
 
 

Faktaark  21. januar 2022 
   

  

Investeringer i kvalitet i uddannelse, grøn omstilling og forskning i 
reformpakken Hurtigere i job, et stærkere arbejdsmarked, 
investeringer i fremtiden og innovative virksomheder 

I reformpakken Hurtigere i job, et stærkere arbejdsmarked, investeringer i fremtiden og inno-
vative virksomheder afsættes i alt i 2030 1,3 mia. kr. til investeringer i uddannelse, 1 
mia. kr. til investeringer i grøn omstilling samt 0,8 mia. kr. til permanentgørelse af 
det forhøjede F&U-fradrag. 

I Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked afsættes en ramme til investeringer i kvali-
tet i uddannelse på ca. 0,4 mia. kr. i 2030, jf. tabel 1. Heraf afsættes 100 mio. kr. år-
ligt i 2024-2029 og 30 mio. kr. årligt derefter til etablering af tre klimaerhvervssko-
ler. 
 
I Stærke og innovative virksomheder afsættes en ramme til nye investeringer i uddan-
nelse på knap 1 mia. kr. årligt. Heraf skal 0,1-0,2 mia. kr. årligt medfinansiere vide-
reførelse af muligheden for uddannelsesløft med 110 pct. af den lediges hidtidige 
dagpengesats på udvalgte erhvervsuddannelser, 60 mio. kr. i 2024 og 200 mio. kr. 
årligt fra 2025 går til at finansiere et løft af velfærdsuddannelser, mens ca. 300 
mio. kr. årligt fra 2023 går til at fastholde takstløftet til humanistiske, samfundsvi-
denskabelige, merkantile og teologiske uddannelser. 
 

 

Tabel 1 
Investeringer i uddannelse, grøn omstilling og forskning mv. i aftalerne under Danmark kan mere I 

 Mio. kr. (2022-priser) 2022 2023 2024 2025 2030 
Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked           
Investeringer i kvalitet i uddannelse 155 0 175 245 385 
- heraf klimaerhvervsskoler 0 0 100 100 30 
- heraf overskydende ramme til investeringer i kvalitet i uddan-

nelser 155 0 75 145 355 

           
Stærke og innovative virksomheder           
Fra erhvervsstøtte til investeringer i uddannelse, forskning 
og grøn omstilling samt forhøjelse af maksimalt beskæfti-
gelsesfradrag, heraf:1) 

- 3.500 3.500 3.500 3.430 

Ramme til investeringer uddannelse - 950 950 945 950 
- heraf permanent uddannelsesløft med 110 pct. i dagpenge 

(nettofinansieringsbehov) - 90 165 160 130 

- udgifter ved tiltaget - 210 295 290 250 
- finansiering fra omprioritering af frie midler i puljen for ud-

dannelsesløft - -125 -130 -130 -120 

- heraf bedre velfærdsuddannelser - -  60 200 200 
- heraf takstløft til humanistiske, samfundsvidenskabelige, mer-

kantile og teologiske uddannelser - 300 295 295 295 

- heraf overskydende ramme til uddannelse - 560 425 285 325 

Permanent forhøjet FoU-fradrag på 130 pct. - 850 850 855 780 
Ramme til grøn omstilling - 1.000 1.000 1.000 1.000 
Forhøjelse af maksimalt beskæftigelsesfradrag - 700 700 700 700 
      
Memo: Forhøjelse af maksimalt beskæftigelsesfradrag i alt - 1.000 995 1.200 1.200 
Memo: Investeringer i uddannelse i alt 155 950 1.125 1.190 1.335 
- heraf til senere udmøntning 155 560 500 430 680 

 

 
1) Tiltag er betinget af, at der besluttes konkret finansiering. 
Kilde: Egne beregninger 
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