
 

 

Faktaark  

Beskæftigelsesudvikling og beskæftigelsesvirkning af aftaler 
om finansloven for 2021, stimuli og grøn genopretning mv.  

 8. december 2020 
Opdateret med aftale om 
grøn skattereform 

Coronakrisen ramte arbejdsmarkedet hårdt i foråret med et brat dyk i beskæftigel-
sen og højere ledighed. Knap 80.000 job forsvandt i 2. kvartal, men der var også 
en stærk fremgang i 3. kvartal på 49.000 personer, jf. figur 1. Dermed er op mod to 
tredjedele af jobtabet fra foråret allerede genvundet igen. 

Siden coronakrisen ramte, er der tilrettelagt en ekspansiv finanspolitik, som bidra-
ger markant til at hjælpe økonomien og arbejdsmarkedet gennem krisen – både 
gennem hjælpepakker og stimuli-tiltag.  

 Figur 1  

Ændring i samlet beskæftigelse (opdelt på kvartaler) 

 
 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Med aftalen om finansloven for 2021 og aftalerne om yderligere stimuli- og 
grønne initiativer mv. bidrager finanspolitikken yderligere til genopretningen af 
dansk økonomi i de kommende år. Initiativerne i aftalerne skønnes med usikker-
hed at styrke beskæftigelsen med omkring 14.500 personer i 2021 og ca. 13.000 
personer i 2022 isoleret set, jf. tabel 1. Virkningen afspejler efterspørgselsvirknin-
gerne af aftaler om finansloven for 2021, stimuli og grøn genopretning, udbetaling 
af resterende to ugers indefrosne feriemidler, eksportpakke og reserve til forlæn-
gelse af hjælpepakker, vejtransport, fordeling af forskningsreserven samt grøn 
skattereform. 

Virkningen i forhold til konjunkturgrundlaget i august, hvor der allerede var for-
udsat en vis beregningsteknisk aktivitetsvirkning af den afsatte krigskasse mv. sva-
rer til omkring 10.500 personer i 2021 og ca. 9.500 personer i 2022.  
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Side 2 af 3 

Den samlede virkning på beskæftigelsen kan ikke mindst tilskrives udbetalingen af 
de resterende indefrosne feriepenge – i forbindelse med Aftale om udbetaling af reste-
rende to ugers indefrosne feriemidler, eksportpakke og reserve til forlængelse af hjælpepakker – 
og vinduet med forhøjet afskrivningsgrundlag for investeringer i 2021 og 2022 i 
Aftale om grøn skattereform. De to initiativer styrker privatforbruget og erhvervsinve-
steringerne og bidrager således til en bred stimulering af økonomien.  

Hertil er der med Aftale om stimuli og grøn genopretning blandt andet prioriteret midler 
til omstillingsindsatser målrettet udvalgte områder af Danmark og brancher, der 
lige nu er særligt hårdt ramt af krisen. De målrettede omstillingsinitiativer vedrører 
blandt andet opkvalificeringsindsatser og uddannelse samt en ramme til SMV'er, 
iværksætteri og vækstteams. Hertil kommer blandt andet påbegyndelsen af arbej-
det med oprensning af de store generationsforureninger, som er del af finansloven 
for 2021, med prioritering af generationsforureningerne ved Himmark Strand, 
Kærgård Klitplantage, det tidligere Grindstedværket, Høfde 42 og Cheminovas 
gamle fabriksgrund. Det understøtter både lokal aktivitet i de nærmest kommende 
år samt at forureninger ikke efterlades til fremtidige generationer.   

I de samlede aftaler er der også afsat midler til en lang række andre initiativer, der 
bidrager til genopretning af den økonomiske aktivitet, understøtter den grønne 
omstilling, digitaliseringsindsatser samt særskilt støtte målrettet oplevelsesøkono-
mien.   

 Tabel 1  

Flerårige beskæftigelsesvirkninger af aftaler om finansloven for 2021, stimuli og grøn genopretning 
mv. 

2021 2022

Flerårig beskæftigelsesvirkning, 1.000 personer

1. Aftaler om finansloven for 2021 samt stimuli og grøn genopretning1 4,5 4,2

2. Aftale om udbetaling af resterende to ugers indefrosne feriemidler, eksportpakke 
og reserve til forlængelse af hjælpepakker 6,5 4,1

Heraf udbetaling af resterende to ugers indefrosne feriemidler 4,7 3,2

3. Aftale om vejtransport 0,2 0,0

4. Aftale om fordeling af forskningsreserven 1,1 0,0

5. Aftale om grøn skattereform 2,2 4,7

Heraf investeringsvindue i 2021 og 2022 med 16 pct. forhøjet afskrivningsgrundlag2 2,1 4,0

Isoleret virkning i alt (1+2+3+4+5) 14,5 12,9

Memo: Nettovirkning ift. forudsat beregningsteknisk virkning i augustvurdering 10,6 9,5
 

 Anm.: De angivne beskæftigelsesvirkninger (efterspørgselsvirkninger) svarer til de isolerede flerårige virkninger af initiativerne i 
aftalerne. Der var allerede beregningsteknisk forudsat en vis virkning af tilsvarende midler i reserven til COVID-19 og 
yderligere stimuli i forbindelse med FFL21 i august samt forhandlingsreserver mv., og nettovirkningen i forhold til den 
allerede forudsatte virkning vil derfor være mindre end den isolerede virkning. De skønnede beskæftigelsesvirkninger er 
behæftet med usikkerhed og usikkerheden er stigende ud i tid. Virkningen af aftale om fordeling af forskningsreserve er 
opdateret ift. faktaark af 6. december pba. konsolideringer af finanseffektvirkningen 1) Opgjort inkl. virkning af natur- og 
biodiversitetspakke mv.  

Kilde: Egne beregninger. 



  
Side 3 af 3 

Beskæftigelsen understøttes også på andre måder af tiltag, der er gennemført, her-
under sammen med arbejdsmarkedet parter. Den midlertidige arbejdsfordelings-
ordning bidrager bl.a. til at holde hånden under manges job. Med ordningen har 
virksomhederne mulighed for at nedsætte medarbejdernes arbejdstid, og medar-
bejderne kan modtage supplerende dagpenge i den periode, hvor de ikke arbejder. 
Der var ca. 5.700 personer på den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning i ok-
tober ligesom der fortsat ydes lønkompensation i virksomheder, der er beordret 
nedlukket af hensyn til smitteudviklingen. 
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