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Spørgsmål 

Ministeren bedes oplyse, hvordan regeringens samlede reformudspil forventes at påvirke 

uligheden, hvis de gennemføres fuldt ud. Beregningen bedes foretages på baggrund af re-

geringens udspil ”Sammen forlænger vi opsvinget – Jobreformens fase II” (når der ses 

bort fra forslaget om at sænke registreringsafgiften) og ”Sammen om fremtidens virksom-

heder” samt med den samme beregningstekniske justering af overførselsområdet, der er 

anvendt i forbindelse med beregningerne i ”2025-forløb og reformudspil” og som øger 

arbejdsudbuddet med ca. 7.000 personer og giver et provenu på 5,25 mia. kr. årligt. Rede-

gørelsen bedes opgjort for udviklingen i den disponible indkomst – både i kroner og pct. 

– fordelt på deciler samt effekten på gini-koefficienten. 

 

Svar 

Med hensyn til en opgørelse af de skønnede fordelingsvirkninger af regeringens udspil 

”Sammen forlænger vi opsvinget – Jobreformens fase II” (ekskl. forslaget om en nedsættelse af re-

gistreringsafgiften) og ”Sammen om fremtidens virksomheder – erhvervs- og iværksætterudspil” hen-

vises til svaret på SAU alm. del – spørgsmål nr. 6 af 4. oktober 2017 (folketingsåret 2017-

18). 

 

Det bemærkes, at regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre den 12. november 

2017 indgik en aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer, der blandt andet omfatter en 

styrkelse af iværksætter- og aktiekulturen, en grænsehandelspakke og afgiftssanering. Initi-

ativerne i regeringens udspil ”Sammen om fremtidens virksomheder – erhvervs- og iværksætterud-

spil” er således ikke længere aktuelle. 

 

Med hensyn til en opgørelse af fordelingsvirkningerne af den beregningstekniske justering 

af overførselsområdet, der er anvendt i forbindelse med beregningerne i ”2025-forløb og 

reformudspil”, henvises til svarene på Finansudvalgets spørgsmål nr. 67 og 68 (L 216) af 

26. september 2017 (folketingsåret 2016-17). 


