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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. Undervisningstakster, fællesudgiftstakster og takster for 

SFO og kostafdelinger er opregnet med udgangspunkt i det generelle 

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. Øvrige initiativer  

 

Takster for specialundervisning og inklusion 

Taksterne for tilskud til specialundervisning er fastsat på baggrund af den 

for finansåret afsatte pulje til specialundervisning og antal specialunder-

visningselever pr. 5. september 2022. Antallet af specialundervisningsele-

ver er steget med ca. 7 pct. fra 5. september 2021 til 5. september 2022. 

 

Taksterne for tilskud til specialundervisning i 2023 er ca. 9 pct. højere 

end taksterne på finansloven for 2022. 

 

Taksterne for inklusionstilskud er fastsat på grundlag af den for finans-

året fastsatte udgiftsramme for inklusionstilskud og skolernes elevtal pr. 

5. september 2022.  

 

4. Yderligere information 

 

Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2023 kan rettes til under-

tegnede. 

 

 

Med venlig hilsen 

  

 

Ejnar Lomholt 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 33 92 56 12 

Ejnar.Lomholt@uvm.dk 

http://www.modst.dk/OEAV/2-Bevillingslove/25-Indeks/250-Pris-og-loenforudsaetninger

	Orientering om finanslovforslaget for 2023
	1. Konsekvenser af midlertidig bevillingslov for 2023


