
 
 

Korrektioner af de gældende udgiftslofter  Juni 2022 
   

  
I forlængelse af aftale om Nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik er der frem-
sat ændringsforslag til de gældende statslige udgiftslofter for 2022-2025.  

De samlede korrektioner af de statslige udgiftslofter for 2022-2025 med korrektio-
ner som følge af ændringsforslaget fremgår af tabel 1. Der foretages ikke korrektio-
ner af de kommunale og regionale udgiftslofter. 

Korrektioner som følge af aftale om nationalt kompromis om dansk 
sikkerhedspolitik 
I forbindelse med aftale om nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik er 
det aftalt at lempe finanspolitikken i årene 2022 og 2023 mhp. at håndtere merud-
gifter i relation til situationen i Ukraine, herunder et løft af forsvarsudgifterne. 

Med ændringsforslagene afspejles den aftalte lempelse i udgiftslofterne. I 2022 af-
sættes 1,5 mia. kr. under delloftet for driftsudgifter, mens de restende 2 mia. kr. 
forudsættes disponeret til udgifter, der – i forlængelse af exceptionelle omstændig-
heder – kan afholdes uden for budgetlovens underskudsgrænse og undtages fra 
udgiftslofterne ved bekendtgørelse. I 2023 afsættes hele reserven under delloftet 
for driftsudgifter med henblik på senere udmøntning. 

Tabel 1 
Udgiftslofter for 2022-2025 på finansloven for 2022 og korrektioner i lovforslaget 

2022-priser 2022 2023 2024 2025 

Delloft for driftsudgifter på FL22 (mia. kr.) 223,4 225,5 231,5 238,3 

Korrektioner af delloftet for driftsudgifter (mio. kr.) 2.194,6 4.023,2 136,1 231,2 

- heraf aftale om nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik 1.500 3.500 - - 

- heraf aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi 127,0 523,2 136,1 231,2 

- heraf flytning af COVID-19-reserve inden for loft 567,6 - - - 

Nyt delloft for driftsudgifter (mia. kr.) 225,6 229,6 231,7 238,5 

     

Delloft for indkomstoverførsler på FL22 (mia. kr.) 289,4 290,2 292,2 293,5 

Korrektioner af delloftet for indkomstoverførsler (mio. kr.) 0,0 4.119,0 4.345,7 4.543,1 

- heraf aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi 0,0 4.119,0 4.345,7 4.543,1 

Nyt delloft for indkomstoverførsler (mia. kr.) 289,4 294,3 296,5 298,1 

 

 
Anm.: Der er foretaget afrundinger. Der er afvigelser mellem udgiftslofterne i de lovforslag, der fremsættes 

ændringer til og de senest angivne udgiftslofter for 2022-2024 på FL22. Det skyldes, at der er foretaget 
administrative ændringer af udgiftslofterne med hjemmel i budgetlovens § 8, stk. 1-4 og i lov om gældende 
udgiftslofter § 2 stk. 1. De administrative loftskorrektioner er beskrevet i dokumentationsnotater på 
www.fm.dk.  
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I den forbindelse opjusteres delloftet for driftsudgifter med 1.500 mio. kr. i 2022 
og 3.500 mio. kr. i 2023, jf. tabel 2.  

Korrektioner som følge af aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi 
Med aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi og senere opdateret aftale-
økonomi er der gennemført en række initiativer med betydning for de gældende 
udgiftslofter, herunder reduktion af dimittendsatserne, forkortelse af dagpengepe-
rioden for dimittenddagpengemodtagere, afskaffelse af modregning af partners og 
egen arbejdsindkomst i førtids-, senior- og folkepension, afskaffelse af grøn check 
for ikke-pensionister, nedsættelse af elafgiften mv. 

På den baggrund opjusteres delloft for driftsudgifter med 127,0 mio. kr. i 2022, 
523,2 mio. kr. i 2023, 136,1 mio. kr. i 2024 og 231,2 mio. kr. i 2025 (opgjort efter 
tilbageløb og adfærd) mens delloftet for indkomstoverførsler opjusteres med 
4.119,0 mio. kr. i 2023, 4.345,7 mio. kr. i 2024 og 4.543,1 mio. kr. i 2025 (opgjort 
som den direkte virkning), jf. tabel 4. Korrektionerne under delloft for drift afspej-
ler de udgiftsmæssige virkninger af aftalen inkl. balancen. Korrektionerne under 
delloftet for indkomstoverførsler afspejler virkninger under delloft for indkomst-
overførsler, herunder primært afskaffelse af modregningsregler og forhøjelse af 
fribeløbet for SU. 

Korrektioner som følge af flytning af COVID-19-reserve inden for loft 
Med finansloven for 2022 er der afsat en reserve til håndtering af udfordringer i 
lyset af COVID-19 mv. uden for udgiftslofterne på § 35.11.06. Reserve til håndtering 
af udfordringer i lyset af COVID-19 mv. uden for udgiftslofterne. Den resterende reserve 
flyttes ind under det statslige delloft for driftsudgifter med henblik på at kunne di-
sponere midlerne til tiltag under det statslige delloft for driftsudgifter i 2022. 

Tabel 2 
Korrektioner som følge af aftale om nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik 

Mio. kr. (2022-pl) 2022 2023 2024 2025 

Delloft for driftsudgifter 1.500 3.500 - - 

Uden for udgiftslofterne 2.000 - - - 

 

 

Tabel 3 
Korrektioner som følge af Aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi 

Mio. kr. (2022-pl) 2022 2023 2024 2025 

Delloft for driftsudgifter 127,0 523,2 136,1 231,2 

Delloft for indkomstoverførsler 0,0 4.119,0 4.345,7 4.543,1 

Uden for udgiftslofterne -127,0 -4.567,6 -4.219,0 -4.606,6 
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På den baggrund opjusteres det statslige delloft for driftsudgifter med 567,6 mio. 
kr. i 2022, jf. tabel 5. Korrektionen afspejler, at den ikke-disponerede del af reser-
ven flyttes ind under det statslige delloft for driftsudgifter. 

 

Tabel 5 
Korrektioner som af samling af reserve til håndtering af udgifter i lyset af COVID-19 mv.  

Mio. kr. (2022-pl) 2022 2023 2024 2025 

Det statslige delloft for driftsudgifter 567,6 - - - 

Uden for udgiftslofterne -567,6 - - - 
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