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Finansministeren Folketingets Finansudvalg 

Christiansborg 19. december 2014 

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 124 (Alm. del) af 1. 
december 2014  

Spørgsmål 

Vil ministeren sende en oversigt over alle de reformer og øvrige aftaler som f.eks. 

finansloven for 2012 og 2015, der påvirker arbejdsudbuddet, og som er aftalt 

siden foråret 2009, og herunder oplyse deres effekt på arbejdsudbud og BNP i 

2020? Ministeren bedes endvidere oplyse, hvilke partier aftalerne er indgået med. 

 

Svar 

Regeringen besluttede i forbindelse med Vækstplan DK, 2013 at arbejde mere 

systematisk med forskellige forslags BNP-virkning fremadrettet. I årene før 

Vækstplan DK, 2013 var der gennemført en lang række reformer og politikforslag, 

hvis sigte var at øge arbejdsudbuddet og beskæftigelsen på sigt – og dermed også 

strukturelt BNP. Der blev ikke tidligere beregnet BNP-virkninger med samme 

systematik som i dag.   

 

Ved de reformer før Vækstplan DK, 2013, hvor der som et supplement til 

arbejdsudbudsvirkningerne også blev beregnet en BNP-virkning, tager dette svar 

udgangspunkt i de tidligere opgivne effekter. Hvor der ikke tidligere er foretaget 

en beregning af BNP-virkning gives en vurdering af BNP-virkningen på baggrund 

af de oprindeligt vurderede arbejdsudbudsvirkninger. 

 

Der er indgået følgende reformer og aftaler med væsentlig betydning for 

arbejdsudbud og BNP i 2020 siden foråret 2009: 

 

 Aftale om forårspakke 2.0, 2009 (V,K og DF) skønnes at øge arbejdsudbuddet 

med 18.300 personer og BNP med 30 mia. kr. på længere sigt, jf. aftaleteksten. 

 

 Genopretningsaftalen, 2010 (V, K og DF) skønnes at øge arbejdsudbuddet med 

12.300 personer i 2020. Formålet med Genopretningsaftalen, 2010 var at 

konsolidere det offentlige budget. Med udgangspunkt i 

arbejdsudbudsvirkningerne af Genopretningsaftalen, 2010 skønnes BNP-

virkningen til ca. 5 mia. kr. i 2020. 

 

 Aftale om senere tilbagetrækning, 2011 (V, K, DF og RV) skønnes at øge 

arbejdsudbuddet med 65.000 personer i 2020 og BNP med 47 mia. kr. i 2020, 
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jf. aftaleteksten. Det skal dog bemærkes, at for denne reform gælder, at den 

varige virkning er væsentlig mindre end virkningen i 2020. Varigt stiger 

arbejdsudbuddet med 35.000 personer (2040) og den forholdsmæssigt 

opgjorte BNP-virkning kan skønnes til ca. 25 mia. kr. (2040).  

 

 Skattereform, 2012 (S, RV, SF, V og K) skønnes at øge arbejdsudbuddet med 

11.000 personer i 2020 (15.800 personer varigt) og BNP med 8 mia. kr. i 2020. 

 

 Reform af førtidspension og fleksjob, 2012 (S, RV, SF, V, K og LA) skønnes at øge 

arbejdsudbuddet med 4.700 personer i 2020 og BNP med 3 mia. kr. i 2020. 

 

 Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse, 2013 (S, RV, SF, V, K, 

DF, LA) skønnes at øge arbejdsudbuddet med 5.900 personer i 2020 og BNP 

med 3,8 mia. kr. i 2020 

 

 Aftale om reform af kontanthjælpssystemet, 2013 (S, RV, SF, V, K, DF og LA) 

skønnes at øge arbejdsudbuddet med 4.500 personer i 2020 og BNP med 1,7 

mia. kr. i 2020. 

 

 Aftalen om Vækstplan DK (Øvrige elementer), 2013 (S, RV, SF, V, LA og K) 

skønnes at øge arbejdsudbuddet med 1.000 personer i 2020 og BNP med 6 

mia. kr. i 2020. 

 

 Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen, 2014 (S, RV, V, K og DF) skønnes at 

øge arbejdsudbuddet med 800 personer i 2020 og BNP med 0,5 mia. kr. i 

2020.  

 

 Aftale om en vækstpakke, 2014 (S, RV og V med delvis tilslutning fra DF, SF, 

EL og K) skønnes at øge arbejdsudbuddet med 1.300 personer og BNP med 6 

¼ mia. kr. i 2020. 

 

Finanslovsaftalen, 2012 indeholder nedenstående elementer, der påvirker 

arbejdsudbuddet. Der blev ikke foretaget en strukturel BNP-vurdering af 

Finanslovsaftalen, 2012. På baggrund af nedenstående arbejdsudbudseffekter kan 

der skønnes en samlet BNP-virkning på ca. 1 ¾ mia. kr. i 2020. 

  

 Skatte- og afgiftsændringer i aftalerne om Finansloven for 2012 (S, RV, SF og 

EL) skønnes at reducere arbejdsudbuddet med ca. 2.000 personer i 2020. 

 

 Afskaffelse af de særlige lave kontanthjælpsydelser i Finansloven for 2012 (S, 

RV, SF og EL) skønnes at reducere arbejdsudbuddet med 500-1.000 personer 

i 2020. 

 

 Energiaftalen fra 2012 (S, RV, SF, V, DF, EL og K) skønnes at reducere 

arbejdsudbuddet med ca. 500 personer i 2020. 
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Finanslovsaftalen, 2015 (S, RV, SF og EL) indeholder nedenstående elementer, der 

skønnes at reducere arbejdsudbuddet med ca. 1.000 personer i 2020 og BNP med 

0,4 mia. kr. i 2020: 

 

 Afskaffelsen af gensidig forsørgerpligt og øget fradragsret for 

fagforeningskontingent. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Finansministeren 
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