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

 

Nyt fra Christiansborg 
juni 2022 

 

 
Økonomisk redegørelse 

Det russiske angreb på Ukraine kommer på et tidspunkt, hvor dansk økonomi er inde i en 

højkonjunktur. Krigen har medført prisstigninger på blandt andet energi og fødevarer, og det kan 

mærkes i mange danske husholdninger. 

 

Dansk økonomi har imidlertid et stærkt udgangspunkt. Beskæftigelsen er rekordhøj, ledigheden er den 

laveste i 13 år, og der er udsigt til en pæn BNP-vækst på knap 3½ pct. i 2022. Det er lidt lavere end 

væksten i 2021, men højere end seneste skøn for 2022 i Økonomisk Redegørelse fra december. Væksten 

i dansk økonomi ventes at fortsætte i 2023 med omkring 2 pct. 

 

Du kan læse hele redegørelsen her. 

 

Finansminister Nicolai Wammen har bl.a. sagt: ”Vi ser – trods udfordringerne – frem mod en pæn vækst 

både i år og næste år, og historisk mange danskere er i job. Krigen betyder imidlertid, at der er behov 

for at prioritere på en anden måde. Det gælder f.eks. forsvar og sikkerhed samt uafhængighed af russisk 

gas. Samtidig står vi i en situation, hvor mange husholdninger oplever, at priserne stiger. Her skal vi 

finde den rigtige balance mellem målrettet hjælp til dem, der er hårdest ramt af inflationen, og samtidig 

undgå unødigt at puste til inflationen.”1 

 

 

Folketinget udskyder fristen for virksomheders årsrapporter permanent 

19. maj stemte et flertal i Folketinget for en ændring af årsregnskabsloven der sikrer, at danske 

virksomheder får bedre tid til at aflevere deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen.  

 

Ændringen betyder, at fristen for indberetning af årsrapporten udskydes permanent med en måned fra 5 

til 6 måneder. Fristen for indberetning af årsrapporter vil således blive ensrettet med fristen for 

indberetning af oplysningsskemaet på Skatteministeriets område.  

 

Med lovændringen ensrettes frister til offentlige myndigheder på tværs af Skatteministeriet og 

Erhvervsministeriet.  

 

Fristudskydelsen af årsrapporterne indgik i den politiske aftale om det fremadrettede behov for revision 

af 23. juni 2021, som regeringen indgik med V, SF, RV, Ø, NB og Å. 

 

 

Endelige regnskabstal for 2021 samt skøn for grønne udgifter i 2022 til afholdelse af grønne 

statsobligationer er offentliggjort 

I forlængelse af statens lancering af programmet for grønne statsobligationer i december 2021 opdaterer 

Finansministeriet de faktiske regnskabsudgifter for 2021 samt skøn for de udgifter i 2022, som indgår i 

det grønne statsobligationsprogram. 

 

 
1 Finansministeriet: ”Økonomisk Redegørelse: Trods nye udfordringer er dansk økonomi bundsolid” 12. maj 2022  

https://fm.dk/media/25910/oekonomisk-redegoerelse-maj-2022_web.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/maj/oekonomisk-redegoerelse-trods-nye-udfordringer-er-dansk-oekonomi-bundsolid/
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Du kan læse notatet ’Green Bonds: Eligible green expenditures’ her.  

 

Du kan læse mere om grønne statsobligationer her.   

 

 

Ny digitaliseringsstrategi 

D. 5. maj lancerer regeringen en ny digitaliseringsstrategi. Strategien indeholder 61 ambitiøse initiativer, 

der blandt andet skal øge den digitale sikkerhed og understøtte danskernes og virksomhedernes digitale 

kompetencer.  

 

Regeringen inviterede sidste forår digitale eksperter og topledere fra erhvervslivet, faglige 

organisationer, brancheorganisationer, KL og Danske Regioner ind i maskinrummet i et nyt 

Digitaliseringspartnerskab. I oktober 2021 præsenterede partnerskabet sine bud på, hvordan vi bedst 

accelererer udviklingen mod en styrket digital fremtid. Med Digitaliseringsstrategien følger regeringen 

op på partnerskabets forslag. 

 

Du kan læse hele strategien her. 

 

Finansminister Nicolai Wammen har bl.a. sagt: ”Med digitaliseringsstrategien lægger vi op til en 

markant opgradering af det digitale Danmark. Digitalisering kan gøre os rigere, løfte kvaliteten af den 

offentlige service, frigøre arbejdskraft og accelerere den grønne omstilling. Vi skal sætte fart på 

udviklingen og bevare vores stærke fokus på sikkerhed og ansvarlighed, så danskerne fortsat har tillid 

til det digitale samfund.”2 

 

Adm. Direktør i Dansk Erhverv Brian Mikkelsen har bl.a. sagt: ”Vi har brug for et Danmark og et 

dansk erhvervsliv som er frontløber på det digitale felt. Derfor er det meget vigtigt, at regeringen 

og erhvervsliv samarbejder om de rigtige løsninger, og det har vi med denne strategi et endnu 

bedre grundlag for.”3 

 

 

Regeringen og Finans Danmark i partnerskab om en fælles håndsrækning til de danskere, der 

vil af med deres olie- og gasfyr. 

Danske boligejere, som ikke har udsigt til at få fjernvarme, får adgang til billig finansiering til at 

skifte til en grøn varmekilde. Regeringen og Finans Danmark har nemlig indgået et partnerskab, der 

skal være med til at få flest muligt til at sløjfe deres olie- og gasfyr. 

 

Det betyder, at boligejere får mulighed for lån med lav rente, og de vil slippe for oprettelsesgebyrer 

og tinglysningsafgift, når de tager lån til at udskifte olie- eller gasfyr til en grøn varmekilde. 

 

Partnerskabet udspringer af regeringens reformudspil Danmark Kan Mere II.  

 

Du kan læse hele aftaleteksten her.  

 

Erhvervsminister Simon Kollerup har bl.a. sagt: ”Med partnerskabet skaber vi gode rammer for, at 

man som helt almindelig dansker kan hjælpe til med, at vi bliver fri af russisk olie og gas.”4 

 
2 Finansministeriet: ”Ny digitaliseringsstrategi sætter retningen for Danmarks digitale fremtid” 5. maj 2022 
3 Finansministeriet: ”Ny digitaliseringsstrategi sætter retningen for Danmarks digitale fremtid” 5. maj 2022 
4 Erhvervsministeriet: ”Partnerskabet om ”Fyr dit fyr” baner vejen for billig finansiering til grønne varmekilder” 6. maj 
2022  

https://fm.dk/media/25903/green-bonds_eligible-green-expenditures.pdf
https://fm.dk/arbejdsomraader/groenne-statsobligationer/
https://fm.dk/media/25912/danmarks-digitaliseringsstrategi_sammen-om-den-digitale-udvikling_web_a.pdf
https://em.dk/media/14563/aftale-mellem-regeringen-og-finans-danmark-om-attraktive-groenne-laan-til-husholdningers-udskiftning-af-olie-og-gasfyr.pdf
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/maj/ny-digitaliseringsstrategi-saetter-retningen-for-danmarks-digitale-fremtid/
https://fm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2022/maj/ny-digitaliseringsstrategi-saetter-retningen-for-danmarks-digitale-fremtid/
https://em.dk/nyhedsarkiv/2022/maj/partnerskabet-om-fyr-dit-fyr-baner-vejen-for-billig-finansiering-til-groenne-varmekilder/


 3 

Millionpulje til grønne iværksætterevents 

10. maj åbnede en pulje på 5 mio. kr. øremærket til iværksætterevents. Puljen giver støtte til events, 

der udvikler dansk iværksætteri samt promoverer Danmark som et grønt iværksætterland, fx 

gennem netværksarrangementer. 

 

Det er fjerde år, at støttepuljen til iværksætterevents bliver uddelt. Der forudsættes 50 pct. privat 

medfinansiering, der kan uddeles op til 1,5 mio. kr. til de største events, og der skal som minimum 

ansøges om 100.000 kr. 

 

Frist for ansøgninger er 7. juni.  

 

Læs mere om puljen og søg midler her. 

 

 

Match-arrangementer skal hjælpe ukrainere i job 

Fordrevne ukrainere og virksomheder får en hjælpende hånd til at finde hinanden og lave et godt 

match. I samarbejde med kommunerne inviterer de otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR) og 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til en række match-arrangementer i regi af 

Partnerskabet for ukrainere i job. 

 

På arrangementerne er der fokus på, at flygtningene får registreret deres kompetencer i et CV blandt 

andet på Jobnet. Alle jobsøgende er i princippet velkommen til at deltage, men de er primært 

målrettet fordrevne ukrainere. 

 

Det første jobmatch-arrangement var torsdag den 19. maj i Sønderborg, men flere arrangementer er 

i kalenderen. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard deltager i arrangementet i DGI Byen i 

København den 7. juni. 

 

 

Lønmodtagerbeskæftigelsen for marts 2022 

I marts 2022 var der 2.947.000 personer i job. Det er 16.000 flere end måneden før svarende til en 

stigning på 0,6 procent. Ser man på den private sektor, er der kommet 15.000 flere lønmodtagere 

siden februar måned. I samme periode er der kommet 2.000 flere offentligt ansatte. Sammenlignet 

med februar 2020, som var den sidste måned inden COVID-19-krisen ramte, er beskæftigelsen 

samlet set 144.500 højere, svarende til 5 procent. 

 

Du kan se tallene fra Danmarks Statistik her. 

 

 

Ledighedstallet for april 2022 

I april 2022 var der 70.000 ledige. Det er 900 færre end måneden før svarende til et fald i 

ledigheden på 1,2 procent. Ledigheden som procent af arbejdsstyrken er dermed nu nede på 2,4 

procent. Dermed ligger ledigheden nu på niveau med ledigheden i juni 2008 og altså inden 

finanskrisen. Man skal gå næsten 50 år tilbage i tiden for at finde en lavere ledighed end det 

nuværende niveau. 

 

Du kan se tallene fra Danmarks Statistik her.   
 

https://virk.dk/myndigheder/stat/ERST/selvbetjening/Ivaerksaetterevents_2022/
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=35693
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=35670

