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Regeringens stimuli-pakke 
forsømmer 
oplevelsesøkonomi 

Regeringens genopretningspakke mangler at adressere krisen i de 
brancher, der er allermest ramt af Covid-19. Hoteller, restauranter, rej-
sebureauer samt en stor del af oplevelsesøkonomi er ikke hjulpet af 
regeringens tiltag. Hidtil har regeringens tiltag været målrettet hånd-
værkerfagene.  
 
Sammenfatning 
Regeringen – sammen med et flertal i Folketinget, KL og DR samt arbejdsmarkedets par-
ter – har indgået flere aftaler som led i genopretningen af dansk økonomi som følge af 
COVID-19. Disse initiativer øger investeringer i almene boliger, løfter de kommunale og 
regionale anlægsinvesteringer, samt sætter gang i grønne investeringer i energi, industri 
og affald. Samlet beløber regeringens tiltag sig til godt 24 mia.kr., jf. tabel 1. De gennem-
førte initiativer er primært rettet mod anlæg- bolig- og øvrige offentlige investeringer, der 
hovedsageligt gavner håndværkerfagene og produktionssektoren.  
 
Tiltagene 

• Boligaftale: Regeringen indgik d. 19. maj Grøn boligaftale 2020, hvor Landsbyg-
gefondens rammer for 2021-2026 fremrykkes. Med aftalen fremrykkes 12 mia. 
kr. til 2020, og der afsættes 6,4 mia. kr. i 2021 til afvikling af hele ventelisten i 
LBF. 

 
• Regeringen indgik d. 26. marts en aftale med KL og Danske Regioner om at su-

spendere de kommunale og regionale anlægslofter i 2020, som skønnes at øge 
de offentlige investeringer med 3 mia. kr. i 2020. 

 
• Regeringen indgik d. 29. maj økonomiaftaler med kommuner og regioner for 

2021, som bl.a. omfatter et ekstraordinært løft af de kommunale og regionale 
anlægsrammer i 2021. Samlet svarer det isoleret til et løft af kommunerne og 
regionernes anlægsrammer på ca. 3,2 mia. kr. 

 
• Regeringen har i forbindelse med klimaaftalen om energi. Industri og affald fo-

reslået bl.a. at øge udbygningen af vedvarende energi med etableringen af to 
energi-øer, at investere i en intensiveret omstilling af erhvervslivet, gennemføre 
tiltag rettet mod at gøre varmesektoren grønnere, sikre bedre genanvendelse af 
danskernes affald og øget energieffektivitet mv. Samlet beløber aftalen sig til 
godt 5 mia.kr i hhv. 2020 og 21. 
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Tabel 1: Initiativer der gavner bygge- og håndværkerfagene 

  2020, mia. kr. 2021, mia. kr. 

Boligaftalen i regi af LBF 3,6 9,4 

Anlægslofter for Kommuner og regioner 
suspenderes i 2020 

3  - 

Anlægsrammen for kommuner og regioner 
øges i 2021 

 - 3,2 

Klimaaftalen for energi, industri og affald 1,7 3,3 

Samlet sum for 2020 og 2021 24,2 mia.kr 
 

Kilde: https://fm.dk/media/18071/faktaark_samlet-genopretningsbeloeb-paa-76-mia-kr-i-2020-og-2021-med-

gennemfoerte-initiativer-og-ny-aftale.pdf 

 
Desuden har regeringen frigivet 3 uger af de indefrosne feriemidler. Det forventes at, ca. 
39 mia.kr vil blive udbetalt til husholdningerne i 2020. En del af disse midler forventes 
at gå til boliginvesteringer, hvilket også gavner håndværkerfagene. Dertil afsættes 10 
mia.kr fra Recovery Fund til yderligere genopretning af dansk økonomi i 2021-22. Det 
skønnes, at midlerne kan løfte den grønne omstilling og digitalisering ligelig. 
 
Uforholdsmæssige stor begunstigelse af håndværkerfagene  
Målt i forhold til privat lønmodtagerbeskæftigelse gavner regeringens stimuli især bygge 
og anlægsbranche samt industrien, som til sammen beskæftiger knap 30 pct. af private 
lønmodtagerbeskæftigelse, jf. figur 1, mens serviceerhvervene beskæftiger ca. 70 pct.1    
Ifølge input-output analysen tilfalder godt 2/3 del af regeringens samlede pakke bygge 
og anlægsbranche samt industrien, mens knap 1/3 del af effekten tilfalder serviceer-
hvervene.   
  

 
1 Note: Den offentlige beskæftigelse, Landbruget, energiforsyning mm., samt råstofudvinding er ikke 

inkluderet i disse beregninger 
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Figur 1: Lønmodtagere beskæftigede i den private sektor, 2020 2. kvartal. 

 

Kilde: Danmarks Statistik, tabel: LBESK34. 

  
Anm: Den offentlige beskæftigelse, Landbruget, energiforsyning mm., samt råstofudvinding er ikke inkluderet i 

disse beregninger  
 
Håndværkerfagene overstimuleres   
Ved hjælp af input-output tabeller køres et eksperiment som beskriver både den direkte 
og indirekte effekt af et stød på 30 mia.kr til bygge og anlægsbranche på andre brancher. 
Godt 2/3 del af effekten af regeringens stimuli-pakke tilfalder bygge og anlægsbranche 
samt industrien, mens knap 1/3 del tilfalder serviceerhvervene, især arkitekter, rådgiv-
ningen samt handel og transport.  
 
Konkret øges BVT for handel og transport med 2,7 mia.kr, mens erhvervsservices BVT 
øges med 2,6 mia.kr., øvrige service øges med ca. 1,2 mia.kr. Altså samlet knap 6,5 mia.kr. 
Til gengæld øges industriens BVT med ca.  2,3 mia.kr, mens bygge of anlægsbranchens 
BVT øges med 11, 5 mia.kr. 
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