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(24. juni 2022)

Kompensation af borgere for stigende energipriser
Regeringen og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten og Det
Konservative Folkeparti er enige om en kompensationspakke på 3,1 mia. kr.
Aftalepartierne er enige om at gennemføre følgende midlertidige tiltag til kompensation af
borgere for stigende energipriser:
•
Forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag i 2022 og 2023 (1 mia. kr.)
•
Lempelse af elafgiften i 2022 og 2023 (475 mio. kr.)
•
En ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrechecken (1.120 mio. kr.)
•
Engangsbeløb til visse overførselsmodtagere (480 mio. kr.)
•
Forhøjet SU-fribeløb (11 mio. kr.)
•
Engangsbeløb til SU-handicaptillægsmodtagere og enlige forsørgere på SU (23 mio.
kr.)

Forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag i 2022 og 2023
Aftalepartierne er enige om, at lempe det maksimale beskæftigelsesfradrag midlertidigt i 2022
og 2023. Med aftalen forhøjes det maksimale beskæftigelsesfradrag i 2022 med 1.900 kr. fra
41.600 kr. til 43.500 kr. I 2023 forhøjes det maksimale beskæftigelsesfradrag til 45.600 kr.
(årets niveau).
I alt skønnes forslaget at indebære et mindreprovenu i 2022 på ca. 790 mio. kr. målt i
umiddelbar virkning og ca. 500 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd og tilsvarende på ca. 500
mio. kr. efter tilbageløb og adfærd i 2023.

Lempelse af elafgiften i 2022 og 2023
Aftalepartierne er enige om, at lempe den almindelige elafgift midlertidigt i 4. kvartal 2022 med
4 øre /kWh og i 2023 med 4,3 øre/kWh. Med aftalen reduceres den almindelige elafgift fra
76,3 øre/kWh til 72,3 øre/kWh i 4. kvartal 2022 og 68,8 øre/kWh i 2023.
I alt skønnes forslaget at indebære et umiddelbart mindreprovenu i 2022 på ca. 125 mio. kr.
og ca. 100 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd. I 2023 skønnes mindreprovenuet at udgøre
525 mio. kr. i umiddelbar virkning og 375 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd.

En ekstra økonomisk støtte på 5.000 kr. skattefrit til modtagere af
ældrechecken
Aftalepartierne er enige om at udbetale skattefrie engangsbeløb på 2.500 kr. i både 2022 og
2023 til de ca. 290.000 folkepensionister, der er berettiget til og får udbetalt ældrechecken for
2022. Der er således samlet set tale om et skattefrit beløb på 5.000 kr. Beløbet modregnes
ikke i borgernes ydelser.
Formålet er at give en økonomisk håndsrækning til de pensionister, som har en begrænset
likvid formue og relativt beskedne supplerende indkomster, og som derfor rammes særligt
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hårdt af de stigende priser, uden - som andre overførselsmodtagere - mulighed for at gøre
brug af de mange jobåbninger.
Der afsættes ca. 1,1 mia. kr. samlet i 2022 og 2023.

Engangsbeløb til visse overførselsmodtagere
Aftalepartierne er enige om at udbetale et skattefrit engangsbeløb på 2.000 kr. i til en række
ydelsesmodtagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Beløbet forventes at kunne
udbetales i januar 2023.
Disse grupper, særligt førtidspensionister, kan blive særligt hårdt ramt af prisstigningerne, da
de i forvejen har et begrænset indtægtsgrundlag, er tilbagetrukket fra arbejdsmarkedet, og
ikke som andre overførselsmodtagere har mulighed for at gøre brug af de mange jobåbninger.
Beløbet er skattefrit og modregnes ikke i borgernes ydelser. Modtagergruppen er personer,
der i marts måned 2022 modtog enten førtidspension, seniorpension, efterløn, fleksydelse
eller tidlig pension.
Der afsættes 480 mio. kr. i 2023.

Forhøjet SU-fribeløb
Aftalepartierne er enige om at søge SU-forligskredsens (regeringen, V, SF, RV, K, DF og LA)
opbakning til en fremrykning af forhøjelsen af SU-fribeløbet med 4.000 kr. om måneden fra 1.
januar 2023 og til i stedet at gælde fra 1. januar 2022 med tilbagevirkende kraft.
Den oprindelige forhøjelse blev aftalt i Aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi
(opdateret aftaleøkonomi) af marts 2022 med efterfølgende tilslutning fra SU-forligskredsen.
En fremrykning vil endnu hurtigere give uddannelsessøgende mulighed for at opnå en højere
disponibel indkomst ved at arbejde mere ved siden af uddannelsen uden at blive modregnet i
SU. Initiativet vil ud over SU-forligskredsens opbakning kræve lovændring.
Der afsættes 11 mio. kr. i 2022.

Engangsbeløb til SU-handicaptillægsmodtagere og enlige forsørgere
Aftalepartierne er enige om at udbetale et skattefrit engangsbeløb på 2.000 kr. i 2022 til SUmodtagere, der modtager SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger.
Engangsbeløbet skal understøtte nogle af de studerende, der kan have vanskeligst ved øge
deres indkomst ved siden af deres SU-stipendier og lån gennem erhvervsarbejde, og som
derfor forventes at blive særligt ramt af de aktuelle prisstigninger.
Modtagergruppen er uddannelsessøgende, der i marts 2022 modtog enten SU-handicaptillæg
eller enligforsørgertillæg.
Der afsættes 23,2 mio. kr. i 2022.
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Finansiering
Med aftalen igangsættes initiativer for i alt 3,1 mia. kr. i 2022 og 2023. Aftalepartierne noterer
sig, at der modgående foretages en række tilpasninger i 2022 og 2023 ved en nedjustering af
de offentlige investeringer for 0,3 mia. kr. i 2022 og 2,5 mia. kr. i 2023, mens der udmøntes
0,3 mia. kr. fra de generelle reserver i 2022.
Aktivitetsvirkningen af aftalen vurderes under ét at dæmpe kapacitetspresset en smule set
over 2022-23, og i både 2022 og 2023 er virkningen som minimum neutral.

Tabel 1
Økonomiske konsekvenser ved kompensationspakken
Mio. kr. (2022-pl)

2022

2023

Samlet

Forhøjelse af beskæftigelsesfradraget i 2022 og 2023

500

500

1.000

Lempelse af elafgiften i 2022 og 2023

100

375

475

560

560

1.120

-

480

480

Forhøjelse af SU-fribeløbet

11

-

11

Engangsbeløb til SU-handicaptillægsmodtagere og enlige
forsørgere

23

-

23

1.194

1.915

3.109

1

Ældrecheck på 5.000 kr.

Engangsbeløb til personer på tilbagetrækningsydelser (ekskl.
folkepension)1

Samlede økonomiske konsekvenser

Anm: . 1) Udgiftsskønnet indeholder administrationsudgifter. Det er forudsat, at udbetalingen af ældrecheck
foretages med halv virkning i 2022 og med halv virkning i 2023.

Aftalens karakter mv.
Aftalen er en stemmeaftale. Aftalepartierne forpligter sig til at stemme for den lovgivning, der
gennemfører initiativerne, og har et ønske om hurtig lovbehandling heraf efter sommerferien,
men inden Folketingets åbning.

