
 

  

Kommissorium for Ekspertgruppe for fremtidig erhvervsstøtte 28. januar 2022  

  

Erhvervsstøtten udgjorde i 2021 42 mia. kr. fordelt på over 200 forskellige ordnin-

ger. Fælles for dem er, at de giver virksomheder og organisationer en økonomisk 

fordel, de ellers ikke ville have haft, via direkte eller indirekte offentlige subsidier. 

Ordningerne er opstået gradvist over tid og varierer i forhold til blandt andet om-

fang, målgruppe og varighed.  

Det er imidlertid langt fra sikkert, at alle 200 ordninger ville indgå i samme omfang, 

hvis man byggede erhvervsstøttesystemet op fra bunden i dag, eller at den nuvæ-

rende erhvervsstøtte er fremtidssikret og egner sig til dansk økonomi om 5-10 år. 

For at sikre et mere tidssvarende erhvervsstøttesystem nedsætter regeringen og af-

talepartierne (Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kri-

stendemokraterne) bag Aftale om en ny reformpakke for dansk økonomi af d. 21. januar 

2022 en ekspertgruppe, der skal gentænke erhvervsstøtten i et langsigtet perspektiv. 

Erhvervsstøtten anvendes til at understøtte særlige samfundsmæssige og politiske 
hensyn og prioriteringer. Det gælder blandt andet situationer, hvor det vurderes, at 
markedet ikke i tilstrækkelig grad sikrer den optimale samfundsmæssige anvendelse 
af ressourcerne, dvs. såkaldte eksternaliteter. Det kan fx gælde for dele af erhvervs-
støtten til forskning og udvikling eller den grønne omstilling. Andre gange handler 
det om at understøtte internationalt konkurrenceudsatte erhverv eller at fremme 
bestemte erhverv eller formål, fx eksport, innovation og iværksætteri, turisme, kul-
tur, medier mv. I 2021 blev ca. 40 pct. af erhvervsstøtten uddelt som direkte støtte 
via finansloven, mens ca. 60 pct. vedrører særregler i skattesystemet.   

Omfanget af erhvervsstøtte forpligter til løbende at overveje, om støtten er tidssva-
rende, eller om midlerne hellere skal frigives til andre højt prioriterede områder. Det 
skal også ses i lyset af, at erhvervslivets behov ændrer sig over tid. 

Ekspertgruppen er på den baggrund blevet bedt om udarbejde en analyse, der skal 

indeholde:  

1. Status og udsigter for de nuværende erhvervsstøtteordninger, herunder over-

vejelser om effekten af ordningerne (fx i forhold til BNP, CO2-effekter, be-

skæftigelse, rammevilkår i forhold til udlandet og øvrige samfundsmæssige 

forhold som fx kultur og mediestøtte).  

 

2. Perspektiver på indretning af erhvervsstøtten frem mod 2030, som underbyg-

ger et tidssvarende og fremtidssikret erhvervsstøttesystem. 
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3. Principper for indretning af erhvervsstøttesystemet. Principperne skal baseres 

på en samfundsøkonomisk tilgang, hvor der tages højde for de kort- og lang-

sigtede effekter på de offentlige finanser, jobskabelsen, dansk erhvervslivs 

vækst og konkurrenceevne samt andre samfundshensyn.  

 
4. Modeller for mulig sanering af erhvervsstøtten – med udgangspunkt i de udar-

bejdede principper – der skal kunne frigøre i alt mindst 3,5 mia. kr. årligt fra 

2023, jf. aftale om En ny reformpakke for dansk økonomi af 21. januar 2022. Mid-

lerne er aftalt disponeret til at permanentgøre det forhøjede FoU-fradrag på 

130 pct. (ca. 0,8 mia. kr.), en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget (0,7 mia. kr.) 

og en ramme til uddannelse og grøn omstilling (ca. 2 mia. kr.). 

Analysen skal sammentænkes med det arbejde, der foregår i ekspertgruppen for 

grøn skattereform, idet der forventes at være en række snitflader hertil. 

Ekspertgruppens sammensætning 
Ekspertgruppen nedsættes med en formand og fire medlemmer. 

Medlemmer udpeges ud fra særlig indsigt i og erfaring med samfundsøkonomi, er-
hvervslivets rammevilkår og erhvervsstøtte (skatte- og tilskudsområdet) for speci-
fikke erhverv. Ekspertgruppen kan i relevant omfang inddrage andre eksperter mv. 
i arbejdet. 

Erhvervsministeriet, Finansministeriet og Skatteministeriet sekretariatsbetjener ek-
spertgruppen. Andre ministerier inddrages i sekretariatsbetjeningen efter behov.  

Tidsplan 

Ekspertgruppen skal afgive sine samlede anbefalinger til regeringen primo oktober 

2022. 


