
 
 

Der er i forbindelse med finanslovsforslaget for 2023 foretaget korrektioner af de 
gældende udgiftslofter i 2022-2025: 

• Korrektioner ved lovforslag: Ændringer i medfør af budgetlovens § 6 stk. 2, 
der giver ophæng til i særlige tilfælde at ændre udgiftslofterne ved lov. 

• Administrative korrektioner: Ændringer i medfør af budgetlovens § 8 og § 2 
stk. 1 i hhv. lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regio-
ner for finansåret 2023, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommu-
ner og regioner for finansåret 2024 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for 
stat, kommuner og regioner for finansåret 2025. 

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL23 
  

August 2022 
 
     

Tabel 1 
Udgiftslofter 2022-2025 

 2022 2023 2024 2025 

Statsligt delloft for drift     

Delloft for drift på FL22 225,6 229,6 231,7 238,5 

Korrektioner ved lovforslag (mio. kr.) -99,3 4.699,0 9.156,5 9.746,9 

Administrative korrektioner 0,0 4.914,7 5.353,1 5.687,1 

Statsligt delloft for driftsudgifter på FFL23 (mia. kr.) 225,5 239,2 246,2 253,9 

     

Statsligt delloft for indkomstoverførsler        
Delloft for indkomstoverførsler på FL22 0,0 294,3 296,5 298,1 

Korrektioner ved lovforslag (mio. kr.) 750,5 3.841,4 -1.172,7 -1.589,7 

Administrative korrektioner (mio. kr.) 0,0 8.203 8.224 8.245 

Statsligt delloft for indkomstoverførsler FFL23 (mia. kr.) 290,2 306,3 303,6 304,7 

     

Kommunalt udgiftsloft     

Kommunalt udgiftsloft på FL22 (mia. kr.) - 275,6 275,6 275,6 

Administrative korrektioner på FFL23 (mio. kr.) - 12.147,6 12.147,6 12.147,6 

Kommunalt udgiftsloft på FFL23 (mia. kr.) - 287,8 287,8 287,8 

      

Regionalt delloft for sundhedsudgifter      

Regionalt delloft for sundhedsudgifter på FL22 (mia. kr.) - 124,2 124,2 124,2 

Administrative korrektioner på FFL23 (mio. kr.) - 5.203,7 5.203,7 5.203,7 

Regionalt delloft for sundhedsudgifter på FFL23 (mia. kr.) - 129,4 129,4 129,4 

     

Regionalt delloft for udviklingsopgaver     

Regionalt delloft for udviklingsopgaver på FL22 (mia. kr.) - 2,7 2,7 2,7 

Administrative korrektioner på FFL23 (mio. kr.) - 156,5 156,5 156,5 
Regionalt delloft for udviklingsopgaver på FFL23 (mia. 
kr.) - 2,9 2,9 2,9 

 

 
Anm.: Udgiftslofterne for 2022-2025 er ændret efter vedtagelse af FL22 med lov nr. 885 af 21. juni 2022. Der er 

foretaget afrundinger. Udgiftsloftet i 2022 er opgjort i 2022-pl. 
Kilde: Egne beregninger. 
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Korrektioner som følge af ændringsforslag til gældende 
udgiftslofter 

Der kan i henhold til § 6, stk. 2. i særlige tilfælde fremsætte et forslag til lov om 
ændring af gældende udgiftslofter, bl.a. når der på baggrund af større politisk be-
sluttede reformer er udarbejdet en ny makroøkonomisk fremskrivning, samt ved 
væsentlige diskretionære ændringer af statens indtægter. Med forslag til lov om 
ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for 
finansåret 2022-2025 er der foretaget en række korrektioner af de gældende ud-
giftslofter med ophæng i § 6, stk. 2.  

Med lovforslaget ændres udgiftslofterne, så de er i overensstemmelse med regerin-
gens 2030-planforløb, indgåede politiske aftaler samt prioriteringerne på regerin-
gens forslag til finanslov for 2023 mv. Der lægges på den baggrund op til at nedju-
stere delloft for driftsudgifter med 99,3 mio. kr. i 2022 og opjustere delloft for 
driftsudgifter med 4.699,1 mio. kr. i 2023, 9.156,5 mio. kr. i 2024 og 9.746,9 mio. 
kr. i 2025. Der lægges endvidere op til at opjustere delloftet for indkomstoverførs-
ler med 750,5 mio. kr. i 2022, 3.841,4 mio. kr. i 2023 og nedjustere delloftet med 
1.172,7 mio. kr. i 2024 og 1.589,7 mio. kr. i 2025, jf. tabel 2. 
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Korrektioner som følge af 2030-planforløb, politiske aftaler og forslag til  
finanslov for 2023 mv. 
De statslige udgiftslofter ændres som følge af regeringens 2030-planforløb, der 
ændrer på de finans- og udgiftspolitiske rammer frem mod 2025. Dertil genfast-
sættes det statslige delloft for indkomstoverførsler med en udsvingsbuffer på 1 
pct. af de samlede bevillinger under delloftet. 

I Aftale om kriminalforsorgens økonomi 2022-2025 af december 2021) er der aftalt et 
løft af kriminalforsorgens driftsøkonomi i 2022-2025, der bl.a. finansieres af ned-
sættelse af rentekompensation i udbyttesager, og udgifter vedr. asylindkvarterings-
systemet mv. Dele af finansieringen til kriminalforsorgens drift tilvejebringes såle-
des fra indtægtsbudgettet og delloft for indkomstoverførsler. På den baggrund op-
justeres delloft for drift med 164,2 mio. kr. i 2022, 241,3 mio. kr. i 2023, 277,4 
mio. kr. i 2024 og 312,4 mio. kr. i 2025. Delloft for indkomstoverførsler nedjuste-
res med 31,6 mio. kr. i 2022, 52,2 mio. kr. i 2023 og 52,7 mio. kr. årligt i 2024-
2025. 

Tabel 2 
Korrektion af gældende udgiftslofter 2022-2025 med ophæng i § 6. stk. 2 

 2022 2023 2024 2025 

Statsligt delloft for driftsudgifter     

Forslag til samlede korrektioner -99,3 4.699,1 9.156,5 9.746,9 

2030-planforløb - 4.000,0 5.500,0 4.100,0 

Politiske aftaler -129,3 509,0 1.969,6 5.224,4 

- herunder aftale om kriminalforsorgens økonomi 164,2 241,3 277,4 312,4 

- herunder aftale om kompensation af husholdninger -293,5 16,5 - - 

- herunder aftale om etablering af en grøn fond - - 1.988,5 4.056,8 

- herunder mere grøn strøm 2022 - 290,9 270,3 330,4 

- herunder mere grøn varme og udfasning af naturgas 
2022 - -64,2 -78,3 -98,9 

- herunder aftale om gældsinddrivelse - 21,0 35,0 35,0 

- herunder aftale om skat på elbiler og pluginhybrid - 3,5 32,0 2,0 

- herunder aftale om grøn skattereform for industri mv. - - -555,3 53,7 

- herunder aftale om en kilometerbaseret vejafgift - - - 533,0 

Forslag til finanslov for 2023 mv. 30,0 190,1 1.686,9 422,5 

     

Statsligt delloft for indkomstoverførsler     

Forslag til samlede korrektioner 750,5 3.841,4 -1.172,7 -1.589,7 

2030-planforløb - 2.566 -1.117 -1.531 

Politiske aftaler 750,5 1.275,5 -52,7 -52,7 

- herunder aftale om kriminalforsorgens økonomi -31,6 -52,2 -52,7 -52,7 

- herunder aftale om kompensation af husholdninger 782,1 1.327,7 - - 

Forslag til finanslov for 2023 mv. - - -3,2 -6,1 
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I Aftale om kompensation af borgere for stigende energipriser af juni 2022 er der aftalt en 
midlertidig forhøjelse af beskæftigelsesfradraget, lempelse af elafgiften, en ældre-
check på 5.000 kr., engangsbeløb til personer på tilbagetrækningsydelser, forhø-
jelse af SU-fribeløbet og engangsbeløb til SU-handicaptillægsmodtagere og enlige 
forsørgere, der bl.a. finansieres af nedjustering af rammen til offentlige investerin-
ger samt fra de generelle reserver på finansloven for 2022. På den baggrund ned-
justeres delloft for drift med 293,5 mio. kr. i 2022 og opjusteres med 16,5 mio. kr. 
i 2023. Delloft for indkomstoverførsler opjusteres 782,1 mio. kr. i 2022 og 1.327,7 
mio. kr. i 2023.  

I Aftale om etablering af en grøn fond af juni 2022 er det aftalt at forhøje grænsen for 
indbetaling til aldersopsparing, der tilvejebringer et provenu1 frem til 2040, herun-
der til et grønt råderum. Med korrektionen afspejles provenuet i delloft for drift, 
der opjusteres med 1.988,5 mio. kr. i 2024 og 4.056,8 mio. kr. i 2025. 

I delaftale om mere grøn strøm 2022 og delaftale om mere grøn varme og udfas-
ning af naturgas 2022 i Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022: Et grønnere og sikrere 
Danmark (Danmark kan mere II) af juni 2022 er er der aftalt initiativer til fremme af 
havvind og vedvarende energi samt initiativer til udfasning af gas, der bl.a. finan-
sieres af omprioritering af puljer, disponering fra en grøn fond og salg af VE-an-
dele. Dele af finansieringen tilvejebringes således fra indtægtsbudgettet. Delloft 
for drift opjusteres på den baggrund med 226,7 mio. kr. i 2023, 192,0 mio. kr. i 
2024 og 231,5 mio. kr. i 2025.  

I Aftale om nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige af juni 2022 er der aftalt en 
række initiativer vedr. styrket gældsinddrivelse, der tilvejebringer et varigt merpro-
venu, hvoraf en mindre del disponeres til indsatser på Skatteministeriets område. 
På den baggrund opjusteres det statslige delloft for driftsudgifter med 21 mio. kr. i 
2023 og 35 mio. kr. i 2024 og 2025. Den resterende del af provenuet fra aftalen di-
sponeres i Aftale om grøn skattereform for industri mv., jf. nedenfor. 

I Aftale om justering af beskatningen af elbiler og plug-in hybridbiler, der anvendes som fri bil, 
skattefri el til opladning på arbejdspladsen samt medfinansiering af ladestandere i boligforeninger 
mv. af juni 2022 er det aftalt at medfinansiere ladestandere i boligforeninger mv., 
der finansieres af ændringer af skatteregler for fri bil og el til opladning på arbejds-
pladser. På den baggrund opjusteres delloft for drift med 3,5 mio. kr. i 2023, 32,0 
mio. kr. i 2024, 2 mio. kr. i 2025. 

I Aftale om grøn skattereform for industri mv. af juni 2022 er det aftalt at indføre en 
CO2-afgift, annullere en midlertidig energiafgift, der medfører mindreprovenu ift. 
det forudsatte og oprette en fond til grøn omstilling. Initiativerne finansieres bl.a. 

 

1 Det bemærkes, at provenuet er konsolideret siden aftalen blev indgået, således at der tilvejebringes et pro-
venu på ca. 0,4 mia. kr. i 2024 og 0,7 mia. kr. i 2025 udover, hvad der fremgår af aftalen. Det konsoliderede 
provenuskøn ligger til grund for loftskorrektionen. 
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af råderum (Nordsøreserve og grønt råderum) og nedjustering af rammen til of-
fentlige investeringer. På den baggrund nedjusteres delloft for drift med 555,3 
mio. kr. i 2024 og opjusteres med 53,7 mio. kr. i 2025. 

I Aftale om kilometerbaseret vejafgift for lastbiler af juni 2022 er der aftalt en ny kilome-
terbaseret vejafgift for lastbiler, der tilvejebringer et merprovenu på ca. ½ mia. kr. 
ift. forudsatte i Aftale om grøn omstilling af vejtransporten af december 2020, der bl.a. di-
sponeres til udgifter til vejslid, administrative omkostninger mv. Loftskorrektio-
nen afspejler nettoudgiftsvirkningen under delloft for drift inkl. merprovenuet. På 
den baggrund opjusteres delloft for drift med 533 mio. kr. i 2025. 

Regeringens finanslovforslag for 2023 indeholder en række prioriteringer med be-
tydning for de fastsatte udgiftslofter, herunder håndtering af udgifter til fordrevne 
ukrainere som følge af Ruslandskrisen, indbudgettering af reserve til håndtering af 
udfordringer som følge af COVID-19 mv., ny udbyttepolitik for TV2 mv. 

Administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2023-2025 
Der er med finanslovforslaget for 2023 foretaget en række administrative korrekti-
oner af udgiftslofterne for 2022-2025 i medfør af budgetlovens § 8 og § 2, stk. 1 i 
hhv. lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for fi-
nansåret 2023, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner 
for finansåret 2024, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og re-
gioner for finansåret 2025, jf. tabel 3. 
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Korrektioner i henhold til § 8, stk. 1 
I henhold til budgetlovens § 8, stk. 1 kan finansministeren med tilslutning fra Fol-
ketingets Finansudvalg ifm. det årlige bloktilskudsaktstykke om fastsættelse af sta-
tens bloktilskud til kommuner og regioner mv. foretage en omfordeling mellem de 
gældende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. Bestemmelsen tager sigte 
på politiske omprioriteringer, der ligger ud over de i budgetlovens § 8 stk. 2-4 
hjemlede justeringer begrundet i ny lovgivning og justeringer af mere teknisk ka-
rakter. 

Tabel 3 
Administrative loftskorrektioner 

  2023 2024 2025 

Delloft for driftsudgifter på FL22 (2022-PL, mia. kr.) 229,6 231,7 238,5 

Korrektioner af delloft for driftsudgifter i alt (mio. kr.) 4.914,7 5.353,1 5.687,1 

Korrektioner som følge af ændret prioritering mellem sektorer, 
jf. budgetlovens § 8 stk. 1 -2.794,0 -2.794,0 -2.794,0 

Korrektioner som følge af ændringer i de ledighedsrelaterede 
udgifter, jf. budgetlovens § 8 stk. 2 129,9 39,3 130,2 

Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens 
§ 8 stk. 4 7.901,2 8.116,6 8.360,7 

Korrektioner vedr. omfordeling mellem statslige dellofter, jf. lov 
om udgiftslofter § 2, stk.1 -322,4 -8,8 -9,8 

        

Delloft for indkomstoverførsler (2022-PL, mia. kr.) 294,3 296,5 298,1 

Korrektioner af delloft for indkomstoverførsler (mio. kr.) 8.202,6 8.224,5 8.245,4 

Korrektioner som følge af ændringer i de ledighedsrelaterede 
udgifter, jf. budgetlovens § 8, stk. 2 -13,0 297,8 281,7 

Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens 
§ 8 stk. 4 7.864,4 7.918,6 7.953,9 

Korrektioner vedr. omfordeling mellem statslige dellofter, jf. lov 
om udgiftslofter § 2, stk.1 351,2 8,1 9,8 

        

Kommunalt udgiftsloft afrundet (2022-PL, mia. kr.) 275,6 275,6 275,6 

Korrektioner af kommunalt udgiftsloft (mio. kr.) 12.147,6 12.147,6 12.147,6 

Korrektioner som følge af ændret prioritering mellem sektorer, 
jf. budgetlovens § 8 stk. 1 1.679,7 1.679,7 1.679,7 

Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens 
§ 8 stk. 4 10.467,9 10.467,9 10.467,9 

        

Regionalt sundhedsloft (2022-PL, mia. kr.) 124,2 124,2 124,2 

Korrektioner af regionalt sundhedsloft (mio. kr.) 5.203,7 5.203,7 5.203,7 

Korrektioner som følge af ændret prioritering mellem sektorer, 
jf. budgetlovens § 8 stk. 1 1.114,3 1.114,3 1.114,3 

Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens 
§ 8 stk. 4 4.089,4 4.089,4 4.089,4 

     

Regionalt udviklingsloft (2022-PL, mia. kr.) 2,7 2,7 2,7 

Korrektioner af regionalt udviklingsloft (mio. kr.) 156,5 156,5 156,5 

Korrektioner som følge af ændret prioritering mellem sektorer, 
jf. budgetlovens § 8 stk. 1 0,0 0,0 0,0 

Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens 
§ 8 stk. 4 156,5 156,5 156,5 
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I forbindelse med finanslovforslaget for 2023 er der i henhold til akt. 318 af 23. 
juni 2022 (bloktilskudsaktstykket) sket en omprioritering fra det statslige delloft for 
driftsudgifter på 2.794,0 mio. kr. årligt i 2023-2025 til det kommunale udgiftsloft 
og det regionale delloft for sundhedsområdet på hhv. 1.679,7 mio. kr. årligt og 
1.114,3 mio. kr. årligt, jf. tabel 4. 

På det kommunale områder afspejler korrektionen, at det kommunale udgiftsloft 
er hævet med 1.250 mio. kr. årligt til at dække det demografiske træk. Dertil løftes 
det kommunale udgiftsloft med ca. 208 mio. kr. som følge af initiativer i aftale om 
en sundhedsreform af maj 2022 samt øvrige allerede besluttede initiativer med skæve 
profiler, herunder løft af folkeskolen. 

På det regionale område afspejler korrektionen, at det regionale delloft for sund-
hedsområdet er løftet med ca. 1 mia. kr. årligt sfa. løft af sundhedsområdet. Dertil 
er loftet øget med ca. 150 mio. kr. årligt som følge af andre reguleringer, herunder 
aftale om en god start på livet af maj 2022 og allerede besluttede initiativer med skæve 
profiler. 

Korrektioner i henhold til § 8, stk. 2 
I henhold til budgetlovens § 8, stk. 2 kan Finansministeren administrativt foretage 
en forhøjelse eller reduktion af udgiftslofterne, hvis det er begrundet i ny lovgiv-
ning, der medfører en reduktion eller forøgelse af de ledighedsrelaterede udgifter. 

I forbindelse med finanslovsforslaget for 2023 er de gældende udgiftslofter korri-
geret som følge af aftale om et nyt kontanthjælpssystem med plads til børnene af juni 2022, 
anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen af juni 2022 og i forbindelse med 
finanslovsforslaget for 2023. 

For de nævnte elementer er de statslige dellofter nedjusteret svarende til de sam-
lede mer- eller mindreudgifter på det ledighedsrelaterede område under delloft for 
indkomstoverførsler samt uden for loft, hvor der er taget højde for tilbageløb og 
adfærd, jf. tabel 5. 

Tabel 4 
Ændring udgiftslofter som følge af omprioriteringer mellem sektorer i økononmiaftalerne for 2023 
(kommuner og regioner) 

Mio. kr. (2023-pl) 2023 2024 2025 

Det statslige delloft for drift -2.794,0 -2.794,0 -2.794,0 

Det kommunale udgiftsloft 1.679,7 1.679,7 1.679,7 

Det regionale delloft for sundhedsområdet 1.114,3 1.114,3 1.114,3 
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Korrektioner i henhold til § 8, stk. 3 
I henhold til budgetlovens § 8, stk. 3 kan Finansministeren administrativt foretage 
en forhøjelse eller reduktion af udgiftslofterne, hvis det er begrundet i ny lovgiv-
ning, der medfører en reduktion eller forøgelse af skatteudgifter. 

Der er ikke foretaget korrektioner med ophæng i § 8 stk. 3. 

Korrektioner i henhold til § 8, stk. 4 
I henhold til budgetlovens § 8, stk. 4 kan finansministeren administrativt foretage 
en ændring i de gældende udgiftslofter i det omfang, at det er begrundet i en æn-
dret udgifts- og opgavefordeling mellem stat, kommuner og regioner eller en æn-
dring af den bindende statslige regulering af kommuners og regioners økonomi 
(Det Udvidede Totalbalanceprincip), pris- og lønreguleringer eller lignende tekni-
ske korrektioner. 

Korrektioner som følge af ændret udgifts- og opgavefordeling mellem sektorer 
Der er på finanslovforslaget indarbejdet korrektioner af de gældende lofter som 
følge af ændret opgavefordeling mellem stat, kommuner og regioner, akt. 318 af 
23. juni 2022 (bloktilskudsaktstykket). Korrektionerne omfatter ud over de direkte 
virkninger af lov- og cirkulæreprogrammet også en række andre tekniske korrekti-
oner af udgiftslofterne med hjemmel i budgetlovens § 8, stk. 4, herunder korrekti-
oner relateret til udmøntning af Digitaliseringsstrategien og virkninger af skæv 
DUT mv. som følge af variationer i udgifterne mellem årene i forhold til loftkor-
rektionerne på forslag til finanslov for 2022.  

Korrektionerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og skæv DUT mv. 
fremgår nedenfor, jf. tabel 6.  

Tabel 5 
Ændring af udgiftslofter sfa. ændringer på det ledighedsrelaterede område 

Mio. kr. (2023-pl) 2023 2024 2025 

Aftale om et nyt kontanthjælpssystem med plads til børnene 

Delloft for drift -55,2 -304,2 -279,0 

Delloft for indkomstoverførsler 0,0 310,3 293,7 

Uden for loft 55,2 -6,1 -14,7 

Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen    

Delloft for drift 402,1 419,3 423,9 

Delloft for indkomstoverførsler -10,1 -11,5 -11,8 

Uden for loft -392,0 -407,8 -412,1 

Forlængelse af retten til 110 pct. dagpenge    

Delloft for drift -217,0 -75,8 -14,8 

Delloft for indkomstoverførsler -2,9 -1,0 -0,2 

Uden for loft 219,9 76,8 15,0 
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Det fremgår, at korrektionerne samlet set indebærer en nedjustering af det stats-
lige delloft for driftsudgifter på 194,3 mio. kr. årligt i 2023-2025. Det kommunale 
udgiftsloft er opjusteret med 248,8 mio. kr. årligt i 2023-2025, mens det regionale 
delloft for sundhedsområdet er nedjusteret med 42,3 mio. kr. årligt i 2023-2025 og 
det regionale delloft for udviklingsopgaver er nedjusteret med 12,3 mio. kr. årligt i 
2023-2025. 

PL-regulering af udgiftslofter 
Der er på finanslovforslaget foretaget en opregning af de gældende udgiftslofter til 
2023-pl. Korrektionerne som følge af PL-regulering fremgår nedenfor, jf. tabel 7. 

Tabel 6 
Samlede ændringer af udgiftslofter som følge af ændret opgavefordeling mellem sektorer mv. 

Mio. kr. (2023-pl) 2023 2024 2025 

Staten    

Delloft for driftsudgifter -194,3 -194,3 -194,3 

LCP-korrektioner -253,6 -253,6 -253,6 

Skæv DUT mv. kommuner -12,0 -12,0 -12,0 

Skæv DUT mv. regioner 71,4 71,4 71,4 

    

Delloft for indkomstoverførsler 0 0 0 

LCP-korrektioner - - - 

Skæv DUT mv. kommuner - - - 

Skæv DUT mv. regioner - - - 

    

Kommuner    

Kommunalt udgiftsloft 248,8 248,8 248,8 

LCP-korrektioner 236,8 236,8 236,8 

Skæv DUT mv. 12,0 12,0 12,0 

    

Regioner    

Delloft for sundhedsområdet -42,3 -42,3 -42,3 

LCP-korrektioner -6,9 -6,9 -6,9 

Skæv DUT mv. -35,4 -35,4 -35,4 

    

Delloft for udviklingsopgaver -12,3 -12,3 -12,3 

LCP-korrektioner 23,7 23,7 23,7 

Skæv DUT mv. -36,0 -36,0 -36,0 
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I opregningen af de statslige udgiftslofter er der ligeledes korrigeret for ændrede 
pris- og lønforudsætninger vedr. 2022 (niveaukorrektion). Den samlede opreg-
ningsfaktor for de enkelte lofter fremgår af tabel 8. 

Korrektioner i henhold love om udgiftslofter § 2, stk. 1 
I henhold til § 2, stk. 1 i hhv. lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommu-
ner og regioner for finansåret 2023, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, 
kommuner og regioner for finansåret 2024 og lov om fastsættelse af udgiftslofter 
for stat, kommuner og regioner for finansåret 2025 kan finansministeren admini-
strativt foretage en omfordeling mellem de to statslige dellofter, hvis dette er be-
grundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter mellem de to dellofter. 

Der er foretaget omfordeling mellem de to lofter i forlængelse af ændring af Cir-
kulære om fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – 
Det Statslige Område. Med cirkulæret reduceres ministeriernes udgifterne til pension 
for visse grupper af tjenestemænd under delloft for driftsudgift mod en tilsva-
rende mindreindtægt under delloft for indkomstoverførsler. 

Der er foretaget omfordeling mellem de to lofter i forlængelse af aftale om forlæn-
gelse af det midlertidige børnetilskud til 2023 i henhold til aftale om et nyt kontant-
hjælpssystem med plads til børnene af juni 2022. Med aftalen reduceres delloft for drifts-
udgifter med henblik på at finansiere forlængelse af det midlertidige børnetilskud 
til 2023 under delloft for indkomstoverførsler. 

Tabel 7 
Loftskorrektioner som følge af PL-regulering 

 2023 2024 2025 

Delloft for drift 8.095,5 8.310,9 8.555,0 

Delloft for indkomstoverførsler 7.864,4 7.918,6 7.953,9 

Kommunalt udgiftsloft 10.219,1 10.219,1 10.219,1 

Delloft for sundhedsområdet 4.132,0 4.132,0 4.132,0 

Delloft for udviklingsopgaver 168,7 168,7 168,7 

 

 

Tabel 8 
PL-regulering af udgiftslofter 

 Pct. 

Delloft for drift 3,59 

Delloft for indkomstoverførsler 2,71 

Kommunalt udgiftsloft 3,7 

Delloft for sundhedsområdet 3,5 

Delloft for udviklingsopgaver 6,21 

 

Anm.: 1Opregningsfaktoren under delloft for udviklingsopgaver er relativt høj sammenlignet med andre 
opregningsfaktorer, da en stor del af bevillingerne under loftet karakteriseres som anlæg. 
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Der er foretaget omfordeling mellem de to lofter i forlængelse af aftale om at styrke 
undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge af marts 2022, der indeholder en række 
tiltag mhp. at løfte undervisningen af børn på dagbehandlingstilbud og anbringel-
sessteder, herunder merudgifter til SU. Med aftalen reduceres delloft for driftsud-
gifter som følge af udmøntning fra reserve under delloft for drift til delloft for 
indkomstoverførsler. 

Der er foretaget omfordeling mellem de to lofter i forlængelse af lov nr. 879 om gen-
nemførelse af orlovsdirektivets bestemmelser om omsorgsorlov, afskedigelsesbeskyttelse m.v. samt 
fritagelse for rådighed ved orlov, bedre orlovsvilkår for trillingeforældre m.v. af juni 2022. Lof-
terne korrigeres på baggrund af, at der med loven gives ret til 26 ekstra ugers or-
lov med ret til barselsdagpenge til forældre, der får tre eller flere børn ved samme 
fødsel. 

 

Tabel 1 
Ændring af udgiftslofter sfa. omfordelinger mellem de statslige dellofter 

Mio. kr. (2023-pl) 2023 2024 2025 
Cirkulære om fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansat-
tes Organisationer – Det statslige område  

Delloft for drift -6,4 -6,4 -6,4 

Delloft for indkomstoverførsler 6,4 6,4 6,4 

Aftale om et nyt kontanthjælpssystem med plads til børnene     

Delloft for drift -314,3 - - 

Delloft for indkomstoverførsler 344,3 - - 

Aftale om at styrke undervisningen for anbragte og udsatte børn og unge    

Delloft for drift -0,3 -1,0 -2,0 

Delloft for indkomstoverførsler 0,5 1,7 3,4 

Ret til barselsdagpenge for trillinge- og firlingeforældre (lov nr. 879 af juni 2022)    

Delloft for drift -1,4 -1,4 -1,4 

Delloft for indkomstoverførsler 1,4 1,4 1,4 
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