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Bilagstabel Anbefalingernes virkning på de offentlige finanser  

Mio. kr. (2022-pl) Direkte virkning Adfærdsvirkning I alt 
    
Del 1: Nye veje til de længste uddannelser -200 1.900 1.700 
1.1. Nye kandidatuddannelsesveje1 750 1.400 2.200 
1.2. SU-omlægning til lån på kandidatuddannelsen 1.500 600 2.050 
1.4 Gratis undervisning på videregående VEU -1.100 -100 -1.200 
Øvrige anbefalinger2 (1.3, 1.5, 1.6, 1.7) -1.350 - -1.350 

    
 Del 2: Livslang læring til dem med mindst uddannelse -160 - -160 
 2.1. Nyt digitalt efteruddannelsesoverblik3 >-80 - >-80 
 2.2. Nye veje fra ufaglært mod faglært3 -60 - -60 
 2.3  Løft af basale færdigheder -10 - -10 
 2.4. Styrket kvalitet i undervisningen >-10 - >-10 
    
Del 3: Lettere at drive virksomhed >-10 >-10 -10 
3.1. Effektiv og sammenhængende digital offentlig service  - - - 
3.2. Nemmere regelefterlevelse - - - 
3.3. Styrket teknologioverførsel fra universiteter - - - 
3.4. Nye muligheder i dagpengesystemet for iværksættere >-10 >-10 -10 
3.5. Tidligere identifikation af virksomheder i vanskeligheder - - - 
3.6. Automatisk ophold til udenlandske dimittender 0 - - 
3.7. Ny mulighed for hurtig ansættelse af udenlandsk arbejdskraft 0 - - 
    
I alt -370 1.890 1.530 

 

 
Anm.: Årlig virkning fuldt indfaset. Udgifter mio. kr., 2022-pl. Etableringsomkostninger er ikke medtaget. 

”-” indikerer, at der ikke er skønnet over anbefalingens betydning for de offentlige f inanser, da der udelukkende er tale 
om retningsgivende anbefalinger. 
1) Nye uddannelsesveje dækker over omlægningen af kandidatuddannelser inkl. den andel, der efter en etårig 
kandidat skønnes senere at vende tilbage til det ordinære uddannelsessystem. 
2) Øvrige anbefalinger omfatter kapitlerne 1.3 Investeringer i øget kvalitet, 1.5 Et nyt opgaelsessystem til de 
videregående uddannelser, 1.6 Et nyt optagelsessystem på kandidatniveau og 1.7 Uddannelsesråd. 
3) Arbejdsudbudseffekter fra potentialeberegninger er ikke indregnet. 

Kilde: Egne beregninger. 
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