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Kommissorium for økonomisk ekspertvurdering af udfasning af 
hjælpepakkerne 

14. maj 2020

COVID-19 epidemien har store konsekvenser for det danske samfund. 

Regeringen har sammen med alle Folketingets partier og arbejdsmarkedets parter 
spændt et midlertidigt sikkerhedsnet ud under danske virksomheder og arbejds
pladser i form af en række økonomiske hjælpepakker. Der er samlet prioriteret i 
størrelsesordenen 400 mia. kr. til hjælpepakkerne, herunder i form af både direkte 
tilskud, garantier og likviditetstiltag samt lempeligere vilkår for dagpengemodta
gere og sygedagpengemodtagere. 

Der er gennemført to faser af genåbningen af det danske samfund, og der er præ
senteret en plan for den videre genåbning. 

Det fremgår af aftalen om anden fase af genåbning af Danmark fra 8. maj, at: I af
talen om anden fase af genåbningen har partierne aftalt en drøftelse om udfasningen af de midler
tidige hjælpepakker i takt med den kontrollerede genåbning af økonomien. Regeringen vil på 
baggrund af et oplæg fra en ekspertgruppe invitere til drøftelser herom.  

De midlertidige hjælpepakkerne er en god investering i at holde hånden under 
danske arbejdspladser. Men i takt med at samfundet åbnes, er der behov for at ud
fase de midlertidige hjælpepakker af hensyn til bl.a. at sikre, at de offentlige finan
ser forbliver sunde, og at dansk økonomi fortsat er omstillingsparat. Det vil både 
være meget dyrt for det danske samfund at fortsætte hjælpepakkerne, og det risi
kerer at begrænse dynamikken i dansk erhvervsliv og på det danske arbejdsmar
ked.  

Det er samtidig vigtigt, at afviklingen af hjælpepakkerne ikke står alene. Der kan fx 
være behov for at etablere forskellige målrettede ordninger. 

Regeringen har derfor bedt den nedsatte ekspertgruppe om fortsat at bistå i det vi
dere arbejde med genåbning og udfasning af hjælpepakker.  

Ekspertgruppen er blevet bedt om input vedrørende: 

• Sammensætningen af hjælpepakkerne i Danmark sammenholdt med hjælpe
pakkerne i andre lande, herunder en vurdering af hjælpepakkernes incitamen
ter og effektivitet.

• Modeller for afvikling af hjælpepakkerne, der understøtter job, og at sunde
virksomheder hurtigst muligt igen kan stå på egne ben.



Side 2 af 2

-
-

-

• Mulige målrettede initiativer til fortsat at holde en hånd under specifikke bran
cher, der fortsat er midlertidigt påvirket af restriktioner mv., herunder i for
hold til sæsonrelaterede aktiviteter.  

Ekspertgruppens input skal baseres på et samfundsøkonomisk perspektiv, der 
bl.a. tager højde for effekten på de offentlige finanser på kort og langt sigt og den 
langsigtede effekt på dansk erhvervsliv, danske lønmodtagere og personer uden 
job. 

Ekspertgruppens arbejde sekretariatsbetjenes af Finansministeriet, Erhvervsmini
steriet og Skatteministeriet. Øvrige ministerier kan inddrages efter behov. 

Ekspertgruppen skal offentliggøre sit bidrag den 24. maj 2020.  
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