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Orientering om finanslovforslaget for 2023 

 

Vi orienterer i dette brev om regeringens finanslovforslag for 2023, som 

er offentliggjort den 23. marts 2023. Folketinget skal vedtage den ende-

lige finanslov for 2023, før den kan træde i kraft. Dette kan tidligst gøres 

30 dage efter fremsættelsen af forslaget, jf. Folketingets forretningsorden. 

Såfremt den endelige finanslov for 2023 afviger fra regeringens finans-

lovforslag for 2023, vil vi orientere om de relevante ændringer. 

 

Det elektroniske takstkatalog kan findes her.  

 

Finanslovforslaget for 2023 kan læses på Økonomistyrelsens hjemme-

side.  

1. Konsekvenser af midlertidig bevillingslov for 2023 

 

Børne- og undervisningsministeriet udsendte orienteringsbrev om mid-

lertidig bevillingslov for 2023 i december 2022. Af brevet fremgår bl.a., 

at institutionerne modtager midlertidige acontotilskud i perioden med 

midlertidig bevillingslov. Acontogrundlaget er beregnet på grundlag af de 

gældende takster og aktivitetsindberetningerne i 2022. Når der er vedta-

get en finanslov for 2023, vil acontoudbetalingerne blive trukket tilbage, 

og der vil i stedet blive udbetalt forskud og tilskud pba. de gældende tak-

ster på finansloven for 2023 og den faktiske indberettede aktivitet i 2023. 

Dette vil ske hurtigst muligt efter vedtagelsen af finansloven for 2023. 

 

2. Opregning til forventet pris- og lønniveau for 2023 

 

Taksterne på finansloven er opregnet til det forventede pris- og lønni-

veau for 2023. Driftstakster er opregnet med udgangspunkt i det gene-

relle pris- og lønindeks svarende til 3,9 pct. Bygningstakster er opregnet 

med udgangspunkt i anlægsindekset svarende til 7,8 pct. 
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For oplysninger om pris- og lønreguleringer henviser vi til Økonomisty-

relsens hjemmeside.   

 

3. 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 drifts-

taksterne på efterskolerne på i alt mindre end 0,1 pct. i 2023 og frem. 

 

Effektiviseringer sfa. ny betalingsform for Digital Post 

Med ”Næste generation Digital Post” skal den enkelte myndighed ikke 

selv afregne med e-Boks ved hver enkelt 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 driftstaksterne på efterskolerne på i alt mindre end 

0,1 pct. i 2023 og frem. 

 

4. Øvrige initiativer 

 

Takster til inklusion og specialundervisning 

Fastsættelsen af takster til inklusion og specialundervisning sker på bag-

grund af en for finansåret fastsat bevilling og den gennemførte aktivitet i 

skoleåret, der slutter i året før finansåret. Pba. aktivitetsoplysninger for 

skoleåret 2021/2022 pr. september 2022 er taksterne opdateret siden det 

nu bortfaldne finanslovsforslag for 2023.  

 

 

Individuel supplerende elevstøtte 

Fastsættelsen af taksten til individuel supplerende elevstøtte sker på bag-

grund af en samlet bevilling og antal årselever, der har modtaget elev-

støtte fra de 10 laveste indkomstintervaller på elevstøtteskalaen i skole-

året, der slutter i året før finansåret. Pba. oplysninger for skoleåret 

2021/2022 pr. september  er taksten opdateret siden det nu bortfaldne 

finanslovsforslag for 2023. 
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Individuel supplerende elevstøtte målrettet ordblinde elever 

Fastsættelsen af taksten til individuel supplerende elevstøtte målrettet 

ordblinde elever sker på baggrund af en samlet bevilling og antal årsele-

ver, der har modtaget elevstøtte fra de 10 laveste indkomstintervaller på 

elevstøtteskalaen i skoleåret, der slutter i året før finansåret. Pba. oplys-

ninger for skoleåret 2021/2022 pr. september er taksten opdateret siden 

det nu bortfaldne finanslovsforslag for 2023. 

 

 

5. Yderligere information 

 

Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2023 kan rettes til under-

tegnede. 

 

 

Med venlig hilsen 

  

 

Mai Gøtzsche 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 23 84 80 41 

Mai.Goetzsche@uvm.dk 
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