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2020 stillet efter ønske fra Søren Egge Rasmussen (EL)  

Spørgsmål 

Vil ministeren oplyse, hvor mange ekstra arbejdspladser, som ophævelsen af an-

lægsloftet forventes at skabe i 2020? 

Svar 

Regeringen, KL og Danske Regioner indgik den 26. marts aftale om en række til-

tag i lyset af COVID-19. Det følger af aftalen, at kommunerne og regionerne i 

2020 ekstraordinært sættes fri af de aftalte anlægslofter. Det betyder, at kommu-

nerne og regionerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel 

skulle være udført i de kommende år, så beskæftigelse kan understøttes her og nu. 

Danske Regioner har tilkendegivet, at regionerne i videst muligt omfang vil søge 

at gennemføre alle øvrige planlagte investeringer under hensyntagen til, at den 

nødvendige hospitalsdrift opretholdes. Samtidig vil regionerne søge at fremrykke 

andre investeringsprojekter, der ikke påvirker hospitalsdriften, og som alligevel 

skulle være udført i de kommende år. 

KL vurderer, at kommunerne på baggrund af aftalen kan fremrykke investeringer 

for op til 2,5 mia. kr. ekskl. moms svarende til ca. 3 mia. kr. inkl. moms som følge 

af ophævelsen af den kommunale anlægsramme i 2020. Aktivitetsvirkningen af at 

fremrykke investeringer for ca. 3 mia. kr. (inkl. moms) i 2020 måles ved de så-

kaldte finanseffekter, der måler finans- og strukturpolitikkens virkning på kapaci-

tetspresset i økonomien. Det skønnes at øge aktiviteten svarende til ca. 1.700 be-

skæftigede i 2020, når det lægges til grund, at det samlede offentlige investerings-

niveau i 2020 øges med 3 mia. kr. inkl. moms.  

Det bemærkes, at ophævelsen af den kommunale anlægsramme i 2020 alene skøn-

nes at have en efterspørgselsvirkning. Den strukturelle beskæftigelse påvirkes såle-

des ikke. 
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