Inflationshjælp

14. september 2022

Allerede besluttede tiltag vedr. inflationshjælp
Med finanslovforslaget for 2023 har regeringen afsat en reserve på ca. 2 mia. kr. i
2023 til håndtering af stigende priser. Reseven skal udmøntes til tiltag målrettet de
udfordringer, som borgerne møder som følge af de høje prisstigninger på energi,
fødevarer mv.
Regeringen foreslår, at reserven udmøntes delvist til en indefrysningsordning for
høje energiregninger. Herudover finansierer reserven i 2023 ligeledes Aftale om initiativer til modvirkning af store huslejestigninger.
Der er prioriteret midler for i alt ca. 7,1 mia. kr. i perioden 2022-2023 til tiltag vedrørende inflationshjælp, jf. tabel 1.
Tabel 1
Midler prioriteret til inflationshjælp
2022

2023

i alt 20222023

Aftale og tillægsaftale om målrettet varmecheck

2,0

0,0

2,0

Aftale om kompensation af borgere for stigende energipriser

1,2

1,9

3,1

Reserve til håndtering af stigende priser på finanslovforslaget for 2023

0,0

2,0

2,0

Heraf til Aftale om initiativer til modvirkning af store huslejestigninger

0,0

0,1

0,1

I alt

3,2

3,9

7,1

Mia. kr. (årets priser)

De allerede prioriterede konkrete initiativer vedrører Aftale om målrettet varmecheck,
hvor der er udbetalt en varmecheck på 6.000 kr. til i omegnen af 400.000 hustande, Aftale om kompensation til borgere for stigende energipriser, hvor der er indgået aftale en række tiltag, jf. boks 1, samt Aftale om initiativer til modvirkning af store huslejestigninger, hvor det er aftalt at fastsætte et 2-årigt loft for huslejestigninger.
Boks 1
Aftale om kompensation til borgere for stigende energipriser
•
•
•

Forhøjelse af beskæftigelsesfradraget i 2022 og 2023 med hhv. 1.900 kr. og 2.100 kr.
Lempelse af den almindelige elafgift med 4,0 øre/kWh i 4. kvartal af 2022 og 4,3 øre/kWh i 2023.
Ældrecheck på 5.000 kr., hvor der ydes økonomisk støtte i form af skattefrie engangsbeløb på i alt
5.000 kr. i 2022 og 2023 til pensionister, der for 2022 opfylder betingelserne for at modtage den supple-

•

rende pensionsydelse (ældrechecken).
Engangsbeløb til personer på tilbagetrækningsydelser, hvor der udbetales et engangsbeløb på

•

2.000 kr. til en række ydelsesmodtagere, der har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet.
Forhøjelse af SU-fribeløbet, så fribeløbet hæves med 4.000 kr. i hele 2022.

•

Engangsbeløb til SU-handicaptillægsmodtagere og enlige forsørgere, hvor der udbetales et skattefrit engangsbeløb på 2.000 kr. til uddannelsessøgende, der modtager enten SU-handicaptillæg eller SUforsørgertillæg som enlig forsørger.

