
Faktaark 21. januar 2022

Virkning på strukturel beskæftigelse af reformpakken Hurtigere i 
job, et stærkere arbejdsmarked, investeringer i fremtiden og inno-
vative 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 beskæftigelse allerede i de første år. Hertil 
kommer, at en ny midlertidig beløbsordning forventes at bidrage yderligere til ar-
bejdsudbuddet i de nærmestkommende år.

Tabel 1
Virkning på strukturel beskæftigelse i 2025 og 2030

Fuldtidspersoner 2025 2030
Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked 11.600 11.700
Nyuddannede dimittender hurtigere i job, heraf: 7.950 8.200
Reduktion af dimittendsatserne 4.900 4.900
Forkortelse af dagpengeperioden for dimittenddagpengemodtagere 3.750 4.150
Krav om dansk sprogkundskab eller beskæftigelse for dimittenddagpenge 750 800
Samspilseffekter mellem dimittendtiltag -1.750 -1.900
Forhøjelse af fribeløbet for SU 300 300
Investering i dagpengene, heraf: -750 -750
Beskæftigelsestillæg i de første 3 måneder af dagpengeperioden -750 -750
Ændring af dagpengereglerne for tekniske belægninger 0 0
Flere i arbejde og nedsat elafgift, heraf: 4.450 4.250
Afskaffelse af modregning af partners arbejdsindkomst i førtids- senior- og folkepen-
sion1) 1.650 1.650

Afskaffelse af modregning af egen arbejdsindtægt i folkepension mv.1),2) 1.050 1.050
Afskrivningssatsen på ejendomme nedsættes fra 4 til 3 pct. -50 -50
Midlertidig jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere - -
Afskaffelse af den grønne check for ikke-pensionister 1.450 1.250
Grøn check til børn fastholdes og forhøjes til 240 kr. -150 -150
Lempelse af elafgiften 0 0
Forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag3) 550 550

Stærke og innovative virksomheder4) 400 550
Permanent forhøjet fradrag for forskning og udvikling på 130 pct. 100 100
Permanent uddannelsesløft med 110 pct. i dagpenge -450 -350
Forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag3) 750 750

Samlet virkning 12.000 12.250

Memo: En ny midlertidig supplerende beløbsordning Positivt bidrag i 2022 og i 
en efterfølgende årrække

1) Det bemærkes, at der er usikkerhed forbundet med opgørelsesgrundlaget. De skønnede virkninger af 
ændrede modregningsregler for arbejdsindkomst i den sociale pension vil muligvis blive justeret, når det 
bliver muligt at opgøre det på baggrund af det regnesetup, som er under udarbejdelse i forbindelse med 
arbejdet i Kommission om tilbagetrækning og nedslidning. I forhold til virkningen på arbejdsudbuddet kan et nyt 
datagrundlag trække i retning af en lavere positiv virkning på arbejdsudbuddene af tiltagene.  

2) I 2030 er der korrigeret for midlertidige effekter i året, som afspejler indekseringen af folkepensionsalderen. 
3) Kan indregnes konkret i de økonomiske fremskrivninger mv., når den konkrete finansiering fra 

erhvervsstøttesanering tilvejebringes, og tiltagene således kan udmøntes konkret.  
4) 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. 

Anm.: Virkningen på strukturel beskæftigelse er afrundet til nærmeste hele antal 50 fuldtidspersoner.
Kilde: Egne beregninger.
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