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Ekspertgruppe for fremtidig erhvervsstøtte  

I 2021 udgør den samlede statslige erhvervsstøtte omkring 42 mia. kr. Der findes 

over 200 forskellige erhvervsstøtteordninger, der giver virksomheder og organisa-

tioner en økonomisk fordel, som de ellers ikke ville have haft. Ordningerne er op-

stået gradvist over tid og varierer i forhold til blandt andet omfang, målgruppe og 

varighed. 

Det er imidlertid langt fra sikkert, at alle 200 ordninger er tidssvarende og ville 

indgå, hvis erhvervsstøttesystemet skulle bygges op fra bunden i dag. Andre ord-

ninger i den nuværende erhvervsstøtte egner sig ikke til dansk økonomi om 5-10 

år. 

Derfor nedsættes der nu en ekspertgruppe, der skal gennemgå de nuværende er-

hvervsstøtteordninger, udarbejde principper for en fremtidig indretning af er-

hvervsstøttesystemet samt pege på veje til at frigive midler til andre prioriterede 

områder. 

Ekspertgruppen får herudover til opgave at pege på modeller for sanering af er-

hvervsstøtten for mindst 3,5 mia. kr. årligt. Heraf skal ca. 0,8 mia. kr. finansiere en 

permanentgørelse af det nuværende, midlertidigt forhøjede fradrag for virksomhe-

dernes udgifter til forskning og udvikling, så satsen med virkning fra 2023 fortsat 

udgør 130 pct. med et loft over skatteværdien af fradraget på 50 mio. kr. Mindst 

1,95 mia. kr. årligt skal finansiere nye investeringer i uddannelse og grøn omstil-

ling. Heraf skal ca. ca. 0,3 mia. kr. årligt finansiere at takstniveauet for takst 1-ud-

dannelser på universiteterne (primært de fleste humanistiske, samfundsvidenska-

belige, merkantile og teologiske uddannelser) kan fastholdes, ca. 0,1-0,2 mia. kr. 

årligt finansiere videreførelse af muligheden for uddannelsesløft med 110 pct. af 

den lediges hidtidige dagpengesats på udvalgte erhvervsuddannelser, mens 60 mio. 

kr. i 2024 og 200 mio. kr. årligt fra 2025 og frem går til at finansiere et løft af vel-

færdsuddannelser. Endelig skal 0,7 mia. kr. årligt medfinansiere en forhøjelse af 

det maksimale beskæftigelsesfradrag.  

Medlemmer af ekspertgruppen skal til sammen have særlig indsigt i og erfaring 

med samfundsøkonomi, erhvervslivets rammevilkår og erhvervsstøtte (skatte- og 

tilskudsområdet) for specifikke erhverv. 

Ekspertgruppen skal afgive sine anbefalinger til regeringen primo oktober 2022. 


