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Loftskorrektioner på FL16 

I forbindelse med ændringsforslagene til finanslovforslaget 2016 blev der foretaget 

en række korrektioner af udgiftslofterne, som afspejler konsekvenserne af æn

dringsforslagene til de på finanslovforslaget foreslåede statslige udgiftslofter for 

2016-2019. 

Ændringsforslagene til lovforslaget om ændrede udgiftslofter for 2015-2018 samt 

lovforslaget om det nye fjerdeår afspejler virkningerne af de konkrete initiativer i 

Aftaler om finansloven for 2016 samt øvrige initiativer, således at de økonomiske 

konsekvenser af initiativerne afspejles i de endelige udgiftslofter for staten i 2016-

2019. 

De endelige udgiftslofter for 2016-2019 på finansloven for 2016 med korrektioner 

som følge af ændringsforslagene fremgår af tabel 1.  

Tabel 1 

Udgiftslofter for 2016-2019 på FL16 

2016 2017 2018 2019 

Delloftet for driftsudgifter 

Delloft for driftsudgifter på FFL16 
(mia. kr., 2016-pl)  

182,7 190,5 199,9 206,2 

Korrektioner som følge af initiativer 
på ÆF16 (mio. kr., 2016-pl) 

-505,0 -154,8 -271,1 -357,2 

Delloft for driftsudgifter afrundet på 
FL16 (mia. kr., 2016-pl) 

182,2 190,4 199,7 205,8 

Delloftet for indkomstoverførsler 

Delloftet for indkomstoverførsler på 
FFL16 (mia. kr., 2016-pl) 

257,4 257,6 254,6 252,6 

Korrektioner som følge af initiativer 
på ÆF16 (mio. kr., 2016-pl) 

-54,8 -163,5 -126,2 -14,3 

Delloftet for indkomstoverførsler på 
FL16 (mia. kr., 2016-pl) 

257,4 257,5 254,5 252,6 

Kommunalt udgiftsloft 

Kommunalt udgiftsloft på FFL16 
(mia. kr., 2016-pl) 

237,4 235,0 232,7 230,4 

Korrektioner som følge af initiativer 
på ÆF16 (mio. kr., 2016-pl) 

- - - - 

Kommunalt udgiftsloft på FL16 
(mia. kr., 2016-pl) 

237,4 235,0 232,7 230,4 

Regionalt delloft for sundhed 

Regionalt delloft for sundhed på 
FFL16 (mia. kr., 2016-pl) 

107,4 107,4 107,3 107,2 

Korrektioner som følge af initiativer 
på ÆF16 (mio. kr., 2016-pl) 

- - - - 

Regionalt delloft for sundhed på 
FL16 (mia. kr., 2016-pl) 

107,4 107,4 107,3 107,2 
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Regionalt delloft for udviklings
opgaver 

Regionalt delloft for udviklingsop
gaver på FFL16 (mia. kr., 2016-pl) 

3,0 3,0 2,9 2,9 

Korrektioner som følge af initiativer 
på ÆF16 (mio. kr., 2016-pl) 

- - - - 

Regionalt delloft for udviklingsop
gaver på FL16 (mia. kr., 2016-pl) 
 

3,0 3,0 2,9 2,9 

Korrektioner ifm. ÆF16 

Med ændringsforslagene nedjusteres delloftet for driftsudgifter svarende til den 

samlede nettovirkning uden for delloftet for driftsudgifter. Det svarer til, at dellof

tet for driftsudgifter nedjusteres med samlet set 505,0 mio. kr. i 2016, 154,8 mio. 

kr. i 2017, 271,1 mio. kr. i 2018 og 357,2 mio. kr. i 2019 i forhold til udgiftslofter

ne på FFL16.  

Samtidigt nedjusteres delloftet for indkomstoverførsler svarende til den samlede 

virkning af diskretionære tiltag under delloftet for indkomstoverførsler. Det svarer 

til, at delloftet for indkomstoverførsler nedjusteres med samlet set 54,8 mio. kr. i 

2016, 163,5 mio. kr. i 2017, 126,2 mio. kr. i 2018 og 14,3 mio. kr. i 2019, jf. tabel 2. 

Tabel 2 

Korrektioner under de statslige udgiftslofter på ÆF16 

Delloftet for driftsudgifter 2016 2017 2018 2019 

Delloftet for driftsudgifter på 
FFL16 (mia. kr., 2016-pl)  

182,7 190,5 199,9 206,2 

Samlede korrektioner under 
delloftet for driftsudgifter på 
ÆF16 (mio. kr., 2016-pl)  

-505,0 -154,8 -271,1 -357,2 

Finansiering af EU-udgifter 
uden for loft med EU-reserve 

-474,0 0,0 0,0 0,0 

Dansk Landbrugskapital -70,0 -70,0 -70,0  0,0 

Annullering af budgetregule
ring vedr. regres 

-100,0 -100,0 -100,0 -100,0 

SU-udgifter sfa. politiaftalen -2,8 -4,8 -5,1 -1,9 

Nominel fastfrysning af regule
ringsprocenten for ejerboliger i 
2016 (grundskyld) 

-570,0 -510,0 -425,0 -365,0 

Reduktion af registreringsafgift 
til 150 pct. 

-350,0 -270,0 -260,0 -260,0 

Nedsættelse af bo- og gaveaf
gift 

-200,0 -200,0 -200,0 -200,0 

Mulighed for medarbejderakti
er 

-10,0 -10,0 -10,0 -10,0 

Udvidelse af tonnageskatord
ningen med mobile borerigge 

-45,0 -45,0 -45,0 -45,0 

Nedjustering af boligydelses
pakke 

-23,3 -26,5 -47,3 -75,5 

Annullering af formueskatte
kurs 

600,0 600,0 600,0 600,0 

BoligJobordningen 194,0 133,0 0,0 0,0 

Justering af NOx-afgift til 
model med 5 kr./kg 

40,0 100,0 120,0 120,0 

Udmøntning af budgetregule
ring vedr. erhvervsfremme 
uden for loft 

200,0 200,0 200,0 200,0 
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Provenu fra udvidelse af 
integrationsydelse til herboen
de flygtninge 

190,0 26,0 18,0 11,0 

Aftale om kontanthjælpsloft 116,9 52,7 51,7 51,7 

Aftale om et tryggere dagpen
gesystem 

0,0 -29,4 -97,6 -281,7 

Udmøntning af budgetregule
ring vedr. aktiv indsats for 
kontanthjælpsmodtagere 

-0,8 -0,8 -0,8 -0,8 

Nyt delloft for driftsudgifter 
(FL16) i mia. kr., 2016-pl 

182,2 190,4 199,7 205,8 

Delloftet for indkomstover
førsler 

Delloftet for indkomstover
førsler på FFL16 (mia. kr., 
2016-pl) 

257,4 257,6 254,6 252,6 

Samlede korrektioner under 
delloftet for indkomstover
førsler på ÆF16 (mio. kr., 
2016-pl) 

-54,8 -163,5 -126,2 -14,3 

Annullering af budgetregule
ring vedr. regres 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Nedjustering af boligydelses
pakke 

22,5 22,5 41,3 75,0 

Provenu fra udvidelse af 
integrationsydelse til herboen
de flygtninge 

-21,0 21,6 38,5 121,4 

SU-udgifter sfa. politiaftalen 5,3 9,1 9,7 3,6 

Aftale om kontanthjælpsloft -54,1 -207,2 -195,8 -188,6 

Udmøntning af budgetregule
ring vedr. aktiv indsats for 
kontanthjælpsmodtagere 

-107,5 -104,9 -104,5 -104,5 

Aftale om et tryggere dagpen
gesystem 

0,0 -4,6 -15,4 -21,2 

Nyt delloft for indkomstover
førsler (FL16) i mia. kr., 
2016-pl 

257,4 257,5 254,5 252,6 

Udgifter uden for udgiftslof
ter 

Samlede korrektioner uden 
for udgiftslofterne på ÆF16 
(mio. kr., 2016-pl) 

559,8 318,3 397,3 371,5 

Finansiering af EU-udgifter 
uden for loft med EU-reserve 

474,0 0,0 0,0 0,0 

Dansk Landbrugskapital 70,0 70,0 70,0 0,0 

SU-udgifter sfa. politiaftalen -2,5 -4,3 -4,6 -1,7 

Nominel fastfrysning af regule
ringsprocenten for ejerboliger i 
2016 (grundskyld) 

570,0 510,0 425,0 365,0 

Reduktion af registreringsafgift 
til 150 pct. 

350,0 270,0 260,0 260,0 

Nedsættelse af bo- og gaveaf
gift 

200,0 200,0 200,0 200,0 

Mulighed for medarbejderakti
er 

10,0 10,0 10,0 10,0 

Udvidelse af tonnageskatord
ningen med mobile borerigge 

45,0 45,0 45,0 45,0 

Forskel saldo- og budgetvirk
ning for nedjustering af bolig
ydelsespakke 

0,8 4,0 6,0 0,4 

Annullering af formueskatte
kurs 

-600,0 -600,0 -600,0 -600,0 

BoligJobordningen -194,0 -133,0 0,0 0,0 
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Forskel saldo- og budgetvirk
ning for udvidelse af integrati
onsydelse til herboende 
flygtninge 

-169,0 -47,6 -56,5 -132,4 

Provenu fra indførelsen af 
kontanthjælpsloft 

-62,8 154,5 144,1 136,9 

Justering af NOx-afgift til 
model med 5 kr./kg 

-40,0 -100,0 -120,0 -120,0 

Udmøntning af budgetregule
ring vedr. erhvervsfremme 
uden for loft 

-200,0 -200,0 -200,0 -200,0 

Udmøntning af budgetregule
ring vedr. aktiv indsats for 
kontanthjælpsmodtagere 

108,3 105,7 105,3 105,3 

Aftale om et tryggere dagpen
gesystem 

0,0 34,0 113,0 302,9 

Ændringerne af de statslige udgiftslofter i forhold til udgiftslofterne på FFL16 

følger af en række modsatrettede korrektioner. Ændringerne kan primært henføres 

til: 

• Skatte- og afgiftsinitiativer 

• Øvrige initiativer, herunder kontanthjælpsreformen, justering af boligydelses

pakken, udvidelse af integrationsydelsen samt Aftale om et tryggere dagpenge

system mv.  

Skatte- og afgiftsinitiativer 

I forbindelse med skatte- og afgiftsinitiativer (nominel fastfrysning af regulerings

procenter for ejerboliger i 2016, reduktion af registreringsafgiften til 150 pct., mu

lighed for medarbejderaktier, udvidelse af tonnageskatteordningen, BoligJobord

ningen, annullering af formueskattekurs, nedsættelse af bo- og gaveafgiften, ned

sættelse af NOx-afgiften til 5 kr./kg samt udmøntning af budgetregulering vedr. 

erhvervsfremme uden for delloftet for drift) i Aftale om finansloven for 2016 af 

november 2015 nedjusteres delloftet for driftsudgifter med saldovirkningerne på i 

alt 141 mio. kr. i 2016, 2,0 mio. kr. i 2017, 20,0 mio. kr. i 2018 og opjusteres med 

saldovirkningerne på i alt 40,0 mio. kr. i 2019. 

Øvrige initiativer 

I forbindelse med finanslovforslaget foreslog regeringen en ændring af boligydel

sen. Som led i finanslovforhandlingerne blev initiativet justeret. Det har konse

kvenser for udgiftslofterne, således at delloftet for driftsudgifter nedjusteres med 

saldovirkningen af justeringen på 23,3 mio. kr. i 2016, 26,5 mio. kr. i 2017, 47,3 

mio. kr. i 2018 og 75,5 mio. kr. i 2019. Samtidigt opjusteres delloftet for ind

komstoverførsler med 22,5 mio. kr. i 2016-2017, 41,3 mio. kr. i 2018 og 75,0 mio. 

kr. i 2019. 

I forbindelse med Aftale om et tryggere dagpengesystem nedjusteres delloftet for 

driftsudgifter med saldovirkningen på 29,4 mio. kr. i 2017, 97,6 mio. kr. i 2018 og 

281,7 mio. kr. i 2019. Samtidigt nedjusteres delloftet for indkomstoverførsler med 

4,6 mio. kr. i 2017, 15,4 mio. kr. i 2018 og 21,2 mio. kr. i 2019.  
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I forbindelse med Aftale om et kontanthjælpssystem hvor det kan betale sig at 

arbejde opjusteres delloftet for driftsudgifter med saldovirkningen på i alt 116,1 

mio. kr. i 2016, 51,9 mio. kr. i 2017 og 50,9 mio. kr. i 2018-2019. Samtidigt nedju

steres delloftet for indkomstoverførsler med i alt 161,6 mio. kr. i 2016, 312,1 mio. 

kr. i 2017, 300,3 mio. kr. i 2018 og 293,1 mio. kr. i 2019.  

I forbindelse med Aftale om indførelse af integrationsydelse for nytilkomne og 

herboende opjusteres delloftet for driftsudgifter med saldovirkningen på 190,0 

mio. kr. i 2016, 26,0 mio. kr. i 2017, 18,0 mio. kr. i 2018 og 11,0 mio. kr. i 2019. 

Samtidig nedjusteres delloftet for indkomstoverførsler med 21,0 mio. kr. i 2016 og 

opjusteres med i alt 21,6 mio. kr. i 2017, 38,5 mio. kr. i 2018 og 121,4 mio. kr. i 

2019.  

I forbindelse med udgifter til statens uddannelsesstøtte (SU) som følge af Aftale 

om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 nedjusteres delloftet 

for driftsudgifter med saldovirkningen på 2,8 mio. kr. i 2016, 4,8 mio. kr. i 2017, 

5,1 mio. kr. i 2018 og 1,9 mio. kr. i 2019. Samtidigt opjusteres delloftet for ind-

komstoverførsler med 5,3 mio. kr. i 2016, 9,1 mio. kr. i 2017, 9,7 mio. kr. i 2018 

og 3,6 mio. kr. i 2019.  

I forbindelse med initiativet om annullering af budgetreguleringen vedr. regres 

nedjusteres delloftet for driftsudgifter med 100,0 mio. kr. i 2016-2019. Samtidigt 

opjusteres delloftet for indkomstoverførsler med tilsvarende 100,0 mio. kr. i 2016-

2019.  

I forbindelse med finansieringen af EU-udgifter uden for delloftet for driftsudgif

ter med regeringens EU-reserve under delloftet for driftsudgifter nedjusteres del

loftet for driftsudgifter med 474,0 mio. kr. i 2016. 

I forbindelse med finansieringen af Dansk Landbrugskapital nedjusteres delloftet 

for driftsudgifter med saldovirkningen på 70,0 mio. kr. i 2016-2018.  
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