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Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 11 (Alm. del – §) af 9. 
oktober 2012 stillet efter ønske fra Peter Christensen (V)

Spørgsmål
Ministeren bedes oversende en opgørelse over de reformer siden 2001, der
mærkbart øger arbejdsudbuddet, og herunder opgøre, hvor meget hver enkelt
reform øger arbejdsudbuddet, samt hvilke partier der var en del af den politiske
aftale om reformen.

Svar
Der er foretaget en opgørelse af større reformer og aftaler siden 2001, som øger 
arbejdsudbuddet. Det bemærkes, at der i vurderingen af reformernes virkning er 
taget udgangspunkt i de vurderinger, der lå til grund på aftaletidspunktet. Aftale-
partierne er anført i parentes.

 Aftalen om Flere i arbejde fra 2002 (V, S, RV, SF, K, Kr. F.) skønnes at øge 
den strukturelle beskæftigelse med 10.000 fuldtidspersoner.

 Forårspakken fra 2004 (V, DF, K) skønnes at øge arbejdsudbuddet med ca. 
9.700 fuldtidspersoner, hvilket indregner effekten ved øget arbejdstid.

 Aftalen En ny chance til alle fra 2004 (V, DF, K) skønnes at øge den struktu-
relle beskæftigelse med 4.500-7.500 personer.

 Velfærdsaftalen fra 2006 (V, S, DF, RV, K) blev i forbindelse med aftalens 
indgåelse skønnet at øge beskæftigelsen med ca. 110.000 personer i 2025 og 
ca. 125.000 personer i 20401.

 Lavere skat på arbejde fra 2007 (V, DF, K) skønnes at øge arbejdsudbuddet 
med ca. 7.600 fuldtidspersoner, hvilket indregner effekten ved øget arbejdstid.

 Jobplanen fra 2008 (V, DF, RV, K, NA) skønnes at øge beskæftigelsen med 
knap 7.000 helårspersoner. Hertil kommer den positive virkning af øget inter-
national rekruttering.

1 Den virkning, som kan henføres til tilbagetrækningselementerne af reformen, blev ved reformens vedtagelse skønnet til 
96.000 personer i 2040. Den skønnede virkning af aftalens tilbagetrækningsdel er i dag opjusteret til ca. 220.000 personer, 
hvilket primært skyldes, at forventningen til levetiden siden er blevet opjusteret markant ifølge Danmarks Statistiks og 
DREAMs befolkningsprognoser.
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 Aftale om nedbringelse af sygefraværet fra 2008 (V, DF, RV, K, NA) skønnes 
med betydelig usikkerhed at øge den strukturelle beskæftigelse med 4.000 per-
soner.

 Forårspakke 2.0 fra 2009 (V, DF, K) skønnes at øge arbejdsudbuddet med 
omkring 18.300 fuldtidspersoner.

 Genopretningsaftalen fra 2010 (V, DF, K) skønnes at øge arbejdsudbuddet 
med omkring 12.300 fuldtidspersoner inklusive en negativ effekt fra lavere ar-
bejdstid fra skattelementerne i aftalen.

 Aftalen om senere tilbagetrækning fra 2011 (V, DF, RV, K) ventes at øge be-
skæftigelsen med godt 65.000 personer i 2020.

 Skattereformen fra 2012 (S, RV, SF, V, K) skønnes at indebære en forøgelse 
af beskæftigelsen på ca. 15.800 fuldtidspersoner, hvilket indregner effekten 
ved øget arbejdstid.

 Reform af førtidspension og fleksjob fra 2012 (S, RV, SF, V, DF, K, LA) 
skønnes at øge beskæftigelsen med ca. 4.700 fuldtidspersoner i 2020 og ca. 
12.200 fuldtidspersoner på sigt.

Med venlig hilsen

Bjarne Corydon


