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Fordelingsmæssige konsekvenser

De fordelingsmæssige konsekvenser af initiativerne i reformpakken Hurtigere i job, 
et stærkere arbejdsmarked, investeringer i fremtiden og innovative virksomheder er nedenfor 
opdelt i tre kategorier: 1) Initiativer, der har direkte virkning på de disponible ind-
komster, 2) initiativer, der vedrører forbrugsafgifter opgjort som ækvivalent virk-
ning på disponibel indkomst, 3) initiativer, der er målrettet erhvervslivet, og som 
nedvæltes i de disponible indkomster.

Som det fremgår øges Gini-koefficienten isoleret set med 0,11 pct. point i 2030, jf. 
tabel 1.

Tabel 1 
Fordelingsvirkninger, 2030

Gini
Initiativer med direkte virkning på disponibel indkomst Pct.-point

Afskaffelse af modregning af partners arbejdsindkomst i førtids-, senior- og folkepension 0,04
Afskaffelse af modregning af egen arbejdsindtægt i folkepension og førtidspension på gam-
mel ordning 0,03

Afskaffelse af grøn check for ikke-pensionister 0,05

Grøn check til børn fastholdes og forhøjes til 240 kr. -0,01

Initiativer på dimittendområdet 0,01
Beskæftigelsestillæg i de første tre måneder af dagpengeperioden -0,01
Ændring af dagpengereglerne for tekniske belægninger i den måned et a-kassemedlem til-
melder eller afmelder sig jobcenteret 0,00

Forhøjet fradrag for fagforeningskontingent 0,00

Forhøjet fribeløb til studerende på SU -0,01
Forhøjelse af beskæftigelsesfradrag* 0,03

Direkte virkning, i alt 0,14

Initiativer vedr. forbrugsafgifter
Nedsættelse af den alm. elafgift med 17 øre/kWh i 2030 -0,03**

Initiativer målrettet erhvervslivet

Afskrivningssatsen på ejendomme nedsættes fra 4 til 3 pct. 0,00

Samlet virkning (inkl. ækvivalent virkning af ændring af elafgift) 0,11

Anm.: Familieækvivaleret disponibel indkomst. Initiativet målrettet erhvervslivet antages beregningsteknisk at blive 
nedvæltet i lønningerne i bred forstand og er dermed fordelingsmæssigt neutrale (overførsler og lønninger 
påvirkes symmetrisk).

Note: *) 700 mio. kr. af den samlede finansiering på 1,2 mia. kr. er betinget af, at der besluttes konkret finansiering.  
 **) Afgifter indgår ikke i den disponible indkomst og har derfor ikke betydning for indkomstforskellene. 
Fordelingsvirkningerne af de marginale ændringer i afgiftsbetalingen er derfor efter sædvanlig praksis 
indregnet som en ækvivalent ændring i disponibel indkomst, idet der ses bort fra de samlede forbrugsafgifter. 

Kilde: Egne beregninger.
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