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Inflationshjælp 
Inflationen har i løbet af efteråret 2022 været den højeste i 40 år, og for 2022 som helhed 
steg forbrugerpriserne med 7,7 pct. Selvom inflationen aftog lidt i slutningen af året, så er for-
ventningen, at den forbliver på et forhøjet niveau et godt stykke ind i 2023. Regeringen og 
Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti, Alterna-
tivet og Nye Borgerlige er derfor enige om inflationshjælp på samlet ca. 2,4 mia. kr.  
 
Aftalepartierne er enige om at gennemføre følgende midlertidige tiltag for at kompensere bor-
gere og virksomheder for fortsat høje priser: 
 
• En ekstra økonomisk støtte til modtagere af ældrechecken (1.120 mio. kr.) 
• Ramme til økonomisk udsatte børnefamilier (300 mio. kr.) 
• Civilsamfundspulje: Hjælp til børn i udsatte familier (100 mio. kr.) 
• Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag (315 mio. kr.) 
• Støtte til mindre købmænd og andre energiudsatte fødevareforretninger i små byer 

(75 mio. kr.) 
• Støtte til udsatte energiintensive kulturinstitutioner (15 mio. kr.) 
• Støtte til energiforbedrende tiltag på kulturinstitutioner (35 mio. kr.) 
• Forhøjelse af standardfradraget for dagplejere (50 mio. kr.) 
• Engangsbeløb til SU-handicaptillægsmodtagere og enlige forsørgere (12 mio. kr.)  
• Ekstra tilskud til borgere med høje medicinudgifter (125 mio. kr.) 
• Civilsamfundspulje: Hjælp til borgere i udsatte positioner (25 mio. kr.) 
• Ekstra midler til afkoblingsordningen og fjernvarmepuljen (200 mio. kr.) 
• Økonomisk rådgivning af udsættelsestruede lejere (10 mio. kr.) 

 
Aftalepartierne er endvidere enige om at prioritere 350 mio. kr. fra Landsbyggefonden til 
midlertidige huslejenedsættelser i almene boligafdelinger i 2023. 
 
En ekstra økonomisk støtte på 5.000 kr. til modtagere af ældrechecken  
Aftalepartierne er enige om at udbetale et ekstra skattefrit engangsbeløb på 5.000 kr. i 
2023 til de folkepensionister, der er berettiget til og får udbetalt ældrechecken for 2023. 
Beløbet modregnes ikke i borgernes ydelser.  
  
Formålet er at give en økonomisk håndsrækning til de folkepensionister, som har en be-
grænset likvid formue og relativt beskedne supplerende indkomster, og som derfor ram-
mes særligt hårdt af de høje priser.  
  
Der afsættes ca. 1,1 mia. kr. i 2023.  
 
Ramme til økonomisk udsatte børnefamilier 
Aftalepartierne noterer sig, at der er afsættes 300 mio. kr. til økonomisk udsatte børnefami-
lier. De 300 mio. kr. vil blive udmøntet efter drøftelser med aftalepartierne i Beskæftigelsesmi-
nisteriet på baggrund af et oplæg fra regeringen. Aftalepartierne er ikke forpligtet til at 
stemme for aftalen.   
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Civilsamfundspulje: Hjælp til børn i udsatte familier 
Aftalepartierne er enige om at afsætte 100 mio. kr. i 2023 til tiltag i civilsamfundsorganisa-
tioner, der kan afhjælpe de sociale og økonomiske konsekvenser af den høje inflation og 
de høje energipriser for udsatte børn. Midlerne afsættes til et bredt formål og kan anven-
des til eksempelvis øget kapacitet på ferielejre, indkøb af basale varer samt oplevelser og 
aktiviteter, som kan være med til at styrke børns trivsel og adgang til fællesskaber fx i kul-
tur- idræts- og foreningslivet. Det vil være op til den enkelte organisation at tilrettelægge 
støtten. Midlerne uddeles til civilsamfundet ved direkte tildeling ud fra en faglig vurdering. 
 
Udskydelse af betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag 
Mange virksomheder kan være presset på deres likviditet som følge af højere energiudgifter. 
Derfor er aftalepartierne enige om at udskyde betalingsfrister på A-skat og AM-bidrag for alle 
virksomheder. Konkret udskydes betalinger af A-skat og AM-bidrag i juli og august 2023 for 
alle virksomheder med hhv. 3½ og 6 måneder. Det vil kunne forbedre likviditeten for virksom-
hederne med samlet ca. 57 mia. kr. 
 
Forslaget skønnes at indebære et mindreprovenu på ca. 315 mio. kr. efter tilbageløb og 
adfærd i 2023 og 2024 under ét, hvoraf ca. 75 mio. kr. falder i 2024.   
 
Støtte til mindre købmænd og andre energiudsatte fødevareforretninger 
i små byer ramt af stigende energipriser 
Aftalepartierne er enige om at indføre en midlertidig støtteordning til mindre købmænd og an-
dre energiudsatte fødevareforretninger såsom bagere, slagtere mv., som er beliggende i min-
dre byer. Ordningen har til formål at hjælpe de mindre lokalsamfund, hvor den lokale købmand 
mv. spiller en vigtig rolle for den lokale udvikling og dagligvareforsyning.  
 
Der afsættes en ramme på 75 mio. kr. i 2023 til ordningen. Halvdelen af rammen afsættes til 
direkte støtte til mindre købmænd bagere, slagtere mv. (som kan udgøre op til 50.000 kr.), 
mens den resterende halvdel afsættes til en grøn omstillingsstøtte, der skal hjælpe virksomhe-
derne med at foretage investeringer i energiforbedrende tiltag. Ordningen administreres af Er-
hvervsstyrelsen. Såfremt der er berettigede ansøgninger for mere end dette, så reduceres 
støttebeløbet med henblik på, at ordningen holdes inden for den afsatte ramme. Ordningen 
gennemføres inden for EU’s de minimis regler. 
 
Støtte til udsatte energiintensive kulturinstitutioner 
Aftalepartierne er enige om at indføre en ansøgningspulje til udsatte energiintensive kulturin-
stitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet. Af puljen kan ydes et ekstraordi-
nært driftstilskud til kulturinstitutioner. Den konkrete udmøntning af puljen afklares i Kulturmi-
nisteriet.   
 
Der afsættes 15 mio. kr. i 2023 til ordningen, der administreres af Slots- og Kulturstyrelsen.  
Hvis der er uforbrugte midler i puljen, kan de omprioriteres til puljen til energiforbedrende til-
tag på kulturinstitutioner. 
 
Støtte til energiforbedrende tiltag på kulturinstitutioner 
Aftalepartierne er enige om at indføre en ansøgningspulje, som kan støtte kulturinstitutioner, 
der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, med energiforbedrende tiltag i 2023. Puljen 
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kan give tilskud til mindre energiforbedrende tiltag (fx køb af varmepumper), tilskud til afdæk-
ning af løsninger til energioptimering eller støtte til gennemførsel af større energioptimerings-
tiltag. 
 
Der afsættes 35 mio. kr. i 2023 til ordningen, der administreres af Slots- og Kulturstyrelsen. 
 
Forhøjelse af standardfradraget for dagplejere  
Dagplejere og private børnepassere har adgang til et standardfradrag, der træder i stedet for 
et fradrag for de faktiske udgifter til børneplejen. Fradragsprocenten udgør i dag 60 pct. af 
den skattepligtige del af plejevederlaget (dvs. fratrukket arbejdsmarkeds- og ATP-bidrag). Af-
talepartierne er enige om midlertidigt at forhøje standardfradraget for dagplejere fra 60 pct. til 
68 pct. i hele 2023.  
 
Forslaget skønnes at indebære et mindreprovenu i 2023 på ca. 50 mio. kr. efter tilbageløb og 
adfærd. 
 
Engangsbeløb til SU-handicaptillægsmodtagere og enlige forsørgere  
Aftalepartierne er enige om at udbetale et skattefrit engangsbeløb på 1.000 kr. i 2023 til 
SU-modtagere, der modtager SU-handicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig for-
sørger. Engangsbeløbet skal understøtte nogle af de uddannelsessøgende, der kan have 
vanskeligst ved at øge deres indkomst ved siden af SU-stipendier og SU-lån gennem er-
hvervsarbejde, og som derfor forventes at blive særligt ramt af de aktuelle prisstigninger. 
Modtagergruppen er uddannelsessøgende, der i december 2022 modtog enten SU-han-
dicaptillæg eller SU-forsørgertillæg som enlig forsørger. 
 
Der er afsat en ramme på ca. 12 mio. kr. i 2023. 
 
Ekstra tilskud til borgere med høje medicinudgifter 
Aftalepartierne er enige om at nedsætte den maksimale egenbetaling for receptpligtig medi-
cin fra 4.435 kr. til omkring 3.100 kr., og at egenbetalingen dermed reduceres med op til ca. 
1.360 kr. for ca. 200.000 borgere med store medicinudgifter. Heraf udgør ca. 132.000 førtids- 
og folkepensionister. Nedsættelsen af egenbetalingen vil gælde fra ikrafttræden af et lov-
forslag og for resten af 2023. Nedsættelsen skal understøtte, at borgere med de højeste me-
dicinudgifter fortsat har mulighed for at købe nødvending receptpligtig medicin på trods af de 
aktuelle prisstigninger i samfundet.  
 
Der er afsat en ramme på 125 mio. kr. i 2023 til indsatsen. Initiativet kræver lovændring, som 
vil ske via hastelovgivning, og de endelige satser fastlægges med lovforslaget.  
 
Civilsamfundspulje: Hjælp til borgere i udsatte positioner 
Regeringen og aftalepartierne er enige om at støtte det arbejde, der udføres i frivillige so-
ciale organisationer til gavn for borgere i udsatte positioner, som særligt oplever sociale 
og økonomiske konsekvenser af stigende priser. Derfor afsættes en ramme på 25 mio. 
kr. i 2023, der ydes som direkte tilskud til udvalgte civilsamfundsorganisationer. En del af 
midlerne kan anvendes til at sikre gratis mad til borgere i udsatte positioner og samtidig 
reducere madspild. 
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Afkoblingsordning og fjernvarmepulje 
I lyset af den nuværende energikrise har der været stor interesse blandt husholdninger for at 
udskifte deres gasfyr og for konvertering til fjernvarme. Partierne er derfor enige om at gøre 
det muligt for flere husholdninger at få tilskud til afkobling af gasnettet og blive tilkoblet fjern-
varmenettet.  
 
Der afsættes en ramme på 200 mio. kr. inkl. administrationsomkostninger til formålet i 2023. 
Den konkrete udmøntning, herunder håndtering af evt. afledt afgiftstab, aftales mellem parti-
erne på baggrund af et oplæg fra regeringen. 
 
Hjælp til lejere i almene boliger 
Aftalepartierne er enige om at prioritere 350 mio. kr. i 2023 fra Landsbyggefonden til ekstraor-
dinære huslejenedsættelser i almene boligafdelinger med lejere, som har et særligt behov for 
supplerende midlertidig huslejehjælp. Initiativet kræver lovgivning. Midlerne udmøntes efter 
ansøgning til Landsbyggefonden, som fastsætter de nærmere ansøgningskriterier. 
 
Aftalepartierne noterer sig, at der som følge af Aftale om finansiering af indsatser for at fore-
bygge og nedbryde parallelsamfund og Aftale om Landsbyggefondens ramme til fysiske for-
andringer af de udsatte boligområder mv. i perioden 2019-2026 allerede er afsat 380 mio. kr. 
årligt til boligsociale indsatser i Landsbyggefonden, hvoraf op til 240 mio. kr. kan anvendes til 
huslejenedsættelser. Samlet set er der således med denne aftale mulighed for huslejened-
sættelser i almene boligafdelinger for op til 590 mio. kr. i 2023.  
 
Aftalepartierne er enige om, at der afsættes 10 mio. kr. i 2023 til økonomisk rådgivning af ud-
sættelsestruede lejere. Aftalepartierne noterer sig, at almene boligorganisationer og lejere ef-
ter praksis kan aftale afdragsordninger for betaling af husleje, såfremt der er tale om forbigå-
ende problemer.  
 
Øvrige 
Aftalepartierne noterer sig, at modregning af egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbe-
løb og pensionstillæg afskaffes som følge af Aftale en ny reformpakke for dansk økonomi – 
Hurtigere i job og stærkere arbejdsmarked. Dermed vil det blive mere attraktivt for seniorer at 
bidrage aktivt på arbejdsmarkedet, også efter man har nået pensionsalderen. 
 

Finansiering 
Aftalen finansieres ved følgende tiltag, jf. tabel 1.  
 
Gennemførelse af EU-forordningens indtægtsloft 
På et ekstraordinært energirådsmøde den 30. september 2022 vedtog EU-landene en råds-
forordning om et nødindgreb i elmarkedet for at imødegå høje energipriser. Forordningen ind-
fører blandt andet et obligatorisk indtægtsloft for visse elproducenter på 180 euro pr. MWh 
(svarende til ca. 1,34 kr. pr. kWh) for de realiserede markedsindtægter ved salg af elektricitet 
produceret i perioden 1. december 2022 til 30. juni 2023. Indtægtsloftet skønnes med meget 
betydelig usikkerhed og under en række forudsætninger at give anledning til et merprovenu 
på 0,4 mia. kr. i 2023. Aftalepartierne er enige om at anvende merprovenuet fra indtægtsloftet 
til initiativerne i denne aftale.  
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Gennemførelse af EU-forordningens solidaritetsbidrag  
Rådsforordningen indfører desuden et midlertidigt solidaritetsbidrag, som er en ekstra skat 
for selskaber med aktiviteter i råolie-, naturgas-, kul- og raffinaderisektorerne. Solidaritetsbi-
draget udgør 33 pct. og pålægges det selskabsskattepligtige overskud i 2023, som overstiger 
20 pct. af det gennemsnitlige overskud, som selskaberne har opnået i perioden 2018-2021. I 
Danmark omfatter solidaritetsbidraget primært selskaberne i den danske del af Nordsøen og 
to olieraffinaderier. Gennemførelse af solidaritetsbidraget skønnes at give anledning til et 
merprovenu på ca. 0,8 mia. kr. i 2023. Aftalepartierne er enige om at anvende merprovenuet 
fra solidaritetsbidraget til initiativerne i denne aftale.   
 
Aftalepartierne noterer sig, at der pågår analyse af mulighederne for at tilvejebringe et finan-
sieringsbidrag fra mellemhandlere med overnormal profit. Såfremt der kan etableres en så-
dan beskatningsmodel, drøfter partierne anvendelsen af provenuet.  
 
Omprioriteringer og udskydelser 
Aftalepartierne noterer sig, at regeringen har omprioriteret de ca. 0,3 mia. kr., der er afsat til 
forlængelse af det midlertidige børnetilskud i 2023 i Aftale om et nyt kontanthjælpssystem 
med plads til børnene, til inflationshjælp. Desuden er aftalepartierne enige om at udskyde 
ikke udmøntede reserver afsat til ældreområdet i 2023 som led i aftaler om finansloven for 
hhv. 2020 og 2022 for i alt ca. 0,3 mia. kr.  
 
Gennerelle reserve fra tidligere fremsatte FFL23 fra august 2022 
Aftalepartierne er enige om at udmønte ca. 0,6 mia. kr. fra de generelle reserver afsat på den 
tidligere fremsatte finanslovsforslag fra august 2023.  
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Aftalepartierne noterer sig, at en delmængde af udgifterne til initiativet om udskydelse af be-
talingsfrister for A-skat og AM-bidrag vil falde i 2024, ligesom at en delmængde af de admini-
strative udgifter ved aftalen vil falde i perioden 2024-2025. Udgifterne hertil finansieres af de 
generelle reserver. Endvidere noterer aftalepartierne sig at gennemførelse af EU-forordnings 
solidaritetsbidrag medfører et mindreprovenu på ca. 0,45 mia. kr. i 2024-2025, som håndte-
res inden for de overordnede finanspolitiske rammer. 
 

Aftalens karakter 
Aftalen har karakter af en stemmeaftale. Aftalepartierne forpligter sig til at stemme for den 
lovgivning og de aktstykker, der gennemfører initiativerne, herunder lovforslag vedrørende 
gennemførelse af indtægtsloftet og solidaritetsbidraget. Aftalepartierne noterer sig, at der kan 
være behov for hastelovgivning for, at huslejenedsættelser til almene lejere kan træde i kraft i 
2023. Aftalepartierne er derfor enige om, at lovbehandling her kan ske ved hastelovgivning 
og i øvrigt gøre brug af smidig lovbehandling, så initiativer, der kræver lovændring, gennem-
føres hurtigt. 

Tabel 1 
Økonomioversigt 

Mio. kr., 2023-pl Provenuskøn 
Initiativer -2.400 

Ekstra ældrecheck på 5.000 kr.  -1.120 

Ramme til økonomisk udsatte børnefamilier -300 

Civilsamfundspulje: Hjælp til børn i udsatte familier -100 

Udskydelse af betalingsfrister på A-skat og AM-bidrag -315 

Støtte til mindre købmænd og andre energiudsatte fødevareforretninger i små byer  -75 

Støtte til udsatte energiintensive kulturinstitutioner -15 

Støtte til energiforbedrende tiltag på kulturinstitutionerne  -35 

Lempet fradragsprocent for dagplejere fra 60 pct. til 68 pct.  -50 

Engangsbeløb på 1.000 kr. til SU-handicaptillægsmodtagere og enlige forsørgere -12 

Ekstra tilskud til borgere med høje medicinudgifter -125 

Civilsamfundspulje: Hjælp til borgere i udsatte positioner -25 

Afkoblingsordning og fjernvarmepulje -200 

Administration -18 

Hjælp til lejere i almene boliger på 350 mio. kr. finansieret af Landsbyggefonden - 

Økonomisk rådgivning af udsættelsestruede lejere  -10 

  

Finansiering 2.400 

Gennemførelse af EU-forordningens indtægtsloft 400 

Gennemførelse af EU-forordningens solidaritetsbidrag 770 

Omprioriteringer og udskydelser 577 

Generelle reserver fra det tidligere fremsatte FFL23 fra august 2022 653 
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