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Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 29 (alm. del) af 26. august 
2019 stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen (V)  

Spørgsmål 

Vil ministeren redegøre for, hvor meget arbejdsudbuddet skal øges for at øge rå-

derummet med 10 mia. kr. i 2025? 

 

Svar 

Det bemærkes indledningsvist, at regeringen ikke har tilkendegivet, at højere 

strukturel beskæftigelse skal styrke de offentlige finanser med 10 mia. kr. i 2025.  

Af Politisk forståelse mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten frem-

går det således, at ”En ny regering vil … have som mål, at der tilvejebringes ny fi-
nansiering på op imod 10 mia. kr. i 2025 for at kunne nå målene om, at investere i 

børns opvækst, uddannelse og opkvalificering, bekæmpe fattigdom og reducere 

ulighed, samt sikre gode rammevilkår for dansk erhvervsliv”. Regeringen vil lø-
bende fremlægge sine politiske prioriteringer og finansieringstiltag, herunder i for-

bindelse med de årlige finanslove mv.  

 

Hvis der tages udgangspunkt i det hypotetiske scenarie angivet af spørger, bemær-

kes det indledningsvist, at virkningen på de offentlige finanser af tiltag, der øger 

den strukturelle beskæftigelse (arbejdsudbud), vil afhænge af de konkrete tiltag, 

herunder hvilke grupper, der berøres af tiltagene.  

 

Hvis en person på indkomstoverførsel kommer i beskæftigelse, vil der overordnet 

set være to effekter på de offentlige finanser. Dels vil en højere indkomst i be-

skæftigelse øge de offentlige indtægter fra skatter og afgifter, og dels reduceres de 

offentlige udgifter til indkomstoverførsler. Størrelsen af effekterne vil både af-

hænge af lønnen i beskæftigelse og af størrelsen af den forudgående indkomst-

overførsel. Som en tommelfingerregel vil de offentlige finanser styrkes i størrelses-

ordenen 325.000 kr. i 2020-niveau, hvis en person går fra ledighed til fuldtidsbe-

skæftigelse. Hvis de offentlige finanser – og dermed implicit råderummet jf. 

spørgsmålet – skal styrkes med 10 mia. kr., vil det vurderet på baggrund af tom-

melfingerreglen kræve, at den strukturelle beskæftigelse øges med ca. 31.000 per-

soner. 
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Med venlig hilsen 

 

Nicolai Wammen 

Finansminister 
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