
 
 

H-Consulting, Bastrupvej 141, 4100 Ringsted, tlf. 5764 3100 

 

Nyt fra Christiansborg 
juli 2022 

 

 

Økonomiaftale med kommunerne for 2023 

Regeringen og KL har indgået en aftale om rammerne for kommunernes økonomi i 2023. Med 

økonomiaftalen har parterne aftalt et anlægsniveau på 18,5 mia. kr. i 2023, som er væsentligt lavere 

end i 2022. Samtidig løfter regeringen den kommunale serviceramme med 1,3 mia. kr.  

 

Du kan læse hele aftalen om kommunernes økonomi for 2023 her. 

 

Finansminister Nicolai Wammen har bl.a. sagt: ”Vi står i en ekstraordinær situation med den 

højeste inflation i over 35 år. Økonomien buldrer derudaf, og derfor er det rettidig omhu at 

stramme op - særligt bygge- og anlægssektoren, hvor aktivitetsniveauet er højt. Samtidig leverer vi 

på vores løfte om at pengene følger med, når vi heldigvis bliver flere børn og ældre i de kommende 

år.”1 

 

Økonomiaftalen for 2023 er den strammeste, regeringen har indgået, siden Socialdemokratiet 

overtog magten i 2019. Både når det angår bevilling til velfærden, men også når det kommer til 

kommunernes mulighed for at bygge og renovere. 

 

KL’s formand Martin Damm (V) har bl.a. sagt: ”Vi kunne godt have ønsket os, at situationen var en 

anden. Men det er den jo ikke, og det er også derfor, vi har indgået aftalen. Vi er jo nødt til at 

anerkende, at det råderum, der har været i dansk økonomi, er prioriteret til anden side.”2  

 

Det sidste med henvisning til, at regeringen og et bredt flertal i Folketinget med det nationale 

kompromis om dansk sikkerhedspolitik har valgt at prioritere hovedparten af de kommende års frie 

finanspolitiske råderum til at øge forsvarsudgifterne. 

 

 

Bred aftale om kompensation for stigende priser og ny grøn fond 

Regeringen er sammen med V, SF, RV, EL og K blevet enige om at kompensere danske 

husholdninger for stigende priser, bl.a. gennem en ældrecheck på 5.000 kroner til nogle af de 

pensionister, som har mindst, forhøjelse af beskæftigelsesfradraget og lempelse af elafgiften. 

Aftalepartierne er også enige om en ny grøn fond på 53½ mia. kroner, som skal sætte endnu mere 

fart i den grønne omstilling mellem 2024-2040. 

 

Du kan læse hele aftalen her.  

 

Finansminister Nicolai Wammen har bl.a. sagt: ”Dansk økonomi står i udgangspunktet stærkt, men 

udfordres naturligvis af en situation med stigende priser i kølvandet på Putins krig i Ukraine. 

Derfor er jeg glad for, at vi nu kan give en håndsrækning til nogle af dem, som er særligt udfordret 

af inflationen. (…) Det kompenserer ikke fuldt ud, men betyder noget, når det er svært at få pengene 

 
1 Finansministeriet: ”Ansvarlig økonomiaftale med kommunerne for 2023”, 8. juni 2022  
2 Altinget: ”Regeringen indgår sin hidtil strammeste aftale om kommunernes økonomi”, 9. juni 2022 

https://fm.dk/media/26002/aftale-om-kommunernes-oekonomi-for-2023.pdf
https://fm.dk/media/26040/aftale-om-kompensation-af-borgere-for-stigende-energipriser.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/juni/ansvarlig-oekonomiaftale-med-kommunerne-for-2023/
https://www.altinget.dk/artikel/regeringen-indgaar-sin-hidtil-strammeste-aftale-om-kommunernes-oekonomi


 
 

til at række. Det er en ansvarlig og balanceret tilgang, hvor vi hjælper nogle af dem, som er hårdt 

ramt, uden at presse yderligere på priserne i den nuværende situation.”3 

 

 

Bred aftale om grøn skattereform 

Regeringen har indgået en bred aftale med V, SF, RV og K om en grøn skattereform. Aftalen er det 

største enkeltstående bidrag til Danmarks klimamålsætning i 2030 siden klimalovens vedtagelse. 

 

Du kan læse hele aftalen her.  

 

Skatteminister Jeppe Bruus har bl.a. sagt: ”Det vil sikre, at det bliver forureneren, der betaler for 

sin udledning – samtidig med, at vi giver målrettet støtte til virksomhedernes grønne omstilling.”4 

 

Forhandlerne fra Venstre Troels Lune Poulsen, Marie Bjerre og Louise Egholm skriver samlet på 

Venstre.dk: ”Overordnet gik Venstre i tandem med de Konservative til forhandling med to 

overordnede krav; en grøn skattereform må ikke gøre Danmark fattigere, og skatterne må samlet 

set ikke stige. Det er vi lykkes med. Faktisk vi har sikret en skattelettelse samlet set på over 2 mia. 

kr. samlet frem til og med 2030 og med varigt lavere skat derefter også.” 

 

Organisationernes reaktioner: 

• Lars Sandahl Sørensen, adm. direktør i Dansk Industri hr bl.a. sagt: ”Der er indgået en 

aftale, som skaber fremdrift i den helt nødvendige grønne omstilling og gør det danske 

samfund rigere. Det er også godt, at et bredt flertal står bag. (…) Vi havde håbet på en 

aftale med mindre dobbeltskat. Aftalen kan svække nogle virksomheders konkurrencevilkår 

så alvorligt, at det bliver i andre lande og af andre virksomheder, varerne bliver produceret, 

hvor man ikke bekymrer sig lige så meget om CO2-udledningen, som danske virksomheder 

gør.”5  

• Brian Mikkelsen, adm. direktør i dansk Erhverv hr bl.a. sagt: ”Det grønne 

investeringsvindue har gennem hele processen været en mærkesag fra Dansk Erhverv. Vi 

har hele tiden sagt, at en grøn skattereform skal sikre, at forureneren skal betale i form af 

en høj CO2-afgift, men at det var afgørende, at erhvervslivet blev kompenseret den anden 

vej med generelle erhvervsskattelettelser, der kom størstedelen af virksomhederne til 

gode.”6 

 

Etableringen af Danmarks Eksport- og Investeringsfond 

Folketinget stemte 7. juni lovforslaget om etableringen af Danmarks Eksport- og Investeringsfond 

igennem. Dermed kan fonden nu blive til virkelighed.  

 

Som en del af Aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi har regeringen og aftalepartierne 

besluttet, at de tre eksisterende statslige institutioner Vækstfonden, EKF Danmarks Eksportkredit 

og Danmarks Grønne Investeringsfond lægges sammen i én fond. Dermed bliver Danmarks 

 
3 Finansministeriet: ”Bred aftale om kompensation for stigende priser og ny grøn fond”, 24. juni 2022  
4 Finansministeriet: ”Regeringen indgår bred aftale om en ambitiøs grøn skattereform”, 24. juni 2022 
5 Dansk Industri: ”DI: Godt med bredt flertal bag grøn skattereform”, 27. juni 2022 
6 Dansk Erhverv: ”Bred grøn skattereform”, 24. juni 2022  

https://fm.dk/media/26048/aftale-om-groen-skattereform-for-industri-mv.pdf
https://www.venstre.dk/nyheder/venstre-har-sikret-en-ansvarlig-gron-skattereform
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/juni/bred-aftale-om-kompensation-for-stigende-priser-og-ny-groen-fond/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/juni/regeringen-indgaar-bred-aftale-om-en-ambitioes-groen-skattereform/
https://www.danskindustri.dk/om-di/kontakt-os/presse/arkiv/pressemeddelelser/2022/6/godt-med-bredt-flertal-bag-gron-skattereform/
https://www.danskerhverv.dk/presse-og-nyheder/nyheder/2022/juni/bred-gron-skattereform-gor-danmark-bade-gronnere-og-rigere/


 
 

Eksport- og Investeringsfond etableret, og mulighederne for finansiering til vækst og eksport 

styrkes hos både SMV’er, vækstvirksomheder og store danske eksportører. 

 

Fonden giver bl.a. én indgang til risikovillig kapital, hvilket hjælper især små og mellemstore 

virksomheder med at navigere i markedet for risikovillig kapital. 

 

Med aftalen polstres den samlede fond med yderligere 6 mia. kr., for at flere danske virksomheder 

kan investere i vækst, udvikling og mere eksport. 

 

Du kan læse mere om fonden her. 

 

 

Fastholdelse af den kontracykliske kapitalbuffersats i Danmark 

Regeringen har, som opfølgning på mødet i Det Systemiske Risikoråd den 20. juni 2022, besluttet 

at fastholde satsen for den kontracykliske kapitalbuffer i Danmark. Bufferen fastsættes til 2,5 pct. 

for 2. kvartal 2022 med virkning fra den 30. juni 2023. 

 

Regeringen vurderer på lige fod med Rådet, at der fortsat er tegn på risikoopbygning i det 

finansielle system med udgangspunkt i fortsat lempelige finansieringsvilkår trods stigende renter, 

og at opbygningen af bufferen til 2,5 pct. bør fastholdes. 

 

 

National strategi for grøn turisme 

Regeringen er kommet med en turismestrategi, som skal gøre Danmark til den grønneste 

turistdestination i Nordeuropa. Strategien er udarbejdet sammen med erhvervet og indeholder bl.a. 

en målsætning om, at 70 pct. af alle overnatningssteder være bæredygtighedscertificerede i 2030. 

 

Du kan læse hele strategien her.  

 

 

Aftale om nyt kontanthjælpssystem 

Regeringen, SF, RV, EL, Å og KD har indgået en aftale om et nyt kontanthjælpssystem.  

Nogle af aftalens hovedelementer er, at kontanthjælpsloftet afskaffes og erstattes af en trappemodel, 

der fortsat lægger et loft over beløbet, som folk på kontanthjælp kan modtage i ydelse. Derudover 

videreføres det midlertidige børnetilskud som et permanent børnetillæg målrettet udsatte 

børnefamilier. 

 

Du kan læse hele aftalen her.  

 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har bl.a. sagt:  ”Jeg vil faktisk gå så langt som til at 

sige, at det er ”børnenes kontanthjælpsreform. Aldrig har der været færre på kontanthjælp, og den 

udvikling fortsætter vi nu.”7 

 

Venstres beskæftigelsesordfører Hans Andersen skriver på Venstre.dk: ”Med aftalen afskaffer 

regeringen desuden kontanthjælpsloftet, og så er der beklageligvis ikke blevet plads til den 37-

timers arbejdspligt for nytilkomne udlændinge og andre med fortsatte integrationsbehov, som 

 
7 Beskæftigelsesministeriet: ”Aftale på plads: Nyt kontanthjælpssystem til gavn for børnene”, 14. juni 2022 

https://em.dk/media/14575/faktaark-danmarks-eksport-og-investeringsfond.pdf
https://em.dk/media/14576/national-strategi-for-baeredygtig-vaekst-i-dansk-turisme.pdf
https://bm.dk/media/21100/aftale-om-nyt-kontanthjaelpssystem.pdf
https://www.venstre.dk/nyheder/nyt-loftebrud-fra-statsministeren
https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2022/06/aftale-paa-plads-nyt-kontanthjaelpssystem-til-gavn-for-boernene/


 
 

beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard ellers havde bebudet. Aftalen er dermed et tydeligt 

eksempel på, at regeringen er langt mere optaget af at hæve ydelserne i kontanthjælpssystemet end 

at indføre krav til folk, der står udenfor arbejdsmarkedet.”  

 

Regeringen skønner, at aftalen vil løfte 9200 børn ud af lavindkomstgruppen. Altinget har derfor 

forsøgt at få Beskæftigelsesministeriet til at oplyse, hvor mange børn i kontanthjælpssystemet, der 

fortsat vil være under lavindkomstgrænsen, når de nye regler træder i kraft. Men det tal kan 

ministeriet ikke oplyse, lyder svaret.  

 

Til Altinget har cheføkonom i Cepos Mads Lundby har bl.a. sagt: “Når S-regeringen kan skønne 

over, hvor mange børn der kommer ud af lavindkomstgruppen, så kan man selvfølgelig også skønne 

over, hvor mange børn, der ligger under lavindkomstgrænsen.” 

 

 

Lønmodtagerbeskæftigelsen for april 2022 

I april 2022 var der 2.948.000 personer i job. Det er 4.000 flere end måneden før svarende til en 

stigning på 0,1 procent. Dermed stiger beskæftigelsen i Danmark den 15. måned i træk og siden 

januar 2021 er antallet af lønmodtagere steget med i alt 184.000 personer. 

 

Ser man på den private sektor, er der kommet 5.000 flere lønmodtagere siden marts måned. I 

samme periode er der kommet 1.000 færre offentligt ansatte. 

 

Du kan se tallene fra Danmarks Statistik her.   

 

https://www.altinget.dk/artikel/regeringen-skoenner-at-ny-aftale-vil-loefte-9200-boern-ud-af-fattigdom-men-den-kan-ikke-give-et-skoen-over-hvor-mange-boern-der-bliver-tilbage
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=35694

