
Faktaark 30. september 2022

Virkning på strukturel beskæftigelse af tiltag siden valget i 2019 

Den strukturelle beskæftigelse er på nuværende tidspunkt skønsmæssigt øget med 
ca. 1.700 fuldtidspersoner i 2030 ved tiltag besluttet siden folketingsvalget i 2019, 
jf. figur 1. Hertil kommer, at udspillet Danmark kan mere III skønnes at øge den 
strukturelle beskæftigelse med yderligere ca. 6.100 fuldtidspersoner i 2030. Det 
svarer tilsammen til ca. 7.800 personer i 2030, jf. tabel 1.  

Hertil kommer de indsatsområder og potentialer, som beskrives i 2030-planen, og 
som potentielt vil kunne hæve beskæftigelsen med yderligere ca. 40.000 personer. 
Derudover bemærkes, at der inden for en kortere årrække vil kunne rekrutteres op 
til 15.000 personer inden for rammen af den supplerende beløbsordning i Aftale 
om styrket rekruttering (juni 2022). 

Til sammenligning blev der i den forrige regeringsperiode 2015-2019 (V og 
VLAK) gennemført tiltag, der tilsammen skønnes at øge den strukturelle beskæfti-
gelse med 4.100 fuldtidspersoner i 2025. 

Figur 1 
Virkning på strukturel beskæftigelse af titlag under nuværende og forrige regeringsperiode 

Anm.: Fsva. forrige regeringsperiode 2015-2019 er virkningen på strukturel beskæftigelse opgjort i 2025. Virkningen 
af tiltag og forslag i indeværende regeringsperiode er opgjort i 2030.  

Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 124 (Alm. del) af 20. januar 2021, Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 410 
(Alm. del) af 4. juli 2022 og Danmark kan mere III. 

Tabel 1 
Virkning på strukturel beskæftigelse af besluttede inititaiver og udspil siden valget i 2019 

Personer 2030 
Besluttede tiltag 1.700 

- heraf aftale om ny ret til tidlig pension1) -9.350

- heraf Danmark kan mere I 12.200 

- heraf øvrige tiltag -1.150

Danmark kan mere III 6.100 
Virkning af besluttede initiativer og udspil siden valget i 2019 7.800 

1) Omfatter også seniorpension. 
Kilde: Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 410 (Alm. del) af 4. juli 2022 og Danmark kan mere III. 
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