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Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 296 (Alm. del) af 3. maj 

2021 stillet efter ønske fra Alex Vanopslagh (LA) 

Spørgsmål 

Vil ministeren opgøre den gennemsnitlige effekt på BNP af at 1 person kommer i 

arbejde, og beregne effekten på bnp af, at 1 person kommer i arbejde fra er af føl-

gende ordninger: 

- Kontanthjælp 

- Dagpenge 

- Efterløn 

- Dimittenddagpenge 

- SU 

- Folkepension? 

Svar 

BNP-virkningen af ændringer i beskæftigelsen beregnes med udgangspunkt i den 

løn, der er knyttet til denne beskæftigelse. Eksempelvis skønnes BNP-virkningen 

af en forøgelse af beskæftigelsen, svarende til én ekstra gennemsnitlig 

fuldtidsbeskæftiget, at udgøre ca. 1,1 mio. kr. i 2021-niveau, jf. tabel 1. 

Da der er forskelle i den løn forskellige socioøkonomiske grupper i gennemsnit 

modtager, når de efterfølgende kommer i beskæftigelse, er BNP-virkning ved 

overgang til fuldstidsbeskæftigelse forskellig alt efter personens udgangspunkt. Fx 

skønnes den gennemsnitlige BNP-virkningen for en personer, der overgår fra 

dagpenge til fuldtidsbeskæftigelse til ca. 0,8 mio. kr. i 2021-niveau – svarende til 

ca. 69 pct. af BNP-virkningen for en gennemsnitlig fuldtidsbeskæftiget.  

Den gennemsnitlige BNP-virkninger for de øvrige socioøkonomisk gruppers 

overgang til fuldtidsbeskæftigelse er ligeledes vist i tabel 1, jf. spørgsmålet. Det skal i 

den forbindelse bemærkes, at vurderingen af SU-modtageres BNP-virkning ved 

overgang til beskæftigelse er beregnet med udgangspunt i de personer, der har 

afsluttet en uddannelse året før. For efterlønsmodtagere er beregningen foretaget 

med udgangspunkt i deres gennemsnitsløn året før overgang til efterløn – og for 

folkepensionister er beregningen foretaget ved omregning af den gennemsnitlige 
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timeløn blandt beskæftigede folkepensionister til fuldtidsbeskæftigelse og afspejler 

dermed virkningen af en stigning i antal arbejdstimer blandt folkepensionister 

svarende til én fuldtidsansat. 

 

Med venlig hilsen 

Nicolai Wammen 
Finansminister 

Tabel 1 

BNP-bidrag fra øget beskæftigelse for forskellige persongrupper, 2025 i 2021-niveau  

 Antal Løn BNP 

Relativt til 
fuldtidsbe-

skæfti-
gede 

Persongruppe     

Fuldtidsbeskæftigede 1.774.250 506.290 1.113.840 1,00 

Fuldtidsbeskæftigede topskatteydere 389.060 835.450 1.838.000 1,65 

Fuldtidsbeskæftigede ikke-topskatteydere 1.385.190 413.840 910.440 0,82 

Fuldtidsbeskæftigede som året før var     

- dagpengemodtagere1) 4.680 349.160 768.160 0,69 

- kontanthjælpsmodtagere1) 1.240 305.830 672.830 0,60 

- modtagere af uddannelseshjælp1) 160 291.140 640.510 0,58 

- integrationsydelsesmodtagere1) 550 281.050 618.310 0,56 

Fuldtidsbeskæftigede som året før blev afsluttede en uddannelse2) 52.930 417.560 918.630 0,82 

Fuldtidsbeskæftigede som to år før modtog dimittenddagpenge3) 1.620 363.890 800.570 0,72 

Fuldtidsbeskæftigede som året efter er på efterløn 10.470 430.100 946.220 0,85 

Beskæftigede folkepensionister opregnet til fuldtidsbeskæftigelse  33.500 533.490 1.173.680 1,05 

 

 
Anm.: Baseret på indkomstoplysninger fra 2018 fremskrevet til 2021 i overensstemmelse med forudsætningerne i 

Økonomisk redegørelse, december 2020. I opgørelsen er der endvidere taget højde for forventede ændringer 

i befolkningen (seneste befolkningsprognose), indfasning af skatteregler samt forhøjelse af 

folkepensionsalderen frem mod 2025. Den gennemsnitlige lønindkomst er opgjort ekskl. 

pensionsindbetalinger og er inkl. AM-bidrag. BNP-virkningen er opgjort som 2,2 gange med den 

gennemsnitlige løn, baseret på forholdet mellem BVT og lønsummen i de private sektor ekskl. landbrug, 

fiskeri, skovbrug og råstofudvinding (omregnet til BNP i markedspriser). For folkepensionister er opgørelsen 

baseret på timelønnen opregnet til fuldtidsbeskæftigelse (52*37*timeløn).  

1) Mindst 75 pct. af tiden, svarende til mindst 39 uger iflg. Beskæftigelsesministeriets DREAM-database. 

2) Uddannelse ud over grundskole- og gymnasieniveau. 

3) Mindst 75 pct. af tiden, svarende til mindst 39 fuldtidsuger iflg. dagpengeudbetalingsregistret. 

Kilde: Egne beregninger på basis af en stikprøve på 33,3 pct. af befolkningen. 
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