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Arbejdsudbudsvirkning af Aftale om finansloven for 2019
I dette notat vises arbejdsudbudsvirkningen som følge af Aftale om finansloven for
2019 samt arbejdsudbudsvirkningen af obligatorisk opsparing som følge af Aftale
om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere.
Den samlede arbejdsudbudsvirkning af initiativerne i Aftale om finansloven for 2019
udgør i størrelsesordenen ca. 800-850 fuldtidspersoner i 2025. Hertil kommer
yderligere ca. 500 fuldtidspersoner i 2025 som følge af obligatorisk opsparing set
ift. grundforløbet for de mellemfristede fremskrivninger. Den samlede arbejdsudbudsvirkning udgør i størrelsesordenen 1.300-1.350 fuldtidspersoner, jf. tabel 1.
Tabel 1
Strukturel arbejdsudbudsvirkning af finansloven for 2019 samt obligatorisk opsparing
Antal fuldtidspersoner, 2025
Finansloven for 2019
1 Øget rådighedsbeløb for pensionister

a)

Løft af folkepension i 2019 med ekstra 0,2 pct.

0

Midlertidig forhøjelse på 15.000 kr. af indkomstgrænserne for aftrapning af den personlige
tillægsprocent og pensionstillægget

-50

2 Øget tilskyndelse til beskæftigelse for pensionister og evt. ikke-pensioneret ægtefæla)
le/samlever
Fradrag for arbejdsindkomst forhøjes fra 60.000 kr. til 100.000 kr.

0

Ny skattefri seniorpræmie på 30.000 kr.

550

Forhøjelse af indkomstgrænse for en ikke-pensioneret ægtefælles indkomst i forbindelse med
aftrapning af pension for folkepensionister og førtidspensionister
3 SU - forhøjelse af fribeløb

50

b)

150-200

4 Skatte- og afgiftsinitiativer i alt

100

I alt (1-4)

800-850

Aftale om ny regulering af folkepensionen og indførelse af obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere
5 Obligatorisk opsparing for overførselsmodtagere c)
I alt inkl. obligatorisk opsparing (1-5)

500
1.300-1.350

Anm.: Arbejdsudbudsvirkningerne af afrundet til nærmeste 50 personer. Summen af de enkelte delelementer kan
afvige fra totalen pga. afrunding.
a)
Den strukturelle arbejdsudbudsvirkning af pensionsinitativer vedr. forbedret rådighedsbeløb for pensionister
og fastholdelse af seniorer på arbejdsmarkedet som følge af Aftale om finansloven for 2019 er opgjort for 2025.
b)
Der er taget udgangspunkt i forudsætninger svarende til i SU-udspillet Et stærkere Danmark – et mere
robust SU-system.
c)
Virkningen af obligatorisk opsparing er opgjort i 2025 og er set i forhold til grundforløbet for de
mellemfristede fremskrivninger set i sammenhæng med ophør af fradrag til satspuljen.
Kilde: Egne beregninger.
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Arbejdsudbudsvirkningen inkl. virkningen af den obligatoriske opsparing svarer
således til den samlede arbejdsudbudsvirkning som følge af Aftale om Lavere skat på
arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger (marts 2018), der er opgjort til
ca. 1.350 personer, jf. den økonomiske analyse Reformer har styrket dansk økonomi
(november 2018).
Det bemærkes, at enkelte af tiltagene (forhøjelse af fribeløb for SU-modtagere
samt skatte-og afgiftsinitiativer) indgik på regeringens finanslovforslag (FFL19),
hvilket således alt andet lige reducerer virkningen af arbejdsudbuddet marginalt,
hvis der sammenholdes med FFL19. Dog bemærkes det, at afgiftsændringerne
ikke var konkretiseret i august. I opgørelsen af regeringens vækstmålsætning vil
der fremgå en samlet virkning fra FL19 svarende til de 1.300-1.350 personer.

