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Dansk økonomi har klaret sig relativt godt gennem 
krisens første fase 
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Genopretning er undervejs, men lang vej ud af krisen 

Hjælpepakker holdt hånden 
under virksomhederne og 
arbejdstagere 

Godt udgangspunkt og aktiv 
finanspolitik bidrager til 
vækst og jobskabelse 

Der er stadig lang vej ud af 
krisen. Stor risiko for, at 
væksten kan blive afsporet 

Før corona 

Genopretning er undervejs
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Investeringer i den økonomiske genopretning har 
allerede rundet… 

+76 mia.
Grøn boligaftale 

Suspendering af kommuner og 
regioners anlægslofter i 2020 

Markant løft af kommuner og regioners 
anlægsramme i 2021 

Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp 
til lærlinge og elever samt virksomheder 

Udbetaling af tre ugers indefrosne feriepenge 

1.000 kr. til alle ydelsesmodtagere 

Højere fradrag for F&U-udgifter 

Klimaaftale for energi og industri mv. 

Aftaler om styrket opkvalificering og 
ekstraordinært løft af ledige
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Betydelig usikkerhed

Stor usikkerhed om den 
kommende udvikling i global 
økonomi. 

Corona præger stadig 
udsigterne.
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DK2025
- en grøn, retfærdig og ansvarlig 
genopretning af dansk økonomi
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Rum til at tackle Corona – ansvarligt 

Strukturel saldo 

2021 2022 2023 2024 2025 

Fastholdt mål 
om strukturel 
balance i 2025Finanspolitisk 

lempelse i 
2021-2024 

Før Corona 
0,4 pct.

-0,5 pct. 
Ny 2025-
ramme 

BNP og beskæftigelse 

BNP-virkning Beskæftigelsesvirkning 

Hjælpepakker mv. 

Udbetaling af feriepenge mv. 

Generel finanspolitik 

+2,4 pct. af BNP 
+46.000 

beskæftigede
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Strukturel beskæftigelse stiger frem mod 2025

2021 2022 2023 2024 2025 

70.000 
personer 

80.000 
personer 

Inkl. ny ret til 
tidlig pension
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Opdateret finanspolitisk råderum – stadig plads til velfærd

28¾ mia. kr.  

22½ mia. kr. 
19½ mia. kr. 

11 mia. kr. 
Råderum Demografisk 

træk 

Fra 2020 til 2025 Fra 2021 til 2025 

Her var vi sidst DK2025 

Penge afsat 
til aftaler om 
klima, bolig, 
AUB mv. 

DK2025

-6¼ mia. kr. 
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Trygt gennem krisen 
i fællesskab
- en grøn, retfærdig og ansvarlig 
genopretning af dansk økonomi 

Regeringens forslag til finanslov for 2021
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Genstart af dansk økonomi og effektiv 
håndtering af sundhedsudfordringer 

Vi skal kunne agere hurtigt i forhold til genopretning af 
økonomien og forøgelse af robustheden mod COVID-19. 

Regeringen vil derfor afsætte 9,2 mia. kr. i 2021 til: 

Genopretning af dansk økonomi 

Håndtering af COVID-19, herunder vaccinationer, styrket 
sundhedsberedskab mv. 

Udmøntningen vil skulle times og doseres rigtigt.
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Klima og miljø

Regeringen indgik i juni klimaaftaler om affald, energi og 
industri og vil i efteråret præsentere nye klimaudspil. 

Samtidig prioriteres det grønne område på finanslovforslaget 
med bl.a.: 

De øremærkede midler til grøn forskning i 2021 overstiger 
det historisk høje niveau for 2020. Ekstraordinært tilskud på 
750 mio. kr. (fra reserven til genstart af dansk økonomi og 
særlige udfordringer afledt af COVID-19) til grøn forskning i 
2021. 

50 mio. kr. årligt i 2021-2024 til natur og biodiversitet, 
herunder udlægning af urørt skov 

Et løft af miljøområdet på i alt ca. 50 mio. kr. i 2021-2024
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Et velfærdssamfund for alle 

Regeringen vil med finanslovforslaget fortsætte med at sætte 
velfærden først. Der afsættes bl.a. 3,2 mia. kr. i 2021 til at løfte 
velfærden: 

2,8 mia. kr. mere i 2021 til kommunal service og 
regionernes udgifter til sundhed 

150 mio. kr. i 2021 stigende til 500 mio. kr. årligt i 2023 og 
2024 til udsatte børn 

200 mio. kr. årligt i 2021 og 2022 til ældreområdet 

Ca. 100 mio. kr. i 2021 og i alt mere end 200 mio. kr. i 
2021-2024 til prioriteter på social-, sundheds- og 
arbejdsmarkedsområdet, udsatte børn, ældre med 
synshandicap og øvrige sundhedsindsatser
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Tryghed og tillid til hinanden 

Det er afgørende, at danskerne har tillid til centrale 
myndigheder. Regeringen vil derfor: 

Afsætte reserver på 2,1 mia. kr. i 2021 stigende til 2,6 mia. 
kr. i 2024 til politiet og anklagemyndigheden. 

Løfte skattevæsenet med 1,3 mia. kr. i 2021, fastholde 
bevillingsniveauet i 2022-2024 samt sikre styrket kontrol og 
regelefterlevelse. 

Styrke kriminalforsorgen med ca. 0,1 mia. kr. i 2021.
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