relsestaxameteret på grundforløbet i 2022 og afskaffe færdiggørelsestaxa-

meteret fra 2023.  

Yderligere information om omlægningen kan findes her. 

 

4. Øvrige initiativer 

 

Dispositionsbegrænsning i 2022 som følge af 16. fase af statens indkøbsprogram 

Finanslovforslaget for 2023 er omfattet af 16. fase af Statens Indkøbs-

program. Alle aftaler er trådt i kraft 1. januar 2022. Det betyder, at effek-

tiviseringspotentialet i 2022 vil blive udmøntet som en dispositionsbe-

grænsning. Dispositionsbegrænsningen udgør for de selvejende instituti-

oner på Børne- og Undervisningsministeriets område i alt 19,4 mio. kr. 

 

Finansministeriet har endnu ikke udstedt Cirkulære om dispositionsbe-

grænsninger mv. for 2022, men det forventes at ske i løbet af efteråret 

2022, 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 forberedende 

grunduddannelse, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, institutio-

ner for almengymnasiale uddannelser og voksenuddannelsescentrene. 

Rammerne indebærer, at der på finansloven fastsættes et loft for instituti-

onernes samlede investeringsbudget. På finanslovforslaget for 2023 er 

loftet for institutionernes samlede investeringer sat til 1.302,1 mio. kr. år-

ligt i 2023-2026. 

 

 

 

https://www.uvm.dk/trepart/trepart-om-flere-laerepladser-og-entydigt-ansvar/styrkede-oekonomiske-incitamenter-for-erhvervsskolerne
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Klimaerhvervsskoler 

Der er afsat en bevilling på 100 mio. kr. årligt i 2023-2028 og 30 mio. kr. 

årligt fra 2029 og frem til etablering af klimaerhvervsskoler som følge af 

Aftale mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Ra-

dikale Venstre og Kristendemokraterne om en ny reformpakke for dansk 

økonomi af januar 2022 samt opdateret aftaleøkonomi af marts 2022. 

Klimaerhvervsskolerne skal tilbyde erhvervs- og efteruddannelse, der er 

særligt relevant for sektorer, som bidrager til at opfylde klimamålsætnin-

gerne i 2030 og på længere sigt i 2050. 

 

5. Yderligere information 

 

Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2023 kan rettes til under-

tegnede. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Kasper Kallehave Esbensen 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 23 29 90 66 

Kasper.Kallehave.Esbensen@uvm.dk 
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