
 

 
Finansministeriet · Christiansborg Slotsplads 1 · 1218 København K · T 33 92 33 33 · E fm@fm.dk · www.fm.dk 

Folketingets Finansudvalg 

Christiansborg 29. november 2017 

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 67 (L 216) af 26. 
september 2017 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)  

Spørgsmål 

Ministeren skriver i svaret på FIU alm. del - spørgsmål 558: ”Den konkrete ud-
møntning af de 5¼ mia. kr. fra justeringer af overførselsområdet, som blandt an-

det kan omfatte ændrede optjeningsprincipper eller opholdskrav i ydelsessystemet, 

fastlægges i forbindelse med politiske forhandlinger. Da fordelingsvirkningen vil 

afhænge af, hvordan justeringerne udmøntes, vurderes det ikke muligt på forhånd 

at angive en fordelingsvirkning af disse justeringer af overførselsområdet.” Samti-

dig skriver Finansministeriet i publikationen ”2025-forløb og reformudspil” på 
side 6:  

”Det indregnede finansieringsbidrag fra justeringer i overførselssystemet stiger 
gradvist fra 1¾ mia. kr. i 2018 til 5¼ mia. kr. i 2025. Den konkrete udmøntning, 

som blandt andet kan omfatte ændrede optjeningsprincipper eller opholdskrav i 

ydelsessystemet, udmøntes i forbindelse med politiske forhandlinger. Det er be-

regningsteknisk forudsat, at initiativer på området samlet øger arbejdsudbuddet 

med ca. 7.200 fuldtidspersoner frem mod 2025.” 

Vil ministeren sende en oversigt over, hvordan besparelserne på 5¼ mia. kr. på 

overførselsområdet påvirker den disponible indkomst fordelt på indkomstdeciler 

– i både kroner og pct. – hvis samme beregningstekniske forudsætninger, som der 

er anvendt i forbindelse med beregningerne i ”2025-forløb og reformudspil”, læg-

ges til grund? Ministeren bedes ligeledes opstille resultatet i en figur, på samme 

måde som det er gjort i Figur 2.8 i udspillet ”Sådan forlænger vi opsvinget”. 
 

Svar 

Finansministeriet har anmodet Økonomi- og Indenrigsministeriet om et 

svarbidrag og har modtaget følgende, som jeg henholder mig til: 

 

”Finansministeriet har stillet de beregningstekniske forudsætninger for beregnin-

gerne vedr. besparelser på overførselsområdet i ”2025-forløb og reformudspil” til 
rådighed for Økonomi- og Indenrigsministeriet.  

 

Økonomi- og Indenrigsministeriet har på den baggrund opgjort virkningerne af 

finansieringsbidraget fra overførselsområdet i kr. og i pct. af disponibel indkomst 

opdelt på indkomstdeciler, jf. tabel 1 og figur 1.   
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  Side 2 af 2 

Tabel 1 

Umiddelbar virkning på disponibel indkomst af samme beregningstekniske finansiering af udspillet til Jobreform 

fase II fra overførselsområdet som lagt til grund i ”2025-forløb og reformudspil” opdelt på indkomst, 2025 i 2018-

niveau 

Indkomstdecil Virkning på disponibel indkomst 

 Kr.  Pct. 

1 -1.650 -2,0 

2 -1.160 -0,8 

3 -540 -0,0 

4 -480 -0,0 

5 -430 -0,0 

6 -370 -0,0 

7 -300 -0,0 

8 -230 -0,0 

9 -180 -0,0 

10 -120 -0,0 

Alle -540 -0,2 
 

 Anm.: Samlede fordelingsvirkninger af finansieringselementer, hvor mindreudgifterne kan individualiseres. 

Kilde: Egne beregninger på lovmodellens datagrundlag.  

 
 

Figur 1 

Reduktion i disponibel indkomst som følge af samme beregningstekniske finansiering af udspillet til Jobreform 

fase II fra overførselsområdet som lagt til grund i ”2025-forløb og reformudspil” opdelt på indkomst, 2025 i 2018-

niveau 

 

 
Anm.: Samlede fordelingsvirkninger af finansieringselementer, hvor mindreudgifterne kan individualiseres. 

Kilde: Egne beregninger på lovmodellens datagrundlag. 

 

” 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Kristian Jensen 

Finansminister 
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