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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. 

 

I det følgende redegør vi nærmere for det indhold af finanslovforslaget 

på Børne- og Undervisningsministeriets område, der særligt vedrører 

kommunerne. 

 

1. Kommunale bidrag vedr. frie grundskoler og efterskoler 

 

I henhold til lov om friskoler og private grundskoler mv. og lov om ef-

terskoler og frie fagskoler betaler kommunerne bidrag til staten for elever 

i frie grundskoler og frie grundskolers skolefritidsordninger mv. samt til 

efterskoleelever under 18 år, som opfylder betingelserne for at få statslig 

elevstøtte. 

 

På finanslovforslaget for 2023 er de kommunale bidragssatser fastsat til: 

 
Kommunale bidrag vedrørende frie grundskoler pr. elev (kr.)  

Undervisning ved frie grundskoler  42.383 

Undervisning ved frie grundskoler på småøer 57.594 

SFO ved frie grundskoler   8.340 
 
Kommunale bidrag vedrørende efterskoler pr. elev (kr.)  

Undervisning ved efterskoler  39.862          
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2. Kommunale bidrag vedrørende frie fagskoler 

 

Bopælskommunen betaler bidrag til staten for elever under 18 år pr. 5. 

september året før finansåret, som opfylder de betingelserne, der er op-

stillet i lov om efterskoler og frie fagskoler for at opnå statslig elevstøtte, 

dog ikke for elever under uddannelse inden for husholdningsfag eller ele-

ver på ungdomsuddannelser for unge med særlige behov, jf. lov om ef-

terskoler og frie fagskoler.  

 

På finanslovforslaget for 2023 er den kommunale bidragssats fastsat til: 

39.269 kr. 

3. Kommunalt tilskud til unge under 18 år på almen voksenudd. 

  

I henhold til lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og al-

men voksenuddannelse mv. betaler kommunerne tilskud for elever under 

18 år på almen voksenuddannelse (avu). Tilskuddet betales efter en en-

hedstakst, der fastsættes på de årlige finanslove.  

 

På finanslovforslaget for 2023 er den kommunale enhedstakst for unge 

under 18 år på avu fastsat til 86.240 kr. 

4. Kommunale bidrag vedrørende forberedende grundudd.  

 

I henhold til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse er 

der kommunal bidragspligt til staten for deltagere i forberedende grund-

uddannelse, som udløser statstilskud.  

 

De kommunale bidrag beregnes pr. årselev. Det samlede bidrag er be-

stemt af aktiviteten i året før finansåret. Den forberedende grunduddan-

nelses dispensationskvote for forløb ud over 2 års varighed dækker mak-

simalt 10 pct. af institutionens samlede årselevtal i det forudgående fi-

nansår. Det bemærkes, at forlængelse forudsætter kommunalbestyrelsens 

godkendelse.  

 

På finanslovforslaget for 2023 er de kommunale bidragssatser fastsat til: 

 
Kommunalt bidrag pr. årselev (kr.)  

Bidrag til drift 77.610 

Bidrag til forsørgelse 33.550 

Bemærkninger: De to kommunale bidrag pr. årselev anvendes til afregning i 2023 for 

aktiviteten i 2022. 
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5. Yderligere information 

 

Eventuelle spørgsmål til finanslovforslaget for 2023 kan rettes til neden-

stående relevante kontaktpersoner. 

 

Kontaktpersoner:  

 Frie grundskoler: Ejnar Lomholt, direkte tlf.: 33 92 56 12, Ej-

nar.Lomholt@uvm.dk  

 Efterskoler og frie fagskoler: Mai Gøtzsche, direkte tlf: 23 84 80 41, 

Mai.Goetzsche@uvm.dk  

 Almene voksenuddannelser: Mathias Brask Randrup, direkte tlf.: 24 

62 44 96, Mathias.Brask.Randrup@uvm.dk  

 Forberedende grunduddannelse: Tobias Weltzer Søborg, direkte tlf.: 

23 83 74 90, Tobias.Weltzer.Soborg@uvm.dk  

 

  

 

Med venlig hilsen 

 

Tobias Weltzer Søborg 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 23 83 74 90 

Tobias.Weltzer.Soborg@uvm.dk 
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