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Danmarks Nationale Reformprogram og konvergensprogram for 
2015 
  
Til underretning for Folketingets Europaudvalg vedlægges Danmarks 
Nationale Reformprogram og konvergensprogram for 2015. 
 
Danmarks nationale reformprogram 2015 er udarbejdet som led i det 
europæiske semester og Europa 2020-strategien. Det europæiske seme-
ster udgør rammen for de økonomisk-politiske samarbejdsprocesser i 
EU og skal blandt andet ses i sammenhæng med Europa 2020-strategien, 
der blev vedtaget på mødet i Det europæiske Råd den 17. juni 2010 til 
afløsning for Lissabon-strategien, EU´s tidligere strategi for vækst og 
beskæftigelse.  
 
I henhold til det europæiske semester skal medlemslandene hvert år i 
april aflevere et nationalt reformprogram. Det gælder også for det femte 
europæiske semester i 2015. 
 
Det nationale reformprogram for 2015 redegør for Danmarks opfølg-
ning på EU’s tre landespecifikke anbefalinger til Danmark fra 2014. An-
befalingerne fokuserede på behovet for at sikre holdbare og vækstfrem-
mende offentlige finanser, at forbedre mulighederne for beskæftigelse og 
uddannelse for personer på kanten af arbejdsmarkedet samt øge konkur-
rencen. 
 
Programmet redegør ligeledes for den nationale udmøntning af EU's 
vækststrategi (Europa 2020), og fokuserer på de danske EU-mål og tiltag, 
der bidrager til opfyldelsen af fem overordnede mål på EU-niveau for 
hhv. beskæftigelse, forskning og udvikling, klima og energi, uddannelse 
samt social inklusion i 2020. 
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Programmet indeholder ydermere et særkapitel med fokus på regeringens 
bæredygtighedsstrategi, der både omhandler grøn, social og økonomisk 
bæredygtighed. 
 
Interesseorganisationer og repræsentanter for lokale og regionale myn-
digheder, der alle indgår i Kontaktudvalget for Europa 2020-strategien, 
er blevet hørt og har haft mulighed for at afgive bemærkninger til udka-
stet som så vidt muligt er indarbejdet.  
 
Konvergensprogrammet redegør for de overordnede målsætninger i den 
økonomiske politik og indeholder en beskrivelse af den samfundsøko-
nomiske udvikling frem til 2020. Konvergensprogrammet viser, at det 
går den rigtige vej i dansk økonomi. Der har været vækst i seks kvartaler i 
træk, hvor 38.000 flere er kommet i job, og færre er ledige. De meget 
lave renter og faldet i olieprisen styrker væksten i år. I konvergenspro-
grammet er vækstskønnet for 2015 hævet til 1,6 pct. Det er 0,2 pct.-point 
højere end skønnet i den seneste konjunkturvurdering i Økonomisk Re-
degørelse, december 2014. 
 
Selvom dansk økonomi er i fremgang, er der stadig ledige ressourcer i 
økonomien, og finanspolitikken er på den baggrund tilrettelagt med hen-
blik på at understøtte økonomien mest muligt inden for de finanspoliti-
ske rammer i budgetloven og i Stabilitets- og Vækstpagten. Fra et skøn-
net strukturelt underskud på 0,5 pct. af BNP i 2016 forbedres den struk-
turelle saldo gradvist frem mod 2020, hvor der er strukturel balance mel-
lem de offentlige indtægter og udgifter. 
 
Det Nationale Reformprogram og Konvergensprogrammet fremsendes 
til EU-Kommissionen og offentliggøres på Økonomi- og Indenrigsmini-
steriets hjemmeside fredag den 27. marts 2015 kl. 9.15. Det Nationale 
Reformprogram og Konvergensprogram er klausuleret indtil offentliggø-
relsestidspunktet.   
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