
 
 

Faktaark  7. september 2021 
   

  

Overordnede økonomiske virkninger af Danmark kan mere I 

Reformudspillet Danmark kan mere I har det klare mål at få flere i arbejde. Samlet 
set vurderes udspillet at øge den strukturelle beskæftigelse med ca. 10.500 fuldtids-
personer i 2025 og 2030, jf. tabel 1.  

 
Det svarer overordnet til, at den samlede stigning i den strukturelle beskæftigelse 
frem mod 2025 øges fra godt 60.000 personer til godt 70.000 personer, jf. figur 1. 

Tabel 1 
Virkning på strukturel beskæftigelse af Danmark kan mere I 

Fuldtidspersoner 2025 2030 

Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked1) 7.500 7.750 

37 timer – en ny arbejdslogik 250 250 

Flere i arbejde og billigere grøn el 2.450 2.200 

Stærke og innovative virksomheder 150 150 

Virkning i alt 10.400 10.350 

Virkning i alt korrigeret for midlertidige udsving vedr. forhøjet seniorpræmie i 20302) 10.400 10.500 

 

 

) 
) 

Anm.: Virkningen på strukturel beskæftigelse er afrundet til nærmeste hele antal 50 fuldtidspersoner. Pga. afrunding 
stemmer virkningen i alt ikke nødvendigvis overens med summen af de enkelte initiativer. 

1 Inkluderer virkningen af forslaget om permanentgørelse af uddannelsesløft med 110 pct. dagpenge.  
2 Forhøjelsen af seniorpræmien har en generel effekt på ca. 400 fuldtidspersoner om året frem mod 2030. I 

2030 forhøjes folkepensionsalderen fra 67 til 68 år, og dermed øges aldrene for seniorpræmieoptjeningen, 
som er første og andet år efter folkepensionsalderen. Denne forskydning fører rent mekanisk til, at der er 
færre personer i 2030, som kan optjene 1. års-præmien, og dermed bliver beskæftigelseseffekten og provenu-
effekten midlertidigt lavere i 2030. Den midlertidige effekt i 2030 vil være på 250 fuldtidspersoner, mens den 
generelle virkning af forslaget (dvs. når folkepensionsalderen er uændret) er ca. 400 fuldtidspersoner årligt. 

Kilde: Egne beregninger. 

Figur 1 
Vækst i strukturel beskæftigelse i 2021-2025 i grundforløb og med Danmark kan mere I 
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Anm.: Væksten i strukturel beskæftigelse med Danmark kan mere I angiver den samlede stigning i 2021-2025 i 

grundforløbet inkl. virkningen af Danmark kan mere I i fuldtidspersoner. 
Kilde: Opdateret 2025-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2025, august 2021 og egne beregninger. 



 Side 2 af 2 

Reformudspillet vurderes endvidere at øge strukturelt BNP med ca. 0,4 pct. i 2025 
og 2030, jf. tabel 2. 

 
Fordelingsvirkningerne af det samlede udspil til Danmark kan mere I svarer til en 
reduktion af indkomstforskellene målt ved Gini-koefficienten på 0,03 pct.-point 
ved fuldt indfasede regler i 2030, hvis reduktionen i elafgifterne betragtes som en 
tilsvarende forøgelse af indkomsterne, jf. tabel 3.  

 

Tabel 2 
Virkning på strukturelt BNP af Danmark kan mere I 

 2025 2030 

Virkning på strukturelt BNP, mia. kr. 10½  10  

Virkning på strukturelt BNP, pct. af strukturelt BNP 0,4 0,4 

 
Kilde: Egne beregninger. 

Tabel 3 
Virkning på indkomstforskellene ved fuldt indfasede regler i 2030 

 Gini-koefficient 

Pct.-point  

Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked  

Initiativer med direkte virkning på disponibel indkomst 0,02 

  

Flere i arbejde og billigere grøn el  

Initiativer med direkte virkning på disponibel indkomst -0,01 

Initiativer vedr. forbrugsafgifter  -0,041) 

  

Samlet direkte virkning på disponibel indkomst 0,01 

Samlet ækvivalent virkning af ændring i forbrugsafgifter  -0,04 

  

Samlede fordelingsvirkninger (inkl. ækvivalent virkning af elafgift) -0,03 

 

 

) 

Anm.: Forbrugsudgifter, herunder a-kassekontingent indgår ikke i disponibel indkomst og har derfor ikke betydning 
for indkomstforskellene. Ændringen i betaling af a-kassekontingent er indregnet som ækvivalent ændring i 
disponibel indkomst. Enkeltelementer er opgjort isoleret og summer ikke til total som følge af afrunding. 

1 Afgifter indgår ikke i den disponible indkomst og har derfor ikke betydning for indkomstforskellene. 
Fordelingsvirkningerne af de marginale ændringer i afgiftsbetalingen er derfor illustrativt indregnet som en 
ækvivalent ændring i disponibel indkomst, idet der ses bort fra de samlede forbrugsafgifter. 

Kilde: Egne beregninger.  
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