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Orientering om ny reformpakke for dansk økonomi 

Resumé 

Økonomiudvalget orienteres med dette notat om den nye reformpakke, 

som regeringen on en række partier har indgået aftale om. Reformpak-

ken indeholder bl.a. sænkelse af dimittenddagpengesatsen, forøgelse af 

dagpenge de første måneder efter ledighed, forhøjelse af beskæftigel-

sesfradraget, bortfald af modregning af arbejdsindtægt i pension, sane-

ring af erhvervsstøtten samt investeringer i uddannelse og grøn omstil-

ling. Herudover foreslår regeringen en lavere beløbsgrænse for ar-

bejdskraft uden for EU, men har endnu ikke flertal for dette forslag. 

 

Sagsfremstilling  

En ny reformpakke for dansk økonomi  

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti 

og Kristendemokraterne er blevet enige om en reformpakke ”Hurtigere i 

job, et stærkere arbejdsmarked, investeringer i fremtiden og innovative 

virksomheder” fredag d. 21. januar 2022, som skal styrke dansk øko-

nomi. Reformpakken skal give flere hænder på arbejdsmarkedet, gøre 

danskerne dygtigere ved at investere i uddannelse og gøre Danmark 

grønnere ved at investere i grøn omstilling. Reformpakken vil øge den 

strukturelle beskæftigelse med 12.000 fuldtidspersoner i 2025 og i 

2030 og øge strukturelt BNP med 0,5 pct. i 2025 og 0,7 pct. i 2030. Re-

formpakken ligger i forlængelse af regeringens udspil ”Danmark kan 

mere I” fra september , men dækker ikke alle initiativer i regerings-
udspillet, bl.a. ikke indførelsen af en 37-timers arbejdspligt for ledige 

indvandrere, som regeringen vil drøfte videre med Folketingets partier. 

Det bemærkes, at der skal søges opbakning til dele af reformaftalerne i 

særskilte forligskredse.  

 

Reformpakken består af tre hovedaftaler, og indholdet i de tre aftaler 

præsenteres i hovedtræk nedenfor: 

 

Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked 

• Dagpengesatsen forhøjes, så den bliver højere i de første tre 

måneder af ledighedsperioden. Med ændringen kan man få ud-

betalt op til 23.000 kr. om måneden i dagpenge (dog max 90 

pct. af tidligere indkomst). Det er op til 3.650 kr. mere, end dag-

pengemodtagere får i dag. Man skal have været medlem af en a-

  

Notat 

Til Økonomiudvalget 
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kasse i fire år og haft beskæftigelse to år inden for de seneste tre 

år for at være berettiget. 

• Dagpengesatsen sænkes for dimittender efter tre måneder til 

ca. 9.500 kr. for ikke-forsørgere under 30 år og til ca. 12.000 kr. 

for ikke-forsørgere over 30 år. Dagpengeperioden for dimitten-

der forkortes fra to til ét år. Dimittendsatsen er i dag ca. 13.800 

kr. for både ikke-forsørgere under og over 30 år. Dimittendsat-

sen for forsørgere ændres ikke. Det bemærkes, at dimittendle-

digheden generelt er højere i København end på landsplan, og 

at ændring af reglerne for dimittenddagpenge forventes at få 

betydning for dimittendledigheden. 

• Der indføres et sprogkrav for at kunne modtage dimittenddag-

penge. 

• Det maksimale beskæftigelsesfradrag forhøjes med 4.000 kr. i 

2023 og med yderligere 900 kr. i 2025. Det maksimale beskæf-

tigelsesfradrag er i dag 41.600 kr. Forhøjelsen skal øge gevin-

sten ved at arbejde. 

• Incitamentet til at forsikre sig igennem dagpengesystemet øges 

ved at ændre på fradrag for private lønforsikringer og fagfore-

ningskontingenter. 

• Det månedlige fribeløb, der kan tjenes ved siden af SU, forhøjes. 

Fribeløbet øges med 4.000 kr. om måneden. SU-friløbet er ak-

tuelt knap 9.200 kr. og 13.900 kr. på hhv. ungdomsuddannelser 

og videregående uddannelser. 

• Modregning af egen og partners arbejdsindkomst i folkepensio-

nen afskaffes for at gøre det mere attraktivt for seniorer at blive 

på arbejdsmarkedet. Herudover afskaffes modregning af part-

ners arbejdsindkomst i førtids- og seniorpension. 

• Der indføres en midlertidig skattefri jobpræmie på 5.000 kr. for 

kontanthjælpsmodtagere, som kommer i arbejde i 6 sammen-

hængende måneder. 

• Den grønne check afskaffes for alle undtagen pensionister og 

børn. For børn forhøjes den grønne check. 

• Den almindelige elafgift nedsættes med 14 øre/kWh fra 2022, 

16 øre/kWh i 2024 og 17 øre/kWh fra 2030. Elafgiften udgør i 

dag 90 øre/kWh. 

• Der etableres en midlertidig ordning, hvor kommuner i en tre-

årig periode ikke kan frakende førtidspensioner deres førtids-

pension, hvis de har supplerende beskæftigelse.  

 

Det bemærkes, at flere af beskæftigelsesinitiativerne er forligsbelagte 

og kræver derfor forhandlinger med forligspartierne, inden de kan 

træde i kraft. BIF har udarbejdet en orientering til BIU, der angiver hvilke 

dele af beskæftigelsesinitiativerne, som er forligsbelagte. Orienteringen 

til BIU er vedhæftet som bilag. 
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Stærke og innovative virksomheder 

• Erhvervsstøtten skal saneres for 3,5 mia. kr., som skal finansiere 

investeringer i uddannelse og grøn omstilling, jf. næste afsnit. En 

ekspertgruppe nedsættes, som får til opgave at komme med for-

slag til sanering af erhvervsstøtten. Erhvervsstøtten udgør samlet 

42 mia. kr. og fordeler sig på mere end 200 støtte- og erhvervs-

fremmeordninger. Det må derfor forventes, at saneringen af er-

hvervsstøtten vil få en betydning for erhvervslivet i hovedstaden. 

• Vækstfonden, EKF Danmarks Eksportkredit og Danmarks Grønne 

Investeringsfond fusioneres i én fond Danmarks Eksport- og In-

vesteringsfond. Fonden skal have styrket fokus på grøn omstil-

ling (power-to-X, CO2-fangst mv.), SMV’er og eksportindsatser. 

• Der indføres automatisk erhvervsrapportering for SMV’er til 
myndighederne samt etableres et SMV-venligt udbudssystem til 

det offentlige. 

• Udbudsloven ændres og bl.a. indføres krav om anvendelse af 

lærlinge til udførelse af offentlige opgaver, hvor det er muligt. 

• I forlængelse af anbefalingerne fra de regionale vækstteams fra 

maj 2021 investeres i 8 lokale erhvervsfyrtårne i hele landet. 

Vækstteam Hovedstaden anbefalede, at hovedstaden udvikles til 

en global sundhedshovedstad med en styrkeposition inden for 

life science og velfærdsteknologi og fokus på svær overvægt. Til-

taget finansieres af EU-midler. 

 

Investeringer i forskning, uddannelse, grøn omstilling og skattelettelser 

• Der afsættes 0,8 mia. kr. årligt til at permanentgøre det forhø-

jede FoU-fradrag (skattefradrag på forskning og udvikling) på 

130 pct. 

• Der afsættes 1,0 mia. kr. årligt til grøn omstilling. 

• Der afsættes 1,3 mia. kr. årligt til bedre kvalitet i uddannelser 

herunder bl.a. midler til: 

o Nye klimaerhvervsskoler. 

o Fastholdelse af takstløft for takst-1 uddannelser på uni-

versiteter (primært humanistiske, samfundsvidenskabe-

lige, merkantile og teologiske uddannelser). 

o Permanentgørelse af ordning med 110 pct. dagpenge 

under opkvalificering af ufaglærte og faglærte med en 

forældet uddannelse på udvalgte erhvervsuddannelser, 

herunder SOSU-uddannelsen. 

o Bedre velfærdsuddannelser fx ved at øge timetal eller 

mængde af feedback. 

 

Det bemærkes, at forslagene om forhøjet FoU-fradrag, forhøjet beskæf-

tigelsesfradrag samt investeringer i uddannelse og grøn omstilling først 

gennemføres, når sanering af erhvervsstøtten og dermed finansiering 

er på plads. Af tabel 1 fremgår den overordnede økonomi og finansie-

ring af reformpakken. 
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Tabel 1: Økonomioversigt reformpakke 

Mio. kr. (2022-priser) 2022 2023 2024 2025 2030 

Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked 

Reduktion af dimittendsatser 390 1.530 1.500 1.510 1.510 

Forkortelse af dagpengeperiode for 

dimittender 
60 560 1.120 1.160 1.280 

Forhøjelse af friløb for SU -18 -20 -20 -20 -20 

Beskæftigelsestillæg i de første 3 

måneder af dagpengeperiode 
-130 -480 -510 -520 -520 

Afskaffelse af modregning af egen 

arbejdsindkomst i folkepension 
-30 -410 -420 -430 -380 

Afskaffelse af modregning af part-

ners arbejdsindkomst i førtids-, se-

nior- og folkepension 

-10 -820 -840 -870 -870 

Afskaffelse af grøn check for ikke-

pensionister 
840 1.620 1.570 1.520 1.300 

Forhøjelse af grøn check til børn -90 -170 -160 -160 -140 

Nedsættelse af elafgift -680 -1.200 -1.280 -1.230 -1.180 

Forhøjet maksimalt beskæftigelses-

fradrag 
- -300 -295 -500 -500 

Investeringer i uddannelse -155 - -175 -245 -385 

Øvrige initiativer -62 -425 -490 -215 -95 

Balance 115 -115 0 0 0 

      

Fra erhvervsstøtte til investeringer i uddannelse, forskning og grøn omstilling 

samt skattelettelse 

Ramme til uddannelse  - -950 -950 -945 -950 

Ramme til grøn omstilling - -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 

Forhøjet permanent FoU-fradrag - -850 -850 -855 -780 

Forhøjet maksimalt beskæftigelses-

fradrag 
- -700 -700 -700 -700 

Sanering af erhvervsstøtte - 3.500 3.500 3.500 3.500 

Balance - 0 0 0 70 

      

Danmarks Investeringsfond 

Nye initiativer i Danmarks Investe-

ringsfond 
-65 -71 -86 -100 -100 

Decentralt erhvervsfremmesystem 

og øget udbyttekrav til Danmarks 

Eksport og Investeringsfond 

65 71 86 100 100 

Balance 0 0 0 0 0 

      

Nemmere at drive virksomhed gennem digitale værktøjer1 

Automatisk erhvervsrapportering -18 -15 -17 -10 -7 

SMV-venligt digitalt udbudssy-

stem 
-5 -10 -11 -12 -18 

Reserve til digital vækst Aftale om 

erhvervs- og iværksætterinitiativer 

af november 2017 

22 25 29 21 26 

Balance 0 0 0 0 0 
 

Note: 1) Der er angivet det nationale finansieringsbehov. Der er forudsat, at op til ca. 40 pct. af udgifterne 
på Erhvervsministeriets område kan medfinansieres af EU-midler fra EU’s Regionalfond frem mod 7. 
Finansieringsbehovet er således under forudsætning af, at der hjemtages EU-medfinansiering. 
Kilde: Finansministeriet. 
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Forslag om ny midlertidig supplerende beløbsordning 

Regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Kristende-

mokraterne er yderligere enige om en aftale om udenlandsk arbejds-

kraft. Dansk Folkeparti støtter ikke denne del af aftalen, og regeringen 

har dermed ikke på nuværende tidspunkt flertal for denne aftale. 

Forslaget præsenteres i hovedtræk nedenfor: 

 

Styrket international rekruttering på rimelige arbejdsvilkår og målret-

tet mangel på arbejdskraft 

• En midlertidig supplerende beløbsordning foreslås, som skal 

imødekomme manglende arbejdskraft de næste år ved at til-

trække international arbejdskraft uden for EU. Beløbsgrænsen 

foreslås nedsat til 375.000 kr. i en midlertidig periode på to år. 

Beløbsgrænsen er nu en årsløn på 448.000 kr. Ordningen skal 

kun gælde, hvis bruttoledigheden er under 3,75 pct. 

• Positivlisten udvides for personer med en videregående uddan-

nelse til flere stillinger. 

• Fast track-ordningen udvides, så virksomheder skal have mindst 

10 fuldtidsansatte medarbejdere for at benytte ordningen (mod 

tidligere 20 fuldtidsansatte). 

• Pop-up rekrutteringscentre etableres i forskellige EU-lande. 

• Indsatsen for at fastholde internationale dimittender øges. 

Hvis den midlertidige beløbsordning vedtages, forventes det at øge 

den strukturelle beskæftigelse udover de 12.000 fuldtidspersoner i 

2030, som reformpakken ”Hurtigere i job, et stærkere arbejdsmarked, 

investeringer i fremtiden og innovative virksomheder” bidrager med. 

 

Bilag 

Bilag - Orientering om reformaftale om arbejdskraft til BIU (Beskæfti-

gelses- og Integrationsforvaltningen) 

  



 
   

 
Orientering om reformaftale om arbejdskraft 
Regeringen og Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folke-

parti og Kristendemokraterne har indgået aftale om en ny reformpakke 

for dansk økonomi. Ønsket er at styrke sammenhængskraften i den dan-

ske model, og gøre det attraktivt at arbejde for seniorer samt at under-

støtte den grønne omstilling med et tidssvarende afgiftssystem. Re-

formaftalen består af flere dele. I dette notat beskrives de indsatser, der 

er af særlig interesse for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. 

De indsatser ligger i den del af aftalen, der hedder ”Hurtigere i job og et 
stærkere arbejdsmarked” samt uddannelsesløft, der ligger under 

”Stærke og innovative virksomheder”. 

Udover reformaftalen er der også indgået en aftale om styrket internati-

onal rekruttering på rimelige arbejdsvilkår og målrettet mangel på ar-

bejdskraft.  

Hurtigere i job og et stærkere arbejdsmarked 

Aftalen kan inddeles i fem områder:  

- Investeringer i dagpenge 

- Et stærkere organiseret arbejdsmarked 

- Flere i arbejde 

- Dimittender hurtigere i arbejde 

- Uddannelsesløft.  

Nedenstående er indsat en oversigt over, hvilke indsatser der ligger un-

der de fem områder. Nogle af de indsatser, der er omtalt i aftalen, er for-

ligsbelagte og kræver derfor forhandlinger med forligspartierne, inden 

de kan træde i kraft. Det drejer sig om indsatserne på dimittendområdet 

og på socialpensionsområdet. Ligeledes er der ikke truffet beslutning 

om finansiering af uddannelsesløft. I oversigten er indsatser, der er for-

ligsbelagte markeret med gult. Indsatser der skal findes finansiering til 

er blå og de øvrige er grønne. 

Hvis alle indsatser i aftalen gennemføres, vil det få betydning for BIF’s 
mulighed for at arbejde med de ledige, da det må forventes at få betyd-

ning for de lediges adfærd, at der ændres på ydelsernes størrelse og for 

dimittenderne også på ydelsernes varighed. Derudover er det positivt, 

at muligheden for at kunne tage uddannelsesløft på 110 pct. af dagpen-

gesatsen gøres permanent.  
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Område Indsats  Ikrafttrædelse 

Investering i dag-

penge 

Dagpengesatsen hæ-

ves til 23.000 kr. de 

første tre måneder for 

ledige, der har haft to 

års beskæftigelse in-

den for de seneste tre 

år og været medlem 

af en a-kasse de sene-

ste fire år. 

Flertal på plads. Træ-

der løbende i kraft fra 

den 1. oktober 2022 

Større fleksibilitet ved 

tekniske ændringer i 

dagpengesystemet.  

Flertal på plads. Træ-

der løbende i kraft fra 

den 1. oktober 2022  

Et stærkere organi-

seret arbejdsmar-

ked 

Nedsætte et perma-

nent råd for fremti-

dens arbejdsmarked 

med arbejdsmarke-

dets parter. 

Flertal på plads. 

Ikrafttrædelse uafkla-

ret 

Hæve beløbsgrænsen 

for fradrag for fagfor-

eningskontingenter. 

Flertal på plads. 1. ja-

nuar 2023 

Fradragsretten for pri-

vate lønforsikringer 

betinges af et årligt 

bidrag til a-kasse på 

mindst 1.300 kr. 

Flertal på plads. 1. ja-
nuar 2023 

Målrettet indsats mod 

virksomheder, der 

gentagne gange ikke 

overholder arbejds-

miljøreglerne. 

Flertal på plads. 

Ikrafttrædelse uafkla-

ret 

Generelt krav om, at 

arbejdsgiver, som stil-

ler bolig til rådighed 

skal sikre gode og til-

svarende boligfor-

hold.  

Flertal på plads. 

Ikrafttrædelse uafkla-

ret 

Styrket indsats mod 

brugen af illegal ar-

bejdskraft. 

Flertal på plads. 

Ikrafttrædelse uafkla-

ret 

Brancherettet tilsyns-

indsats mod falske 

selvstændige. 

Flertal på plads. 

Ikrafttrædelse uafkla-

ret 

Indførsel af et lovkrav 

til udbudsloven om at 

bruge lærlingeklausu-

ler i alle relevante 

Flertal på plads. 

Ikrafttrædelse uafkla-

ret 
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udbudte offentlige 

kontrakter. 

Flere i arbejde Afskaffelse af mod-

regning i social pen-

sion (folkepension, 

førtidspension og se-

niorpension) som 

følge af partners ar-

bejdsindkomst.  

Hvis der kan findes 
flertal træder 
indsatsen i kraft 1. ja-
nuar 2023 

Afskaffelse af mod-

regning af egen ar-

bejdsindkomst i folke-

pensionens grundbe-

løb og pensionstillæg 

Hvis der kan findes 
flertal træder 
indsatsen i kraft 1. ja-
nuar 2023.  

Styrket indsats for 

borgere med handi-

cap via IPS-metoden 

Flertal på plads. Der 

afsættes 5 mio. kr. i 

2023 og 2024. 

Indførelse af midlerti-

dig ordning, hvor 

kommuner ikke kan 

frakende førtidspensi-

onister deres førtids-

pension, hvis de har 

supplerende indtæg-

ter. 

Flertal ikke på plads. 

Aftalepartierne vil fo-

reslå ordningen til 

forligskredsen.  

Midlertidig jobpræ-

mie til kontanthjælps-

modtagere1 på 5.000 

kr. 

Flertal på plads. I 
ikrafttrædelse 1. ja-
nuar 2023. Udløber 
medio 2024.  

Dimittender hurti-

gere i arbejde 

Dimittendsatsen ned-

sættes efter tre måne-

ders ledighed. Belø-

bet afhænger af, hvor-

vidt den ledige er for-

søger eller ej.  

Flertal ikke på plads. 

Aftalepartierne vil 

søge forligskredsens 

opbakning hertil.  

Dimittenders ordi-

nære dagpengeperi-

ode reduceres fra to til 

et år. 

Flertal ikke på plads. 

Aftalepartierne vil 

søge forligskredsens 

opbakning hertil.  

Dimittender skal op-

fylde et sprogkrav. 
Flertal ikke på plads. 

Aftalepartierne vil 

søge forligskredsens 

opbakning hertil.  
Det månedlige fribe-

løb for SU hæves med 

Hvis der kan findes 
flertal træder 

 
1 Ydelsesmodtagere i kontanthjælpssystemet omfatter modtagere af 
selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, uddannelses-
hjælp og kontanthjælp. 
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4.000 kr. 

Indkomstloftet for fri-

tagelse af a-kassekon-

tingent for stude-

rende på en videregå-

ende uddannelse hæ-

ves med 4.000 kr. om 

måneden. 

indsatsen i kraft 1. fe-
bruar 2022 

Uddannelsesløft Ret til uddannelsesløft 

med 110 pct. dag-

penge videreføres 

permanent. 

Flertal ikke på plads. 

Aftalepartierne enige 

om omprioritering af 

forventede frie mid-

ler i puljen. Vil søge 

opbakning hos for-

ligspartierne.  

 
 

Ikrafttrædelse 

Tiltagene på dagpengeområdet træder løbende i kraft fra d. 1. oktober 

2022. Dimittendsatserne og tekniske ændringer vil gælde for alle, mens 

reduceret dimittenddagpengeperiode, sprogkravet og beskæftigelses-

tillægget vil gælde for nyindplacerede. Aftalepartierne vil søge dagpen-

geforligskredsens (Aftale om tryggere dagpengesystem) opbakning til 

aftalens forslag om at reducere dimittendsatsen for ikke-forsørgere ef-

ter tre måneders forbrug af dagpengeretten, afkorte den ordinære dag-

pengeperiode fra to til ét år for dimittenddagpengemodtagere samt 

indføre et sprog- og beskæftigelseskrav for retten til dimittenddag-

penge. Såfremt forligskredsen accepterer dette, træder alle tiltag på 

tværs af aftalen i kraft som angivet i aftalen. Såfremt forligskredsen ikke 

accepterer dette, justeres tiltagene på tværs af aftalen til ikrafttrædelse 

efter næste folketingsvalg.   

De øvrige indsatser for dimittender er også forligsbelagt. Her vil aftale-

partierne søge SU-forligskredsens (Aftale om reform af SU-systemet og 

rammerne for studiegennemførelse) om opbakning til de foreslåede 

indsatser.  

Ændringer i reglerne for modregning i sociale pensioner træder i kraft 

1. januar 2023. Aftalepartierne vil søge forligspartierne bag Aftale om 

ret til seniorpension for nedslidtes opbakning til aftalens forslag om at 

ændre reglerne om modregning som følge af en partners arbejdsind-

komst i folke-, senior- og førtidspension samt ændringer i reglerne om 

modregning af egen arbejdsindtægt i folkepensionens grundbeløb og 

pensionstillæg. 

Jobpræmieordningen for kontanthjælpsmodtagere indføres 1. januar 

2023 og udløber medio 2024. 

Permanent uddannelsesløft med 110 pct. i dagpenge kan gennemføres, 

når der er truffet beslutning om konkrete finansieringstiltag. 


