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Forord 
 
DANSK HANDLEKRAFT 2030 

er Dansk Erhvervs økonomiske 2030-plan. Planen er et ind-
spil til den politisk bebudede reformkurs.   
 
Vi står som samfund overfor en række velbelyste udfordringer.  

 

Selv om skyerne lige nu er ved at trække sig sammen over verdensøkonomien og dansk øko-

nomi med kraftigt stigende energipriser og vigende salg, så kommer vi til at mangle nye kol-

leger i de næste mange år frem. Mere præcis 90.000 i 2030.  

 

Samtidig skal vi forsørge flere især ældre. Vi foretager som samfund for få investeringer i vi-

den og forskning. For mange står stadig udenfor arbejdsmarkedet. Og tilskyndelsen til at 

yde en ekstra indsats for de over tre millioner i beskæftigelse i Danmark er for lille.  

 

De udfordringer kræver handling, hvis de skal vendes til muligheder – for det enkelte men-

neske, for erhvervslivet og for samfundet generelt.  

 

Derfor fremlægger Dansk Erhverv nu reformplanen ”DANSK HANDLEKRAFT 2030”.  

 

Uden nye reformer vil der nemlig ikke være råd til yderligere investeringer i velfærd, digitali-

sering eller den grønne omstilling mv. For den offentlige kasse i 2030 er nemlig allerede 

tom, når vi tager højde for, at vi bliver flere ældre, når vi har betalt de stigende omkostninger 

til forsvaret, og hvis vi som samfund ikke ønsker at lånefinansiere til et øget offentligt for-

brug.  

 

Derfor indeholder Dansk Erhvervs plan tiltag, prioriteringer og reformer, der både vil styrke 

beskæftigelsen og velstanden, og som skaffer penge til at vi kan investere i et stærkere og 

grønnere Danmark. Samtidig vil tiltagene være med til at styrke rammebetingelserne for, at 

Danmark bliver verdens bedste land at drive virksomhed i.  

 

Styrker vi adgangen til arbejdskraft og uddannelse, mulighederne for investering i viden, 

forskning og sundhed og incitamenterne til at arbejde, styrker vi forudsætningen for, at vi 

også i fremtiden har råd til verdens bedste velfærdssamfund.  

 

Dansk Erhvervs 2030-plan er fuldt finansieret og øger beskæftigelsen med 54.000 personer 

på fuld tid og anviser potentialer for yderligere 26.000 personer på fuld tid i 2030. Samtidig 

styrker vi BNP med 57 mia. i 2030.  

 

Brug handlekraften, Danmark.  

Brian Mikkelsen 
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Dansk økonomi står stærkt, 
men vi mangler nye kolleger  

Dansk økonomi står stærkt – på trods af Coronakrisen og krigen i Ukraine. Den økonomiske 

vækst landede i 2021 på hele 4,9 pct., hvilket er det højeste siden 1994, og ventes fortsat at 

vokse i år med 2,8 pct. af BNP. Samtidig viser de nyeste tal, at beskæftigelsen fortsat er på et 

historisk højt niveau og ledigheden på et historisk lavt niveau. Den udtalte pres på arbejds-

markedet og manglen på ledige hænder afspejler, at dansk økonomi fortsat ligger over sit 

strukturelle niveau. Og ifølge nye beregninger fra Dansk Erhverv, kommer vi fortsat til at 

mangle godt 90.000 nye kolleger frem mod 2030. 

 

I Dansk Erhverv har vi set på udviklingen i den strukturelle beskæftigelse frem mod 2030 pba.  

Økonomiske Redegørelse august 2022 og Finansministeriets opdaterede 2030 planforløb. Fi-

nansministeriet skønner, at den faktiske beskæftigelse fortsat vil stige i år. Desværre skønner 

Finansministeriet også, at denne flotte stigning i beskæftigelsen ikke kan opretholdes per-

manent, da beskæftigelsen ventes at falde med knap 60.000 tusinder personer fra 2023 frem 

mod 2030 på grund af manglende arbejdskraft. 

 

Aktuelt ventes den strukturelle private beskæftigelse at stige med ca. 41.000 personer i 2022, 

jf. figur 1 og 2. Denne markante stigning i beskæftigelsen skyldes altovervejende reguleringen 

af efterløns- og folkepensionsalderen som følge af tidligere reformer. Frem mod 2030 ventes 

den strukturelle beskæftigelse at vokse med ca. 17.000 personer, hvilket dækker over en lille 

stigning i den private strukturelle beskæftigelse på ca. 4.000 personer og en vækst i den of-

fentlige beskæftigelse på ca. 13.000 personer.    

 

Den forventede lille udvikling i den private strukturelle beskæftigelse frem mod 2030 afspej-

ler dels manglende politiske reformtiltag, der tilvejebringer mere arbejdskraft fremadrettet, 

dels demografisk modvind med mange personer, der forlader arbejdsmarkedet i de kom-

mende år. Derfor ventes manglen på medarbejdere både i den private- og i den offentlige 

sektor fortsat at blive betydeligt store.  

 

Fremskrives den strukturelle beskæftigelse for perioden fra 2023 til 2030 med de årlige hi-

storiske vækstrater for både den private strukturelle og offentlige beskæftigelse fra 2000 til 

2023 jf. figur 1 og 2, vil der blive et øget behov for beskæftigede på i alt 108.000 personer i 

2030 til begge sektorer. Det dækker over et øget behov i den private sektor på knap 93.000 

personer og et øget behov i den offentlige sektor på knap 15.000 personer.  

 

Dette er imidlertid meget større end de 17.000 personer, som den strukturelle beskæftigelse 

ventes at vokse med fra 2023 til 2030, ifølge Finansministeriet 2030 planforløb. Samlet set 

forventes derfor en mangel på arbejdskraft frem mod 2030 på 90.000 personer.  
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Figur 1: Forventet strukturel privat beskæftigelse frem mod 2030 

 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Økonomiske Redegørelse august 2022 og Finansministeriets opdaterede 2030 plan-

forløb fra august 2022 

   

Figur 2: Forventet offentlige beskæftigelse frem mod 2030 

 

Kilde: Økonomiske Redegørelse august 2022 og Finansministeriets opdaterede 2030 planforløb fra august 

2022 

 

Samlet set er det tydeligt, at manglen på arbejdskraft fortsætter med at være en stor udfor-

dring de næste mange år. Samtidig er presset på de offentlige finanser markant, også i lyset 
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af behovet for at tilvejebringe yderligere finansiering til bl.a. den grønne omstilling, bedre vil-

kår for erhvervslivet, flere investeringer i F&U, bedre uddannelse og bedre velfærd. Det bety-

der også, at manglen på nye kolleger fortsat er på et højt niveau i de fleste brancher, hvilket 

begrænser den fortsatte vækst, som er nødvendig for at kunne skabe fortsat øget velstand og 

høj velfærd. 

 

Flere personer på tilbagetrækningsordninger 

Samtidig har vi de sidste to år desværre set en stigning på hele 56.000 personer, der har 

trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet før deres pensionsalder. Se figur 3.  

 

Samlet set er antallet af personer i de fem tilbagetrækningsordninger faldet fra i alt ca. 

450.000 i midten af 2004 til ca. 255.000 i slutningen af 2018, et fald på ca. 195.000 personer. 

Herefter er kurven knækket. Siden slutningen af 2018 er antallet af personer i tilbagetræk-

ningsordningerne steget med ca. 56.000 til i alt ca. 311.000 her i juni 2022. Og de helt nye tal 

fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at antallet af tilbagetrukne personer 

fra januar til juni i år er vokset med 13.000. I samme periode har manglen på arbejdskraft 

været historisk høj i virksomhederne.  

 

Der er tale om en vækst i alle tilbagetrækningsordninger siden slutningen af 2018 dog ikke i 

antallet af deltagere i fleksydelse. Antallet på førtidspension er vokset med omkring 27.500. 

Antallet på efterløn er vokset med omkring 2.000. Antallet på tidlig pension (Arne-pensionen) 

er i juni 2022 opgjort til 7.269. Og antallet på senior pension er også her i juni opgjort til 19.313. 

   

Figur 3: Antal personer på i en tilbagetrækningsordning før folkepensionen 

 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Jobindsats.dk og Danmarks Statistik, AUKS01 

Note: Data for antal modtagere af fleksydelse er baseret på DST. Antal modtagere af fleksydelse siden seneste 

opgørelse for 1. kvartal 2022 er baseret på middelværdien de seneste tre år. Antal modtagere i juni 2022 angivet 

til højre for figuren. 
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Ifølge Finansministeriets prognose fra maj 20221, der er baseret på årstal, forventes antallet 

af personer på tilbagetrækningsordninger før folkepensionen at stige med omkring yderligere 

15.000 fra 2021 til 2025 og herefter at falde med ligeledes omkring 15.000 frem mod 2030. 

Altså et niveau frem mod 2030, der er markant højere end niveauet fra slutningen af 2018. 

 

Herudover viser andre af de nyeste nøgletal fra Danmarks Statistik og Eurostat, at2:  

- Virksomhedernes mangel på arbejdskraft i 2022 fortsat er på et højt niveau.  

- Antallet af opslående ledige stillinger fortsat er på høje niveauer.   

- Ledighedsprocenterne i både Danmark og i euroområdet er på meget lave niveauer.   

 

Derfor er en af vores absolut største udfordringer at sørge for nye kolleger til vores mange 

virksomheder, der i dag må sige nej til nye kunder og ordrer. I Dansk Erhverv har vi opgjort 

konsekvensen af de manglende kolleger til et omsætningstab på mindst 176 mia.kr. på bare 

et år. 

 

Øget pres på de offentlige finanser og manglen på arbejdskraft  

Regeringen og folketinget har besluttet, at det vil være hensigtsmæssigt at sigte efter et of-

fentligt underskud på omkring 0,5 pct. af BNP i den kommende 2030-plan. Dette betyder, at 

den nuværende regering fraviger hidtidig praksis om at fremlægge mellemfristet økonomiske 

planer med et sigte om balance på de offentlige finanser.  

 

Det nu tilladte offentlige underskud på 0,5 pct. af BNP i 2030 ventes at forbedre råderummet 

med knap 13 mia.kr. i 2030. Såfremt målet fortsat havde været balance i den offentlige saldo 

i 2030, ville råderummet allerede være opbrugt uden nye reformer og efter, at der er taget 

højde for stigende forsvarsudgifter og den demografiske udvikling.      

 

Men regeringen behøver ikke at føre en økonomisk politik, der øger gældsætningen for frem-

tidige generationer. Selvom vi øger forsvarsbudgettet og følger den demografiske træk, vil vi 

kunne sigte mod balance i en fremtidig 2030-plan, hvis der laves strukturelle reformer, der 

styrker den offentlige saldo med ½ pct. af BNP i 2030.  

 

Finansministeriets opdaterede 2030 planforløb fra august 2022 viser, at råderummet i perio-

den 2024 og frem mod 2030 bliver omtrent 48 mia.kr.3 Se figur 4. Fraregnes udgifter til det 

demografiske træk på 21 ¼ mia.kr., og 11 ¾ mia.kr til Nato-målsætningen om, at forsvarsud-

gifter skal udgøre mindst 2 pct. af BNP i 2033, samt 2 ½ mia.kr til Grønt råderum, skønnes det 

samlede fri råderum i 2030 at være ca. 12 ½ mia.kr, jf. figur 4.  

 

Det er imidlertid som nævnt alene fordi Folketinget har besluttet at sænke kravet til den of-

fentlige saldo til -0,5 pct. af BNP i 2030. Såfremt kravet til den offentlige saldo fortsat skulle 

følge den hidtidige praksis uden gældsfinansiering af forbruget, ville det frie råderum i 2030 

allerede være opbrugt.            

 

 
1 Danmarks Konvergensprogram 2022 
2 Se de nyeste tal i Dansk Erhvervs digitale barometer om mangel på arbejdskraft mv.  
3I den nye fremskrivning af råderummet i 2030-planforløb skifter Finansministeriet basisår fra 2022 

til 2023. Det finanspolitiske råderum opgøres dermed i forhold til udgiftsniveauet i 2023, idet det 

samlede råderum i 2023 på ca. 8 mia.kr. disponeres i finanslovforslaget for 2023. 
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Figur 4: Skøn over det finanspolitiske råderum i 2030 

 

Kilde:  Finansministeriets opdaterede 2030 planforløb fra august 2022.  

Note: Det frie råderum på 12,5 mia.kr. i 2030 er baseret på en offentlig saldo på -0,5 pct. af BNP. 

 

Samtidig må vi forvente en markant stigning i beskæftigelsen i forsvaret de kommende år. 

Ifølge Danmarks Statistik var der i 2021 knap 25.000 fuldtidsansatte i forsvaret. Og ifølge 

Nato investerede Danmark 1,33 pct. af BNP i forsvaret i 20214. Af de investeringer gik 17,2 pct. 

til materiel, hvilket er i underkanten af kravet om mindst 20 pct. Når vi fremadrettet skal op 

på at bruge 2 pct. af BNP på forsvaret om året, må vi derfor forvente en stigning i fuldtidsbe-

skæftigelsen i forsvaret på over 10.000.  

 

I beregninger af det demografiske udgiftstræk medtages ikke, at effektiviteten i den offentlige 

sektor kan øges over tid. Bedre organisering af arbejdet, ny teknologi og digitalisering kan 

gøre det offentlige mindre nedslidende og gøre produktionen mere effektiv, når vi kigger over 

en længere årrække. Derfor kan regeringen også øget råderummet i Danmark frem mod 2030 

ved at øge effektiviteten i den offentlige sektor – ligesom den offentlige sektor har gjort hi-

storisk og ligesom den private sektor. Fra 2007 til 2019 er der i gennemsnit årligt blevet leveret 

1,10 pct. mere offentlig service, men samtidig er udgifterne til offentlig service steget med i 

gennemsnit 0,55 pct. om året, når der tages højde for pris- og lønudviklingen. Det vil med 

 
4 220627-def-exp-2022-en.pdf (nato.int) 

12,5 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/220627-def-exp-2022-en.pdf
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andre ord sige, at vi hvert år i gennemsnit har fået 0,55 pct. mere service for de samme penge. 

Såfremt effektiviteten i den offentlige sektor fremadrettet kan stige med samme tempo, vil 

det frigøre ressourcer i 2030 på 21,3 mia. kr.  

 

Ambitiøse reformer kan løse de udfordringer og på samme tid bidrage til et øget arbejdsud-

bud, en stigende beskæftigelse, øget velstand og forbedrede offentlige finanser.   
 
 

Der er brug for ambitiøse reformer 

Regeringen har i de seneste 2 år gennemført en række ændringer, som har ført til et lavere 

arbejdsudbud for den private sektor. Alene tidlig pension vil reducere arbejdsudbuddet med 

ca. 11.000 fuldtidspersoner. Regeringen har indgået aftaler i både ”Danmark kan mere I og II”, 

som alene kompenser for reduktionen i arbejdsudbud som følge af ”tidlig pension”.  

 

Der er brug for handlekraft. Derfor fremlægger Dansk Erhverv nu et ambitiøst og balanceret 

reformprogram, der kan styrke dansk økonomi nu og i fremtiden, og som på samme tid styrker 

vores vækstbetingelser, vores velstand og vores velfærd.  tabel 1 angiver Dansk Erhvervs bud 

på reformtiltag og finansieringstiltag til gavn for dansk økonomi. Forslagene vil imødekomme 

behovet for flere medarbejdere og øge investeringer i uddannelse og forskning. 

 

Planen er balanceret ved, at det bl.a. bedre kan betale sig at arbejde for alle grupper, ved at 

styrke den offentlige sektor og ved at investere markant i både forskning og uddannelse. Sam-

tidig er den fuldt finansieret og øger beskæftigelsen med 54.000 personer og BNP med godt 

57 mia. kr. i 2030. Samtidig anviser planen potentialer for at løfte arbejdsudbuddet med yder-

ligere 26.000 i 2030. 

 

Planen inkluderer følgende forslag, som uddybes efterfølgende:  

Lavere skat for alle, der styrker vækst og produktivitet 

Et fleksibelt arbejdsmarked 

Fremtidssikret uddannelse og forskning, der løfter alle 

En styrket og mere effektiv offentlig sektor  

Bedre rammevilkår for danske virksomheder 

En tilbagetrækningsreform med færre på tilbagetrækningsordninger 
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Tabel 1. Mia. kr. (2023-niv.) i 2030 efter tilbageløb og adfærd 
Offentlige 
finanser 

Beskæftigelse 
Fuldtid 

BNP 

Vækst og produktivitet       

Selskabsskat sættes ned fra 22 til 19 pct. -4,0 900 9,3 

Bedre adgang til kapital for iværksættere -2,5 1.800 2,4 

Beskæftigelsesfradrag øges til 12,75 pct.  -3,6 1.250 1,0 

Fordobling af jobfradrag -1,0 400 0,7 

Topskattegrænse hæves med 247.000 kr. -4,6 6.500 8,6 

Fleksibelt arbejdsmarked    

Mindreregulering af SU og dagpenge videreføres frem mod 2030   3,8 9.000 7,1 

Det skal kunne betale sig for flexjobbere at øge timetallet 0,4 2.000 1,0 

De forhøjede dagpenge bør ikke træde i kraft 0,5 750 1,0 

Afskaffelse af seniorjobordning & Aktivitetstillæg til unge kontanthjælpsmodtager 0,5 500 0,5 

Indtægtsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft sænkes permanent til 360.000 kr. 0,4 3.500 2,5 

Fremtidssikret uddannelse og forskning       

Kandidatstipendiat omdannes til lån 2,4 2.700 1,9 

Investeringer i bedre uddannelse -4,0   

2030 målsætning om 4 pct. af BNP for forskning  -8,0     

Mere kvalitet i den offentlige sektor       

Råderum med underskud på -0,5 pct. i 2030 48,0     

Reserveret til Grønt råderum -2,5   

Nato målsætning på 2 pct. i 2033 (1,8 pct. i 2030) -11,8     

Vækst i offentligt forbrug til det demografiske træk  -21,3     

Effektiviseringer i det offentlige forbrug på 0,4 pct. p.a. 15,5     

Investeringer i mere velfærd -7,8     

Bedre rammevilkår for danske virksomheder       

Øvrige investeringer i forbedrede rammevilkår frem mod 2030 -7,8   

Færre på tilbagetrækningsordninger    

Målsætning om 30.000 færre på tilbagetrækning før folkepensionen* 9,2 24.000 21,0 

Samlet Mia. kr. Beskæftigede   Mia.kr. 

Prioriteringer i alt -78,7 10.850 22,0 

Finansiering i alt 80,9 42.950 35,2 

Samlet effekt 2,2 53.800 57,2 

* 30.000 færre på tilbagetrækningsordninger vil øge den strukturelle beskæftigede i 2030 med ca. 24.000 fuldtidspersoner.  

Yderligere potentialer i 2030 Beskæftigelse, Fuldtid 

Særlig rekrutteringsordning for internationale studerende 3.500 

Flere på fuld tid i den offentlige sektor og lavere sygefravær bl. offentlige ansatte 12.500 

Flere unge skal have en uddannelse 7.000 

Nye kontanthjælpsmodtagere skal være jobparate mv. 3.000 

Samlede, yderligere potentialer 26.000 
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Lavere skat, der styrker 
vækst og produktivitet 

Dansk Erhverv ønsker at gøre det mere attraktivt at arbejde og at yde en ekstra indsats på 

arbejdsmarkedet. Lavere skat på arbejde er det mest effektive værktøj, vi har. Dels til at flytte 

mennesker fra forsørgelse til job, og dels til at øge gevinsten ved at yde en ekstra indsats. 

Dansk Erhverv foreslår at lette skatten for både medarbejdere og virksomheder. Virksomhe-

derne vil dermed øge deres investeringer og få brug for flere medarbejdere.  

 

En af de største udfordringer, Danmark bliver nødt til at takle i de nærmeste år, er udsigten 

til en lang periode med lav vækst. Prognoser fra såvel Finansministeriet, vismændene og 

OECD viser, at vækstpotentialet i dansk økonomi er lavt sammenlignet med andre OECD-

lande. Det skyldes både demografien og de høje marginalskatter, som mange danskere beta-

ler. Dermed udgør skat på arbejde en selvstændig udfordring i en globaliseret verden, hvor 

især kapital og uddannet arbejdskraft nemt vandrer over landegrænserne. 

 

De bredeste skuldre skal bære det bredeste læs. Det gør de også. Men vi må også erkende, 

at topskattens nuværende niveau er en markant barriere for at få flere til at yde en ekstra 

indsats. Med en højere topskattegrænsen vil mange lønmodtagere have større incitament til 

at yde en ekstra indsats. Blandt økonomer er der generelt enighed om, at høje marginale per-

sonskatter er de mest forvridende og væksthæmmende skatter i vores nuværende skattesy-

stem. De høje marginalskatter reducerer gevinsten ved ekstra arbejde, af opsparing og inve-

stering og mindsker tilskyndelsen til uddannelse og opkvalificering samt afkastet heraf.  

 

Tilsvarende konkluderer Finansministeriet, at en lempelse af topskatten ikke alene vil øge 

arbejdsudbuddet i timer, men også vil tilskynde til mere uddannelse og større arbejdsintensi-

tet, hvilket øger produktiviteten.5 Samtidig vil det tiltrække højtkvalificeret udenlandsk ar-

bejdskraft.  

 

Når det gælder selskabsskatten, har Produktivitetskommissionen tidligere vist, at det er den 

mest væksthæmmende erhvervsskat. Samtidig viser tal fra Danmarks Statistik, at statens ind-

tægter fra selskabsskatten var på ikke mindre end 77 mia. kr. eller 3,2 pct. af BNP i gennemsnit 

fra 2019-2021. Det bekræfter igen, at der siden 1995 ikke har været nogen sammenhæng mel-

lem lavere selskabsskattesatser og statens indtægter herfra, tværtimod. De er omvendt steget 

med ikke mindre end 240 pct. siden 1995 i løbende priser. I samme periode er prisudviklingen 

i Danmark vokset med under en fjerdedel - eller 55 pct. Det bidrager til vores sunde offentlige 

finanser. 

 
5 ”Skat og produktivitet”, baggrundsrapport om skat, marts 2014, Produktivitetskommissionen.  
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Forslag til ændringer af erhvervs- og kapitalbeskatning 

Erhvervs- og kapitalbeskatning har direkte indflydelse på investeringsniveauet i Danmark og 

dermed produktiviteten og iværksætterlysten. Derudover påvirker kapitalbeskatningen til-

skyndelsen til at spare op og til at arbejde. Lavere erhvervs- og kapitalbeskatning øger lysten 

til at investere i ny teknologi, i forskning og i uddannelse og styrker dermed også væksten. 

Ifølge Produktivitetskommissionens slutrapport fra 2014 er netop selskabsskatten en af de 

mest væksthæmmende skatter.  Vores forslag til en lempeligere erhvervs- og kapitalbeskat-

ning bidrager samlet til en velstandsstigning på knap 12 mia. kr., målt ved BNP, samt en stig-

ning i beskæftigelsen på ca. 2.700 personer, jf. tabel 1. 

 

Sænk selskabsskatten med tre procentpoint 

En lavere selskabsskat vil gøre det mere attraktivt for virksomheder at investere i ny teknologi, 

forskning og maskiner, der kan forbedre konkurrenceevnen ovenpå coronakrisen og tiltrække 

flere investeringer til Danmark. Dansk Erhverv foreslår, at selskabsskattesatsen sættes ned 

til 19 pct.  Som en lille, men meget åben økonomi, skal Danmark fortsat være attraktiv at 

investere i. Derfor skal selskabsskattesatsen ligge på linje med landene omkring os. Forslaget 

skønnes at medføre et provenutab på ca. 4 mia. kr. efter tilbageløb og adfærd samt at øge 

beskæftigelsen med knap 900 fuldtidspersoner. Effekten på væksten og produktiviteten er 

dog lang større, og Finansministeriet skønner, at BNP vokser med godt 9 mia. kr. ved sådan 

en nedsættelse. 

 

Bedre adgang til kapital for iværksættere 

Som en del af vores iværksættereudspil forslår vi at lempe beskatningen af aktieindkomst ved 

at fjerne progressionsgrænsen, som er 57.200 kr. i 2022. Initiativet medfører en reduktion af 

den marginale aktieindkomstskat på 15 procentpoint fra 42 til 27 pct. for alle personer med 

aktieindkomst. En fjernelse af progressionsgrænsen og den høje beskatning på 42 pct. skøn-

nes at medføre et provenutab på ca. 2,3 mia. kr. efter tilbageløb og adfærd samt at øge be-

skæftigelsen med knap 1.600 fuldtidspersoner. Initiativet tilrettelægges, så det er fuldt ind-

faset fra 2030.  

 

Regeringen har desuden annulleret den gradvise forhøjelse af henholdsvis loftet for aktiespa-

rekontoen og investorfradraget, som var aftalt i erhvervspakken fra 2017. Det er dermed blevet 

mindre attraktivt for almindelige danskere at investere i aktier og små og mellemstore virk-

somheder. Dansk Erhverv foreslår at forhøje loftet for aktiesparekontoen til 200.000 kr. og 

loftet for investorfradraget til 800.000 kr., som var planlagt i aftalen. Ændringerne medfører 

et mindreprovenu på knap 0,2 mia. kr., mens beskæftigelsen øges med knap 200 fuldtidsper-

soner.  

 

Samlet bidrager ”Bedre adgang til kapital” til en velstandsstigning på 2,4 mia. kr., fuldt indfa-

set. 

 

Forslag til ændringer af personbeskatning 

Dansk Erhverv vil lempe skatten på arbejde for alle for at øge tilskyndelsen til at arbejde, fordi 

der er behov for flere hænder og hoveder på arbejdsmarkedet. Vi foreslår derfor en 
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skattereform, der mindsker skatten på arbejde med godt 9 mia. kr. frem mod 2030. Omlæg-

ningen gør økonomien stærkere, fordi beskæftigelsen vokser med godt 8.000 fuldtidsperso-

ner. Velstanden målt i strukturelt BNP ventes at stige med godt 10 mia. kr. fuldt indfaset. 

 
Beskæftigelsesfradrag øges med godt 2 pct. point  
Dansk Erhverv foreslår at hæve satsen for beskæftigelsesfradraget med godt 2 pct. point, 

suppleret med en parallel forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag med ca. 8.000 

kr. Herudover fastholdes indkomsten ved det maksimale beskæftigelsesfradrag på ca. 

390.000 kr. Det maksimale beskæftigelsesfradrag udgør knap 50.000 kr. ved en forhøjelse 

af satsen for beskæftigelsesfradraget med godt 2 pct. point. Forslaget skønnes at øge be-

skæftigelsen med ca. 1.250 personer, mens provenutabet efter tilbageløb og adfærd er på 

knap 3,6 mia. kr. 

 

Fordobling af jobfradraget 

Danske Erhverv forslår at fordoble jobfradraget fra det nuværende maksbeløb på 2.500 kr. til 

5.000 kr. og satsen fra 4,5 pct. til 9 pct. Tiltaget er specifikt rettet mod de laveste indkomster, 

så det i højere grad kan betale sig at arbejde i stedet for at modtage overførselsindkomster. 

Forslaget om at udvide jobfradraget giver et provenutab på ca. 1 mia. kr. efter tilbageløb og 

adfærd, mens jobeffekten skønnes at være på ca. 400 fuldtidspersoner, og BNP løftes med 

0,7 mia.kr fuldt indfaset. 

 

Indkomstgrænsen for topskatteydere hæves med 247.000 kr.  

Danske Erhverv forslår at forhøje topskattegrænsen med 247.000 kr. før AM-bidrag fra 2023 

og frem mod 2030 efter de gældende regler. En forhøjelse af topskattegrænsen før AM-bidrag 

skønnes at medføre et provenutab på ca. 4,6 mia. kr. efter tilbageløb og adfærd. Forhøjelsen 

af topskattegrænsen skønnes desuden at øge beskæftigelsen med omkring 6.500 fuldtids-

personer og BNP med ca. 8,6 mia. kr.  
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Et fleksibelt arbejdsmarked 

Der er flere udfordringer, som der er brug for løsninger på. Virksomhederne oplever mangel 

på arbejdskraft på alle kompetenceniveauer, herunder i særlig grad mangel på faglærte og 

specialister. Det mister virksomhederne og samfundet mange penge på. Samtidig ser vi, at 

der er mange unge, der hverken er i job eller uddannelse. Det er også en udfordring, at erfarne 

seniorer vælger at trække sig fra arbejdsmarkedet inden pensionsalderen.  

 

Virksomhederne er et stykke henad vejen lykkedes med at håndtere rekrutteringsudfordrin-

gerne ved at fastholde og ansætte flere ældre og ved at ansætte flere medarbejdere fra lan-

dene omkring os. Udenlandsk arbejdskraft spiller bl.a.  en stor rolle i forhold til at forebygge 

flaskehalsproblemer i visse brancher. Derfor er det vigtigt at kunne tiltrække og fastholde så 

mange udenlandske medarbejdere som muligt  

 

Hidtil har virksomhederne kunnet løse udfordringen med mangel på medarbejdere ved at bl.a. 

hente arbejdskraft fra Tyskland og Østeuropa. Siden starten af 2013 er antallet af udenland-

ske fuldtidsmedarbejdere vokset med 140.000 eller godt 15.5006 årligt. Uden dem var Dan-

marks økonomi ikke vokset med samme takt. Tilgang af nye udenlandske medarbejdere til 

Danmark i de kommende år er dermed en forudsætning for fortsat vækst i dansk økonomi. 

Men ledigheden i de lande, hvor vi henter flest udenlandske medarbejdere, er faldende, og i 

flere tilfælde er den nu lavere end i Danmark. Samtidig er der, som anført tidligere, udsigt til 

meget små stigninger i den strukturelle beskæftigelse i Danmark i årene efter 2023. 

 

Udover en række forslag, der øger virksomhedernes muligheder for at rekruttere flere medar-

bejdere fra udlandet, foreslår Dansk Erhverv, at der gennemføres en række reformtiltag på 

arbejdsmarkedet, der bidrager til at øge beskæftigelsen blandt modtagere af overførselsind-

komst, herunder fleksløntilskud, kontanthjælp og dagpenge.  Disse initiativer skønnes tilsam-

men at kunne forbedre beskæftigelsen med 16.000 fuldtidsbeskæftigede i 2030, samtidig 

med at det vil forbedre de offentlige finanser med godt 5 mia. kr. og øge BNP med godt 12,5 

mia. kr. 

 

Herudover anviser vi potentialer for at øge arbejdsudbuddet med yderligere ca. 26.000 i 2030 

gennem forslag, der styrker den internationale rekruttering af studerende, reducerer sygefra-

været og deltidsbeskæftigelsen i den offentlige sektor og styrker jobparatheden blandt kon-

tanthjælpsmodtagere. Disse potentialer kan dog ikke medregnes i gængse økonomiske mo-

deller for arbejdsudbud, men potentialet er til stede. Potentialerne ift. den offentlige sektor 

beskrives under afsnittet ’Mere kvalitet i den offentlige sektor’. 

 

  

Afdæmpet regulering af dagpenge og SU videreføres til 2030  

Med skattereformen i 2012 blev der indført en afdæmpet regulering af en række satsregule-

rede skattepligtige overførselsindkomster for perioden 2016-2023, heriblandt dagpenge og 

 
6 Jobindsats pba. Udlændingeregisteret, CPR-registeret, CVR-registeret. 
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SU. Den afdæmpede regulering medfører, at de omfattede indkomstoverførsler frem til og 

med 2023 reguleres med satsreguleringsprocenten minus den afdæmpede regulering i med-

før af skattereformen.  Den gældende årlige mindre regulering er for øjeblikket 0,75 pct. i for-

hold til den sædvanlige satsregulering.  

 

Det bliver mere attraktivt at være i beskæftigelse frem for at modtage overførselsindkomst, 

hvilket sparer staten overførselsindkomster, flere kommer i beskæftigelse og skatteindtæg-

terne stiger. Ifølge beregninger fra Finansministeriet var der fortsat 225.000 danskere i 2021, 

der havde en svag økonomisk tilskyndelse til at arbejde opgjort ved en nettokompensations-

grad ved ledighed på over 80 pct7. Det foreslås at videreføre den afdæmpede regulering af 

dagpenge og SU frem mod 2030, hvilket ventes det at styrke de offentlige finanser med ca. 

3,8 mia.kr i 2030 ifølge Finansministeriet8.  

 

For SU-modtagere skal forslaget også ses i lyset af, at det med den seneste politiske aftale 

fra september 2022 nu er blevet muligt at tjene 4.000 kroner mere ved siden af sin SU uden 

modregning, hvilket sker med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2022. For studerende på ung-

domsuddannelser er fribeløbet nu oppe på 13.178 kr. per måned, og for de studerende på 

videregående uddannelser er fribeløbet nu oppe på 17.876 kr. per måned. 

 

Med forslaget skønnes den strukturelle beskæftigelse at vokse med knap 9.000 fuldtidsper-

soner, hvoraf hovedbidraget på 7.000 personer stammer fra færre dagpengemodtagere.   

  
Det økonomiske incitament til beskæftigelse i fleksjobordningen skal styrkes 

Den økonomiske gevinst ved at gå op i arbejdstid, hvis man er ansat i et fleksjob, er typisk 

enten meget lille eller tæt på nul. Det manglende økonomiske incitament i fleksjobordningen 

er en afgørende barriere for at flere vælger at trappe op i tid, selvom de har ressourcerne til 

det. Med godt 92.000 personer ansat i et fleksjob er der et relativt stort potentiale for at 

tilvejebringe et arbejdsudbud ved at gøre det attraktivt at øge arbejdstiden, eftersom stort set 

ingen fleksjobbere trapper op i tid som udgangspunkt. 

 

Dansk Erhverv forslår derfor, at den aktuelle tilskudssats reduceres fra 98 pct. af højeste 

dagpenge til 80 pct. af højeste dagpenge, og at fradraget i ydelsen for arbejdsindkomst sam-

tidig harmoniseres, så den herefter udgør 45 pct. af arbejdsindkomsten 

 
Den planlagte forhøjelse af dagpengesatserne til 23.000 kr. skal trækkes tilbage 

Ledige, som har været medlem af en a-kasse i de seneste fire år og har haft to års beskæfti-

gelse inden for de seneste tre år, vil fra årsskiftet kunne modtage op til 23.000 kr. i dagpenge 

de første tre måneder af en ledighedsperiode. Dermed krydser satserne i dagpengesystemet 

de laveste lønninger på arbejdsmarkedet.  

 

Hvis grundprincippet om, at arbejdsdygtige voksne danskere i den erhvervsaktive alder som 

udgangspunkt skal forsøge sig selv og sin familie, skal give mening, så giver det ikke mening, 

 
7 FIU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 62: Svar på FIU 62 (alm del).docx (ft.dk) 
8 Svar, Finansudvalgets spørgsmål nr. 180 (Alm. del) af 15. marts 2022 stillet efter ønske fra Troels Lund Poulsen, 
Samt Svar på Beskæftigelsesudvalgets spørgsmål nr. 431 (Alm. del) af 27. juni 2022 stillet efter ønske fra Niels 
Flemming Hansen (KF), samt Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 114 (Alm. del) af 14. januar 2021   

 

  

https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/fiu/spm/62/svar/1851020/2521186.pdf


 

 

DANSK HANDLEKRAFT 2030 / Dansk Erhverv     

  
 

at en del af dagpengesatserne ligger over mindstelønningerne. Derfor skal den planlagte stig-

ning i dagpengesatserne trækkes tilbage.  

 

Afskaffelse af seniorjobordning & afskaffelse af aktivitetstillæg 

Seniorjobordningen er rettet mod personer, som er berettiget til efterløn og opbruger den to-

årige dagpengeperiode inden for fem år inden folkepensionsalderen. Ordningen giver den le-

dige ret til ansættelse på overenskomstmæssige vilkår i en kommune. Derved kan man, når 

tilbagetrækningsreformen er fuldt indfaset, potentielt opnå 2 år på dagpenge efterfulgt af 5 

år i seniorjob inden pensionsalderen, altså i alt 7 års forsørgelse og beskæftigelse med of-

fentlig støtte forud for folkepensionsalderen.  

 

Seniorjobordningen svækker hermed incitamentet til at tage arbejde, da personer i seniorjob 

aflønnes med overenskomstmæssig løn. Hermed har personer med ret til seniorjob en tilskyn-

delse til at opbruge deres dagpengeret, da de har udsigt til indkomstfremgang i seniorjobbet. 

Samtidig er ordningen en udfordring for kommunerne, da kommunerne har pligt til at ansætte 

personer berettiget til seniorjob, hvilket kan betyde dårligt jobmatch og lavere produktivitet. 

En afskaffelse af seniorjob skønnes at øge beskæftigelsen med omkring 500 fuldtidspersoner 

i gennemsnit om året frem mod 2030 jf. Finansministeriet. 9 

 

Unge skal ikke belønnes for at være langt væk fra arbejdsmarkedet. Aktivitetstillægget gør i 

dag, at ydelsen for nogle unge er ca. dobbelt så høj, hvis de er aktivitetsparate i stedet for 

jobparate. Dette stærke negative incitament bør afvikles. Afskaffelse af aktivitetstillægget 

skønnes at reducere den gennemsnitlige sats for unge på kontanthjælpsydelser med ca. en 

tredjedel. Den store reduktion skal ses i lyset af, at aktivitetstillægget for mange unge udgør 

en væsentlig del af ydelsen.  

 

Indtægtsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft sænkes permanent til 360.000 kr. 

Indtægtsgrænsen i beløbsordningen, som er virksomhedernes foretrukne adgangsvej for re-

kruttering af udenlandsk arbejdskraft fra lande uden for EU skal nedsættes til 360.000 kr.  

 

I dag er ordningen splittet op i to; et spor, hvor indtægtsgrænsen er 445.000 kr. og et andet 

spor, hvor indtægtsgrænsen afhængigt af udviklingen i ledigheden midlertidig er sat ned til 

375.000 kr. frem til 2025. 

 

I forlængelse heraf er der behov for at få nedbragt sagsbehandlingstiden for ansøgning om 

arbejds- og opholdstilladelser for udenlandsk arbejdskraft til højst en måned. Der er herud-

over brug for at få afskaffet en række regler, der besværliggør ansættelse af udlændinge på 

danske virksomheder, herunder kravet om, at virksomhederne kun må aflønne udlændinge i 

likvider og kun må indbetale løn til en dansk bankkonto og ikke må tilbyde en højere løn end 

for tilsvarende danske lønmodtagere (formodningsreglen). 

 

Herudover bør flere inkluderes flere i fasttrack-ordningen, så virksomheder ned til fem an-

satte bliver inkluderet.  

 

Initiativet skønnes at øge antallet af udenlandske medarbejdere med ca. 3.500 fuldtidsper-

soner, se tabel 1. 

 
9 https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/beu/spm/240/svar/1874071/2559266.pdf). 
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Yderligere potentialer:  

Som beskrevet tidligere anviser vi herudover potentialer for at øge arbejdsudbuddet med 

yderligere ca. 26.000 i 2030 gennem forslag, der styrker den internationale rekruttering af 

studerende, reducerer sygefraværet og deltidsbeskæftigelsen i den offentlige sektor og styr-

ker jobparatheden blandt kontanthjælpsmodtagere. Disse potentialer kan dog ikke medreg-

nes i gængse økonomiske modeller for arbejdsudbud, men potentialet er til stede. Potentia-

lerne ift. den offentlige sektor beskrives under afsnittet ’Mere kvalitet i den offentlige sektor’. 

 

Kontanthjælpsmodtagere mødes som jobparate og får en tilsvarende indsats 

Alle modtagere af kontanthjælpsydelser bør være omfattet af en aktiv og jobrettet indsats. 

Forudsætningen for at få økonomisk hjælp skal være, at man deltager i tilbud. Som udgangs-

punkt skal alle, der begynder at modtage kontanthjælpsydelser, vurderes jobparate – ligesom 

det er tilgangen ift. fx flygtninge i dag. For at tage højde for sammenfaldet med de andre 

forslag på kontanthjælpsområdet, er der i beregningerne kun fokuseret på personer af dansk 

oprindelse og efterkommere på kontanthjælp. I 2019 omfattede det 49.500 fuldtidspersoner, 

heraf 36.800 aktivitetsparate. 

 

Hvor stor en andel af de afsluttede forløb, der ender i beskæftigelse, er meget forskellig blandt 

de aktivitetsparate (13 pct. et år efter afsluttet forløb) og jobparate (46 pct. et år efter afsluttet 

forløb). Selvom de visiterede aktivitetsparate mødes som jobparate og får en tilsvarende ind-

sats, kan de fortsat have problemer udover ledighed, som fx psykiske og sociale forhold. Det 

forventes, at overgangen til beskæftigelse for tidligere aktivitetsparate ikke umiddelbart kan 

løftes op på samme niveau som for nuværende jobparate. På den baggrund skønnes forslaget 

at øge beskæftigelsen med ca. 3.000 fuldtidspersoner blandt personer af dansk oprindelse 

og efterkommere på kontanthjælp. Det vil forbedre BNP med knap 1 mia. kr. frem mod 2030. 

  

Særlig rekrutteringsordning for internationale studerende  

En kapacitetsudvidelse svarende til 1.000 studiepladser på kandidatuddannelser på danske 

universiteter målrettet udenlandske studerende inden for fagområder, hvor virksomhederne 

har store rekrutteringsudfordringer, vil ifølge Danske Universiteter potentielt kunne bidrage 

med en forøgelse af udbuddet af højtkvalificeret arbejdskraft svarende til 3.500 fuldtidsper-

soner i 2030. Det er en afgørende forudsætning i forbindelse med etableringen af studieplad-

serne, at der i hvert enkelt tilfælde indgås aftaler med virksomheder om studierelevant stu-

diejob eller projektorienteret forløb, enten forud for studiestart eller under uddannelsesforlø-

bet.  

 

Flere unge skal have en uddannelse 

Beskæftigelsesfrekvensen for personer med højst en grundskoleuddannelse er markant la-

vere end for personer med en uddannelse. Hvis flere får en uddannelse, kan det bidrage til at 

øge beskæftigelsen for de unge, som ellers ville ende i restgruppen. For eksempel er beskæf-

tigelsesfrekvensen for faglærte i 30’erne konsekvent over 30 pct-point højere end for ufag-

lærte på de samme alderstrin jfr. Reformkommissionen. Hvis halvdelen af alle 25-årige uden 

en uddannelse løftes til en faglært uddannelse, og denne gruppe herigennem lukker 25 pct. 

af beskæftigelsesgabet på det givne alderstrin, svarer det samlet set til et løft af beskæftigel-

sen på op mod 11.000 personer på lang sigt. Det skønnes at kunne øget arbejdsudbuddet med 

i størrelsesordenen 7.000 fuldtidspersoner i 2030. 
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Unge på kontanthjælpsydelser 

Mange unge, der ikke er kommet i gang med uddannelse, har lidt nederlag i folkeskolen. For 

dem kan et job være den bedste mulighed for at komme videre og give fornyet selvtillid og 

motivation til senere at tage en uddannelse. Kontanthjælpsmodtagere på uddannelseshjælp 

bør kunne vurderes jobparate, og de bør som udgangspunkt vurderes jobparate. Forslaget 

skønnes, (med betydelig usikkerhed) at øge beskæftigelsen blandt unge, som modtager kon-

tanthjælpsydelser. Forslagets positive beskæftigelseseffekter er dog ikke indregnet i vores 

plan, da Finansministeriet mener, at en visitationsændring ikke medfører øget beskæftigelse 

i sig selv, medmindre der anvises konkrete ændringer til indsatsen.  

 

Arbejde eller aktiv jobsøgning indtil uddannelsesstart 

Unge, der venter på at komme i gang med en uddannelse, skal arbejde indtil de starter på en 

uddannelse. Derfor skal de aktivt søge job, så længe de ikke er startet på uddannelsen. For-

slaget kan betyde, at færre vælger at starte på uddannelseshjælp og at flere på uddannelses-

hjælp finder beskæftigelse.10 Det antages, at omkring en tredjedel af disse færre forløb i ste-

det bliver til beskæftigelse. 

 

 
10 Det svarer til andelen af åbenlyst uddannelsesparate, som et år efter et forløb med uddannelseshjælp 
overgår til beskæftigelse, da det vurderes, at de 2 pct. færre forløb er blandt relativt ressourcestærke unge. 
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Fremtidssikret uddannelse og 
forskning - der løfter alle  

Uddannelse målrettet behovene på arbejdsmarkedet er en god investering, der betaler 

sig hele livet. Vores ambition er at høste potentialerne inden for digitalisering, løfte kvaliteten 

over en bred kam i uddannelsessystemet, sikre mere sammenhæng, få talenterne i spil og få 

gjort op med skævhederne i uddannelsessystemet. 

 

Mere konkret ventes manglen på faglærte medarbejdere at blive endnu større i de kommende 

år. Der er derudover en del mismatchudfordringer på arbejdsmarkedet. Samtidig efterspørger 

erhvervslivet medarbejdere med innovative og digitale kompetencer. Uddannelseskvaliteten 

har ikke helt fulgt med tiden og den teknologiske udvikling, og der er brug for et generelt løft 

af uddannelsesområde. Dette gælder alle trin af uddannelserne. 

 

Forslagene om uddannelse og forskning skønnes at øge beskæftigelsen med ca. 2.700 fuld-

tidspersoner i 2030. Det vil forbedre BNP med omkring 1,9 mia.kr. og øge investeringerne i 

forskning og uddannelse med 12 mia.kr.  

 

 

Investeringer i bedre uddannelse  

Vi er langt fra at nå målene i folkeskolen. Børns muligheder er stadig påvirket af deres sociale 

baggrund. Tal fra Rockwool Fonden viser, at mens næsten 30 pct. af ufaglærtes børn også 

bliver ufaglærte, så gælder det kun 5 pct. af akademikernes børn.11 En ny undersøgelse fra 

Rockwool Fonden konkluderer, at børns uddannelse er lige så afhængig af deres forældres, 

som den var for 40-50 år siden.12 Faktisk er vores evne til at bryde den social arv gennem 

uddannelse ringere i dag end for to årtier siden.  

 

Hvis flere skal blive en del af arbejdsfællesskabet, er der behov for en uddannelsespolitik, 

der bryder den onde cirkel med frafald, fravær og mistrivsel. Vi bliver nødt til at gøre mere for 

at uddanne de kloge hoveder og hænder. En af de største udfordringer, vi har i Danmark, er 

de ca. 20 pct. unge, der forlader grundskolen, og som ikke forventes at få en erhvervskompe-

tencegivende uddannelse, inden de fylder 40 år. Samtidig er manglen på faglærte stor og 

stigende. Derfor foreslår vi at investere yderligere 1,9 mia. kr. årligt i grundskolen samt er-

hvervs- og ungdomsuddannelserne.  

 

Dansk Erhverv foreslår derfor at investere ca. 4,0 mia. kr. årligt i at fremtidssikre uddannel-

sessystemet, se tabel 2. Investeringerne i denne plan er både en nøgle til at få flere ind i 

arbejdsstyrken og en forudsætning for at uddanne flere faglærte. 

 

 
11 Skaksen m.fl. 2018. 
12 ROCKWOOL Fonden 2021. 
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Midlerne prioriteres til bl.a. en styrket rekrutterings- og kvalitetsindsats indsats til erhvervs-

uddannelserne. Erhvervsuddannelserne er den mest effektive måde at flytte tusinder af unge 

ind i varig beskæftigelse hvert år og er Danmarks mest markante eksempel på mønsterbry-

dende uddannelser. Erhvervsuddannelser er dog under pres på grund af dalende tilslutning, 

og det skal vi rette op på. Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) skal tilføres ekstra nød-

vendige ressourcer til at løfte mange flere af de unge, som har en svag arbejdsmarkedstilknyt-

ning. FGU er helt afgørende i bestræbelserne på at bryde social arv og få alle unge med, her-

under de 7 pct. af alle unge under 25 år, der hverken er i uddannelse eller i beskæftigelse.   

 

  

Tabel 2: Grundskolen og erhvervsuddannelserne prioriteres højt 

Forslag  Mia. kr. 

Styrket praksisfaglighed i grundskolen  0,5 

Styrkelse af den forberedende grunduddannelse 0,3 

Kvalitetsløft af erhvervsuddannelserne  0,7 

Sammenhængende ungdomsuddannelser og taxameterløft til hhx 0,4 

Digital omstilling i uddannelsessystemet 1,0 

Kvalitetsløft på de videregående uddannelser 1,0 

Talentindsats gennem hele uddannelsessystemet 0,1 

Investeringer i alt  4,0 
 

Kilde: Dansk Erhverv. 

 

Investeringer i uddannelse finansieres med 2,4 mia. kr. ved en omlægning af SU-stipendiatet 

på kandidatuddannelser til et rentefrit lån, jf. nedenstående afsnit. De resterende 1,6 mia. kr. 

finansieres af de øvrige reformer, som Dansk Erhverv peger på her i udspillet.   

 

En omlægning af SU-stipendiat på kandidatuddannelser til lån  

I 2021 udgjorde udgifter til SU-stipendier omkring 21 mia. kr13. Det er over halvdelen af de 

samlede udgifter til de videregående uddannelser. Danmark bruger desuden cirka dobbelt så 

mange penge på SU som vores nabolande Sverige og Norge. Ifølge vismændene tyder forsk-

ningen generelt på, at det ikke er af stor betydning for studieomfanget, om uddannelsesstøt-

ten ydes som stipendier eller lån på kandidatuddannelserne. Dansk Erhverv foreslår, at SU-

stipendiat på kandidatdelen erstattes af en mulighed for rentefrit studielån, der svarer til det 

samme stipendiatbeløb, som nuværende studerende får før skat, se figur 5. Samtidig får de 

studerende et større samlet rådighedsbeløb i kandidatårene sammenlignet med før reformen. 

Det skyldes, at der ikke betales skat af SU-lån.  

 

Samtidig vil en omlægning medvirke til at begrænse de høje omdiskuterede SU-udgifter til 

EU-studerende. Dansk Erhverv mener, at et loft over engelsksprogede uddannelser vil skade 

 
13  Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus (ufm.dk), 2021 er et skøn fra teknisk gen-

nemgang af FFL21 i Finansudvalget. 

https://datavarehus.ufm.dk/topic_search?taxonomy_policytopics=h9lkgj6awd
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internationaliseringen og arbejdsudbuddet. Virksomheder efterspørger arbejdskraften og det 

globale udsyn.  

 

  

Figur 5: Kandidatdelen: Fordeling mellem SU og lån før og efter ændringen, 2022.  

 

Kilde: Dansk Erhverv pba. www.su.dk/satser.  

https://www.lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/norge/universitet-og-hogskole/ 

https://www.csn.se/languages/english/student-grants-and-loans-for-studies-in-sweden.html#ex-

pand:svid10_6a02f90f175ae6d7c395b3  

https://www.kela.fi/web/en/financial-aid-for-students-study-grant  

Note: Årligt stipendium er efter skat. 

 

Provenuet, der frigives ved omlægningen, investeres i uddannelsessystemet. Finansministe-

riet skønner, at forslaget tilvejebringer et provenu på 2,4 mia. kr. Beskæftigelsen stiger med 

ca. 2.700 personer bl.a. som følge af hurtigere færdiggørelse af studiet. Dertil kommer, at de 

studerende vil arbejde mere ved siden af studiet, hvorfor den reelle effekt må forventes at 

være noget større. 

 

Dansk Erhvervs målsætning om, at fire procent af BNP skal tilfalde forskning 

Forskning er afgørende, hvis vi skal finde nye løsninger på store samfundsudfordringer som 

klimakrisen, ressourcemangel, bedre sundhed og en aldrende befolkning. Den offentlige 

forskning er på mange måder en isbryder for nye ideer til det private. Der er en række rappor-

ter, der peger på, at samfundsafkastet af offentlige investeringer i forskning og udvikling er 

betydeligt. Udenlandske studier viser, at for hver krone, det offentlige investerer i forskning 

og udvikling, får samfundet værdi for mellem 1,2 og 1,5 kr.14 Flere af vores nabolande har sat 

 
14 Tænketanken Dea. 
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https://danskerhverv.sharepoint.com/teams/Analyseprojekter2021/Delte%20dokumenter/Øget%20beskæftigelse%20gennem%202generationsreform/Leverancer/www.su.dk/satser
https://www.lanekassen.no/nb-NO/stipend-og-lan/norge/universitet-og-hogskole/
https://www.csn.se/languages/english/student-grants-and-loans-for-studies-in-sweden.html#expand:svid10_6a02f90f175ae6d7c395b3
https://www.csn.se/languages/english/student-grants-and-loans-for-studies-in-sweden.html#expand:svid10_6a02f90f175ae6d7c395b3
https://www.kela.fi/web/en/financial-aid-for-students-study-grant
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nye ambitiøse mål for deres forskningsinvesteringer, fx har Sverige og Finland allerede opstil-

let mål om 4 pct. af BNP.  

 

Det samlede mål for Dansk Erhvervs forskningspolitik er, at offentlige og private forsknings-

investeringer skal udgøre 4 pct. af BNP i 2030 mod 3 pct. i dag med 1/3 offentlig andel og 2/3 

privat andel. Det skal indfases gradvist, og med planen her afsættes derfor yderligere 8,0 mia. 

kr. til den offentlige forskning i 2030. Herunder foreslås:   

 

• At der reserveres en pulje, der giver universiteterne en præmie på 50 øre for hver krone 

universitetet får som NYE eksterne bevillinger fra EU eller private virksomheder og fonde 

ud over niveauet for 2019.  

• For at skabe mere samarbejde med SMV’er vil tilskuddet i stedet være på 1 kr. for hver 

krone, der modtages fra en virksomhed med færre end 250 medarbejdere.  
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Mere kvalitet i den offentlig 
sektor  

I Danmark hænger vækst og velfærd sammen. Hvis vi fortsat skal nyde en høj velfærd i Dan-

mark, skal vi have fokus på, at økonomien også vokser. Det forudsætter bl.a., at produktivite-

ten eller effektiviteten i især den private sektor hele tiden vokser. På samme måde er det 

behov for, at der i den offentlige sektor – ligesom i den private sektor - også hele tiden er 

fokus på at løse opgaverne smartere og mere effektivt. Det kan være gennem øget digitalise-

ring og øget anvendelse af data i endnu flere dele af den offentlige sektor. Det kan være gen-

nem et endnu større fokus på bedre sundhed, der kommer hele samfundet til gavn. Og det 

kan være ved, at en større andel af velfærdsydelserne konkurrenceudsættes og dermed pro-

duceres af den private sektor. Herudover kan det offentlige også bidrage til at øge arbejdsud-

buddet i Danmark ved, at flere end i dag arbejder på fuld tid. 

 

Med planen øger vi det offentlige forbrug til det demografiske træk på 21,3 mia. kr. i 2030, 

svarende til en vækst på omtrent 0,55 pct. p.a. Samtidig skal der investeres 14,3 mia. kr. frem 

mod 2030 i en reserve til grønt råderum og til opfyldelse af Nato målsætningen i 2030. Så-

fremt kravet til det offentlige råderum fortsat skulle følge den hidtidige praksis uden gælds-

finansiering af forbruget, ville råderummet i 2030 allerede være opbrugt.            

 

For også fremadrettet at kunne investere i den grønne omstilling, i øget digitalisering, i bedre 

rammevilkår for virksomhederne og i bedre velfærd inkluderer vi effektiviseringsgevinster på 

15,5 mia. kr. i 2030, svarende til en øget effektivitet på 0,4 pct. p.a. fra 2024. Halvdelen af 

disse midler – i alt 7,8 mia.kr. frem mod 2030 - investerer vi i mere kvalitet i velfærden, her-

under til bedre sundhed inkl. psykiatrien samt en styrket indsats for handicappede og ud-

satte.  
 

Forslagene om at reducere sygefraværet og deltidsbeskæftigelsen i den offentlige sektor rum-

mer et potentiale for øget arbejdsudbud på 12.500 i 2030. Potentialet kan ikke medregnes i 

gængse økonomiske modeller for arbejdsudbud, men det er til stede. 

 

 

Effektiviseringer i det offentlige inkl. digitalisering og konkurrenceudsættelse 

Bedre organisering af arbejdet, ny teknologi og digitalisering kan gøre det offentlige mindre 

nedslidende og gøre produktionen mere effektiv, når vi kigger over en længere årrække. Fra 

2007 til 2019 er der i gennemsnit årligt blevet leveret 1,1 pct. mere offentlig service. Til gen-

gæld er udgifterne til mere offentlig service steget med det halve eller i gennemsnit ca. 0,55 

pct. om året, når der tages højde for pris- og lønudviklingen. Det vil med andre ord sige, at vi 

hvert år i gennemsnit har fået 0,55 pct. mere service for de samme penge. Det kan eksempel-

vis skyldes, at man med ny teknologi kan behandle flere patienter i sundhedsvæsnet uden at 

bruge flere penge – eller hvis man organiserer arbejdet bedre, og dermed bliver mere effektiv. 
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Det kan også skyldes, at der er blevet gennemført en række reformer af den offentlige sektor, 

som har gjort, at den offentlige sektor er mere efficient.15  

 

Herudover har fokus på at digitalisere en stadig større del af den offentlige sektor på linje 

med fx digitaliseringen af tinglysningen og opbygningen af Udbetaling Danmark også bidraget 

til den øgede effektivitet i den offentlige sektor. Samtidig har konkurrenceudsættelsen af vel-

færdsydelserne bidraget til effektiviseringen i den offentlige sektor gennem produktivitets-

stigningerne i den private sektor på ca. 1,2 pct. p.a. Det er ikke muligt at vurdere effekten af 

disse forslag. Det vurderes dog, at potentialet for at hæve effektiviteten i den offentlige sektor 

gennem fx øget konkurrenceudsættelse og digitalisering fortsat er stort. Samtidig vil øget ef-

fektivitet mindske behovet for at ansætte flere i den offentlige sektor og dermed frigive flere 

medarbejdere til den private sektor.  

 

I Dansk Erhverv har vi valgt at indregne en delvis fortsættelse af den historiske effektivitets-

gevinst i det offentlige forbrug svarende til 0,4 pct. p.a. Det frigiver godt 15 mia. kr. frem til 

2030. Det øremærkes bl.a. til at sætte turbo på den grønne omstilling, især i lyset af energi-

krisen, samt til at øge kvaliteten af velfærden for danskerne  

 

 

Mindre sygefravær i det offentlige 

Ansatte i kommunerne og regionerne har et markant højere sygefravær end ansatte i den pri-

vate sektor. Det er dyrt for de offentlige finanser, idet kommunerne og regionerne derfor har 

flere ansatte, end de reelt har brug for, som i stedet kunne ansættes i den private sektor. DA 

har beregnet et potentiale for beskæftigelsen, hvor kommunerne og regionerne sænker deres 

sygefravær til niveauet for den private sektor inden for de samme jobfunktioner, og hvor der 

samtidig tages højde for kønssammensætningen. På baggrund af beregningerne skønnes det, 

at potentialet svarer til 5.700 og 1.500 fuldtidsbeskæftigede i henholdsvis kommunerne og 

regionerne. En indfrielse af det fulde potentiale på i alt 7.200 fuldtidspersoner er formentlig 

svært, men beregningen indikerer, at en indsats omkring sygefravær særligt i kommunerne vil 

bidrage til flere beskæftigede.  

 

I forbindelse med lanceringen af Kommissionen for 2. generationsreformer har Finansmini-

steriet også beregnet, at hvis vi kan lykkes med at nedbringe sygefraværet med bare én dag 

om året i regioner og kommuner og ½ dag i staten og det private, vil det alene øge arbejdsud-

buddet med 5.000 fuldtidsansatte årligt.16 Derfor bør større fokus på sundhed være en natur-

lig del af fremtidige reformer i Danmark. Effekten vil afhænge af, hvilke konkrete tiltag der 

indføres for at nedbringe sygefraværet. 

 

Flere stillinger i den offentlige sektor skal udbydes på fuld tid 

Brugen af deltidsstillinger i den offentlige sektor er omfattende, og der er et stort potentiale i 

at udbyde flere stillinger i den offentlige sektor på fuld tid. Det gælder ikke mindst i kommu-

nerne, hvor 26 pct. er deltidsansatte. I regionerne arbejder 17 pct. af de ansatte på deltid. 

 

Dansk Erhverv foreslår konkret, at kommunerne pålægges at sænke deltidsfrekvensen med 5 

procentpoint fra 26 til 21 pct. (svarende til gennemsnittet for de 10 bedste kommuner). Dette 

 
15 Danmarks Statistik vha. input- og outputmetoden. 
16 Ny Kommission skal sætte fremtidens reformkurs (fm.dk) 

https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2020/oktober/ny-kommission-skal-saette-fremtidens-reformkurs/


 

 

DANSK HANDLEKRAFT 2030 / Dansk Erhverv     

  
 

vil bidrage med ca. 6.100 fuldtidspersoner i ekstra arbejdsudbud. Tilsvarende foreslås det, at 

regionerne reducerer deres deltidsfrekvens med 5 procentpoint fra 17 til 12 pct. Det vil øge 

arbejdsudbuddet med 1.700 fuldtidspersoner. Samlet øges arbejdsudbuddet med i alt 7.800 

fuldtidspersoner. 

 

Måltallet for kommunerne og regionerne indfases gradvist over perioden 2023-2026. Det vil 

give kommunerne og regionerne tid til at omstille sig til færre deltidsansatte. En væsentlig del 

af måltallet vurderes at kunne indfris ved at aftale et decideret stop for deltidsansættelser i 

den enkelte kommune og region, indtil de overholder det fastsatte måltal. Supplerende kan 

det overvejes at indbygge et økonomisk incitament for den enkelte kommune, hvor eksem-

pelvis fordelingen af bloktilskuddet afhænger af, om kommunen bevæger sig mod målet. 

 

Udgangspunktet er, at det ekstra arbejdsudbud skal komme den private sektor til gode. Øget 

arbejdstid hos SOSU’er og pædagoger vil dog også kunne hjælpe med at sikre, at den offent-

lige ældrepleje kan følge med en aldrende befolkning, og at det allerede planlagte løft af mi-

nimumsnormeringerne i daginstitutionerne kan realiseres. Effekten er ikke indregnet her og 

vil afhænge af, hvilke konkrete tiltag der indføres. 

 

 

Investeringer i mere velfærd  

Der vil frem mod 2030 være behov for investeringer i mere velfærd. Også for at gøre endnu 

flere danskere i stand til at få en tilværelse, hvor de kan bidrage på arbejdsmarkedet. Derfor 

investeres der frem mod 2030 i alt 7,8 mia.kr. mere kvalitet i velfærden, herunder til bedre 

sundhed inkl. psykiatrien samt en styrket indsats for handicappede og udsatte. 

 

Mindre sygefravær, senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og generel sund aldring bli-

ver vigtigere og vigtigere for vores samlede arbejdsudbud og dermed også vores samlede vel-

færd i Danmark. Værdien af sundhed spreder sig nemlig i samfundet som ringe i vandet. Også 

herhjemme er der stor fokus på betydningen af sundhed. De Økonomiske Råd har bl.a. tidli-

gere koblet muligheden for fortsat at have råd til velfærd med behovet for bedre sundhed for 

alle – ikke mindst for de ældste på arbejdsmarkedet. Samtidig har Vismændene fx fremhævet, 

at en øget indsats i forhold til at forbedre sundhedstilstanden og forebygge nedslidning vil 

have potentiale til at øge arbejdsudbuddet. Bedre sundhed og senere tilbagetrækning hænger 

nemlig sammen. Derfor skal der investeres i bedre sundhed. Det er ikke i dag muligt at gen-

nemføre konsekvensberegninger af en samlet indsats på området. Samtidig er det et under-

belyst emne i forhold til vurderingerne af den finanspolitiske holdbarhed.  

 

Herudover investeres der fx i:  

- Flere senge, bedre efterforsorg og bedre forebyggelse i Psykiatrien 

- Mere hjælp til handicappede, så de ikke ender uden for fællesskaberne på grund af 

lange sagsbehandlingstider, og så pårørende til børn med handicap ikke skal forlade 

arbejdsmarkedet for at give deres børn den støtte fællesskabet burde tilbyde.  

- At bryde den sociale arv for udsatte mv.  

 

Den generelle indsats over for ældre og børn finansieres gennem investeringerne i det demo-

grafiske træk på 21,3 mia.kr. frem mod 2030.  
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Bedre rammevilkår for 
danske virksomheder   

Dansk Erhverv vil finde 15,5 mia. kr. ved effektiviseringer i det offentlige forbrug på 0,4 pct. 

p.a. De penge skal dels bruges på at styrke kvaliteten i velfærd, men det er også afgørende, 

at midlerne bliver prioriteret til at forbedre de rammevilkår, der er afgørende for danske virk-

somheders konkurrenceevne og den fortsatte økonomiske vækst i Danmark. 

 

Konkret foreslår Dansk Erhverv at oprette en fast investeringsramme på finansloven, der hvert 

år er øremærket til at forbedre danske virksomheders rammevilkår. De seks rammevilkår er:  

• Uddannelse 

• Adgang til kvalificeret arbejdskraft 

• Viden & forskning 

• Skat 

• Transport & digitalisering 

• Indre marked & frihandel 

 

Eksempel: I 2024 vil effektivisering af den offentlige sektor på 0,4 pct. betyde et merprovenu 

på 1,6 mia. Af de 1,6 mia. kr. foreslår Dansk Erhverv at investere halvdelen i at forbedre vel-

færden for borgerne i Danmark.  

 

Den anden halvdel skal bruge til en ny investeringsramme på finansloven for 2024, der er 

øremærket til at forbedre de rammevilkår, der er mest presserende for at skabe et dansk er-

hvervsliv i verdensklasse. Konkret betyder det en ramme til styrkede rammevilkår for dansk 

erhvervsliv, der øges fra 0,8 mia. kr. i 2024 til 7,8 mia. kr. i 2030.  

 

Vi har set de senere år, at erhvervslivets behov er meget omskiftelige. I 2020-2022 var det 

corona-pandemien, der udfordrede virksomhederne. I 2022 er det stigende energipriser og 

forsyningssikkerhed, der presser virksomhederne. Frem mod 2030 kan vi ikke forudsige ud-

fordringerne, hvilket gør det oplagt at have en årlig investeringsramme. Effektiviseringsgevin-

sterne fra den offentlige sektor kan bl.a. bruges på at: 

 

• Flere tiltag, der øger arbejdsudbuddet løbende frem mod 2030 

• Styrke den grønne omstilling 

• Sænke skatter og administrative byrder 

• Forbedre vilkårene for iværksættere 

• Styrke digitalisering af Danmark 

• Forbedre forsknings- og uddannelsessektoren i Danmark 
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Tilbagetrækningsreform  

Ud over folkepensionen findes nu i alt fem tilbagetrækningsordninger på arbejdsmarkeds-

området. Det drejer sig om: 

 

1. Førtidspension 

2. Seniorpension  

3. Efterløn 

4. Tidlig pension (Arne-pensionen) 

5. Fleksydelse 

 

Ordningerne kan opdeles i to typer. Den første type er visiterede ordninger, som er bundet op 

på en faglig vurdering af den enkeltes arbejdsevne. Førtidspension, seniorpension og fleks-

ydelse er visiterede ordninger. Den anden type ordning er rettighedsbaserede ordninger, som 

ikke kræver visitation og individuel vurdering, men tildeles ud fra objektive, konstaterbare 

krav. Efterløn og tidlig pension er rettighedsbaserede ordninger.  

 

I figur 3 forrest ses udviklingen i antal personer i de fem tilbagetrækningsordninger. Samlet 

set er antallet i ordningerne faldet fra i alt ca. 450.000 i midten af 2004 til ca. 255.000 i 

slutningen af 2018, et fald på ca. 195.000 personer i tilbagetrækningsordningerne. Herefter 

er kurven knækket. Siden slutningen af 2018 er antallet af personer i tilbagetrækningsordnin-

gerne steget med ca. 56.000 til i alt ca. 311.000 i juni 2022.  

 

Helt nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at antallet af tilbagetrukne 

personer fra januar til juni i år er vokset med 13.000. I samme periode har manglen på ar-

bejdskraft været historisk høj i virksomhederne.  

 

Der er tale om en vækst i alle tilbagetrækningsordninger siden slutningen af 2018 - dog ikke 

i antallet af modtagere af fleksydelse. Antallet på førtidspension er vokset med omkring 

27.500. Antallet på efterløn er vokset med omkring 2.000. Antallet på tidlig pension (Arne-

pensionen) er i juni 2022 opgjort til 7.269. Og antallet på senior pension er også her i juni 

opgjort til 19.313. 

 

Ifølge Finansministeriets prognose fra maj 202217, der er baseret på årstal, forventes antallet 

af personer på tilbagetrækningsordninger før folkepensionen at stige med yderligere omkring 

19.000 fra 2021 til 2025 og herefter falde med ligeledes omkring 14.000 frem mod 2030. Altså 

et niveau frem mod 2030, der er omkring 40.000 personer højere end niveauet fra 2018. 

 

Målsætning: 30.000 færre på tilbagetrækningsordninger før folkepension i 2030 

Der er altså fem veje til at stoppe på arbejdsmarkedet med økonomisk støtte fra staten, før 

man når folkepensionsalderen. Og trods akut mangel på arbejdskraft og udsigt til massive 

demografiske udfordringer er der lige nu 311.000 danskere på de ikke færre end fem 

 
17 Danmarks Konvergensprogram 2022. 
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tilbagetrækningsordninger - ud over folkepensionen. Og det antal er steget med hele 56.000 

danskere siden 2018. 

 

Det er klart, at er man ude af stand til at arbejde, så skal der findes en løsning på det. Det 

bakker vi også op om, men det har taget overhånd nu. Udviklingen går den forkerte vej, og vi 

ser nu en kraftig stigning i, at flere trækker sig tidligere.  

 

Dansk Erhverv opfordrer til, at der efter et folketingsvalg nedsættes en arbejdsgruppe, der på 

seks måneder skal komme med forslag til, hvordan antallet af tilbagetrækningsordninger kan 

forenkles og reduceres. Målet for arbejdsgruppen skal være, at antallet af danskere på tilba-

getrækningsordninger som minimum reduceres med 30.000 personer i 2030, hvilket øge den 

strukturelle beskæftigelse med 24.000 på fuld tid i 2030. Samtidig vil det forbedre de offent-

lige finanser med ca. 9 mia.kr. og BNP med 21 mia.kr. 

 

 



 

 

 

Vi handler på vegne af vores medlemmer 

I Dansk Erhverv handler vi hver dag på vegne af 18.000 

medlemsvirksomheder og flere end 100 brancheforeninger. Vi er 

erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for et af verdens 

mest handlekraftige erhvervsliv.  

 

Vi tilbyder rådgivning inden for medarbejder- og 

virksomhedsforhold og politisk gennemslagskraft. Vores 

indsatser bygger på medlemmernes aktive deltagelse i netværk 

og udvalg.  

 

I Dansk Erhverv arbejder vi hver dag for, at Danmark bliver 

verdens bedste land at drive virksomhed i. Til gavn for 

arbejdspladser, velstand og Danmark i fremgang.  

 

Vi arbejder for et Danmark med sammenhængskraft og 

handlekraft. 
 

DANSK ERHVERV 

Børsen 

1217 København K 

 

www.danskerhverv.dk 

info@danskerhverv.dk 

T. + 45 3374 6000 


