
 
 

Faktaark  26. september 2022 
   

  

Økonomisk virkning af Danmark kan mere III 

Med reformudspillet Danmark kan mere III vil regeringen frigøre 4,5 mia. kr. frem 
mod 2030 til nye investeringer i velfærd og uddannelse. Der lægges blandt andet 
op til, at regeringen indgår en aftale med KL om, at kommunerne skal frigøre 2,5 
mia. kr. årligt på administration. De frigjorte midler fastholdes i kommunerne og 
omprioriteres til borgernær velfærd. Derudover foreslås en ny uddannelsesstruktur 
på kandidatuddannelserne, som vil frigøre 2,0 mia. kr. årligt fra 2030. De frigjorte 
midler føres tilbage til uddannelses- og undervisningsområdet og geninvesteres i 
bedre kvalitet.  

Herudover afsættes midler til afbureaukratiserings- og rekrutteringstiltag, som fi-
nansieres af reserve afsat i forbindelse med finansloven for 2020 og 2022.  

 
 
 

  

Tabel 1 
Provenuvirkning efter tilbageløb og adfærd af Danmark kan mere III  

Mia. kr., 2023-niveau  2030 Varigt 
Uddannelser med højere kvalitet1   
Initiativer -1,8 -2,0 

Højere taxameter til 1-årige kandidater -0,3 -0,3 

Højere taxameter til udvalgte bachelor- og 2-årige kandidatuddannelser -0,4 -0,4 

Øvrige investeringer på universitetsområdet2 -0,1 -0,3 

Investering i velfærdsuddannelser -0,3 -0,3 

Uudmøntet ramme til uddannelse -0,7 -0,7 

Finansiering 2,0 2,0 

Ny uddannelsesstruktur på kandidatuddannelserne  2,0 2,0 

- Heraf taxameterudgifter og SU-udgifter 0,8 0,8 

- Heraf arbejdsudbudsvirkning 1,2 1,2 

Slip velfærden fri   
Initiativer -0,3 -0,3 
Finansiering (FL-reserve) 0,3 0,3 
Balance  0,2 0,0 

 

 
Anm.: Der er afrundet til nærmeste 100 mio. kr. Pga. afrunding kan balancen afvige fra summen af de enkelte 

initiativer. 1) I 2029 er der et balanceunderskud på 0,2 mia. kr. i Uddannelser med højere kvalitet, mens der er et 
tilsvarende overskud i 2030, således at reformøkonomien samlet set balancerer over de to år. 2) Øvrige 
investeringer på universitetsområdet omfatte højere taxameter til erhvervskandidaterne, øget brug af 
efteruddannelse på de ordinære kandidatuddannelser og i VVEU, opkvalificering af undervisere, nyt 
optagelsessystem til kandidatuddannelserne og en styrket vejledningsindsats. 

Kilde: Egne beregninger 



 Side 2 af 2 

Reformudspillet øger samlet set den strukturelle beskæftigelse med ca. 6.100 fuld-
tidspersoner i 2030, jf. tabel 2. 

 

Tabel 2 
Virkning på strukturel beskæftigelse af Danmark kan mere III 

Fuldtidspersoner 2030 

Uddannelser med højere kvalitet 6.100 

Slip velfærden fri - 

I alt 6.100 

 

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