
Faktaark 21. januar 2022

Overordnede økonomiske virkninger af reformpakken Hurtigere i 
job, et stærkere arbejdsmarked, investeringer i fremtiden og 
innovative virksomheder

Tiltagene i reformpakken Hurtigere i job, et stærkere arbejdsmarked, investeringer i fremti-
den og innovative virksomheder vurderes at øge den strukturelle beskæftigelse med ca. 
12.000 fultidspersoner i 2025 og 2030, jf. tabel 1.

Tiltagene vil også bidrage konkret til at øge den skønnede strukturelle beskæfti-
gelse allerede i de første år. Hertil kommer, at en ny midlertidig beløbsordning 
forventes at bidrage yderligere til arbejdsudbuddet i de nærmestkommende år.

Tiltagene i reformpakken vurderes endvidere at øge strukturelt BNP med ca. 0,7 
pct. i 2030, jf. tabel 2.

Tabel 1
Virkning på strukturel beskæftigelse

Fuldtidspersoner 2025 2030
Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked1) 11.600 11.700
Stærke og innovative virksomheder1),2) 400 550

Virkning i alt 12.000 12.250

En ny midlertidig supplerende beløbsordning Positivt b idrag i 2022 og i en ef-
terfølgende årrække

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. I 2030 er der 
korrigeret for midlertidige effekter i året, som afspejler indekseringen af folkepensionsalderen.

1) Forhøjelsen af det maksimale beskæftigelsesfradrag er finansieret delvist i Hurtigere i job og et stærkere 
arbejdsmarked (0,5 mia. kr. i 2030) og delvist af saneringen af erhvervsstøtten i Stærke og innovative virksomheder 
(0,7 mia. kr. i 2030). Virkningen på den strukturelle beskæftigelse er fordelt herefter i tabellen. 

2) Kan indregnes konkret i de økonomiske fremskrivninger mv., når den konkrete finansiering fra 
erhvervsstøttesanering tilvejebringes, og tiltagene således kan udmøntes konkret. 

Kilde: Egne beregninger.

Tabel 2
Virkning på strukturelt BNP

2025 2030
Virkning på strukturelt BNP, mia. kr. 11¾ 17½

- Heraf Automatisk erhvervsrapportering -1) 6

- Heraf øvrige tiltag 11¾ 11½

Virkning på strukturelt BNP, pct. af strukturelt BNP 0,5 0,7
- Heraf Automatisk erhvervsrapportering -1) 0,2

- Heraf øvrige tiltag 0,5 0,5

1) Den strukturelle BNP-effekt af initiativet om automatisk erhvervsrapportering afspejler effekten ved fuld 
implementering. Da initiativet først forventes fuld implementeret i 2026, opgøres effekten ikke i 2025. 

Anm.: I den samlede virkning på strukturelt BNP indgår virkningen af initiativer i Stærke og innovative virksomheder, 
som først kan indregnes konkret i de økonomiske fremskrivninger mv., når den konkrete finansiering fra 
erhvervsstøttesanering tilvejebringes, og tiltagene således kan udmøntes konkret.

Kilde: Egne beregninger.



Side 2 af 2

Fordelingsvirkningerne af reformpakken svarer til en forøgelse af indkomstfor-
skellene målt ved Gini-koefficienten på 0,11 pct.-point ved fuldt indfasede regler i 
2030, hvis reduktionen i elafgifterne betragtes som en tilsvarende forøgelse af ind-
komsterne, jf. tabel 3.

Tabel 2
Virkning på indkomstforskellene ved fuldt indfasede regler i 2030

Gini-koefficient

Pct.-point

Initiativer med direkte virkning på disponibel indkomst1) 0,14
Initiativer vedr. forbrugsafgifter (nedsættelse af den alm. elafgift med 17 
øre/kWh i 2030) -0,032)

Samlede fordelingsvirkninger (inkl. ækvivalent virkning af elafgift) 0,11

Anm.: Forbrugsudgifter indgår ikke i disponibel indkomst og har derfor ikke betydning for indkomstforskellene. 
Enkeltelementer er opgjort isoleret.

1) Indregner virkningen af forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag, hvoraf 700 mio. kr. af den 
samlede finansiering på 1,2 mia. kr. er betinget af, at der besluttes konkret finansiering. 

2) 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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