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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. Driftstilskuds- og administrationstakster er opregnet med 
udgangspunkt i det generelle pris- og lønindeks svarende til 3,9 pct. Byg-
ningstakster er opregnet med udgangspunkt i anlægsindekset 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 admi-
nistrationstaksten på gymnasial supplering på i alt 1,3 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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3. Øvrige initiativer 

 

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. 

 

4. Yderligere information 

 

Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2023 kan rettes til under-

tegnede. 

 

 

Med venlig hilsen 

  

 

Martin Moos 

Fuldmægtig 
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