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Efterskoler 

Frie Fagskoler 

Frie grundskoler 

Private institutioner med udbud af gymnasial supplering 

Private gymnasier og studenterkurser 

Efterskoleforeningen 

Foreningen af Frie Fagskoler 

Danmarks Private Skoler, Friskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, 

Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig, Lilleskolernes 

Sammenslutning og Frie grundskolers fordelingssekretariat 

 

 

Orienteringsbrev om midlertidig bevillingslov for 2023 

Regeringen har den 19. december fremsat forslag til en midlertidig bevil-

lingslov for 2023 med henblik på 3. behandling den 22. december 2022. 

Den midlertidige bevillingslov må forudsættes kun at skulle være gæl-

dende for en kort periode af 2023, indtil den snarest muligt erstattes af 

en sædvanlig 12-måneders finanslov.  

 

Børne- og Undervisningsministeriet orienterer i nærværende brev om, 

hvordan tilskud og forskud i 2023 udbetales med en midlertidig bevil-

lingslov for 2023.  

 

Midlertidig udbetaling af aconto 

Der udbetales aconto til institutioner og skoler i overensstemmelse med 

den midlertidige bevillingslov for 2023, finansloven for 2022 samt de ek-

sisterende tilskudsbekendtgørelser. Acontogrundlaget er beregnet på 

grundlag af takster m.m., der er opført på finanslov 2022 samt det senest 

indberettede aktivitetsgrundlag.  

  

Acontobetalingen udmeldes således med baggrund i finanslov 2022-tak-

ster og senest indberettede aktivitetsgrundlag. Der udbetales kun aconto-

beløb, og dette acontobeløb udbetales med forbehold for finansloven for 

2023. Hvis taksterne ændres på finansloven for 2023, så vil dette blive re-

guleret, når den endelige finanslov for 2023 foreligger, og acontoudbeta-

lingen trækkes tilbage. 

  

Når den endelige finanslov for 2023 foreligger vil den faktiske aktivitet 

og de faktiske takster opført på Finansloven for 2023 danne grundlag for 

modregning i det udbetalte acontobeløb. 

 

Håndtering af statslig elevstøtte til efterskoler 

Elevstøtte til efterskoler reguleres hvert år på finansloven for det skoleår, 
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der begynder i finansåret. Satserne for elevstøtten for skoleåret 

2022/2023 er således fastsat med finansloven for 2022. Satserne for sko-

leåret 2023/24 vil blive fastsat på finansloven for 2023. Satserne fremgår 

af takstkatalog på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside på 

følgende link. 

 

Yderligere information 

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Tobias Weltzer Søborg 

Fuldmægtig 

Direkte tlf. +45 23 83 74 90 

tobias.weltzer.soborg@uvm.dk 

 

https://www.uvm.dk/-/media/filer/uvm/institutioner-og-drift/xls22/sep/220914-takstkatalog-for-fl-2022.xlsx

