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Folketingets Finansudvalg 

Christiansborg 11. december 2015 

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 113 (Alm. del) af 7. 
september 2015 stillet efter ønske fra Joachim B. Olsen (LA) – 
supplerende besvarelse 

Spørgsmål 

Vil ministeren opgøre den samlede effekt på den strukturelle beskæftigelse (i 2020 

og på lang sigt) af Thorning-regeringens reformer vedtaget i perioden september 

2011 – juni 2015? 

 

Svar 

Dette er en supplerende besvarelse til svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 113 (Alm. 

del) af 7. september 2015 stillet efter ønske fra Joachim B. Olsen (LA) dateret 5. oktober 

2015. Svaret indeholder desværre to fejl, som Finansministeriet skal beklage.  

 

Fejlene vedrører effekterne på den strukturelle beskæftigelse på langt sigt af Reform 

af førtidspension og fleksjob, 2012 og Aftale om reform af kontanthjælpssystemet, 2013. I 

tabel 1 er vist effekterne af de reformer, der er spurgt til i Finansudvalgets spørgsmål 

nr. 113. I parentes er angivet de oprindelige og forkerte effekter. 

 

 

 

Tabel 1 

Effekt på beskæftigelse af reformer aftalt under Thorning-regeringen (1.000 fuldtidspersoner) 

 2020 Langt sigt 

Skatteaftale 2012 11 16 

Reform af førtidspension og fleksjob 5 12(5) 

SU-reform 6 6 

Kontanthjælpsreform 3 7(3) 

Refusionsomlægning 3 3 

Andre tiltag 3 3 

I alt 31 47(36) 
 

 
 
Anm.: Tallene i parentes er de oprindelige og forkerte effekter. ”Andre tiltag” indeholder blandt andet effekten af 

skattenedsættelsen i Vækstplan DK, sygedagpengereformen, samt reform af beskæftigelsesindsatsen, mv. 

Tilbagetrækningsreformen blev aftalt under Regeringen Lars Løkke Rasmussen, men vedtaget under 

Thorning-regeringen. 

Kilde: Egne beregninger. 
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Det skal bemærkes, at effekterne af kontanthjælpsreformen både i 2020 og på 

langt sigt er inklusive de ændringer af kontanthjælpsreformen, der blev aftalt i 

forbindelse med finanslovsaftalen for 2015.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Claus Hjort Frederiksen 

Finansminister 
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