Kommissorium for økonomisk ekspertvurdering af genåbning
Coronaepidemien har store konsekvenser for det danske samfund. Risikoen for
smitte har ændret manges hverdag markant, virksomheder har svært ved at få enderne til at mødes, og mange oplever at miste deres job.
Regeringen har sammen med alle Folketingets partier og arbejdsmarkedets parter
spændt et sikkerhedsnet ud under danske arbejdspladser og virksomheder, og genåbningen af Danmark er påbegyndt.
Tiltagene for at bremse coronasmitten er uden fortilfælde i nyere tid. Danmark
har påbegyndt genåbningen tidligere end mange andre lande, hvorfor der også er
beskedne erfaringer at hente fra sammenlignelige lande. Erfaringsgrundlaget for at
træffe beslutning om en genåbning er derfor sparsomt.
Det er vigtigt, at regeringen og Folketingets partier har det bedst mulige beslutningsgrundlag for at træffe beslutning om en genåbning fase 2 samt den foreløbige plan for den videre genåbning – og at offentligheden har indsigt heri. Regeringen beder derfor tre økonomiske eksperter om at forholde sig til og vurdere aktuelle sundhedsmæssige initiativer mod coronaepidemien ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv i bred forstand, der også omfatter fx konsekvenser i forhold til
beskæftigelse og uddannelse, til brug for forhandlingerne om genåbningen af Danmark.
Eksperterne skal forholde sig til og vurdere hvert af de aktuelle initiativer mod coronaepidemien ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv sat i relation til deres
sundhedsmæssige betydning. Eksperterne kan herudover, hvor de finder det relevant, definere alternative versioner af de gældende restriktioner – som fx målretter
eller delvist ophæver dem – og vurdere den økonomiske betydning heraf. Dette
for at kunne pege på alternativer, som kan minimere de negative samfundsvirkninger i tilfælde, hvor en fuldstændig ophævelse af restriktionen ikke kan anbefales
sundhedsmæssigt.
Vurderingerne kan så kobles med den overordnede kvalitative risikovurdering ud
fra et sundhedsmæssigt perspektiv, som SSI har lavet udkast til. Det samlede materiale vil dermed udgøre en åben, uvildig vurdering, der kobler økonomi og sundhed.
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Ekspertgruppen består af følgende tre eksperter:
•
•
•

Professor Torben M. Andersen (formand)
Professor Michael Svarer
Professor Philipp Schröder

Ekspertgruppen skal på baggrund af de tilgængelige indikatorer vurdere den samfundsøkonomiske betydning af de forskellige restriktioner. Hvor det ikke er muligt at komme med en kvantitativ vurdering, kan der suppleres med kvalitative betragtninger.
De tre eksperter afslutter og offentliggør deres arbejde d. 6. maj 2020. Eksperternes vurdering vil indgå i forhandlingerne om en strategi for videre genåbningen af
det danske samfund.
Ekspertgruppen arbejder uafhængigt på grundlag af dette kommissorium, men vil
få adgang til de materialer og bestillinger, som oversendes til SSI, og de beregninger og vurderinger, som SSI leverer og tidligere har leveret i forløbet. Ekspertgruppen vil endvidere få adgang til de vurderinger, Finansministeriet og Erhvervsministeriet udarbejder af de samfundsøkonomiske konsekvenser. Ekspertgruppen
sekretariatsbetjenes af Finansministeriet, Erhvervsministeriet og Sundheds- og Ældreministeriet. Øvrige ministerier inddrages efter behov.

