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Folketingets Finansudvalg 

Christiansborg 13. december 2017 

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 62 (Alm. del) af 14. 
november 2017 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)  

Spørgsmål 

Vil ministeren oplyse, hvad råderummet vil være årligt frem mod 2025, som 

følge af Aftale om Erhvervs- og Iværksætterinitiativer, herunder oplyse hvordan 

finansieringen af regeringens skattereform nu hænger sammen?  

 

Svar 

I den opdaterede mellemfristede fremskrivning fra august 2018 blev det finanspo-

litiske råderum beregnet til at udgøre ca. 4¾ mia. kr. i 2018 stigende til ca. 32 mia. 

kr. i 2025, jf. tabel 1. 

 

Med aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer er regeringen sammen med 

Dansk Folkeparti og Radikale Venstre enige om, at finansieringen tilvejebringes 

gennem en forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen, bud-

getforbedring af DSB, delvis disponering af ramme til indførsel af succession til 

fonde, negativ budgetregulering vedrørende offentlig erhvervsfremme, ændring af 

renten ved opkrævning af personers skat og forhøjelse af inddrivelsesrenten samt 

delvis disponering af grøn pulje. Hertil kommer et bidrag fra råderumsfinansie-

ring, som udgør 0-½ mia. kr. i perioden 2018-2025.  

 

Det bemærkes, at regeringen i det oprindelige udspil havde afsat en reserve på 0,8 

mia. kr. til finansiering af erhvervs- og iværksætterinitiativerne. Råderumstrækket i 

den indgåede aftale er således mindre end forudsat i det oprindelige udspil. 

 

Efter aftalen om erhvervs- og iværksætterinitiativer udgør det finanspolitiske råde-

rum til øvrige prioriteringer således ca. 4½ mia. kr. i 2018 stigende til ca. 31½ mia. 

kr. i 2025.  
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  Side 2 af 2 

De igangværende forhandlinger om Jobreformens anden fase, og andre løbende 

politiske prioriteringer i øvrigt, vil skulle finansieres inden for rammerne af det 

resterende finanspolitiske råderum samt via nye finansieringsforslag. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kristian Jensen 

Finansminister 

Tabel 1 

Finanspolitisk råderum efter aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Mia. kr. (2018-priser)         

Råderum i opdateret 2025-fremskrivning, 
august 2017 4¾ 10½ 12¼ 13 18 22½ 28 32 

- Råderumsfinansiering i aftale om erhvervs- og  
  iværksætterinitiativer 0,3  0,0  0,2  0,2  0,2  0,5  0,5  0,5  

Resterende råderum til øvrige prioriteringer 4½ 10½ 12 13 18 22 27¾ 31½ 

  
 
Kilde: Opdateret 2025-forløb, august 2017, aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer og egne beregninger. 
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