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Udvalgte resultater af 2020-forhandlinger 

2020-aftalerne sikrer balance mellem offentlige indtægter og udgifter. Samtidigt 
forbedres virksomhedernes muligheder for at skabe vækst og arbejdspladser. Ef-
fekten af reformerne er 75.000 flere jobs i 2020. 
 
Med fremtidssikringen af dansk økonomi gennem reformer er der skabt plads til, 
at det offentlige forbrug kan vokse med ca. 4 mia. kr. om året i 2014-2020. De 4 
mia. kr. giver mulighed for fortsat at tilføre midler til vigtige områder som sund-
hed, udannelse og forskning uden at skulle skære tilsvarende i kernevelfærden. 
 
Samtidig sikrer aftalerne, at skattestoppet kan fastholdes, så boligejerne er sikret 
mod skattestigninger. 
 
Tilbagetrækningsreform 
 Velfærdsaftalen fremrykkes med 5 år.  
 Efterlønsperioden forkortes til tre år.  
 Den sociale profil i efterlønsordningen styrkes ved at efterlønssatsen forhøjes 

og modregningen i efterlønnen for pensionsformue skærpes.  
 Der indføres seniorførtidspension som en mulighed for alle, uanset om man 

er tilmeldt efterlønsordningen. 
 
To streger under facit  
 Samlet aftale om en række initiativer, som – sammen med tilbagetrækningsaf-

talen – bidrager med 47 mia. kr. og dermed sikrer balance i den offentlige 
økonomi i 2020. Skaber plads til, at den offentlige økonomi kan vokse med 4 
mia. kr. om året i 2014-2020.  

 
Fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet  
 Fra den 1. juni 2011 til og med 2013 gives der mulighed for at få et lignings-

mæssigt fradrag for lønudgifter op til 15.000 kr. pr. person årligt i forbindelse 
med hjælp og istandsættelse i hjemmet.  

 
Hurtigere igennem uddannelse  
 Indførelse af Start-SU og studiestartslån. Fribeløbet forhøjes. 
 SU begrænses til normeret tid og der indføres en kontant bonus til de stude-

rende, der starter tidligt og kommer hurtigere igennem deres uddannelse. 
 
Målretning af fleksjobordningen  
 Fleksjob bliver midlertidige og baseret på en ny tilskudsmodel.  
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 Tilskuddet bliver reguleret med størrelsen af lønnen, så de største tilskud i 
modsætning til i dag bliver givet til personer med den laveste løn. 

 
Indførelse af optjeningsprincipper  
 Der stilles på en række områder krav om en vis opholdstid i Danmark, før der 

kan modtages velfærdsydelser på samme niveau som personer, der har betalt 
skat i landet i mange år. 

 
Nemmere og hurtigere udbetaling af den 5. ferieuge  
 Lønmodtagere kan fremover vælge at få udbetalt den 5. ferieuge inden begyn-

delsen af ferieåret. 
 

Vækstpakke 
 Ordningen med eksportkautioner gøres permanent inden for en ramme på 2 

mia. kr. Endvidere forlænges eksportlåneordningen med en ramme på 20 mia. 
kr. 

 Der indføres skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter.  
 Der gennemføres en reform af det strategiske forsknings- og innovationssy-

stem, som bl.a. skaber en mere enstrenget og sammenhængende indsats.  
 Indførelse af tre-årigt regelstop for national lovgivning for små og nystartede 

virksomheder.  
 Der skal udarbejdes en særskilt strategi for hvert af BRIK-landene og andre 

særligt lovende vækstlande, som styrker og fokuserer den danske indsats over 
for disse højvækstmarkeder. 

 Nedsat selskabsskat: Der nedsættes et udvalg med deltagelse af relevante eks-
perter samt bred repræsentation fra erhvervslivet, som skal udarbejde forslag 
til finansiering inden for erhvervsområdet af en reduktion af selskabsskatten 
fra 25 til 20 pct. over en årrække. 

 Der skabes nemmere adgang til internettet via etablering af flere hotspots i det 
offentlige rum. 

 
Tryghedspakken 
 Bande task forcen gøres permanent. 
 Oprettelse af ny, tværgående indbrudsenhed. 
 Etablering af en særlig restriktiv arrestafdeling i Vestdanmark. 
 Straffen for hjemmerøverier og overfaldsvoldtægt fordobles, således at nor-

malstraffen som udgangspunkt vil være 5 år. 
 
Permanent toldkontrol (styrket grænsekontrol) 
 Markant flere toldere og investeringer i nye kontrolanlæg, nyt it-udstyr, der 

kan scanne personer og køretøjer. 
 Styrket politimæssig indsats med henblik på at understøtte den styrkede told-

kontrol. 
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Sundhed 
 Med aftalen løftes sundhedsområdet årligt med 1½ - 2 mia. kr. i perioden 

2014 – 2020. 
 Kræftområdet vil fortsat have prioritet. Der etableres et center for partikelte-

rapi, som giver muligheden for skånsom kræftbehandling af børn og visse 
kræftformer, 

 Indsatsen i psykiatrien styrkes med yderligere 150 mio.kr. årligt. 
 Rehabiliterings- og genoptræningsindsatsen styrkes med 100 mio. kr. målrettet 

unge med hjerneskader og 50 mio. kr. til støtte til etablering af et neurohabili-
teringscenter. 

 Tryghed skal sikres i alle dele af landet. Der etableres en lånepulje mv. på 100 
mio. kr. til nye sundheds- og akuthuse. Og der etableres en ansøgningspulje på 
50 mio. kr. til drift af døgnbemandede akut/-lægebiler. 

 
Skærpede udvisningsregler mv. 
 Udlændinge, der står til udvisning, skal kun have mulighed for at blive i Dan-

mark, hvis vores internationale forpligtelser med sikkerhed kræver det. 
 Styrkelse af indsatsen over for flygtninge i nærområderne i det nordlige og 

vestlige Afrika med 25 mio. kr. 
 Resultattilskud til kommuner på 25.000 kr. for repatriering. 
 
Effektiviseringer i forsvaret  
 Omprioritering af 2 mia. kr. årligt fra og med 2015 fra forsvaret gennem effek-

tiviseringer og bedre ressourceudnyttelse.  
 
 


