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Konkret udmøntning af dispositionsbegrænsning 2022 sfa. ændret betalingsform for Digital Post 

 

1. Baggrund  

Med virkning for finansåret 2022 gennemføres en begrænsning af ministeriernes dispositionsadgang over de 

på finansloven opførte bevillinger. Dispositionsbegrænsningen vedrører rammekorrektioner som følge af 

ændret betalingsform for Digital Post-forsendelser ifm. Næste generation Digital Post. 

 

Den ændrede betalingsform for forsendelser i forbindelse med Næste generation Digital Post vil føre til 

rammekorrektioner. Effektiviseringen i 2022 udmøntes som en dispositionsbegrænsning, mens den for 2023 

og frem er udmøntet via taksterne på finanslovforslaget for 2023. 

 

Før den 21. marts 2022 afregnede alle myndigheder selv Digital Post-forsendelser med leverandøren e-Boks 

A/S pba. hver enkelt forsendelse. Med overgangen til Næste generation Digital Post er der fastlagt en 

centraliseret prismodel, hvor Digitaliseringsstyrelsen på vegne af alle offentlige myndigheder afregner 

direkte med den nye leverandør af Digital Post.  

Dette notat indeholder en beskrivelse af den konkrete beregning og udmøntning af 

dispositionsbegrænsningen. 

 

2. Konkret beregning bag udmøntning af ændret betalingsform for Digital Post-forsendelser 

Effektiviseringspotentialet udgør i 2022 et fast nominelt beløb per institutionsområde.  

 

Rammekorrektionerne svarer til den estimerede besparelse, der opnås ved, at de statslige myndigheder ikke 

længere skal afregne Digital Post-forsendelser og dermed sparer forsendelsesomkostningerne. 

 

Det bemærkes, at der kun udmøntes rammekorrektioner, som er større end 50.000 kr. for det pågældende 

område. 

 

På ministeriets område er der tale om efterskoler, erhvervsskoler (inkl. sosu-skoler), almene gymnasier og 

frie fagskoler. Effektiviseringen på frie fagskoler er dog mindre end 50.000 kr., når den fordeles ml. 

efterskoler og frie fagskoler pba. skoleformens aktivitetsandel af de to skoleformers samlede aktivitet som 

forudsat på FL2022. 

 

Den samlede effektivisering på 1,2 mio. kr. i 2022 er fordelt på institutionsområderne på følgende vis: 

 

Effektiviseringer på TB22 på grundtilskudskonti     

Institutionstype   Beløb mio. kr. FL-konto 

Erhvervsskoler   0,9 20.38.02.15 

Almene gymnasier   0,2 20.48.02.10 

Efterskoler   0,1 20.22.12.15 

I alt   1,2   

 

 

Den enkelte uddannelsesinstitutions tilskudsreduktion beregnes på følgende måde:  

 

  9 . januar 2023.



1) Først beregnes tilskudsreduktionen pr. årselev for de enkelte omfattede institutionsområder ved  

at dividere institutionsområdets samlede tilskudsreduktion med det samlede antal årselever på  

institutionsområdet i 2021.  

 

2) Dernæst beregnes den enkelte institutions tilskudsreduktion ved at gange institutionens antal  

årselever i 2021 med tilskudsreduktionen pr. årselev for det pågældende institutionsområde.  

 

3. Beregningsgrundlag 

Som det fremgår ovenfor, er grundlaget for beregningen aktivitet i 2021. Dette skyldes hensynet til, at den 

endelige tilskudsreduktion er beregnet i 2022. I grundlaget indgår aktivitet afholdt i 2021 samt eventuelle 

efterindberetninger heraf foretaget indtil medio december 2022. Der foretages ikke en genberegning som 

følge af eventuelle efterfølgende efterreguleringer af aktiviteten i 2021. Dispositionsbegrænsningen beregnes 

således på samme måde som tidligere lignende dispositionsbegrænsninger.  

 

4. Konkret udmøntning 

Rent teknisk gennemføres tilskudsreduktionen i udbetalingen af grundtilskud i forbindelse med 

næstkommende tilskudsudbetaling. Tilskudsreduktionen bogføres i regnskabsåret 2022. Erhvervsskoler, 

almene gymnasier og efterskoler, som indberetter til formålsregnskabet, skal i den forbindelse bogføre 

dispositionsbegrænsningen på formål 5640, diverse tilskud, og SKS-konto 1011, særlige tilskud. Den enkelte 

institutions konkrete tilskudsreduktion fremgår af regnearket ’Dispositionsbegrænsning 2022 Digital Post’.  

 


