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KAPITEL II   

OFFENTLIGE FINANSER 

II.1 Indledning  

Den 1. januar 2014 trådte budgetloven i kraft. Budgetloven 
indebærer blandt andet, at der er indført udgiftslofter for stat, 
kommuner og regioner, og at den planlagte finanspolitik skal 
overholde underskudsgrænsen på ½ pct. af BNP for den struk-
turelle saldo. Finanspolitikken skal endvidere fortsat planlæg-
ges indenfor rammerne af Stabilitets- og Vækstpagten, hvor 
grænsen for det faktiske offentlige underskud er 3 pct. af 
BNP.  
 
Som led i budgetloven er formandskabet for Det Økonomiske 
Råd formelt tildelt rollen som “finanspolitisk vagthund”. Ifølge 
loven om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd 
har formandskabet således fået til opgave årligt at vurdere 
holdbarheden af de langsigtede offentlige finanser og den mel-
lemfristede udvikling i den offentlige saldo. Derudover skal 
der foretages en vurdering af, om de vedtagne udgiftslofter er 
afstemt med de finanspolitiske målsætninger givet de reformer 
mv., der er vedtaget af et flertal i Folketinget. Endvidere skal 
formandskabet vurdere, om de vedtagne udgiftslofter overhol-
des i planlægningsfasen, og når regnskabet foreligger.  
 
Baseret på fremskrivningen af de offentlige finanser præsente-
ret i afsnit II.2 vurderes det, at der er udsigt til en forbedring af 
de offentlige finanser i de kommende år. Forbedringen skal 
blandt andet ses på baggrund af en forventet normalisering af 
konjunktursituationen, men forbedringen er også et resultat af 
en strukturel forbedring, som især kan tilskrives effekterne af 
tilbagetrækningsaftalen. 
 
Formandskabets vurderinger af overholdelsen af de finans-
politiske mål er opsummeret i tabel II.1. 

Nye 
finanspolitiske 
rammer fra 2014 

Formel rolle som 
“finanspolitisk 
vagthund” fra 
2014 

Underliggende 
forbedring af de 
offentlige 
finanser 

Formandskabets 
vurderinger 

Kapitlet er færdigredigeret den 11. maj 2015. 
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Tabel II.1 Vurdering af overholdelsen af finanspolitiske målsætninger 

Målsætning   Vurdering  

Holdbarhed • Finanspolitikken er holdbar 
 

Udvikling i  
offentlig saldo 
 

• 
Strukturel saldo 
Underskud på 0,3 pct. af BNP i 2015 og på 0,2 pct. 
af BNP i 2016. Strukturel balance eller overskud i 
2017-20  
 

 

• 

• 

Faktisk saldo 
-2,1 pct. af BNP i 2015 
-3,0 pct. af BNP i 2016  
Fra 2017 til 2020 gradvis forbedring til et overskud 
på 0,5 pct. i 2020  
 

Udgiftslofterne afstemt 
med de finanspolitiske 
målsætninger 

 
 

• 

Udnyttelse af lofterne i 2016-17 medfører, at den 
strukturelle saldo ligger lige på underskudsgræn-
sen. De forventede udgifter ligger dog under loft 
 
Udnyttelse af lofterne for 2018 er i overensstem-
melse med grænsen for den strukturelle saldo 
 

Udgiftslofter overholdt 
i planlægningsfasen 

• Budgetterne for 2015 overholder alle udgiftslofter  
 
 

Udgiftslofter overholdt 
i regnskabet 

• Regnskaberne for stat, kommuner og regioner for 
2014 overholder budgetter og udgiftslofter 

Anm.: Overholdelsen af de finanspolitiske målsætninger vurderes ud fra den givne politik: 
 Rød: Formel grænse eller målsætning vurderes ikke at blive overholdt. 
 Gul: Formel grænse eller målsætning vurderes tæt på ikke at blive overholdt. 
 Grøn: Formel grænse eller målsætning vurderes at blive overholdt. 
 Vurderingerne bygger især på afsnit II.2, II.3 og II.4. 

 
 
Fremskrivningen af de offentlige finanser præsenteret i 
afsnit II.2 indebærer et underskud på den faktiske saldo i 
2015 på 2,1 pct. af BNP, mens underskuddet i 2016 forven-
tes at blive 3 pct. af BNP og dermed lige på EU’s grænse 
for det faktiske underskud. Det større underskud i 2016 
skyldes især en forventning om en reduktion i indtægterne 

Udsigt til  
underskud på 3 
pct. af BNP i 2016 
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fra pensionsafkastskatten, hvilket hænger sammen med 
antagelsen om en begyndende normalisering af renteniveau-
et og dermed faldende obligationskurser. Fra 2017 og frem 
forventes underskuddet at holde sig under 3 pct. grænsen. 
Underskuddet lige omkring 3 pct.-grænsen skønnes dermed 
kun at blive midlertidigt. Skønnet for den faktiske saldo er 
dog forbundet med betydelig usikkerhed, og der skal derfor 
ikke meget til for, at Danmark bryder med 3 pct.-grænsen i 
2016. Derfor er det væsentligt med opmærksomhed om-
kring denne målsætning.   
 
Den strukturelle saldo, der ifølge budgetloven højst må 
udvise et underskud på ½ pct. af BNP, forventes at holde sig 
på den rigtige side af denne grænse i alle årene frem imod 
2020. I 2015 vurderes det strukturelle underskud at udgøre 
0,3 pct. af BNP og i 2016 omkring 0,2 pct. af BNP. I lyset 
af, at beskedne ændringer i forudsætningerne nemt kan flyt-
te det strukturelle underskud med adskillige promille af 
BNP, kan dette ikke betragtes som værende en stor margin 
til ½ pct.-grænsen. Frem imod 2020 forventes en forbedring 
af såvel den faktiske som strukturelle saldo. I 2020 skønnes 
et overskud på 0,5 pct. af BNP. 
 
Finanspolitikken vurderes at være holdbar på det lange sigt. 
I den fremskrivning, der præsenteres i afsnit II.3, beregnes 
holdbarhedsindikatoren (HBI) til at være 0,3 pct. af BNP. 
Det betyder, at det med fremskrivningens forudsætninger 
ville være muligt at holde den offentlige gældskvote på et 
stabilt niveau på lang sigt, selvom man permanent reduce-
rede den primære offentlige saldo (dvs. den offentlige saldo 
ekskl. renter) med 0,3 pct. af BNP svarende til omkring 7 
mia. kr. i dagens prisniveau.  
 
Der er dog meget stor usikkerhed med hensyn til mange af 
de antagelser, som den langsigtede fremskrivning i afsnit 
II.3 er baseret på. Mange forhold vil givetvis udvikle sig 
anderledes end forudsat, og fremskrivningen skal derfor 
ikke betragtes som en egentlig prognose. Det skal mere ses 
som en konsekvensberegning af, hvorledes økonomien ville 
udvikle sig under de valgte forudsætninger. Således vil en 
anderledes udvikling i f.eks. befolkningen eller den struktu-
relle ledighed føre til en anden udvikling end den viste, 

Strukturel saldo 
overholder 
budgetlovens 
½ pct- grænse 

Finanspolitikken 
er holdbar 

Stor usikkerhed 
om centrale 
antagelser i 
holdbarheds-
beregningen 



Offentlige finanser. Dansk Økonomi, forår 2015 

 100 

ligesom forskellige politiske beslutninger om offentlige 
indtægter og udgifter kan påvirke den faktiske udvikling på 
lang sigt. 
 
De offentlige budgetter for 2015 ligger under de fastlagte 
udgiftslofter, og de forventede udgifter for 2016-18 ligger 
ligeledes under udgiftslofterne. De vedtagne udgiftslofter 
giver principielt mulighed for højere udgifter end dem, der 
er planlagt. Hæves udgifterne helt op til udgiftslofterne inkl. 
det statslige delloft for indkomstoverførsler, vil det med de 
givne forudsætninger i øvrigt bringe den strukturelle saldo 
på budgetlovens ½ pct.-grænse i 2016 og 2017. I 2018 vur-
deres en fuld udnyttelse af lofterne ikke at være i modstrid 
med grænsen for den strukturelle saldo. 
 
2014 er det første år, hvor de offentlige myndigheder aflæg-
ger regnskaber, som kan holdes op imod udgiftslofterne. 
Regnskaberne viser, at både stat, kommuner og regioner har 
overholdt de respektive budgetter og dermed udgiftslofterne. 
Regionerne bruger hele budgettet, mens der ses et underfor-
brug i staten og kommunerne, jf. afsnit II.4. Sammenlignet 
med tidligere år er der dog tale om, at regnskaberne er 
kommet tættere på budgetterne og dermed lofterne.  
 
Nærværende kapitel indeholder i afsnit II.2 en fremskriv-
ning af de offentlige finanser til 2020. Afsnit II.2 indeholder 
også en gennemgang af finanspolitikkens aktivitetsvirknin-
ger og en vurdering af udviklingen i den strukturelle saldo. I 
afsnit II.3 præsenteres en langsigtet fremskrivning af dansk 
økonomi, og på basis af denne beregnes den finanspolitiske 
holdbarhedsindikator. I afsnit II.4 diskuteres forskellige 
aspekter af udgiftslofterne, herunder hvorvidt budgetterne 
for 2015 og regnskaberne for 2014 overholder de relevante 
lofter. Afsnit II.5 tager budgetlovens såkaldte forsigtigheds-
princip op til diskussion. Endelig indeholder afsnit II.6 en 
sammenfatning og en række anbefalinger.  
 

Budgetter og 
forventede 
udgifter 
overholder 
udgiftslofter 

Regnskaberne for 
2014 overholder 
loftet 

Kapitlets indhold 
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II.2 Offentlige finanser frem mod 2020 

I dette afsnit præsenteres en fremskrivning af de offentlige 
finanser frem mod 2020. Fremskrivningen er baseret på 
vedtagen politik og trækker på den aktuelle konjunkturvur-
dering beskrevet i kapitel I. Afsnittet indeholder også en 
vurdering af udviklingen i den strukturelle saldo og finans-
politikkens aktivitetsvirkninger.  
 
Stillingen på den faktiske saldo i 2014-16 
 
Overskuddet på den offentlige saldo i 2014 er foreløbigt 
opgjort til 23,9 mia. kr., hvilket svarer til 1,2 pct. af BNP, jf. 
tabel II.2. I Dansk Økonomi, efterår 2014 blev det skønnet, 
at saldoen ville blive på -31,9 mia. kr. svarende til -1,7 pct. 
af BNP i 2014. Den offentlige saldo er således blevet mar-
kant bedre end tidligere ventet svarende til knap 56 mia. kr.  
 
Overskuddet i 2014 skal ikke mindst ses på baggrund af 
ekstraordinære skatteindtægter afledt af muligheden for 
omlægning af kapitalpension til alderspension samt ekstra-
ordinært høje indtægter fra pensionsafkastskatten (PAL). 
Begge disse indtægter blev markant større end ventet. Ind-
tægterne fra omlægningen viste sig at blive ca. dobbelt så 
store som forudsat i Dansk Økonomi, efterår 2014, nemlig 
omkring 60 mia. kr. Det er godt 32 mia. kr. mere end for-
ventet svarende til 1,7 pct. af BNP, jf. tabel II.3. Sammen 
med markant højere indtægter fra PAL på omtrent 1,2 pct. 
af BNP bidrager det samlet til en forbedring af saldoen i 
2014 på 2,9 pct. af BNP. I fravær af disse to forhold, ville 
den offentlige saldo have udvist et underskud på ca. 1,6 pct. 
af BNP, som er omtrent på niveau med skønnet i Dansk 
Økonomi, efterår 2014.  
 
 
 

Overskud på den 
offentlige saldo i 
2014 

Overskud i 2014 
skyldes især PAL 
og omlægning af 
kapitalpensioner 
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Tabel II.2 Offentlige indtægter og udgifter 

2013 2014 2015 2016

Personskatter
a)

26,6 28,0 25,2 24,5

   Heraf kapitalpensionsomlægning mv.
b)

1,6 3,2 0,8 0,0

Selskabsskat ekskl. indt. fra Nordsø 2,2 2,4 2,3 2,1

Pensionsafkastbeskatning 1,1 2,8 1,9 0,8

Nordsøindtægter 1,1 0,9 0,4 0,4

Afgifter 16,7 16,6 16,6 16,8

Øvrige indtægter 5,7 5,4 5,6 5,4

Indtægter i alt
c)

53,5 56,1 51,9 50,0

Offentligt forbrug                  26,7 26,8 26,5 25,9

Offentlige investeringer            3,7 3,9 3,7 3,6

Indkomstoverførsler 18,1 18,1 18,0 17,7

Øvrige udgifter 5,6 5,7 5,3 5,4

Udgifter i alt
c)

54,1 54,4 53,5 52,6

Primær saldo -0,6 1,7 -1,6 -2,6

Nettorenteindtægter -0,5 -0,4 -0,4 -0,4

Offentlig saldo                               -1,1 1,2 -2,1 -3,0

Offentlig bruttogæld
d)

45,0 45,2 46,0 47,4

-----------  Mia. kr.  -----------

Offentlig saldo                      -20,0 23,9 -40,8 -62,2

----------  Pct. af BNP ----------

 

a)  Personskatter omfatter kildeskatter, arbejdsmarkedsbidrag, husholdningernes vægtafgift og
 andre personlige indkomstskatter, som omfatter beskatning af kapitalpension.   

b)  Kapitalpensionsomlægning mv. dækker over de skatteindtægter, som følger af muligheden
 for at omlægge fra kapitalpensioner til alderspensioner med skatterabat i perioden 2013-15 
 samt, at alle over 60 år med en pensionsopsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) får
 mulighed for at betale skatten i 2015 med en skatterabat.   

c)  Indtægter og udgifter i alt er ekskl. renter. 
d)  Det er antaget, at ændringen i den offentlige formue i fremskrivningsperioden svarer til

 saldoen på de offentlige finanser.  
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger 
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Tabel II.3 Dekomponering af ændringen i faktisk offentlig saldo  

2014 2015

Offentlig saldo, Dansk Økonomi, efterår 2014 -1,7 -3,6

Ændret indtægt fra kapitalpensionsomlægning mv. 1,7 0,8

Ændret indtægt fra PAL-skatten 1,2 1,1

Øvrige ændringer 0,1 -0,3

Offentlig saldo, Dansk Økonomi, forår 2015 1,2 -2,1

---- Pct. af BNP ----

 

Anm.: Kapitalpensionsomlægning mv. dækker over muligheden for at omlægge fra kapitalpensioner 
til alderspensioner med skatterabat i perioden 2013-15 samt, at alle over 60 år med opsparing 
i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) får mulighed for at betale skatten i 2015 med en skatte-
rabat. Øvrige ændringer dækker blandt andet over ændret vurdering af konjunktursituationen.  

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Dansk Økonomi, efterår 2014 og egne beregninger. 
 
 
Der er stor usikkerhed forbundet med skønnet for udviklin-
gen i de offentlige indtægter og udgifter. En kilde til usik-
kerheden er, at de offentlige indtægter og udgifter er meget 
konjunkturfølsomme. En anden vigtig årsag er, at den of-
fentlige saldo er meget følsom overfor renteændringer. En 
post, der er særlig følsom overfor udviklingen på de finan-
sielle markeder, herunder ændringer i renter, er pensionsaf-
kastskatten, jf. boks II.1. Indtægterne fra alene denne ene 
skat svinger ofte med 20-30 mia. kr. fra det ene år til det 
andet.  
 
I 2015 skønnes et offentligt underskud på 2,1 pct. af BNP. 
Det er en forbedring af den offentlige saldo på ca. 1½ pct. af 
BNP eller knap 30 mia. kr. i forhold til vurderingen i Dansk 
Økonomi, efterår 2014, jf. tabel II.3. Dette kan delvist til-
skrives et højere skøn for PAL-indtægterne som følge af 
lavere forventede rentestigninger gennem 2015. Dette bi-
drager isoleret set til en forbedring af den offentlige saldo 
på godt 21½ mia. kr. eller 1,1 pct. af BNP.  
 
Muligheden for at omlægge fra kapitalpensioner til alders-
pensioner med skatterabat blev med Pensionspakken fra 
oktober 2014 forlænget til 2015, jf. boks II.2. Derudover 
blev det også vedtaget, at alle over 60 år med en pensions-
opsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) får mulighed 

Stor usikkerhed 
om offentlig saldo 
– herunder især 
PAL-provenuet 

Forventet lavere 
underskud i 2015 
pga. PAL …  

… og 
Pensionspakken 
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for at betale skatten med det samme, dvs. i 2015, med en 
skatterabat. Dette blev besluttet efter Dansk Økonomi, ef-
terår 2014 og var derfor ikke med i skønnet for den offent-
lige saldo i 2015. Pensionspakken antages at forbedre den 
offentlige saldo med ca. 15 mia. kr. eller ¾ pct. af BNP, 
hvilket er det samme beløb, som regeringen lagde til grund i 
Konvergensprogram 2015 fra marts 2015. Dette skøn er 
baseret på en antagelse om, at alle benytter sig af rabatord-
ningen i forbindelse med LD.1  
 

 
1) LD har besluttet automatisk at sørge for, at alle dens medlemmer 

får skatterabatten, inkl. de, som lader pengene stå i LD, med min-
dre medlemmet aktivt fravælger skatterabatten.   
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Boks II.1 Udsving i indtægten fra pensionsafkastskatten (PAL-skat) 

PAL-skattesatsen er 15,3 pct., og grundlaget for PAL-skatten er det årlige afkast 
af pensionsformuen. Grundlaget bliver opgjort efter lagerprincippet og beregnes 
dermed som forskellen mellem værdien af den skattepligtige pensionsformue (ob-
ligationer, aktier, løbende renter, udbytter mv.) primo året og ultimo året. Prove-
nuet fra PAL-skatten afhænger dermed af udviklingen i pensionssektorens inve-
steringsafkast, der er bestemt af udviklingen på de finansielle markeder, herunder 
udviklingen i renter og aktiekurser.  

 

PAL-indtægternes følsomhed overfor ændringer i renter og aktiekurser afhænger 
af pensionssektorens porteføljesammensætning. Det skønnes groft, at en stigning i 
aktiekurserne på 10 pct.point gennem året øger indtægterne fra PAL-skatten med 
godt 10 mia. kr. i det år, hvor kursstigningen sker. Et rentefald for alle renter på 1 
pct.point gennem året skønnes at øge indtægterne fra PAL-skatten med ca. 40 
mia. kr. som følge af kursstigninger på obligationer og derivater. Hvis rentefaldet 
er permanent, vil provenuet fra PAL-skatten dog på længere sigt blive lavere, jf. 
afsnit II.3. 

 

I perioden 2004-14 har der været en tæt sammenhæng mellem ændringer i renten 
på den danske 10-årige statsobligation og indtægterne fra pensionsafkastskatten. I 
2010-12 og 2014, hvor den 10-årige statsobligationsrente udviser et stort fald, er 
der en tendens til, at provenuet fra PAL-skatten er særlig højt, jf. figur A.  

Figur A PAL-indtægter og renteændringer  

Anm.: Den anvendte rente er den 10-årige statsobligationsrente, 
og renteændringerne er fra primo året til ultimo året. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Boks II.2 Pensionspakken 

Regeringen indgik i oktober 2014 en aftale med Enhedslisten og SF omkring en 
pensionspakke. Pensionspakken betød, at muligheden for at omlægge kapitalpen-
sion til alderspension med en skatterabat blev forlænget til også at gælde i 2015 
samtidig med, at alle med en pensionsopsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond 
(LD) over 60 år fik mulighed for at få en skatterabat i 2015. 

 

Baggrunden var udsigten til en offentlig saldo tæt på eller over EU’s grænse for 
det offentlige underskud på 3 pct. af BNP i flere prognoser, jf. tabel A.  

 

Tabel A Skøn for den offentlige saldo i 2015 før Pensionspakken 

   --- Pct. af BNP --- 

EU kommissionen, Spring 2014 forecast, maj 2014 -2,7 
Økonomisk Redegørelse, august 2014 -3,0 
Kvartalsoversigten, Nationalbanken, september 2014 -3,2 
Dansk Økonomi, efterår 2014, oktober 2014 -3,6 
Kilde: EU-Kommissionen, Finansministeriet, Nationalbanken og Dansk Økonomi, efterår 2014. 

 

Pensionspakken forventes at indbringe 15 mia. kr. eller ¾ pct. af BNP i 2015. 
Dette kan delvist henføres til forlængelsen af muligheden for omlægning af kapi-
talpension til alderspension med en skatterabat. Dette skønnes at medføre et mer-
provenu på 6 mia. kr.  

 

Derudover får alle over 60 år med en pensionsopsparing i LD som nævnt mulig-
hed for at få en skatterabat i 2015. Dette kan ske ved, at man betaler skatten med 
rabat og lader opsparingen stå i LD, eller ved at man får pensionsopsparingen ud-
betalt i 2015 med en skatterabat. Det forudsættes, at merprovenuet fra rabatord-
ningen for LD er ca. 9 mia. kr. i 2015.  

 
 
De midlertidige indtægter fra omlægning af kapitalpension 
og LD bortfalder i 2016. Samtidig vurderes det som følge af 
en antagelse om stigende renter, jf. kapitel I, at der vil ske et 
markant fald i PAL-indtægterne fra 2015 til 2016. Disse to 
forhold alene indebærer en reduktion i indtægterne på ca. 
1,8 pct. af BNP fra 2015 til 2016. Som følge af blandt andet 
en relativt lav vækst i det offentlige forbrug og en forventet 
forbedring af konjunktursituationen, slår dette dog ikke 

Underskud på 3 
pct. af BNP i 2016 
… 
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fuldt ud i en stigning i underskuddet. Konkret skønnes un-
derskuddet at stige fra 2,1 pct. af BNP i 2015 til 3,0 pct. af 
BNP i 2016. Underskuddet på den offentlige saldo ligger i 
disse år tæt på 3 pct. af BNP, hvis der ses bort fra de midler-
tidige indtægter fra omlægning af kapitalpension og LD, jf. 
figur II.1. 
 
 

Figur II.1 Offentlig saldo 2013-16 
 

 

Anm.: Engangsindtægten fra omlægning af kapitalpension udgør ca.
1,6 pct. af BNP i 2013 og 3,2 pct. af BNP i 2014. I 2015 skøn-
nes indtægterne at udgøre omkring 0,3 pct. af BNP, og det
skønnes, at der kommer knap 0,5 pct. af BNP i indtægter fra ra-
batordningen for LD. Den lodrette streg markerer overgangen 
til prognosen.  

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Skønnet for det offentlige underskud i 2016 ligger dermed 
lige på EU’s underskudsgrænse på 3 pct. af BNP. Der er 
derfor en reel risiko for, at Danmark kan bryde med græn-
sen for det faktiske underskud i 2016. Et land kommer dog 
ikke pr. automatik i proceduren for uforholdsmæssigt store 
underskud (EDP) ved en overskridelse af 3 pct.-grænsen. 
EU-kommissionen skal blandt andet tage højde for en række 
forhold, herunder om de forventede underskud de følgende 
år også er større end 3 pct. af BNP, jf. Dansk Økonomi, 
efterår 2014.  
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Underskuddet skønnes allerede i 2017 at komme under 3 
pct.-grænsen. De offentlige finanser vurderes ligeledes at 
være sunde på den lange bane. Frem imod 2020 er der ud-
sigt til, at den offentlige saldo forbedres og der forventes 
konkret et overskud på ½ pct. af BNP i 2020, jf. senere i 
afsnittet. Skønnene i denne prognose viser således, at det 
kun er i 2016, at underskuddet er på 3 pct. af BNP. Det vur-
deres derfor at være mest sandsynligt, at Danmark ikke 
kommer i procedure. 
 
Udvikling i offentligt forbrug og offentlige investeringer 
 
I forbindelse med nationalregnskabsrevisionen i september 
2014 ændrede Danmarks Statistik metoden for opgørelsen 
af realvæksten i det offentlige forbrug fra at være input-
baseret til at være output-baseret, jf. Dansk Økonomi, efter-
år 2014. Historisk set har den output-baserede realvækst 
gennemsnitligt været 0,2 pct.point større end den input-
baserede, men forskellen mellem de to metoder varierer 
meget fra år til år. Det er derfor lagt til grund for nærværen-
de prognose, at den input- og output-baserede offentlige 
realvækst er identisk i fremskrivningsårene.  
 
Skønnet for den reale vækstrate i det offentlige forbrug i 
2015 følger skønnet i Konvergensprogram 2015 på 1 pct., 
jf. tabel II.4. Det offentlige forbrug i 2015 er påvirket af 
ekstraordinært høje offentlige forbrugsudgifter på asylom-
rådet i 2015 svarende til en højere forbrugsvækst på 0,5 
pct.point. Det modvirkes blandt andet af lavere udgifter til 
udviklingsbistand under udgiftslofterne, som ikke er offent-
ligt forbrug. Finansloven for 2015 og forbrugsvæksten af-
spejler således en ekstraordinær tilstrømning af asylansøge-
re, hvilket især fandt sted i andet halvår af 2014. Udgifterne 
forbundet hermed er meget usikre og afhænger af antallet af 
afslag og godkendelser af asylansøgninger samt ansøgnin-
ger om familiesammenføring, jf. afsnit II.4.  
 
I 2016 forudsættes en beskeden realvækst i det offentlige 
forbrug på 0,1 pct., svarende til skønnet i Konvergenspro-
gram 2015. Bag den beskedne vækst ligger en antagelse 
om, at de højere asyludgifter i 2015 er midlertidige. Faldet i 
asyludgifterne bidrager til et fald i de offentlige forbrugsud 
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Tabel II.4 Offentligt forbrug og investeringer 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Offentligt forbrug                 

  Denne prognose
a)

1,4 1,0 0,1 0,9 0,6 1,1 1,0

  Neutralt forløb 0,9 0,9 0,8 1,0 1,0 1,1 1,0

Offentlige investeringer         

  Inkl. F & U 8,6 -1,7 -0,4 -1,8 -0,6 -0,8 -0,6

  Ekskl. F & U 10,8 -0,8 -1,2 -1,3 -1,3 -1,3 -1,2

-----------------  Realvækst i pct.  -----------------

 

a) Realvæksten er opgjort inputbaseret i 2014 i den foreløbige opgørelse fra Danmarks Statistik. 
Fra 2015 og frem er det lagt til grund for fremskrivningen, at realvæksten i det offentlige for-
brug er ens for den input- og output-baserede metode. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
 
gifter på 0,5 pct.point i 2016. Det forudsatte fald i udgifter-
ne til asylansøgere skaber dermed plads til en stigning i 
øvrige forbrugsudgifter i kommuner, regioner og stat på 0,6 pct.  
 
Skønnet for det offentlige forbrug tager i 2015-18 udgangs-
punkt i skønnet fra Konvergensprogram 2015, da det offent-
lige forbrug frem til 2018 er underlagt udgiftslofter. Efter 
2018 er det lagt til grund, at fremskrivningen af det offentli-
ge forbrug følger et neutralt forløb, der blandt andet tager 
højde for den demografiske udvikling og velstandsstignin-
ger, jf. afsnit II.4. I perioden 2015-18 er regeringens forud-
satte vækst samlet set lavere end et neutralt forløb.  
 
Afgrænsningen af de offentlige investeringer er ændret med 
hovedrevisionen af nationalregnskabet. En væsentlig æn-
dring er, at offentlige udgifter til forskning og udvikling 
fremover indgår i de offentlige investeringer. En anden 
ændring er, at Banedanmark samt materialeindkøb i forsva-
ret fremover indgår i de offentlige investeringer. 
 
De offentlige investeringer ventes at udgøre ca. 73,7 mia. 
kr. i 2015, svarende til 3,7 pct. af BNP. De offentlige inve-
steringer i 2015 dækker over investeringer i forskning og 
udvikling på ca. 19,4 mia. kr., samt investeringer i bygnin-
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ger og anlæg mv. 2 på ca. 54,3 mia. kr. De samlede offentli-
ge investeringer lå i perioden 2012-14 på et niveau omkring 
3,8 pct. af BNP. Det er væsentligt mere end niveauet i 2000-
11, hvor de i gennemsnit udgjorde 3,0 pct. af BNP, jf. figur 
II.2.  
 
 

Figur II.2 Offentlige investeringer 
 

 

Anm.: Forskellen i 2014 skyldes regnskabstal, der er offentliggjort
efter offentliggørelsen af Konvergensprogram 2015. Beregnin-
gen er baseret på BNP-niveauet fra nærværende fremskrivning. 

Kilde: Konvergensprogram 2015 samt egne beregninger. 
 
 
I Konvergensprogram 2015 forudsættes det, at de offentlige 
investeringer falder med ca. 0,6 pct. af BNP frem mod 
2020. Denne reduktion er en forudsætning for balance i 
2020 i konvergensprogrammet.  
 
De offentlige investeringer bliver planlagt ét år ad gangen. 
Regeringen har i flere år planlagt en reduktion af investe-
ringsniveauet, men det har vist sig at være vanskeligt at 
gennemføre, jf. tabel II.5. Den forudsatte normalisering er 
dermed udskudt ad flere omgange. Det kan blandt andet 
skyldes, at det er vanskeligt at styre de offentlige investe-

 
2) De offentlige investeringer i bygninger og anlæg mv. dækker 
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ringer på kort sigt, jf. blandt andet diskussionen i afsnit I.9 i 
Dansk Økonomi, efterår 2013. Herudover kan det også 
skyldes et politisk ønske om at fastholde det høje investe-
ringsniveau. 
 
Nærværende fremskrivning af de offentlige investeringer i 
bygninger og anlæg mv. fra 2016 og frem mod 2020 bygger 
på et beregningsteknisk forløb, hvor investeringerne fast-
lægges, så niveauet for det offentlige kapitalapparat fasthol-
des relativt til den offentlige produktion, jf. boks II.3. Det 
indebærer en realvækst for de offentlige investeringer i 
bygninger og anlæg mv. på -1,3 pct. årligt fra 2016 til 2020, 
hvilket bl.a. skyldes den beskedne vækst i den offentlige 
produktion. De offentlige investeringer i bygninger og an-
læg mv. ventes derfor at falde fra ca. 2,8 pct. af BNP i 2015 
til 2,7 pct. af BNP i 2016 og 2,5 pct. af BNP i 2017. Det 
beregningstekniske forløb medfører, at de offentlige inve-
steringer i bygninger og anlæg mv. gennemsnitligt er om-
trent 1 mia. kr. større årligt end i Konvergensprogram 2015. 
 
 

Tabel II.5 Planlagt realvækst i offentlige investeringer, pct. 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Konvergensprogram 2012 -20,9 0,2 1,3 1,3 1,3 

Konvergensprogram 2013 -12,0 2,9 -7,9 0,9 3,6 

Konvergensprogram 2014 -7,4 2,3 -7,3 -2,2 1,5 

Konvergensprogram 2015 -0,9 7,0 2,7 -3,9 -1,8 
 

Anm.: Realvæksten i Konvergensprogram 2015 er baseret på de gældende nationalregnskabsprin-
cipper, mens de øvrige konvergensprogrammer er baseret på afgrænsningen og definitionerne
før nationalregnskabsrevisionen fra september 2014. For Konvergensprogram 2015 tager re-
alvæksten udgangspunkt i de samlede offentlige investeringer ekskl. investeringer i forskning
og udvikling.  

Kilde: Konvergensprogram 2012, 2013, 2014 og 2015. 
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Boks II.3 Fremskrivning af offentlige investeringer  

Skønnet for de offentlige investeringer i bygninger og anlæg mv. tager i 2015 af-
sæt i de offentlige budgetter, herunder finansloven for 2015. De offentlige inve-
steringer for 2016 planlægges ved vedtagelsen af budgetterne for 2016. 

 

I denne fremskrivning forudsættes de offentlige investeringer i bygninger og an-
læg mv. at følge et beregningsteknisk forløb fra 2016 og frem. Dette svarer til til-
gangen bag fremskrivningen af de offentlige forbrugsudgifter, hvor regeringens 
skøn lægges til grund fra 2015-18, hvor udgifterne er fastsat ved lovgivning, mens 
der ligger et neutralt forløb til grund for udviklingen fra 2019 og frem. 

 

Det beregningstekniske forløb er fastlagt, så det offentlige reale nettokapitalappa-
rat udvikler sig med omtrent samme vækstrate som det offentlige forbrug. Det be-
regnede niveau medfører således et konstant forhold mellem mængden af kapital 
og produktion i den offentlige sektor. Der tages i beregningen udgangspunkt i det 
gennemsnitlige forhold mellem kapitalapparatet og forbruget i 2011-15, som der-
efter holdes omtrent konstant fra 2016 til 2020. 

 

I årene efter 2015 behøver de offentlige investeringer ikke at være så høje for at 
fastholde det offentlige kapitalapparat relativt til forbruget, hvilket blandt andet 
kan henføres til den afdæmpede offentlige forbrugsvækst i loftsårene frem til 
2018. Konkret er en årlig realvækst i de offentlige investeringer i bygninger og 
anlæg mv. på -1,3 pct. fra 2016 til 2020 tilstrækkelig til at opretholde et forhold 
mellem det offentlige kapitalapparat og den offentlige produktion, der i 2020 sva-
rer til det gennemsnitlige niveau fra 2011-15. 

 

Udgifter i forbindelse med offentlige investeringer i forskning og udvikling ligger 
under det statslige driftsloft. Derfor er regeringens skøn lagt til grund for investe-
ringerne i forskning og udvikling fra 2016 til 2018, på linje med andre skøn for 
udgifter under driftslofter. Fra 2019 og frem fremskrives de offentlige investerin-
ger i forskning og udvikling som en fast andel af BNP, hvilket medfører, at det 
offentlige kapitalapparat af forskning og udvikling vokser med omtrent samme 
hastighed som den offentlige produktion fra 2018-20. 
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Saldoudviklingen på mellemlang sigt 
 
Frem mod 2020 forventes en forbedring af de offentlige 
finanser. Underskuddene i årene 2015-18 ventes således at 
blive vendt til et overskud på 0,5 pct. i 2020, jf. figur II.3. 
 
 

Figur II.3 Den offentlige saldo 
 

 

Anm.: Den strukturelle saldo er beregnet efter en disaggregeret til-
gang, jf. boks II.4. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Den skønnede forbedring dækker over et bidrag fra en kon-
junkturnormalisering samt et bidrag fra en underliggende 
strukturel forbedring. Konjunkturnormaliseringen ses ved, 
at forskellen mellem den faktiske og strukturelle saldo 
gradvis mindskes og til sidst forsvinder i 2020, hvor de to 
saldi er sammenfaldende.  
 
De store underskud på kort sigt afspejler, at den økonomi-
ske aktivitet i øjeblikket befinder sig på et relativt lavt ni-
veau i forhold til en normal konjunktursituation. Frem mod 
2020 ventes en gradvis normalisering af aktiviteten, hvor 
det private forbrug og beskæftigelsen stiger, og ledigheden 
falder. Den stigende aktivitet bidrager til flere indtægter fra 
skatter og afgifter og færre ledighedsrelaterede udgifter. 
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Den strukturelle saldo er en beregnet, hypotetisk størrelse, 
som viser stillingen på de offentlige finanser, når der korri-
geres for konjunktursituationen og andre midlertidige for-
hold. DØR beregner den strukturelle saldo på baggrund af 
en metode, som afviger fra Finansministeriets metode, jf. 
boks II.4, men DØR foretager også en vurdering af den 
strukturelle saldo efter Finansministeriets metode, jf. senere.  
 
Udviklingen i den strukturelle saldo afspejler strukturelle 
forhold med indvirkning på de offentlige finanser, såsom 
strukturel beskæftigelse og den førte finanspolitik. Den 
strukturelle forbedring af de offentlige finanser kan i høj 
grad forklares ved en stramning af finanspolitikken og en 
stigning i strukturel beskæftigelse, jf. tabel II.6.  
 
Der er de seneste år gennemført en række reformer, som har 
til formål at reducere antallet af indkomstoverførselsmodta-
gere og øge arbejdsudbuddet. Det væsentligste bidrag 
kommer fra Tilbagetrækningsaftalen, som hæver folkepen-
sions- og efterlønsalderen, så de er hhv. 67 år i 2022 og 62 
år i 2017. Tilbagetrækningsaftalen vurderes at øge beskæf-
tigelsen med ca. 70.000 personer i 2020. Herudover er der 
også gennemført en reform af førtidspension og en kontant-
hjælpsreform, som også ventes at øge den strukturelle be-
skæftigelse. 
 

Strukturel saldo 
efter DØR’s  
metode 

Finanspolitisk 
stramning og 
stigning i  
strukturel  
beskæftigelse 

Reformer 
medfører 
stigende 
strukturel 
beskæftigelse 



II.2 Offentlige finanser frem mod 2020 

 115 

Tabel II.6 Udviklingen i strukturel saldo 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Strukturel saldo -1,2 -1,7 -1,5 -0,8 -0,5 0,0 0,3 0,5

År-til-år ændring -0,5 0,2 0,7 0,4 0,5 0,3 0,2

Bidrag fra:

Diskretionær finanspolitik -0,4 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1

Strukturel beskæftigelse mv. 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1

Nordsøprovenu -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0

Andre særlige forhold 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1 -0,1

Øvrige forhold -0,1 -0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1
 

Anm.: Diskretionær finanspolitik dækker over effekten af ændrede satser, ændringer i offentlig
beskæftigelse mv. Bidraget er knyttet til de såkaldt direkte provenuer, der indgår i beregnin-
gen af finanspolitikkens aktivitetsvirkninger (finanseffekten). 

                Strukturel beskæftigelse mv. dækker over reformvirkninger og demografisk betingede æn-
dringer i strukturel arbejdsstyrke og ledighed samt antal indkomstoverførselsmodtagere.  

                Nordsøprovenu dækker over ændringer i Nordsøproduktionen og trendmæssige ændringer i
den reale oliepris. 

                Andre særlige forhold dækker bl.a. over strukturelle ændringer (udover satsændringer) vedr.
selskabskatter, pensionsafkastskat, registreringsafgifter og offentlige nettorenteudgifter.  

                Øvrige forhold dækker over strukturelle ændringer i øvrigt, herunder eksempelvis ændringer i
den strukturelle forbrugskvote og lønkvote samt skift i den relative pris på offentligt varekøb
og investeringer m.m.  

Kilde: Egne beregninger.  



Offentlige finanser. Dansk Økonomi, forår 2015 

 116 

Boks II.4 Metoder til beregning af strukturel saldo 

Den strukturelle saldo er en beregnet, hypotetisk størrelse, som forudsætter et valg 
af metode. Der eksisterer ikke en entydig beregningsmetode. De Økonomiske Råd 
beregner den strukturelle saldo efter to forskellige metoder.  

 

Den ene beregning følger en disaggregeret tilgang, hvor der fastlægges et struktu-
relt niveau for hver post på den offentlige saldo. Afvigelser fra de fastlagte struk-
turelle niveauer anses for midlertidige, hvad enten de skyldes konjunktur eller an-
dre midlertidige forhold. Beregningsmetoden er nærmere beskrevet i Dansk Øko-
nomi, efterår 2012 og et tilhørende baggrundsnotat.a)  

 

Den anden beregning følger Finansministeriets metode, som er den relevante be-
regning i forhold til budgetloven. Budgetloven angiver, at det er finansministeren, 
der fastsætter reglerne for metode til beregning af den strukturelle saldo. Metoden 
følger en aggregeret tilgang, hvor den faktiske saldo renses for et konjunktur-
bidrag og andre midlertidige forhold blandt andet relateret til en række særlige 
indtægtsposter. 

 
a) Dokumentation for metoden findes på De Økonomiske Råds hjemmeside i notatet “Strukturel 

saldo til Dansk Økonomi, efterår 2012”. 

 
 
Frem mod 2020 planlægges en beskeden vækst i de offentlige 
udgifter. Den begrænsede udgiftsvækst, kombineret med sti-
gende strukturel beskæftigelse, indebærer, at de offentlige 
udgifter vokser langsommere end grundlaget for de offentlige 
indtægter. Den planlagte finanspolitik fører således til et fald i 
de offentlige udgifters andel af BNP. Der skønnes samlet set en 
strukturel reduktion i de offentlige udgifter på 2,8 pct. af BNP 
fra 2015 til 2020, jf. tabel II.7, hvilket implicerer en forbedring 
af den strukturelle saldo. 
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Tabel II.7 Offentlige finanser på mellemlangt sigt 

2015 2015 2020

Faktisk Strukturel Strukturel

Personskatter
a)

25,2 23,4 23,7

Selskabsskat ekskl. Nordsø 2,3 2,3 2,2

Pensionsafkastbeskatning 1,9 1,2 1,2

Nordsøindtægter 0,4 0,8 0,5

Afgifter 16,6 17 16,8

Øvrige indtægter 5,6 5,4 5,1

Indtægter i alt
b)

51,9 50,2 49,6

Offentligt forbrug                  26,5 25,3 24,5

Offentlige investeringer
c)            

3,7 3,6 3,1

Indkomstoverførsler 18 17 15,7

Øvrige udgifter 5,3 5,4 5,1

Udgifter i alt
b)

53,5 51,2 48,4

Primær saldo -1,6 -1,1 1,2

Nettorenteindtægter -0,4 -0,4 -0,6

Offentlig saldo                           -2,1 -1,5 0,5

-----------  Pct. af BNP  -----------

 

a)  Personskatter omfatter kildeskatter, arbejdsmarkedsbidrag, husholdningernes vægtafgift og
 andre personlige indkomstskatter. I 2015 er det faktiske provenu påvirket af en midlertidig
 indtægt fra muligheden for omlægning af kapitalpension til alderspensioner med skatterabat
 samt, at alle over 60 år med en pensionsopsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) får
 mulighed for at betale skatten i 2015 med en skatterabat.   

b)  Indtægter og udgifter i alt er ekskl. renter. 
c)  Offentlige investeringer inkl. forskning og udvikling. 
Anm.: Søjlen med “strukturel” angiver den beregnede strukturelle stilling på de offentlige finanser i 

pct. af nominelt, potentielt BNP. I 2020 er faktisk saldo lig strukturel saldo.   
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger.   

 
 
I 2015 er det faktiske provenu fra personskatter mv. højere 
end det strukturelle niveau, selvom økonomiens lave aktivi-
tetsniveau ville pege på den modsatte sammenhæng. Det 
kan blandt andet henføres til, at renterne er historisk lave, 
hvilket indebærer relativt beskedne rentefradrag og dermed 
høje skatteindtægter. Det strukturelle rentefradrag er opgjort 
ud fra en forventet normalforrentning, hvilket isoleret set 
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bidrager til, at de strukturelle skatteindtægter er lavere end 
de faktiske. En anden årsag til, at skatterne i 2015 forventes 
at udgøre en relativt stor andel målt i forhold til BNP, er, at 
indtægterne fra omlægning af kapitalpension mv. indgår i 
det faktiske provenu, men ikke i det strukturelle. På mel-
lemlang sigt ventes en normalisering af renterne og bortfald 
af midlertidige forhold, og i 2020 er det faktiske provenu 
sammenfaldende med det strukturelle. 
 
Frem mod 2020 skønnes et lille fald i de strukturelle ind-
tægter opgjort som andel af BNP. Faldet skal blandt andet 
ses i sammenhæng med de seneste års politiske aftaler om at 
sænke skatter og afgifter, herunder Aftale om skattereform 
fra juni 2012 og Aftaler om Vækstplan DK fra april 2013.  
 
Vækstplan DK indeholder blandt andet en række afgiftslem-
pelser, som indebærer et strukturelt fald i provenuet fra 
punktafgifter. Det forudsatte fald i energiforbruget medvir-
ker også til et fald i afgiftsprovenuet isoleret set. Afgifts-
lempelserne modsvares dog af en stigende strukturel for-
brugskvote, jf. kapitel I.  
 
Nordsøindtægterne afhænger især af olieprisen og oliepro-
duktionen, og udviklingen i olieprisen har de senere år væ-
ret forholdsvis volatil, jf. boks II.5. De forventede indtægter 
fra Nordsøen i 2015 er væsentlig lavere end i 2014. Det 
gælder især de faktiske indtægter og i mindre grad de struk-
turelle. Det kan især tilskrives et fald i olieprisen på ca. 30 
pct. På mellemlang sigt forventes olieprisen at stige igen, 
hvilket dog delvist modvirkes af en lavere olieproduktion 
fremadrettet.  
 
 
 

Lille fald i 
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indtægter frem 
mod 2020   

Afgiftsprovenu 
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Lavere 
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Boks II.5 Oliepris og offentlig saldo 

Set over det seneste årti har olieprisen udvist store udsving, jf. figur A. I 2014 
faldt olieprisen markant med over 40 dollars over en periode på 4 måneder.  

 

Figur A Udvikling i olieprisen 

Kilde: Macrobond. 

Udsving i olieprisen påvirker den faktiske offentlige saldo via en direkte og en 
indirekte effekt, som er modsatrettede. En lavere oliepris indebærer en lavere 
værdi af olieproduktionen i Nordsøen og færre skatteindtægter, hvilket forværrer 
den offentlige saldo. Derimod stimuleres den økonomiske aktivitet af den lavere 
oliepris, hvilket trækker i retning af en bedre saldo. 

 

En beregning på De Økonomiske Råds makroøkonomiske model, SMEC, viser, at 
et fald i olieprisen på 10 dollar pr. tønde forværrer den offentlige saldo med 0,1 
pct. af BNP eller ca. 2 mia. kr.a) 

 

a) I beregningen er det forudsat, at udlandet rammes på samme måde af prisfaldet, sådan at de 
relative priser i udenrigshandlen, herunder konkurrenceevnen, er upåvirket. Beregningerne fo-
kuserer på kortsigtseffekterne og antager herudover uændrede forudsætninger for den globale 
økonomi.   
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Den relativt beskedne udgiftsvækst og udgifternes fald i pct. 
af BNP kan tilskrives det offentlige forbrug, de offentlige 
investeringer og indkomstoverførslerne. Det offentlige for-
brug falder med ca. 1 pct. af BNP frem mod 2020. Den 
offentlige investeringsvækst er negativ og dermed også 
lavere end BNP-væksten, hvorfor der ses et fald i denne 
udgifts andel af BNP på ca. ½ pct.  
 
Udviklingen i udgifter til indkomstoverførsler bidrager kraf-
tigt til den bedre saldo. Det skyldes ikke mindst de allerede 
omtalte reformer, som reducerer antallet af overførselsmod-
tagere. Hertil kommer, at der med Aftale om skattereform 
fra juni 2012 er aftalt en afdæmpet regulering af indkomst-
overførslerne, som for hovedparten indføres fra 2016. Den 
afdæmpede regulering betyder, at den årlige regulering af 
de pågældende ydelser nedsættes med en procentsats. Den-
ne udgør 0,3 pct. i 2016 og vokser til 0,75 pct. for årene 
2018-23. 
 
Strukturel saldo efter budgetlovens metode 
 
Budgetloven angiver, at det er finansministeren, der fastsæt-
ter reglerne for metode til beregning af den strukturelle 
saldo indenfor rammerne af loven. Der er derfor også fore-
taget en beregning efter Finansministeriets metode, men 
hvor DØR’s vurdering af de offentlige finanser og konjunk-
tursituationen lægges til grund. Ifølge budgetloven skal den 
strukturelle saldo overholde et underskudskrav på ½ pct. af 
BNP.  
 
Den strukturelle saldo på baggrund af budgetlovens metode 
vurderes at udvise et underskud på 0,3 pct. af BNP i 2015 
og 0,2 pct. af BNP i 2016, jf. tabel II.83. I 2017 forventes 
balance, mens der skønnes strukturelle overskud i 2018-20.  

 
3) Der ses en bedre strukturel saldo på kort sigt efter Finansministe-

riets metode end efter DØR’s. En vigtig forskel på de to metoder 
er, at rentefradraget i DØR’s beregning er baseret på en normal-
forrentning af husholdningernes nettogæld, mens det er de fakti-
ske, og for tiden lave renter (og dermed højere skatteindtægter), 
som indgår i rentefradraget på Finansministeriets metode. 
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Tabel II.8 Strukturel saldo, Finansministeriets metode 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

DØR -0,3 -0,2 0,0 0,3 0,5 0,5

Finansministeriet -0,7 -0,5 -0,4 -0,2 -0,1 0,0

Forskel 0,4 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5

------------------------- Pct. af BNP ------------------------

 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Konvergensprogram 2015 samt egne beregninger. 
 
 
Som det fremgår, er der tale om en bedre strukturel saldo 
end vurderet af Finansministeriet. Den vigtigste forklaring 
på forskellen er, at DØR skønner en større strukturel be-
skæftigelse og BNP end Finansministeriet. Ifølge Finansmi-
nisteriets beregning forventes et underskud på 0,7 pct. af 
BNP i 2015. Ved fremlæggelsen af finanslovsforslaget for 
2015 i august 2014, hvor underskudsgrænsen var bindende, 
blev det strukturelle underskud skønnet til ½ pct. af BNP.  
 
I 2016 skønner Finansministeriet en strukturel saldo på ½ 
pct. af BNP. Der er således ikke plads til saldoforringelser 
ifølge Finansministeriet, hvis saldokravet skal overholdes, 
når finanslovsforslaget for 2016 fremlægges.  
 
I 2020 er forskellen mellem Finansministeriets og DØR’s 
vurdering af den strukturelle saldo på 0,5 pct. af BNP, jf. 
tabel II.9. Den bedre saldo i DØR’s prognose skal hovedsa-
geligt ses i lyset af en højere strukturel beskæftigelse inkl. 
arbejdstid samt en højere privat forbrugskvote, som trækker 
i retning af højere indtægter fra moms og punktafgifter. 
Således forventer DØR en større stigning i den strukturelle 
beskæftigelse frem mod 2020 og også en stigende arbejds-
tid. Dertil kommer lavere udgifter til indkomstoverførsler, 
herunder lavere udgifter til førtidspension som følge af et 
lavere skøn for antallet af modtagere.  
 
Finansministeriets strukturelle saldo giver pr. definition 
balance i 2020, idet det offentlige forbrug og de offentlige 
investeringer tilpasses derefter. Dette afviger fra metoden i 
nærværende prognose, hvor fremskrivningen af forbrugsud-
gifterne er baseret på et neutralt forløb i 2019 og 2020. Det 

Underskud over 
grænse i 2015 – 
ifølge 
Finansministeriet 
…  

… og på grænse i 
2016 

Større overskud i 
2020 skyldes 
primært højere 
beskæftigelse og 
privat forbrug 

Forskel i 
offentligt forbrug 
i 2020 
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trækker isoleret set i retning af en dårligere saldo. Niveauet 
for de offentlige investeringer er også lidt højere end i Kon-
vergensprogram 2015. 
 
 

Tabel II.9 Strukturel saldo i 2020, pct. af BNP 

2020 

Det Økonomiske Råd 0,5 

Finansministeriet 0,0 

Forskel 0,5 

  

Bidrag til forskel:  

Strukturel beskæftigelse inkl. arbejdstid 0,6 

Privat forbrug 0,2 

Offentligt forbrug og investeringer -0,2 

Indkomstoverførsler 0,1 

Øvrige forhold -0,2 
 

Anm.: Bidrag til forskel er beregnet som den isolerede effekt på den
offentlige saldo af forskelle i beskæftigelse og gennemsnitlig
arbejdstid, privat forbrugskvote samt offentligt forbrug og inve-
steringer. Øvrige forhold dækker over en række modsatrettede
effekter og forskelle i blandt andet efterspørgsels- og produkti-
onssammensætning samt gennemsnitlig beskatningsgrad.    

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Konvergensprogram 
2015 samt egne beregninger.  

 
 
Finansministeriet har i forbindelse med hovedrevisionen af 
nationalregnskabet revideret metoden til beregning af struktu-
rel saldo, jf. boks II.6. Revisionen omfatter blandt andet en 
genberegning af konjunkturfølsomheden i den offentlige saldo 
samt en genberegning af output gap og beskæftigelsesgap.  
 

Finansministeriet 
har justeret 
metode 
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Boks II.6 Revision af Finansministeriets beregning af strukturel saldo 

Finansministeriet har i Økonomisk Redegørelse, december 2014 justeret beregningen 
af strukturel saldo som følge af hovedrevisionen af nationalregnskabet. Der er samti-
dig hermed foretaget metodemæssige ændringer, som ikke er relateret til hovedrevisi-
onen. 

 

Finansministeriet beregner strukturel saldo i pct. af potentielt BNP, B*, ved at rense 
den faktiske saldo i pct. af BNP, B, for konjunktursituationen via et konjunkturgap, 
GAP, gange en budgetelasticitet, e. Konjunkturgappet er en vægtning af output gap og 
beskæftigelsesgap. Herudover korrigeres der for en række særlige poster, S, hvor der 
særskilt fastlægges et strukturelt niveau, S*. Det drejer sig blandt andet om indtægter 
fra pensionsafkastskat, almindelig selskabsskat og Nordsø-aktiviteterne samt en ræk-
ke andre poster. Derudover korrigeres saldoen for midlertidige indtægter, som eksem-
pelvis omlægning af kapitalpension. 

 

 B* = B – e·GAP – (S – S*) 

 

Den reviderede beregning af strukturel saldo indebærer blandt andet:  

• En opdateret beregning af budgetelasticiteten på baggrund af en version af 
ADAM på det hovedreviderede nationalregnskab. Resultatet er en lidt høje-
re budgetelasticitet på ca. 0,77 pct., hvor den tidligere var omkring 0,75 pct.  

• Ny vægtning af beskæftigelses- og output gap, som giver beskæftigelses-
gappet større vægt end tidligere 

• Det strukturelle niveau for en række af de særlige poster bestemmes ved et 
syvårs glidende gennemsnit. Med den nye metode er afgrænsningen af dis-
se poster ændret for at skabe sammenhæng mellem udgiftslofter og struktu-
rel saldo. Tidligere blev udviklingsbistanden f.eks. udglattet ved et syvårs 
glidende gennemsnit i beregningen af strukturel saldo, hvorimod den nu 
indgår med fuld virkning 

• Med hovedrevisionen af nationalregnskabet er udgifter og indtægter i PSO-
ordningen blevet en del af den offentlige saldo. Ordningen indebærer, at 
udgifter og indtægter principielt skal balancere, men på kort sigt kan der 
være forskydninger mellem udgifter og indtægter, som kan have saldovirk-
ning. I den strukturelle saldo korrigeres der for sådanne forskydninger. I de 
fleste år er der tale om små korrektioner, men i enkelte år udgør korrektio-
nen op til 0,1 pct. af BNP 

• Beregningen er ændret så saldoen nu opgøres i forhold til potentielt BNP 
. Dette har en meget begrænset betydning for resultatet. 
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Derudover er der foretaget metodeændringer med henblik 
på at sikre, at udgiftsvirkningen af ændringer i en loftsbelagt 
udgift er den samme i opgørelsen af udgifter under udgifts-
lofter og under strukturel saldo. I den tidligere metode inde-
bar en udglatning af nogle loftsbelagte udgiftsposter – f.eks. 
udviklingsbistand – at udgiftsvirkningen på den strukturelle 
saldo og på udgifterne under udgiftslofterne var forskellig i 
de enkelte år. Metodeændringerne har samlet set begrænset 
betydning for beregningsresultatet. 
 
Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
 
Finanspolitikkens bidrag til BNP-væksten i 2014 er forelø-
bigt opgjort til 0,4 pct.point målt ved den etårige finans-
effekt, jf. tabel II.10. På udgiftssiden steg de offentlige in-
vesteringer med 8,6 pct. i 2014, hvilket bidrog til væksten 
med omkring 0,2 pct. På indtægtssiden bidrog en lempelse 
af skatterne ligeledes til en ekspansiv finanspolitik, blandt 
andet som følge af Aftale om skattereform fra juni 2012, 
hvor beskæftigelsesfradraget samt topskattegrænsen blev 
hævet. 
 
Med afsæt i forudsætningerne på finansloven for 2015 mv. 
ventes en finanspolitisk stramning i 2015 på ca. 0,3 pct. 
point. Det skyldes blandt andet en stigning i bundskatten i 
forbindelse med finansieringen af Aftale om en Vækstpakke 
2014 fra juni 2014. Derudover bidrager de offentlige udgif-
ter til en strammere finanspolitik. Det afspejler, at de offent-
lige udgifter stiger langsommere end den underliggende 
vækst i beskæftigelsen, hvilket gør, at udgifterne udgør en 
faldende andel af BNP. 
 
Finanspolitikken for 2016 fastlægges, når finansloven for 
2016 vedtages. Med afsæt i tidligere nævnte forudsætnin-
ger, ventes finanspolitikken i 2016 at bidrage negativt til 
væksten med ca. 0,3 pct.point. Det væsentligste bidrag 
stammer fra omtrent nulvækst i det offentlige forbrug, hvil-
ket som omtalt hænger sammen med den forudsatte redukti-
on i udgifterne i forbindelse med asylansøgere. 
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Tabel II.10 Finanseffekt 2009-16 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Udgifter i alt 0,9 0,5 -0,7 0,2 -0,4 0,3 -0,2 -0,3

   heraf offentligt forbrug 0,9 0,3 -0,8 -0,1 -0,3 0,0 0,0 -0,3

   offentlige investeringer 0,0 0,2 0,1 0,2 0,0 0,2 0,0 -0,1

   indkomstoverførsler 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   øvrige 0,1 -0,1 0,0 0,1 -0,1 0,1 -0,1 0,0

Indtægter i alt 0,3 0,4 -0,1 -0,1 0,0 0,1 -0,1 0,0

   heraf personlige skatter 0,3 0,4 0,0 -0,1 0,0 0,1 -0,1 0,0

   selskabsskat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   boligskatter -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

   punktafgifter 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0

   øvrige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Finanseffekt i alt 1,2 0,8 -0,8 0,1 -0,4 0,4 -0,3 -0,3
 

Anm.: Den etårige finanseffekt angiver finanspolitikkens aktivitetsvirkning målt som finanspolitik-
kens vækstbidrag til BNP sammenholdt med en situation med neutral finanspolitik i forhold
til året før. Offentlige investeringer er opgjort ekskl. udgifter til forskning og udvikling, som
er indeholdt i det offentlige forbrug. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Fra 2017 og frem mod 2020 fortsætter den gradvise op-
stramningen af finanspolitikken, og dermed bidrager fi-
nanspolitikken negativt til væksten. Dette afspejler sig også 
i den gradvise forbedring af den strukturelle saldo frem mod 
2020. Dette kan tilskrives et negativt bidrag fra det offentli-
ge forbrug og de offentlige investeringer, jf. ovenfor.  
 
Hovedrevisionen af nationalregnskabet har en teknisk be-
tydning for vurderingen af finanspolitikkens aktivitetsvirk-
ning i både historiske år og i fremskrivningen. Med hoved-
revisionen ændres afgrænsningen af blandt andet offentlig 
forvaltning og service, hvilket har betydning for opgørelsen 
af offentlige forbrugsudgifter og de offentlige investeringer. 
Baneinvesteringer og investeringer i landanlæg i forbindelse 
med Femern byggeriet indgår fremover under de offentlige 
investeringer, hvor de tidligere ikke har været medregnet i 
finanseffekten. 

Også 
finanspolitisk 
opstramning 
frem mod 2020 

Hovedrevision af 
nationalregnskab 
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På den baggrund kan finanseffekten i nærværende vurdering 
ikke direkte sammenlignes med finanseffekten i Dansk Øko-
nomi, efterår 2014. Vurderingen af finanspolitikkens aktivi-
tetsvirkning er dog samlet set stort set på niveau med den tidli-
gere vurdering, men er nedjusteret i 2015 og 2016 med ca. 0,1 
pct.point i forhold til Dansk Økonomi, efterår 2014. 

II.3 Langsigtet fremskrivning og holdbarhed 

I dette afsnit præsenteres en opdateret langsigtet fremskriv-
ning af dansk økonomi i årtierne efter 2020. På basis heraf 
beregnes det, hvorvidt Danmarks offentlige finanser vurde-
res at være holdbare, dvs. om den offentlige gældskvote har 
udsigt til at stabilisere sig på længere sigt. Beregningen kan 
ses som en opdatering af den tilsvarende lange fremskriv-
ning og holdbarhedsberegning i Dansk Økonomi, forår 2014 
og tidligere rapporter. De centrale forudsætninger i frem-
skrivningen er præsenteret i boks II.7. 
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Boks II.7 Forudsætninger bag den langsigtede fremskrivning 

Fremskrivningen af den realøkonomiske udvikling og udviklingen på de offentlige 
finanser efter 2020 er udarbejdet ved hjælp af den anvendte generelle ligevægtsmodel 
DREAM. Fremskrivningen bygger på Folketingets officielt vedtagne politik, herun-
der de indekseringsregler for pensions- og efterlønsalderen, der følger af velfærdsafta-
len fra 2006 og tilbagetrækningsaftalen fra 2011. Der tages desuden højde for demo-
grafiske forskydninger, gradvis udtømning af de fossile reserver i Nordsøen og den 
stigende opbygning af den private pensionsformue. 

 

Da DREAM ikke er en konjunkturmodel, er saldoforløbet frem til 2020 bestemt af 
den mellemfristede SMEC-fremskrivning, som er beskrevet nærmere i kapitel I. Lige-
ledes er udviklingen frem til 2020 mht. bl.a. BNP, ledighed, betalingsbalance og for-
brugs- og investeringskvoter bestemt af den mellemfristede fremskrivning. 

 

Centrale forudsætninger  

• Fremskrivning af arbejdsstyrke og antallet af personer på indkomstoverførsler 
bygger på Danmarks Statistiks og DREAM’s befolkningsfremskrivning fra 
maj 2015  

• Den strukturelle nettoledighed er forudsat at være ca. 2½ pct. af den struktu-
relle arbejdsstyrke, svarende til godt 75.000 personer i 2020 

• Den underliggende timeproduktivitetsvækst i alle sektorer forudsættes at være 
1½ pct. om året fra 2020 

• Væksten i det individuelle offentlige forbrug følger fra 2020 befolkningsud-
viklingen og den generelle produktivitetsvækst. Der tages højde for forventet 
sund aldring i form af år-til-død-korrektion, dvs. at efterhånden, som levetiden 
stiger, falder de aldersbetingede sundheds- og plejeudgifter for en person på et 
givet alderstrin. Væksten i det kollektive offentlige forbrug følger BNP. De 
offentlige investeringer antages at tilpasse sig, så forholdet mellem kapitalap-
paratets størrelse og produktionen i det offentlige erhverv fastholdes på et 
konstant niveau 

• Allerede vedtagen finanspolitik er indregnet. Ikke-vedtagne tiltag og målsæt-
ninger uden nærmere angivne midler er ikke medregnet. Dette gælder eksem-
pelvis regeringens uddannelses- og klimamålsætninger 

• Skattestoppets nominalprincip for ejendomsværdiskatten videreføres til 2100. 
Nominalprincippet for giftskatter mv. antages at være i kraft fra 2021 til 2100 

 

På lang sigt antages inflationen at være 1¾ pct. årligt, og den nominelle statsobli-
gationsrente antages at være 4¾ pct. 
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Danmarks Statistik og DREAM har i maj 2015 offentlig-
gjort en ny befolkningsfremskrivning. I forhold til den tidli-
gere fremskrivning fra 2014 er den største ændring en lidt 
anderledes profil for indvandringen og en lidt større stigning 
i middellevetiden. I 2050 regnes nu med en befolkning på 
6.300.000 mennesker, hvilket er en stigning på over 50.000 
mennesker i forhold til den tidligere fremskrivning. Ved 
århundredets slutning vil der ifølge fremskrivningen være 
godt 7 mio. indbyggere i Danmark.   
 
Fra 2015 til 2020 antages arbejdsstyrken at stige med knap 
160.000 personer, jf. figur II.4. Denne stigning skyldes både 
konjunkturnormalisering og en stigning i den strukturelle 
arbejdsstyrke, jf. kapitel I. Fra 2020 til 2040 stiger arbejds-
styrken ifølge fremskrivningen med yderligere 120.000 
personer. I løbet af hele århundredet forventes arbejdsstyr-
ken at stige med over 30 pct. eller godt 1 mio. mennesker. 
De to store årsager til denne betydelige stigning er dels den 
større befolkning, dels de forudsatte stigninger i tilbage-
trækningsaldrene. Målt som andel af befolkningen ventes 
arbejdsstyrken at stige fra lidt under 49 pct. i 2015 til godt 
50 pct. i 2020. I de følgende årtier sker der imidlertid et fald 
tilbage til godt 49 pct., da relativt små årgange vil afløse 
større årgange på arbejdsmarkedet i denne periode. Efter 
omkring 2040 forventes denne udvikling at vende igen, og 
arbejdsstyrkeandelen vokser efterhånden til over 53 pct. i 
århundredets anden halvdel. 
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Figur II.4 Arbejdsstyrken 
 

 

Anm.: Arbejdsstyrken er defineret forskelligt i SMEC og DREAM.
Her anvendes SMEC’s definition, fra 2020 tillagt de årlige æn-
dringer fra DREAM’s langsigtede fremskrivning. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, DREAM og egne 
beregninger. 

 
 
Det er forudsat, at efterlønsalderen stiger med godt 14 år og 
folkepensionsionsalderen med godt 12 år i løbet af det 21. 
århundrede, jf. tabel II.11. Det skyldes for det første allere-
de besluttede stigninger på henholdsvis 4 og 2 år som følge 
af velfærdsaftalen fra 2006 og tilbagetrækningsaftalen fra 
2011 og for det andet en række fremtidige stigninger som 
følge af den forventede højere middellevetid for 60-årige, 
der også er en del af velfærdsaftalen. De sidstnævnte stig-
ninger kommer kun, hvis den forudsatte stigning i middel-
levetiden faktisk indtræffer. 
 
I forhold til befolkningsfremskrivningen fra 2014 er der nu 
forudsat en lidt større stigning i befolkningens middelleve-
tid. Det medfører, at de fremskrevne aldre for tildeling af 
efterløn og folkepension er steget med ½ år fra henholdsvis 
2052 (efterløn) og 2055 (folkepension). Dette giver en lille 
ekstra stigning i den fremskrevne arbejdsstyrke i anden 
halvdel af århundredet.  
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Tabel II.11 Tilbagetrækningsaldre ved anvendelse af DREAM’s og Danmarks 
Statistiks befolkningsfremskrivning 2015 

År Efterlønsalder Pensionsalder År Efterlønsalder Pensionsalder 
2015 61 65 2042 68 70 
2016 61,5 65 2045 68 71 
2017 62 65 2047 69 71 
2018 62,5 65 2050 69 72 
2019 63 65,5 2052 70 72 
2020 63 66 2055 70 73 
2021 63 66,5 2057 70,5 73 
2022 63,5 67 2060 70 73,5 
2023 64 67 2062 71 73,5 
2027 65 67 2065 71 74 
2030 65 68 2067 71,5 74 
2032 66 68 2070 71,5 74,5 
2035 66 69 2072 72 74,5 
2037 67 69 2075 72 75 
2040 67 70  

 

Anm.: Tabellen viser alle år indtil 2075, hvor der ifølge fremskrivningen sker ændringer i enten
efterløns- eller pensionsalderen. Fra 2075 sker der fortsatte stigninger, sådan at efterlønsalde-
ren i 2100 er 74½ år og folkepensionsalderen 77½ år. 

Kilde: DREAM. 
 
 
Udviklingen i saldo og gæld fremgår af figur II.5. Den pri-
mære saldo forbedres i den mellemfristede fremskrivning 
frem mod 2020, hvor den har et niveau på 1,2 pct. af BNP. 
Det skyldes den forventede konjunkturgenopretning og de 
forskellige vedtagne økonomisk-politiske tiltag, især æn-
dringerne i tilbagetrækningsaldrene. Efter 2020 forværres 
den primære saldo og bliver negativ i en 20-årig periode fra 
sidst i 2020’erne til sidst i 2040’erne, hvorfra den igen bli-
ver positiv. Det er den såkaldte hængekøje i saldoen. 
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Figur II.5 Saldo og gæld i fremskrivningen 
 

 

Anm.: Fremskrivningen viser udviklingen givet uændret politik og de 
øvrige anvendte antagelser. 

Kilde: DREAM og egne beregninger. 
 
 
Hængekøjen skyldes hovedsagelig udvekslingen mellem 
små og store årgange på arbejdsmarkedet. Andre faktorer 
spiller dog også en rolle for forværringen af de offentlige 
finanser i fremskrivningen efter 2020. Således bliver ind-
tægterne fra ejendomsværdiskat og punktafgifter udhulet 
efter 2020 som følge af antagelsen om, at nominalprincippet 
er i kraft efter 2020. Samtidig stiger de offentlige investe-
ringsudgifter med knap ½ pct. af BNP fra 2020 til 2025. Det 
er ifølge fremskrivningen nødvendigt for at fastholde det 
offentlige kapitalapparat i forhold til serviceydelserne. De 
faldende indtægter fra udvindingen af olie og gas i Nordsø-
en påvirker ligeledes de offentlige finanser negativt, mens 
den stigende pensionsformue, der i høj grad består af ud-
skudte skattebetalinger, omvendt giver anledning til stigen-
de skatteindtægter. 
 
Også for den faktiske saldo, som ud over den primære saldo 
omfatter den offentlige sektors rentebetalinger, sker en for-
værring fra 2020 frem mod 2040, hvor saldoen udviser et 
underskud på godt 1 pct. af BNP. Derefter forbedres den og 
bliver ifølge fremskrivningen positiv fra midt i 2050’erne. 
Saldoen fortsætter med at stige i resten af århundredet. Det 
skyldes, at forløbet er overholdbart, hvilket vil medføre en 
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permanent stigende saldo på lang sigt. Saldoen vil i en 25-
årig periode fra sidst i 2020’erne til først i 2050’erne udvise 
et underskud på over ½ pct. af BNP. I ca. 10 år udgør un-
derskuddet ifølge fremskrivningen mere end 1 pct. af BNP. 
 
Den offentlige nettogæld, der udgør 10 pct. af BNP i 2020, 
reduceres til godt 5 pct. i 2025, hvorefter den stiger til et 
toppunkt på knap 20 pct. af BNP omkring 2050. Herefter 
sker der et vedvarende fald, og efterhånden afløses netto-
gælden af en stigende offentlig nettoformue. Antages det, at 
forskellen mellem netto- og ØMU-gæld er ca. 30 pct. af 
BNP, vil gældsniveauet i dette forløb permanent holde sig 
komfortabelt inden for Maastricht-traktatens krav om en 
ØMU-gæld på højst 60 pct. af BNP.4  
 
Holdbarhedsindikatoren er 0,3 pct. af BNP. Det betyder, at 
det med fremskrivningens forudsætninger ville være muligt 
at holde den offentlige gældskvote på et stabilt niveau på 
lang sigt, selvom man permanent reducerede den primære 
offentlige saldo med 0,3 pct. af BNP eller 7 mia. kr.  
 
I forhold til fremskrivningen for et år siden, hvor holdbar-
hedsindikatoren var -0,1 pct. af BNP, er der sket en forbed-
ring af holdbarhedsindikatoren på knap ½ pct. af BNP, jf. 
tabel II.12. Den væsentligste forbedring kommer fra den 
ændrede mellemfristede fremskrivning. Der forventes stadig 
omtrent den samme primære og faktiske saldo i 2020 som i 
Dansk Økonomi, forår 2014. Men sammensætningen af de 
forskellige indtægter og udgifter har ændret sig, sådan at de 
forventede offentlige indtægter fra Nordsøen nu er væsent-
ligt mindre end før. Til gengæld er der sket en tilsvarende 
forbedring for de øvrige poster tilsammen. 
 
Den forbedrede primære saldo i 2020, når der ses bort fra 
færre indtægter fra Nordsøen, skyldes bl.a. en større stig-
ning i den strukturelle beskæftigelse. Den strukturelle be-
skæftigelse skønnes at stige med knap 20.000 personer mere 
end i Dansk Økonomi, forår 2014. Derudover skønnes nu en 
lavere pris- og lønudvikling i det offentlige forbrug sam-

 
4) I 2020 udgør forskellen mellem den offentlige nettogæld og 

ØMU-gælden i den mellemfristede fremskrivning 32 pct. af BNP. 
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menlignet med den generelle pris- og lønudvikling. Det 
reducerer det nominelle offentlige forbrug i pct. af BNP og 
forbedrer saldoen. Endelig har indarbejdelse af det hovedre-
viderede nationalregnskab givet anledning til en række ju-
steringer, herunder en opjustering af den gennemsnitlige 
beskatningsgrad. 
 
Som nævnt opvejes disse forbedringer i 2020 af, at de skøn-
nede indtægter fra Nordsøen i dette år er reduceret væsent-
ligt. Provenuet fra beskatningen af aktiviteterne i Nordsøen 
forventes under alle omstændigheder at falde bort i de føl-
gende årtier, og det påvirker selvfølgelig saldo og holdbar-
hed negativt i forhold til en hypotetisk situation, hvor pro-
duktionen i Nordsøen kunne fortsætte på et konstant niveau 
permanent. Men eftersom Nordsøprovenuet i 2020 nu skøn-
nes betydeligt lavere end for et år siden, er den negative 
betydning for holdbarheden af de svindende Nordsøindtæg-
ter i årene efter 2020 dermed også betydelig mindre, og det 
medfører i sig selv en forbedret holdbarhedsindikator i for-
hold til 2014.  
 
 

Tabel II.12 Ændringer i forhold til Dansk Økonomi, forår 2014 

 HBI Årligt beløb 

 Pct. af BNP Mia. kr. 

Udgangspunkt: Fremskrivning fra forår 2014 -0,1 -2 
 Ændret mellemfristet fremskrivning 0,3 6 
 Ny befolkningsfremskrivning  -0,1 -1 
 Øvrige forhold  0,2 4 
Nuværende indikator 0,3 7 

 

Anm.: HBI = holdbarhedsindikator. Milliardbeløb er målt i forhold til strukturelt BNP i 2015, som i
SMEC er beregnet til 2.065 mia. kr. Tallene for den nye befolkningsfremskrivning angiver
udelukkende virkningen af befolkningsændringer efter 2020. Øvrige forhold dækker bl.a. 
over en lidt højere privat opsparing i forløbet, hvilket forøger skatteindtægterne på lang sigt,
samt forskellige andre dataopdateringer og metodiske ændringer, bl.a. som følge af det ho-
vedreviderede nationalregnskab.  

Kilde: DREAM og egne beregninger. 
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Det er oplagt, at der er meget stor usikkerhed med hensyn til 
mange af de antagelser, som den langsigtede fremskrivning 
bygger på. Det gælder i højere grad, jo længere ud i fremti-
den man kigger. Mange forhold vil givetvis udvikle sig 
anderledes, end det er forudsat i fremskrivningen. Den skal 
derfor heller ikke betragtes som en egentlig prognose, men 
snarere som en konsekvensberegning af, hvordan økonomi-
en vil udvikle sig under de valgte forudsætninger. Forhold 
som befolkningsudvikling, strukturledighed, velstandseffek-
ter på forholdet mellem arbejds- og fritid og diverse politi-
ske beslutninger for de offentlige indtægter og udgifter kan 
føre til en helt anden udvikling end den her viste. 
 
Et af de store ubekendte spørgsmål er, hvad der vil ske 
fremover med de skatteindtægter, der var omfattet af det 
såkaldte nominalprincip i skattestoppet fra 2002. Ejen-
domsværdiskatten er fortsat omfattet af dette nominalprin-
cip, mens de fleste afgifter, der oprindelig var omfattet, 
siden har fået ændret på satserne via diskretionære stignin-
ger. Der er imidlertid ikke vedtaget nogen indekseringsreg-
ler for en række afgifter for perioden efter 2020. Derfor er 
det i denne fremskrivning lagt til grund, at den gældende 
finanspolitik indebærer en fortsat udhuling af skatteprove-
nuet herfra efter 2020.  
 
I figur II.6 vises konsekvensen for saldoen af at lade de 
såkaldte giftskatter mv. følge med inflationen efter 2020.5 
Det reducerer underskuddet på saldoen i hængekøjeårene, 
sådan at underskuddet i dette forløb når sit maksimale ni-
veau på ca. ¾ pct. af BNP omkring 2040. Holdbarhedsindi-
katoren er i dette forløb 0,8 pct. af BNP. Antager man, at 
også ejendomsværdiskatten følger nominalprincippet efter 
2020, bliver HBI 1 pct. af BNP.   

 
5) Hvert af de tre forløb i figuren er beregnet under den forudsæt-

ning, at beskatningen i det pågældende forløb allerede er indreg-
net i boligpriserne, så der ikke er nogle kapitaliseringseffekter af 
ændret beskatning. Antager man alternativt, at eksempelvis af-
skaffelsen af nominalprincippet for ejendomsværdiskatten kom-
mer bag på boligkøberne, vil det i DREAM medføre et øjeblikke-
ligt fald i boligpriser mv., som vil påvirke saldoen negativt på an-
nonceringstidspunktet. 
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Figur II.6 Nominalprincippets betydning 
 

 

Anm.: Figurerne viser betydningen af at indeksere henholdsvis gift-
skatter mv. og ejendomsværdiskatten med inflationen efter
2020. I fremskrivningen antages det, at nominalprincippet er i 
kraft fra og med 2020. Dermed vil de nævnte skatter blive ud-
hulet i takt med inflationen. I alternativet “Giftskatter undtaget”
ophæves nominalprincippet for giftskatter mv. Satserne følger
altså med inflationen og bevarer dermed deres reale værdi. I al-
ternativet “Intet nominalprincip” ophæves nominalprincippet
desuden for ejendomsværdiskatten. 

Kilde: DREAM og egne beregninger. 
 
 
Til efteråret skal Folketinget vedtage en forøgelse af efter-
lønsalderen til 65 år, gældende fra 2027, og folkepensions-
alderen til 68 år, gældende fra 2030. Det er en konsekvens 
af de tidligere vedtagne aftaler, som igen er en væsentlig 
forudsætning for den pæne finanspolitiske udvikling i nær-
værende fremskrivning. Konsekvensen, hvis Folketinget 
undlader beslutningen om at hæve tilbagetrækningsaldrene i 
2027 henholdsvis 2030, fremgår af figur II.7. Her er det 
antaget, at der ikke vedtages nogen forøgelser i 2015, men 
at Folketinget derefter hvert femte år (dvs. første gang i 
2020) igen følger retningslinjerne fra de nævnte aftaler. 
Konsekvensen bliver, at efterlønsalderen først bliver 65 år i 
2032, og folkepensionsalderen hæves til 68 år med virkning 
fra 2035. I en årrække indtil 2050’erne vil tilbagetræknings-
aldrene dermed være et år lavere end i grundforløbet, men i 
2060’erne vil de indhente den oprindelige indeksering, som 
på dette tidspunkt ikke er så kraftig. I en ca. 30-årig periode 
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vil de berørte årgange altså få adgang til et ekstra års efter-
løn og folkepension i forhold til grundforløbet, hvorefter 
forskellen vil forsvinde igen. Udskydelsen forværrer kun 
holdbarheden med 0,1 pct. af BNP, men hængekøjen for-
størres betydeligt.  Saldoen har i dette forløb et underskud, 
der overstiger 1 pct. af BNP i 25 år fra omkring 2030. Om-
kring 2040 udgør underskuddet næsten 2 pct. af BNP. 
 
 

Figur II.7 Udskudt alders-indeksering 
 

 

Anm.: Figuren viser konsekvensen for den offentlige saldo af, at Fol-
ketinget undlader at vedtage nogen forhøjelse af tilbagetræk-
ningsaldrene i 2015, men fra 2020 igen og frem følger retnings-
linjerne fra velfærds- og tilbagetrækningsaftalerne. 

Kilde: Beregninger på DREAM. 
 
 
De seneste mange års lave internationale renteniveau har 
fået mange til at overveje, om renterne mere permanent har 
fundet et lavere leje, end det historisk har været tilfældet. I 
så fald er det anvendte langsigtede niveau for den danske 
statsobligationsrente i fremskrivningen på 4,75 pct. for højt. 
For at illustrere betydningen af denne antagelse er der fore-
taget et alternativt forløb, hvor renten i stedet for antages at 
være 4,25 pct. på lang sigt (dvs. fra 2021), altså ½ pct.point 
lavere end i grundforløbet. Inflationen antages uforandret at 
være 1¾ pct. årligt. Rentefaldet har to modsatrettede virk-
ninger på de offentlige finanser. Umiddelbart forbedrer det 
saldoen, fordi de offentlige nettorenteudgifter bliver lavere. 
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Saldoen er derfor lidt bedre i hængekøjeårene. Samtidig 
udvikler den primære saldo sig dog lidt ringere i det lange 
løb. Hovedårsagen hertil er, at provenuet fra pensionsaf-
kastskatten og indkomstskatten af private pensionsudbeta-
linger falder. Holdbarheden påvirkes stort set ikke af den 
ændrede renteforudsætning. Dette resultat er dog følsomt 
over for størrelsen af den offentlige sektors gæld igennem 
århundredet. 
 
Regeringen har i marts 2015 offentliggjort Konvergenspro-
gram 2015 (KP15), der blandt andet indeholder en ny lang-
fristet fremskrivning og beregning af Danmarks finanspoli-
tiske holdbarhed. I regeringens beregning er Danmarks 
holdbarhedsindikator 0,2, hvilket er en forbedring i forhold 
til Konvergensprogram 2014, hvor tallet var 0,0. Også rege-
ringen vurderer dermed, at Danmarks finanspolitik er en 
lille smule overholdbar. 
 
De to fremskrivninger har ikke helt den samme udvikling i 
den offentlige saldo, jf. figur II.8. Den mellemfristede frem-
skrivning i kapitel I indebærer en mere positiv offentlig 
saldo i 2020, end regeringen opererer med. I løbet af de 
første år efter 2020 forværres saldoen imidlertid mere i 
nærværende kapitels fremskrivning, og indtil sidst i 
2030’erne følges de to saldi nogenlunde ad. Derefter er 
udviklingen i KP15 mere negativ. 
 
Der er en række forskelle i forudsætningerne bag de to 
fremskrivninger. Det antages således i KP15, at nominal-
princippet ikke er i kraft fra 2020 og frem. Samtidig forud-
sættes der i nærværende kapitel et højere niveau for de of-
fentlige investeringer, ligesom nærværende fremskrivning 
bygger på en nyere befolkningsfremskrivning, der forringer 
saldoen lidt på længere sigt. Omvendt er vurderingen af 
udviklingen i de ældres helbredstilstand (såkaldt sund ald-
ring) mindre positiv i KP15, og regeringens fremskrivning 
indebærer et fremtidigt fald i energiintensiteten, som for-
mindsker skatteindtægterne. Endelig opererer KP15 med en 
langsigtet rente, der er et kvart pct.point lavere.  
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Figur II.8 Offentlig saldo 
 

 

Anm.: Figuren viser udviklingen i saldoen i Konvergensprogram 2015
(KP15) og fremskrivningen i nærværende kapitel. Efter 2020
skal forløbene tolkes som udviklingen i den strukturelle saldo. 

Kilde: Konvergensprogram 2015, DREAM og egne beregninger. 
 
 
Det såkaldte hængekøjeproblem blev underkastet en længe-
re analyse i Dansk Økonomi, forår 2014. Det har sit navn 
fra saldoudviklingen i figur II.5, hvor der ifølge fremskriv-
ningen først sker en forværring af den offentlige saldo fra 
omkring 2020 til 2040 og derefter igen en forbedring i de 
følgende årtier. Som nævnt ovenfor er der flere vigtige for-
hold, der påvirker udviklingen i de offentlige finanser efter 
2020, men den vigtigste enkeltfaktor er, at små årgange vil 
afløse store årgange på arbejdsmarkedet fra 2020 til 2040. 
Efter 2040 vender denne udvikling igen.   
 
Som det fremgår ovenfor, truer denne midlertidige, men dog 
langvarige hængekøje-udvikling i saldoen ikke den finanspo-
litiske holdbarhed, og bruttogælden forventes ikke at oversti-
ge ØMU-grænsen på 60 pct. af BNP. Derimod vil saldoen fra 
omkring 2030 ifølge fremskrivningen komme til at overskri-
de budgetlovens underskudsgrænse på ½ pct. af BNP. 
 
De meget store implicitte offentlige aktiver og tilhørende 
implicitte renteindtægter i den danske pensionsformue med-
fører, at den offentlige sektors reelle stilling både mht. gæld 
og saldo er betydelig bedre, end de officielt medregnede 
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aktiver lader ane. Medregnedes disse aktiver, ville det of-
fentlige i hele forløbet frem mod 2075 have en positiv netto-
formue. Medregnedes forrentningen af de ekstra aktiver til 
den offentlige saldo, ville saldoen blive forbedret med ca. 3 
pct. af BNP.6 Der ville dermed være et solidt overskud på 
den offentlige saldo i hele den betragtede periode.  
 
Udsigten til en længerevarende hængekøje i den danske 
saldo kan derfor næppe i sig selv siges at være et reelt øko-
nomisk problem, givet at finanspolitikken er grundlæggende 
holdbar, gældskvoten holder sig på et fornuftigt niveau, og 
embedsmænd og politikere er opmærksomme på og i stand 
til at gribe ind, hvis forudsætningerne skrider. 
 
For Danmarks vedkommende er udformningen af de offici-
elle begrænsninger på saldounderskud ud over de eksiste-
rende begrænsninger på gæld og holdbarhed ud fra en rent 
økonomisk synsvinkel derfor ikke hensigtsmæssige. Samti-
dig kan stramme og relativt firkantede generelle under-
skudsregler dog være en fordel i en møntunion som disci-
plinerende instrument i forhold til lande, hvor den økono-
misk-politiske proces fungerer mangelfuldt og kortsigtet. 
Uden sådanne regler kan der være alvorlig fare for en fi-
nanspolitisk udvikling i disse lande, der ikke er holdbar.  
 
Da Danmark har forpligtet sig til at overholde EU’s regel-
sæt, og Folketinget har vedtaget budgetloven med ½ pct.-
grænsen, kræver det, at hængekøjen håndteres. Der er en 
række forskellige muligheder for at løse problemstillingen. 
En mulighed er at få en ændring i retning af mere fleksible 
EU-regler for underskud. Dette kunne eksempelvis indebæ-
re landespecifikke krav til underskud, der afhænger af såvel 
den grundlæggende holdbarhed i de enkelte lande som af 
basale institutionelle forhold (for Danmark specielt den 
udskudte skat på pensionsformuen). Det gælder både EU’s 
begrænsninger for den strukturelle og for den faktiske saldo. 
Det kan heller ikke afvises, at EU-systemet vil udvikle sig i 
retning af at lægge mindre reel vægt på finanspagtens ½ 
pct.-krav i de kommende år. Det kan ikke mindst tænkes at 

 
6) Forrentningen af en formue på godt 60 pct. af BNP ved en rente 

på 4,75 pct., som anvendes i den langsigtede fremskrivning. 
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være tilfældet, hvis flere af de centrale EU-lande får pro-
blemer med at opfylde dette krav. 
 
En anden mulighed er at omlægge beskatningen af ratepen-
sioner, jf. Dansk Økonomi, forår 2014. Som beskrevet 
ovenfor er den officielt opgjorte danske offentlige gæld og 
saldo i et vist omfang et arbitrært begreb. Det skyldes, at 
den implicitte offentlige formue og renteindtægterne heraf i 
pensionssektoren ikke tælles med. Hvis man omlagde be-
skatningen af fremtidige indbetalinger til ratepension til at 
finde sted på indbetalingstidspunktet (straksbeskatning) i 
stedet for udbetalingstidspunktet uden at ændre den effekti-
ve skattesats, ville man i princippet automatisk forbedre 
saldoen tilstrækkeligt uden reelt at påvirke samfundsøko-
nomien eller den finanspolitiske holdbarhed. I Dansk Øko-
nomi, forår 2014 blev det illustreret, at en sådan omlægning 
ville medføre en saldo, der var tæt på balance under hele 
forløbet frem mod 2070 og dermed ville fjerne hængekøje-
problemet helt.7  
 
Alternativt vil diverse realøkonomiske ændringer i form af 
offentlige udgiftsbesparelser eller højere skatter i hængekø-
jens første periode kunne forbedre saldoen. Et sådant muligt 
tiltag ville være at afskaffe nominalprincippet for ejen-
domsværdiskat og punktafgifter mv. Som nævnt ovenfor 
ville denne forhøjelse reducere underskuddet i de værste 
hængekøje-år til ca. ¾ pct. af BNP. 
 
En anden realøkonomisk ændring ville være at forøge tilba-
getrækningsalderen. Det ville udgøre en besparelse på over-
førselsindkomsterne og samtidig have en væsentlig afledt 
effekt i form af større skatteindtægter som følge af den af-
ledte stigning i beskæftigelsen. En mulighed, der har været 
fremme i debatten, er at fremrykke indekseringen ved at 
ændre varslingstidspunktet for stigninger i efterlønsalderen 

 
7) Da den nuværende beskatning af ratepensioner påvirker personer 

forskelligt, alt efter deres øvrige indkomstforhold på ind- og ud-
betalingstidspunkterne, kan en straksbeskatning ikke gennemfø-
res, så den bliver neutral for hver enkelt fremtidig indbetaler, 
selvom den effektive gennemsnitlige skattesats for de fremtidige 
indbetalere forbliver uændret.  
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fra 12 til 7 år og for stigninger i folkepensionsaldrene fra 15 
til 10 år. 
 
En sådan ændring af varslingsperioden vil konkret indebæ-
re, at man i 2015 beslutter at hæve efterlønsalderen til 65 år 
med virkning allerede fra 2022 i stedet for 2027 og folke-
pensionsalderen til 68 år med virkning fra 2025 i stedet for 
2030. Samtidig fremrykkes den allerede vedtagne forhøjelse 
af efterlønsalderen til 64 år i 2022-23 til 2020-21. Alle sene-
re forhøjelser af tilbagetrækningsaldrene gennemføres også 
fem år tidligere end antaget i grundforløbet. Det vil medfø-
re, at såvel efterløns- som folkepensionsalderen hæves med 
1 år mere i en årrække frem til 2050’erne, hvorefter tilbage-
trækningsaldrene i resten af fremskrivningsperioden vil 
ligge ½ år højere end forudsat i grundforløbet. I dette forløb 
vil holdbarheden blive forbedret med 3 mia. kr. om året i 
2015-priser, så holdbarhedsindikatoren bliver 0,5 pct. af 
BNP. Underskuddene på saldoen overstiger i dette forløb 
aldrig ½ pct. af BNP, jf. figur II.9. 
 
 

Figur II.9 Fremrykket indeksering 
 

 

Anm.: Figuren viser saldokonsekvensen af at fremrykke forøgelsen af
efterlønsalderen til 64 år fra 2022-23 til 2020-21 og derefter la-
de alle senere stigninger i tilbagetrækningsaldrene træde i kraft
fem år tidligere end forudsat i velfærds- og tilbagetrækningsaf-
talerne. 

Kilde: Beregninger på DREAM. 
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I diskussionen om tilbagetrækningsregler, som i høj grad 
har præget diskussionerne om den offentlige sektors finan-
sieringsproblemer, har antallet af år på offentligt betalte 
tilbagetrækningsordninger spillet en rolle. I figur II.10 ses 
det antal år, forskellige generationer har udsigt til som fol-
kepensionist i grundforløbet.8 I 2015 er det ca. 19½ år, mens 
det forventede antal år på folkepension i 2075 er faldet til 
ca. 16½ år.9 Ser man på denne figur, er de ældste generatio-
ner, der går på folkepension inden 2020, begunstigede, da 
de kan se frem til lidt flere år på folkepension end de yng-
ste, der går på folkepension efter 2075. Hvis man sætter 
antal år, hvor man kan få tildelt folkepension, i forhold til 
de betragtede fødselsårganges forventede levealder, bliver 
forskellen endnu større, idet de yngste generationer har den 
længste levetid. 
 
 

 
8) Restlevetider kan beregnes på flere måder. Her er anvendt tvær-

snitsmetoden, der angiver restlevetiden ved anvendelse af de al-
dersbetingede dødssandsynligheder, der gælder i et enkelt kalen-
derår. Alternativt kan man anvende årgangsmetoden, der angiver 
restlevetiden ved anvendelse af de aldersbetingede dødssandsyn-
ligheder, der gælder for en bestemt fødselsårgang. I en situation, 
hvor middellevetiden stiger, vil årgangsmetoden give højere rest-
levetider end tværsnitsmetoden. Tværsnitsmetoden er derfor et 
konservativt estimat for den reelle forventede restlevetid. 

9) 19½ år inklusive efterløn. 
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Figur II.10 Forventet antal år på folkepension 
 

 
 

Anm.: Figuren angiver det forventede antal år på folkepension ifølge
tværsnitsmetoden for en person, der når folkepensionsalderen i
det pågældende år, i grundforløbet og i forløbet med fremrykket
indeksering.   

Kilde: DREAM og egne beregninger. 
 
 
Det virker dog rimeligt at se på forskellene i offentlige til-
bagetrækningsordninger i sammenhæng med de øvrige of-
fentlige tilbud og krav til de enkelte generationer, når man 
skal vurdere den samlede generationsmæssige balance i de 
offentlige ydelser, jf. Dansk Økonomi, forår 2014. Vurderet 
ud fra dette synspunkt har generationerne født i 1955-75, 
som når folkepensionsalderen mellem 2020 og 2045, ifølge 
beregningerne i Dansk Økonomi, forår 2014 set over hele 
livet været nettobidragydere til den offentlige sektor, mens 
senere generationer som udgangspunkt kan forvente at mod-
tage flere ydelser fra det offentlige, end de betaler i skat.  
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Det ville dermed forøge forskellen på de enkelte generatio-
ners nettobidrag, hvis folkepensionen for disse ældste år-
gange blev reduceret, og besparelsen opnået herved i stedet 
kom yngre årgange til gode.10 
 
De angivne nettobidrag over for det offentlige kan dog ikke 
uden videre opfattes som det eneste afgørende for genera-
tionsfordelingen. Dels er der stor usikkerhed i beregningen 
af dem, og dels kan man forestille sig, at de til dels blot 
afspejler, at befolkningen har ladet den offentlige sektor 
overtage pasningsopgaver (f.eks. i form af børnehaver), som 
tidligere varetoges i familien. Den modtagne ydelse vil 
dermed ikke altid afspejle en egentlig ekstra gevinst for den 
modtagende generation. 
 
Det ovenstående illustrerer, at forskellige fikspunkter mht. 
generationsmæssig balance giver vidt forskellige konklusi-
oner med hensyn til, hvilke generationer der er bedst stillede 
i forhold til hinanden. Det virker som sagt naturligt, at be-
stemte ordninger bør ses i sammenhæng med de øvrige 
levevilkår, de enkelte årgange er stillet over for i løbet af 
deres livsbane, men der kan næppe siges noget objektivt 
om, hvad der er mest “fair”. Som andre fordelingsspørgsmål 
er det i sidste ende op til en politisk vurdering. 
 
 
 
 
 

 
10) En DREAM-beregning viser eksempelvis, at den ovennævnte 

fremrykkede indeksering ville medføre, at hver person født 1955-
75 i gennemsnit ville få forøget sit nettobidrag til den offentlige 
sektor med 70.000 kr. i 2011-priser, målt som nutidsværdi på 
fødselstidspunktet. Den forøgede overholdbarhed vil kunne an-
vendes til senere skattelettelser eller større forbrugsudgifter, som 
omvendt vil forøge de pågældende yngre generationers modtagne 
nettobeløb.  
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II.4 Udgiftslofter 

Som led i budgetloven er formandsskabet for Det Økonomi-
ske Råd formelt tildelt rollen som “finanspolitisk vagt-
hund”. Det indebærer blandt andet, at formandskabet skal 
vurdere, om de vedtagne udgiftslofter overholdes i planlæg-
ningsfasen, og når regnskabet foreligger. Derudover skal for-
mandsskabet løbende vurdere, hvorvidt udgiftslofter er i over-
ensstemmelse med målene for den strukturelle saldo. I dette 
afsnit afrapporteres resultaterne fra disse vurderinger.  
 
I forlængelse heraf ses der nærmere på udgiftsstyringen, her-
under sammenhængen mellem budget og regnskab og de sene-
re års tendens til mindreforbrug i det offentlige. Endvidere ses 
der på, hvordan årlige udsving i udgifter til asylmodtagere 
påvirker råderummet under udgiftslofterne. Og endelig per-
spektiveres den planlagte offentlige forbrugsvækst i forhold til 
et såkaldt neutralt forløb, hvor forbruget følger et demografi- 
og velstandsreguleret forløb.  
 
Formandskabets vurderinger af udgiftslofter 
 
Udgifterne i budgetterne og regnskaberne skal ifølge bud-
getloven være på niveau med eller lavere end udgiftslofter-
ne. Det gælder i både staten, regioner og kommuner. For-
mandsskabet for Det Økonomiske Råd har til opgave, at 
vurdere om udgiftslofterne overholdes i budgetter og i regn-
skab. Overskridelser er forbundet med økonomiske sanktio-
ner, jf. boks II.8. 
 
De vedtagne budgetter for 2015 viser, at alle udgiftslofter 
overholdes i budgetteringsfasen, jf. tabel II.13. På det stats-
lige område ligger driftsudgifterne på finansloven for 2015 
ca. 0,3 mia. kr. under det fastlagte loft, og de loftsbelagte 
statslige indkomstoverførselsudgifter ligger 3,5 mia. kr. 
under loftet. I kommunerne ligger de budgetterede service-
udgifter 0,2 mia. kr. under udgiftsloftet, mens budgetterne i 
regionerne ligger ca. 0,2 mia. kr. over loftet. Overskridelsen 
i regionerne er relativt begrænset set i forhold til det samle-
de budget. Økonomi og- Indenrigsministeren har på den 
baggrund besluttet, at det betingede bloktilskud i både 
kommuner og regioner kommer til udbetaling. 
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Boks II.8 Sanktioner i stat, kommuner og regioner 

I henhold til budgetloven er finansministeren forpligtet til at fremsætte et finans-
lovsforslag, hvor udgifterne er lavere end udgiftslofterne. Finansministeren fore-
tager løbende kontrol af, om de endelige regnskabstal kan forventes at overstige 
det statslige udgiftsloft. Hvis finansministerens udgiftskontrol viser, at udgifterne 
overstiger loftet, så fastsættes inden for 30 dage en dispositionsbegrænsning, som 
svarer til den forventede overskridelse.  

 

I kommuner og regioner er en overskridelse af udgiftslofter forbundet med øko-
nomiske sanktioner ved budgetlægningen. Finansministeren kan beslutte, at en 
andel af bloktilskuddet ikke udbetales - hhv. op til 3 mia. kr. og 1 mia. kr. - hvis 
kommunernes og regionernes budgetter under et ikke overholder udgiftsniveauet i 
økonomiaftalen (svarende til udgiftsloftet). Økonomi- og Indenrigsministeren kan 
vælge fordelingen af sanktionen på kommuner og regioner, der som udgangs-
punkt følger kommunens andel af det samlede indbyggertal eller regionens andel 
af det beregnede udgiftsbehov.  

 

Derudover gælder der også sanktioner, hvis udgifterne i kommunernes og regio-
nernes regnskaber samlet set overskrider budgettet. Sanktionen indebærer, at 
bloktilskuddet for det kommende år vil blive modregnet i samme størrelsesorde-
nen, hvor 40 pct. af modregningen sker kollektivt, mens 60 pct. af modregningen 
sker individuelt. 

 
 

Tabel II.13 Budgetter 2015 

Loft Budget Forskel

Statslige driftsudgifter 190,1 189,8 -0,3
Statslige indkomstoverførselsudgifter 257,6 254,1 -3,5
Kommunale serviceudgifter 234,7 234,5 -0,2
Regionale driftsudgifter, sundhed 104,7 104,9 0,2
Regionale driftsudgifter, regional udvikling 3,0 3,0 0,0

------- Mia. kr., 2015-priser -------

 

Kilde: Finansloven 2015 samt kommunernes og regionernes budgetter. 
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2014 er det første år, hvor de offentlige myndigheder aflæg-
ger regnskab, som skal ses i forhold til udgiftslofter. Sankti-
oner i forhold til regnskaberne har dog været gældende i 
kommuner siden 2011 og regioner siden 2013.  
 
Udgiftslofter og budgetter er ikke nødvendigvis sammenfal-
dende, og budgetoverholdelse i regnskabet er således prin-
cipielt ikke ensbetydende med, at lofterne også overholdes. 
I 2014 var de budgetterede driftsudgifter i overensstemmel-
se med udgiftsloftet for alle myndighedsområder, med und-
tagelse af en lille overskridelse i regionerne på 100 mio. kr. 
Derfor medfører overholdelse af driftslofterne i regnskabet 
for 2014 også, at budgetterne overholdes.  
 
Regnskabstallene skal vurderes i forhold til et korrigeret loft 
og budget, som tager højde for, at forudsætningerne mellem 
hhv. det planlagte loft/vedtagne budget og regnskabet kan 
have ændret sig. Det statslige, kommunale og regionale 
driftsloft og budget korrigeres for eksempel for ændret op-
gavefordeling myndighederne imellem (også kaldt “DUT” – 
Det Udvidede Totalbalanceprincip).  
 
I kommuner og regioner korrigeres lofter og budgetter også 
for reviderede pris- og lønforudsætninger.  De reviderede 
pris- og lønforudsætninger dækker over, at de kommunale 
og regionale budgetter for 2014 oprindeligt blev vedtaget i 
2013 på baggrund af daværende skøn for pris- og lønudvik-
lingen. Knap halvvejs inde i 2014 blev pris- og lønskønnet 
for 2014 opdateret, og budgetterne korrigeres med afsæt i de 
reviderede skøn. I 2014 er de statslige budgetter ikke korri-
geret for ændrede pris- og lønskøn.  
  
For alle udgiftsområder var der i 2014 tale om beskedne 
korrektioner af loft og budget. Regnskaberne viser, at både 
stat, kommuner og regioner overholdt de (korrigerede) lof-
ter, jf. tabel II.14. Regionerne brugte næsten hele budgettet, 
mens der var et underforbrug i staten og kommunerne.  
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Tabel II.14 Regnskaber 2014 

Loft

Korr. 
Loft

Regn-
skab Forskel

Statslige driftsudgifter 188,6 188,0 181,5 -6,6
Statslige indkomstoverførsler 256,2 256,1 251,5 -4,6
Kommunale serviceudgifter 234,7 234,8 232,4 -2,4

Regionale driftsudgifter, sundhed 104,2 104,2 103,9 -0,3

Regionale driftsudgifter, udvikling 3,0 2,9 3,0 0,0

---------- Mia. kr., 2015-priser ----------

 

Anm.: Lofterne er korrigeret for ændrede forudsætninger mellem planlægningstidspunkt og regn-
skab, herunder korrigerede pris- og lønskøn (for kommuner og regioner) og en ændret forde-
ling af rammerne mellem sektorer. De statslige driftsudgifter og indkomstoverførsler er op-
regnet til 2015-priser via hhv. det statslige generelle pris- og lønindeks og satsreguleringsin-
dekset. Kommunernes udgifter er opregnet med det kommunale pris- og lønindeks for ser-
viceudgifter, og regionernes udgifter er opregnet med det regionale pris- og lønindeks for 
hhv. sundhed og regional udvikling.  

Kilde: Finansministeriet, finansloven 2014, statsregnskabet 2014 samt kommunernes og regionernes
regnskaber og egne beregninger. 

 
 
På statens område er regnskaberne 6½ mia. kr. lavere end 
loftet. Det kan tilskrives et generelt mindreforbrug på de 
fleste ministerområder samt tekniske forhold, herunder at 
Danmarks nettobidrag til EU er nedjusteret med 2½ mia. kr. 
Denne nedjustering skyldes blandt andet en teknisk genbe-
regning af BNI i de historiske år, som indebærer en større 
tilbagebetaling fra EU til Danmark.  
 
I kommunerne har regnskabet samlet set ligget lavere end 
budgettet i en årrække, jf. figur II.11. Sanktionerne, som 
blev indført i 2011, har formentligt været en medvirkende 
årsag til, at der ses et markant skifte fra 2010 til 2011. I 
2009 brugte de fleste kommuner mere end budgetteret, 
mens ca. 2/3 af kommunerne havde et merforbrug i 2010. I 
2011 havde langt størstedelen af kommunerne omvendt et 
mindreforbrug. Fra 2011 til 2014 ses imidlertid en svag 
tendens til, at der gradvist bliver flere kommuner, som bru-
ger mere end budgettet, og samtidig færre kommuner som 
har mindreforbrug på mere end 2½ pct. af budgettet.  
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Figur II.11 Antal kommuner med mer- og mindreforbrug 
 

 
 

Anm.: Figuren viser antallet af kommuner med et merforbrug (udgifter 
i regnskab større end budget) henholdsvis et mindreforbrug 
(budgetterede udgifter større end regnskab). De budgetterede 
udgifter korrigeret for ændrede pris- og lønforudsætninger samt 
opgaveændringer i medfør af DUT mv. Disse korrektioner er 
skønsmæssigt fordelt på de enkelte kommuner via befolknings-
andele. I 2013 er budgettet endvidere korrigeret for aftale mel-
lem regeringen og KL om at veksle 2 mia. kr. fra service til an-
læg. Denne korrektion er fordelt på de enkelte kommuner via 
årets budgetandele. 

Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriet og egne beregninger. 
 
 
Der er store forskelle mellem de enkelte kommuner. Der er 
kommuner, som har et merforbrug på mere end 2½ pct. af 
budgettet, mens regnskabet i andre kommuner ligger mere 
end 2½ pct. under budgettet.  
 
Samme billede ses ikke i regionerne. Regnskabet i 2014 
ligger samlet set 0,3 mia. kr. under budgetterne, og det af-
spejler, at alle fem regioner omtrent bruger hele budgettet. 
Også i 2012 og 2013 brugte regionerne hele budgettet, når 
der ses bort fra udgifter til medicintilskud, jf. tabel II.15. 
Sanktionerne, som har været gældende siden 2013, er såle-
des ikke forbundet med mindreforbrug i regionerne. 
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Tabel II.15 Merforbrug i kommuner og regioner 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kommunale serviceudgifter 1,8 -0,4 5,0 1,9 -5,3 -5,3 -2,8 -2,4

Regionale driftsudgifter

     Sundhed 0,0 0,7 1,5 0,3 -2,1 -1,1 -1,2 -0,3

     Sundhed ekskl. 

     medicintilskud 0,1 0,8 2,2 0,2 -1,6 -0,3 -0,3 -0,4

     Regional udvikling -0,5 0,0 -0,2 -0,1 -0,1 0,0 -0,1 0,0

------------------ Mia. kr. ------------------

 

Anm.: Tabellen viser forskellen mellem regnskab og et korrigeret budget for de kommunale service-
udgifter og regionale nettodriftsudgifter. De kommunale serviceudgifter er opgjort som 
kommunernes nettodriftsudgifter ekskl. udgifter vedrørende forsyningsvirksomheder, over-
førsler og budgetgaranterede områder samt udgifter vedrørende forsikrede ledige (fra og med 
2010). Fra 2012 er serviceudgifterne endvidere opgjort ekskl. indtægter fra den centrale refu-
sionsordning og fra 2013 ekskl. udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionernes
sundhedsvæsen og almene ældreboliger. De budgetterede udgifter er korrigeret for ændrede 
pris- og lønforudsætninger samt opgaveændringer i medfør af DUT mv. I 2013 er budgettet 
endvidere korrigeret for aftale mellem regeringen og KL om at veksle 2 mia. kr. fra service til 
anlæg. 

Kilde: Danmarks Statistik og Finansministeriet. 
 
 
Udover vurderinger af budgetter og regnskaber skal for-
mandsskabet også løbende vurdere sammenhængen mellem 
udgiftslofter og de finanspolitiske målsætninger herunder 
den strukturelle saldo. Det indebærer blandt andet, at ud-
giftslofterne skal kunne bruges fuldt ud uden at bringe den 
strukturelle saldo i konflikt med underskudsgrænsen, når 
udgiftslofterne vedtages.  
 
På baggrund af nærværende prognose skønnes det, at de 
statslige overførselsudgifter ligger under delloftet for ind-
komstoverførsler med knap 3 mia. kr. i 2016 stigende til 
godt 7 mia. kr. i 2018. De statslige overførselsudgifter kan 
således blive højere end skønnet uden at være i konflikt med 
loftet. Det er imidlertid ikke nødvendigvis det samme som, 
at der er plads til at hæve udgifterne til loft, samtidig med at 
underskudsgrænsen for den strukturelle saldo overholdes.  
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Med betydelig usikkerhed skønnes det, at hvis de statslige 
overførselsudgifter hæves til loft, vil det strukturelle under-
skud udgøre ½ pct. af BNP i 2016-17. For 2018 vurderes 
underskudsgrænsen at være overholdt ved fuld udnyttelse af 
lofterne.  
 
Konsekvenser af begrænset videreførelsesadgang 
 
Udgiftslofterne kombineret med sanktioner har den konse-
kvens, at mulighederne for at videreføre og forbruge opspa-
ring mellem årene er mere begrænset og kræver større grad 
af koordination end tidligere. I staten er der som konsekvens 
af budgetloven indført en begrænsning i statslige institutio-
ners mulighed for at forbruge af opsparing. Denne begræns-
ning blev indført for opsparingen i 2013. I kommunerne 
blev der indført et-årige sanktioner allerede i 2011, mens et-
årige sanktionerne blev indført i 2013 i regionerne.  
 
Manglende opsparingsmuligheder kan have den utilsigtede 
konsekvens, at det kan give et incitament til, at hele budget-
tet bruges – uanset behovet – af frygt for, at opsparede mid-
ler ikke kan bruges på et senere tidspunkt.  
 
Det er væsentligt at have fokus på, hvordan begrænsede 
muligheder for videreførelser påvirker adfærden. Det gæl-
der ikke mindst, hvis det skaber incitamenter til såkaldt 
benzinafbrænding i slutningen af året. Et-årigt fokus i ud-
giftspolitikken kan således tilskynde til manglende langsig-
tet og effektiv planlægning.  
 
Større varekøb i slutningen af året kan være en meget over-
ordnet indikator for, hvorvidt offentlige institutioner foreta-
ger uhensigtsmæssige indkøb i slutningen af året. Der har 
altid været en tendens til, at offentlige institutioners varekøb 
især ligger sidst på året, jf. figur II.12. Det afspejler blandt 
andet, at nødvendige varekøb først afholdes sidst på året, 
når der er sikkerhed for, at budgettet holder. Der er ikke 
nogen tydelig tendens til, at dette bliver mere udtalt over 
årene, selvom forbruget i 4. kvartal i 2012 til 2014 har været 
højere end i perioden fra 2009 til 2011.  
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Figur II.12 Offentligt varekøb på kvartaler som andel af 
årets samlede varekøb 

 

 

Anm.: Figuren viser fordelingen af det offentlige varekøb på kvartals-
niveau opgjort i løbende priser, ikke sæsonkorrigeret. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
 
Overholdelse af et-årige mål for udgiftslofter skal understøt-
te overholdelse af de et-årige mål for de offentlige finanser. 
Den strukturelle saldo må højest udgøre ½ pct. af BNP i de 
enkelte år, og den faktiske saldo må højest udgøre 3 pct. af 
BNP. Mere fleksible muligheder for videreførelser vil kun-
ne øge udsvingene i det offentlige forbrug mellem årene. I 
de kommende år er der udsigt til, at der bliver større afstand 
til grænserne for de offentlige finanser, hvorfor der vil være 
mulighed for større årlige udsving i det offentlige forbrug.  
 
Stor usikkerhed om asyludgifter  
 
Udgiftslofterne omfatter udgifter, som kan være vanskelige 
at styre i de enkelte år. Et eksempel på dette er udgifterne til 
asylmodtagere. I 2015 og 2016 er både det offentlige for-
brug og udgiftslofterne i høj grad påvirket af store ændrin-
ger i udgifterne til asylansøgere. Det skal ikke mindst ses i 
lyset af en stor stigning i ansøgere i efteråret 2014.  
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Asyludgifterne er på flere måder en særlig udgift i den ud-
giftspolitiske styring. Udgifterne afhænger i sagens natur i 
høj grad af antallet af ansøgere i Danmark, som det er for-
bundet med stor usikkerhed at skønne over. Ændringer i 
udgifter til asylmodtagere påvirker både den faktiske og den 
strukturelle saldo, og de indgår under udgiftslofterne. Da 
der er mål for disse størrelser, der skal overholdes år for år, 
betyder det, at uforudsete udgiftsstigninger skal finansieres 
år for år, ligesom udgiftsfald tilvejebringer råderum til andre 
udgifter på den korte bane.  
 
Der har i en længere årrække været et stabilt antal personer 
på omkring 500 personer om måneden, som søgte asyl i 
Danmark, jf. figur II.13. I efteråret 2014 steg antallet af 
asylmodtagere kraftigt, hvilket primært var afledt af krigen i 
Syrien. Derudover kom et stort antal fra Eritrea. I oktober 
måned søgte mere end 3.000 personer asyl i Danmark. 
 
 

Figur II.13 Asylansøgere i Danmark pr. måned 
 

 

Anm.: Tallene for 2014 og 2015 er foreløbige. 
Kilde: Udlændingestyrelsen. 
 
 
I forbindelse med fremlæggelsen af finanslovsforslaget for 
2015 i august 2014 skønnede regeringen udgifter til asyl-
modtagere og flygtninge på ca. 4½ mia. kr., jf. figur II.14. 
På finansloven for 2015 i december var dette skøn opjuste-
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ret til 9 mia. kr. i lyset af den store tilstrømning af asylmod-
tagere i efteråret. 
 
 

Figur II.14 Udgifter til asylansøgere og flygtninge i 2015 
 

 

Anm.: Figuren viser udgifterne på justitsministeriets område til asyl-
udgifter, Beskæftigelsesministeriets område til Integration og
Socialministeriets område til flygtninge og asylmodtagere samt
den kommunale medfinansiering af kontanthjælp og danskud-
dannelse. 

Kilde: Finanslovsforslaget for 2015 og finansloven for 2015. 
 
 
De forventede statslige merudgifter til asylansøgere og 
flygtninge i 2015 kan henføres til begge statslige dellofter. 
Merudgifter under det statslige loft for driftsudgifter skulle 
finansieres, mens det tilsvarende ikke var tilfældet for mer-
udgifter under loftet for indkomstoverførsler. Det skal ses i 
lyset af, at der er afsat reserver under loftet for indkomst-
overførsler, som kunne rumme merudgifterne. Derimod var 
der ikke afsat tilstrækkeligt med reserver under det statslige 
driftsloft, hvorfor disse skulle finansieres i aftalen om fi-
nansloven for 2015. Det skete blandt andet ved en reduktion 
i tilsagnene til udviklingsbistanden.  
 
I skønnet for det offentlige forbrug for 2016 forudsættes det, 
at asyludgifterne reduceres med 2¼ mia. kr. fra 2015 til 
2016. Det er i sagens natur et meget usikkert skøn. Det er 
selvfølgelig af stor betydning for de offentlige finanser, om 
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der kommer 500 eller 3.000 asylansøgere om måneden. 
Foreløbige tal for EU som helhed viser et stort antal ansøge-
re også i 2015, jf. figur II.15.  
 
 

Figur II.15 Asylansøgere i Danmark og EU 
 

 

Anm: Tallene for 2014 og 2015 er foreløbige. 
Kilde: Udlændingestyrelsen og Eurostat. 
 
 
Et andet usikkerhedsmoment er konsekvenserne af udlæn-
dingeloven. Antallet af asylmodtagere er som nævnt faldet 
markant de første måneder af 2015. Det er for tidligt at sige, 
hvad der er årsagen til dette fald. Det er dog ikke usandsyn-
ligt, at det delvis kan have sammenhæng med den nyligt 
vedtagne ændring af udlændingeloven, som giver midlerti-
dige opholdstilladelser på et år, og begrænser muligheden 
for familiesammenføring, jf. boks II.9. 
 
Der er forudsat omtrent nulvækst i det offentlige forbrug i 
2016. De lavere offentlige forbrugsudgifter til asylansøgere 
er dermed en væsentlig forudsætning for, at der er råderum 
til nye initiativer i kommuner, regioner og staten mv. på 
finanslovsforslaget for 2016.  Den fremadrettede udvikling i 
asyludgifterne er derfor en væsentlig usikkerhedsfaktor, når 
finanspolitikken for 2016 skal planlægges. 
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Boks II.9 Ændring af udlændingeloven 

I løbet af efteråret 2014 skete der en markant stigning i antallet af asylansøgere i 
Danmark. Asylansøgerne kom især fra Syrien.  

 

Regeringen fremsatte forslag til lov om ændring af udlændingeloven d. 14. no-
vember 2014. Der var politisk flertal for et konkret lovforslag ved 3. behandlingen 
af lovforslaget primo februar 2015, hvor forslaget blev vedtaget med stemmer fra 
V, S, DF, RV, LA og KF. 

 

Lovforslaget omfatter en såkaldt midlertidig beskyttelsesstatus til udlændinge, 
som kan forlænges efter et år, hvis vedkommende stadig har behov for beskyttel-
se. Udlændinge som omfattes af reglerne får en midlertidig opholdstilladelse, og 
de kan hjemsendes, så snart situationen i hjemlandet muliggør dette. Derudover 
kan udlændinge omfattet af den midlertidige beskyttelsesstatus først få familie-
sammenføring, hvis den midlertidige opholdstilladelse forlænges efter et år.  

 

I lovforslaget fremgår de provenumæssige konsekvenser ikke. I lovforslaget 
fremgår det dog, at de økonomiske konsekvenser af lovforslaget er indarbejdet på 
finansloven for 2015, som blev vedtaget i december 2014. 

 
 
Offentligt forbrug frem mod 2020 
 
Realvæksten i det offentlige forbrug udgjorde mere end 2 
pct. årligt i perioden fra 1993 til 2009, jf. figur II.16. I 2010 
til 2014 har forbrugsvæksten dog været relativt beskeden. 
Det skal både skal ses i lyset af, at EU-henstillingen om en 
strukturel forbedring på 1½ pct. af BNP skulle indfris i pe-
rioden, og at der i perioden har været mindreforbrug i det 
offentlige, jf. ovenfor.  
 
Udgiftslofterne frem mod 2018 blev fastsat med afsæt i en 
gennemsnitlig realvækst i det offentlige forbrug på 0,6 pct., 
som også er regeringens mål for 2019 og 2020 i konver-
gensprogrammet for 2015 (KP). En gennemsnitlig realvækst 
i det offentlige forbrug på 0,6 pct. frem mod 2020 er relativt 
beskeden set i lyset af, at der forventes store stigninger i 
beskæftigelsen og BNP i perioden.  
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Figur II.16 Gennemsnitlig realvækst i offentligt forbrug 
 

 

Anm.: I hele perioden tages afsæt i den input baserede opgørelse af det
offentlige forbrug. Det er DØR’s beregninger, som ligger til 
grund for det neutrale forløb, og det afviger fra regeringens op-
gørelse af et neutralt forløb.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
 
Stigninger i beskæftigelse og BNP afspejles i et såkaldt 
neutralt forløb for det offentlige forbrug, hvor forbruget 
følger et demografi- og velstandsreguleret forløb. Det dæk-
ker overordnet set over to forhold. For det første tager det 
højde for det demografiske træk på de offentlige ydelser. 
Flere ældre personer vil for eksempel alt andet lige øge 
presset på sundhedsudgifterne. Dette såkaldte demografiske 
træk på det offentlige forbrug udgør gennemsnitligt set 0,3 
pct.point om året frem mod 2020. For det andet afspejler det 
et velstandsreguleret forløb, hvor det offentlige ressource-
forbrug før korrektion for demografi udgør en konstant an-
del af samfundets ressourcer. Det indebærer i store træk, at 
det offentlige forbrug skal stige med væksten i strukturelt 
BNP. Denne effekt udgør godt 0,6 pct. årligt.  
 
Samlet set indebærer et neutralt forløb en gennemsnitlig 
realvækst i det offentlige forbrug på knap 1,0 pct. årligt i 
perioden 2015 til 2020. Med afsæt i regeringens profil vil de 
offentlige forbrugsudgifter i 2020 dermed være knap 9 mia. 
kr. lavere end i en situation, hvor væksten fra 2015 til 2020 
fulgte et neutralt forløb.  
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Regeringens mål om en realvækst på 0,6 pct. afspejler de 
ekstra ressourcer, som det offentlige tilføres årligt i årene 
frem mod 2020. Udviklingen i det offentlige serviceniveau 
afhænger dog også af, hvorvidt der foretages produktivitets-
forbedrende effektiviseringer.  
 
Regeringen har et mål om effektiviseringer i den offentlige 
sektor for 12 mia. kr. frem mod 2020. Ultimo april 2015 har 
regeringen offentliggjort “Fælles velfærd”, hvor der gøres 
status for målsætningen. Det fremgår, at der siden 2012 er 
gennemført moderniseringstiltag, som frigør 4½ mia. kr. i 
den offentlige sektor frem mod 2020. Regeringen nævner 
modernisering i kommuneaftaler, digitalisering og effektivi-
seringer som følge af nye sygehuse som eksempler på mo-
derniseringstiltag. Regeringen mangler således at redegøre 
for mål for effektiviseringer for 7½ mia. kr. frem mod 2020. 
 
Den offentlige sektor effektiviserer løbende ved anvendelse 
af ny teknologi, nye arbejdsgange mv. Og mange offentlige 
myndigheder er underlagt et effektiviseringskrav, hvor bevil-
lingen gradvist reduceres. Det indebærer, at der hele tiden er 
fokus på produktivitet og effektivitet i planlægningen. Rege-
ringens opgørelse viser, at det er meget vanskeligt at afgræn-
se og måle effektiviseringer i den samlede offentlige sektor. 
Det skal blandt andet ses i lyset af, at der er en hårfin grænse 
mellem effektiviseringsgevinster i det offentlige, og offentli-
ge besparelser, som reducerer det offentlige serviceniveau.  
 
Effektiviseringer kan blandt andet afspejle, at der kan pro-
duceres det samme med færre medarbejdere. Den kommu-
nale beskæftigelse var i 2010 på et historisk højt niveau 
efter adskillige år med udgiftsskred. De seneste års relativt 
beskedne vækst i det offentlige forbrug skal derfor også ses 
i sammenhæng med, at den kommunale beskæftigelse er 
reduceret efter en stor stigning fra 2008 til 2010.  
 
Den kommunale beskæftigelse er dog nu under niveauet fra 
2008. Det kan være en indikation på, at eventuelle effektivi-
seringsgevinster ved at reducere den offentlige beskæftigel-
se allerede er hentet i de seneste år. Derudover kan en række 
stordriftsfordele fra kommunalreformen været udnyttet de 
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seneste år. Det gælder særligt reduktioner i de administrati-
ve omkostninger.  

II.5 Forsigtighedsprincippet 

I regeringsgrundlaget fra oktober 2011 fremgår, at “rege-
ringens økonomiske politik bygger på et klart forsigtigheds-
princip. Pengene skal være der først. Vi kan ikke afholde 
nye udgifter, uden at der er truffet beslutninger om konkrete 
initiativer, der skaffer pengene gennem mindst lige så store 
nye indtægter eller besparelser”. Forsigtighedsprincippet er 
efterfølgende indbygget i budgetloven, som blev vedtaget i 
2012. Princippet indebærer, at politikerne løbende må tage 
de vanskelige finansieringsbeslutninger. 
 
Dette afsnit diskuterer to overordnede aspekter af forsigtig-
hedsprincippet med eksempler fra en række konkrete politi-
ske tiltag. Det gælder for det første, hvordan konkrete initia-
tiver kan påvirke finanspolitiske mål forskelligt, og for det 
andet at konkrete beslutninger om finansiering i en række 
tilfælde har vist sig vanskeligt at realisere. 
 
Før budgetloven var det muligt at finansiere højere udgifter 
eller skattelettelser med målsætninger om for eksempel 
højere arbejdsudbud, selvom der ikke var peget konkret på, 
hvordan arbejdsudbuddet skulle stige. Det skal ses i lyset af, 
at de tidligere mellemfristede planer var formuleret som 
såkaldte kravforløb. Den planlagte vækst i det offentlige 
forbrug var kun finansieret, hvis de forudsatte finansie-
ringsbidrag fra ikke konkretiserede reformer blev gennem-
ført. Tilsvarende kunne lavere skatter også finansieres med 
mål om lavere forbrugsvækst, selvom det ikke var konkret, 
hvordan den lavere forbrugsvækst skulle realiseres.  
Det er stadig muligt at tilvejebringe finansiering fra højere 
arbejdsudbud eller lavere vækst i det offentlige forbrug. 
Men nu skal der være flertal for den konkrete finansiering i 
Folketinget. Som udgangspunkt er finansiering besluttet, når 
der er politisk flertal for at fremsætte og vedtage et lov-
forslag, som tilvejebringer finansieringen. Det betyder for 
eksempel, at udgiftslofterne skal sættes ned ved lovgivning,  
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 Boks II.10 Budgetlovens forsigtighedsprincip 

Finansredegørelse 2014 indeholder en række formuleringer, der bidrager til at for-
stå, hvordan forsigtighedsprincippet skal forstås.   

 

Det fremgår blandt andet, at “med forsigtighedsprincippet kan et provenu – i form 
af lavere udgifter eller øgede skatter – fra reformer eller andre budgetforbedren-
de tiltag, først indregnes i udgiftslofterne og den mellemfristede fremskrivning, 
når der er fundet flertal for tiltagene i Folketinget”.  

 

Derudover fremgår det, at “Det er først muligt at indregne eventuelle virkninger 
heraf på udgiftslofterne, når der er fundet flertal i Folketinget for de konkrete ini-
tiativer”. 

 

Det er dog ifølge Finansredegørelsen ikke et krav, at nye initiativer skal finansie-
res krone for krone i de enkelte år: “Der er ikke noget krav om, at tiltag, der øger 
udgifterne eller reducerer indtægterne, nødvendigvis skal finansieres krone-for-
krone inden for samme år. Der er imidlertid et krav om, at de konkrete beslutnin-
ger sikrer den nødvendige løbende finansiering, så budgetlovens grænse for de 
årlige strukturelle underskud på ½ pct. af BNP, og den finanspolitiske holdbarhed 
opretholdes” 

 

Derudover fremgår det at: “Der skal altid udarbejdes konkrete og udtømmende 
effektvurderinger af lovforslag”. 

 
 
hvis skattelettelser eller andre initiativer, der isoleret set bela-
ster de offentlige finanser, skal finansieres med lavere for-
brugsvækst. Hvis nye tiltag, der belaster saldoen, skal finansie-
res ved stigninger i arbejdsudbuddet, er det nu nødvendigt, at 
der vedtages konkrete reformer, som øger arbejdsudbuddet.  
 
Der foreligger ikke en operationel definition af forsigtig-
hedsprincippet, hverken i bemærkningerne til budgetloven 
eller på anden vis. Forståelsen af princippet er relativt detal-
jeret behandlet i Finansredegørelse 2014, jf. boks II.10.  
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2014 
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Finansiering i forhold til finanspolitiske mål 
 
Et element i forsigtighedsprincippet er, at der skal være kon-
krete og udtømmende effektvurderinger af lovforslag. En for-
udsætning for disse effektvurderinger må være, at det er klart, 
hvordan der regnes – og hvad der regnes i forhold til.  
 
Der styres efter mange finanspolitiske mål, og det har en 
konsekvens at overskride grænser for de forskellige mål, jf. 
boks II.11. I 2015 har alle mål været tæt på de finanspoliti-
ske grænser. På den baggrund har forskellige finansierings-
tiltag det seneste år haft til formål at skabe afstand til en af 
grænserne. Fremrykningen af pensionsbeskatning i efteråret 
2014 havde for eksempel udelukkende til formål at skabe 
afstand til 3 pct.-grænsen for den faktiske offentlige saldo, 
mens fremrykningen var neutral overfor den strukturelle 
saldo og finanspolitisk holdbarhed, jf. afsnit II.2.   
 
Regnestykker i politiske aftaler og lovforslag har ofte kun 
fokus på et finanspolitisk mål, men indtægter og udgifter 
påvirker ikke nødvendigvis de forskellige mål på samme 
måde. Det gælder særligt i de enkelte år, da der kan være 
forskelle i periodiseringen af udgifter og indtægter. Der 
beskrives nedenfor en række eksempler på større tiltag, som 
er fuldt finansierede i et lovforslag eller en politisk aftale i 
forhold til et finanspolitisk mål, mens øvrige mål svækkes.  
 
Et eksempel er, at fuldt finansierede omprioriteringer inden-
for udgiftslofterne kan svække de offentlige finanser. I fi-
nanslovsaftalen for 2015 blev der konkret sparet 1¾ mia. kr. 
på tilsagnene til udviklingsbistanden i 2015, som skulle 
tilvejebringe råderum til højere asyludgifter under udgifts-
lofterne. De højere asyludgifter er derfor fuldt finansierede i 
forhold til udgiftslofter. 

Regneprincipper 
skal være klare  
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mange mål 
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mål forskelligt 
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Boks II.11 Budgetlovens mål og grænser 

Der er fire overordnede finanspolitiske styringsmål i budgetloven, som skal over-
holdes på forskellige tidspunkter.   

 

Udgifterne skal være lavere end udgiftslofterne i planlægningsfasen, og når regn-
skabet foreligger. Der er sanktioner, hvis udgiftslofterne ikke overholdes.   

 

EU’s grænse for det faktiske offentlige underskud på 3 pct. af BNP er fastsat i 
Stabilitets- og Vækstpagten. Hvis grænsen ikke overholdes, kan et land komme i 
procedure (EDP, Excessive deficit procedure) og få en henstilling om at rette op 
på underskuddet. Der skal dog tages højde for alle relevante faktorer, herunder 
den mellemfristede position for den offentlige saldo og den offentlige gæld samt 
den økonomiske udvikling på mellemfristet sigt. 

 

Budgetlovens grænse for det strukturelle underskud på ½ pct. af BNP gælder ved 
fremlæggelsen af finanslovsforslaget. Herefter kan grænsen i princippet godt 
overskrides, uden at det er i konflikt med budgetloven. Budgetloven foreskriver 
dog, at der efter fremlæggelsen af finansloven ikke må gennemføres tiltag, der 
forværrer den strukturelle saldo væsentligt.   

 

Et overordnet mål for finanspolitikken er, at den er holdbar på langt sigt. Med den 
danske budgetlov blev det lovfæstet, at finanspolitikken skal være holdbar. 

 
 
I finansloven for 2015 spares imidlertid primært på tilsagn i 
2015, hvor der enten ikke er en effekt på udbetalingerne til 
konkrete projekter, eller udbetalingerne først påvirkes i de 
efterfølgende år. I Danmarks Statistiks opgørelse af den 
faktiske offentlige saldo medregnes udbetalingerne til pro-
jekter. Det vurderes med usikkerhed, at ud af besparelsen på 
tilsagn for 1¾ mia. kr. i 2015 påvirkes udbetalingerne med 
mellem 0 og ½ mia. kr. i 2015, jf. boks II.12. Dermed er 
initiativet ikke finansieret i forhold til den faktiske offentli-
ge saldo i 2015.  
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Boks II.12 Lavere udviklingsbistands påvirkning af forskellige mål 

Besparelsen på udviklingsbistanden i finansloven for 2015 har forskellig betyd-
ning for de forskellige finanspolitiske mål. Det skyldes, at der på finansloven sty-
res efter såkaldte tilsagn til udviklingsbistand. Hele tilsagnet budgetteres og ud-
giftsføres i det år, hvor tilsagnet gives til konkrete projekter, selv om projekterne 
først igangsættes i senere år.  

 

I Danmarks Statistiks opgørelse af den offentlige saldo er det udbetalingerne til 
projekter i de enkelte år, der indgår i opgørelsen. På sigt vil denne metodemæssige 
forskel ikke have betydning, hvis alle tilsagn bruges, da udbetalinger til konkrete 
projekter skal tage afsæt i tilsagn. Der kan dog være store forskelle mellem tilsag-
nene og udbetalingerne i de enkelte år. 

 

Da aftalen om finansloven blev indgået i november 2014 havde besparelsen på 
udviklingsbistand i 2015 yderst begrænset betydning for den strukturelle saldo i 
2015, da udviklingsbistanden indgik med 7-års gennemsnit i opgørelsen af den 
strukturelle saldo. Finansministeren har efterfølgende ændret regneprincipperne 
for udviklingsbistanden i forbindelse med Økonomisk Redegørelse, december 
2014. Det betyder konkret, at det nu er tilsagnene til udviklingsbistand i de enkelte 
år, som tæller med i opgørelsen af den strukturelle saldo.  

 

På den baggrund er besparelsen på udviklingsbistanden i 2015 vidt forskellig, når 
den opgøres i forhold til forskellige finanspolitiske mål, jf. tabel A. 

 

 Tabel A Besparelse på udviklingsbistanden i FL15 aftale, mia. kr. 
 

2015 

Udgiftslofter 1 ¾ 

Faktisk saldo 0-½ 

Strukturel saldo metode ved FL15 aftale ¼ 

Strukturel saldo efter revision 1 ¾ 
 

Kilde: Aftale mellem regeringen, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten samt egne beregninger. 
 

 
 
Da aftalen om finansloven blev indgået i november 2014 
havde besparelsen på udviklingsbistand i 2015 yderst be-
grænset betydning for den strukturelle saldo i 2015, da ud-
viklingsbistanden indgik med 7-års gennemsnit i opgørel-
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sen. Finansministeren har efterfølgende ændret regneprin-
cipperne, og det er dette reviderede regneprincip som an-
vendes, når regeringen skriver, at finanslovsaftalen for 2015 
er fuldt finansieret i forhold til den strukturelle saldo. Ek-
semplet med udviklingsbistanden viser, at omprioriteringer 
indenfor udgiftslofterne kan have betydning for de offentli-
ge finanser i de enkelte år. Det understreger, at det er væ-
sentligt, at der redegøres nærmere for, hvordan de offentlige 
finanser påvirkes af initiativer år for år. 
 
Der er også eksempler på lovforslag med betydelige konse-
kvenser for de offentlige finanser, som ikke vurderes i for-
hold til nogle af budgetlovens mål. Folketinget vedtog for 
eksempel i februar 2015 at bygge en metro til Sydhavn. 
Ifølge lovforslaget koster metrolinjen ca. 8½ mia. kr. Passa-
gerindtægter vurderes kun at kunne finansiere en del af 
udgifterne, og der er derfor behov for offentlige indskud på 
3¾ mia. kr. (uden reserver) og 5½ mia. kr. (inkl. reserver).  
 

Det fremgår af lovforslaget, at 2 mia. kr. af indskuddet i 
metroselskabet som følge af udbygningen af metroen til 
Sydhavn finansieres af Københavns Kommune, som træk-
ker på likviditeten. Dette vil svække de offentlige finanser. 
Derudover indskyder By og Havn 1¾ mia. kr. i metrosel-
skabet. By og Havn ejes af Københavns Kommune, hvor-
for finansieringen også i dette tilfælde vil indebære træk på 
offentlige midler.  

 

Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvordan indskudde-
ne konkret påvirker de offentlige finanser og den finanspo-
litiske holdbarhed.11 Der er imidlertid også truffet beslut-
ning om, at midler fra By og Havn skal finansiere en pro-
jektering af en Nordhavnstunnel. Der finansieres således 
en række større offentlige infrastrukturprojekter med mid-
ler fra By og Havn, hvor betydningen for de offentlige 
finanser og den finanspolitiske holdbarhed ikke fremgår af 
politiske aftaler og lovforslag.   

 
11) Det er Danmarks Statistik, som foretager opgørelsen af de offent-

lige finanser, og det er endnu ikke offentliggjort, hvordan ind-
skuddet fra Københavns Kommune og By og Havn konkret skal 
påvirke de offentlige finanser.  
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Derudover er der eksempler på lovforslag, hvor provenu-
virkningerne ikke offentliggøres. Et eksempel på dette er 
ændringen af udlændingeloven, jf. afsnit om udgiftslofter. 
Det fremgår af lovforslaget, at de aktivitetsmæssige kon-
sekvenser af lovforslaget indgår i den samlede vurdering 
af antallet af asylansøgere på finansloven for 2015, men 
der er ikke offentliggjort et provenuskøn i lovforslaget. 

 

De ovenfor beskrevne eksempler illustrerer, at det med 
afsæt i de offentliggjorte provenuskøn ikke er muligt at 
opgøre den samlede virkning på de offentlige finanser af 
lovforslag og politiske aftaler.  

 
Konkret flertal for forslag i Folketinget 
 
Med forsigtighedsprincippet skal finansiering som nævnt være 
konkret og besluttet. Der er dog tilfælde, hvor konkret og be-
sluttet finansiering senere viser sig vanskeligt at realisere. For-
sinkede skatter og afgifter er eksempler på finansiering, som er 
besluttet, men hvor det har vist sig vanskeligt at vedtage lov-
givningen. Lavere offentlige investeringer er et eksempel på 
finansiering, som er besluttet, men hvor det bliver vanskeligt at 
dokumentere, at besparelserne realiseres.  
 
Finansiering af nye initiativer vil ofte kræve, at der vedtages 
et lovforslag i Folketinget, hvor provenuvirkningerne er 
detaljeret beskrevet. Flertal for konkret finansiering betyder 
dog ikke, at lovforslaget skal være vedtaget, men der skal 
være flertal for at fremsætte og vedtage en lov.  
 
Der vil altid være tidsmæssig forskel mellem, hvornår en 
politisk aftale bliver indgået, og hvornår lovforslaget bliver 
vedtaget. Den tidsmæssige forskel kan imidlertid være rela-
tivt stor. Et ekstremt eksempel er Velfærdsaftalen fra 2006, 
hvor et bredt politisk flertal besluttede at hæve tilbagetræk-
ningsalderen. Stigningerne skal imidlertid vedtages ved 
lovgivning løbende. Eksempelvis skal der i 2015 fremsættes 
et lovforslag, der indebærer, at efterlønsalderen hæves i 
2027 og folkepensionsalderen i 2030.  
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På skatte- og afgiftsområdet har der de seneste år utilsigtet 
været en relativt stor forskel mellem, at nye skatter og afgif-
ter er besluttet, og lovgivningen vedtages. Der er skatter 
eller afgifter, som enten aldrig er blevet indført, eller som er 
blevet forsinkede.  
 
Aflyste skatter og afgifter er ofte begrundet med, at der er 
problemer i forhold til EU-retten, eller de administrative 
byrder viser sig at blive større end antaget. Forsyningssik-
kerhedsafgiften blev for eksempel besluttet af et politisk 
flertal i forbindelse med Energiaftale 2012. Forsyningssik-
kerhedsafgiften blev dog senere afskaffet, da den ville med-
føre for store administrative omkostninger for borgere og 
virksomheder.  
 
Forsyningssikkerhedsafgiften bestod af en række forskellige 
afgiftsstigninger. For så vidt angår den såkaldte brændeaf-
gift var den indregnet ved finanslovsforslaget for 2014, og 
det var forudsat, at den ville indbringe et provenu på 1 mia. 
kr. i 2014. Afskaffelsen blev finansieret af stigninger i 
bundskatten med virkning fra 2015, mens provenutabet i 
2014 ikke var finansieret.  
 
I forhold til forsigtighedsprincippet er det en relevant over-
vejelse, hvorvidt der skal anvises midlertidig finansiering, 
når afgifter eller skatter bliver forsinkede. Det har ikke stor 
betydning for de offentlige finanser, hvis en mindre afgifts-
stigning bliver et par måneder forsinket. I tilfældet med 
forsyningssikkerhedsafgiften var provenutabet ved den for-
sinkede finansiering dog relativt stort.   
 
Reklameafgiften er et andet eksempel på en afgift, der er 
stærkt forsinket. Reklameafgiften var et finansieringsele-
ment i finansloven for 2012, som blev vedtaget i december 
2011.  Det var planen, at reklameafgiften skulle tilvejebrin-
ge et provenu på knap ½ mia. kr. fra 2013, som skulle fi-
nansiere en supplerende grøn check til familier med lave 
indkomster.12 Den blev vedtaget i Folketinget i december 
2012, men skulle godkendes i EU. EU godkendte reklame-

 
12) Regeringen har senere nedjusteret provenuskønnet til ¼ mia. kr., 

som følge af at mængden af husstandsomdelte reklamer er faldet. 
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afgiften medio 2014, såfremt der blev foretaget en række 
mindre justeringer af lovforslaget.  
 
Regeringen har i maj 2015 opgivet afgiften blandt andet med 
begrundelsen, at de administrative byrder vil blive for store. 
Regeringen har i stedet foreslået at finansiere reklameafgiften 
med en indeksering af afgifterne på cigaretter og tobak.  

 

Et tredje eksempel, der kan give anledning til overvejelser i 
relation til, at der ifølge forsigtighedsprincippet skal være 
anvist en konkret finansiering, er, at der på finansloven for 
2015 indgår et finansieringsbidrag på ½ mia. kr. fra lavere 
udviklingsbistand. Dette finansieringsbidrag er en forudsæt-
ning for, at det statslige udgiftsloft overholdes i finansloven 
for 2015.  
 
Den samlede ramme til udgiftslofter skal overholdes i 2015. 
Det er derfor truffet beslutning om, at der skal spares på 
udviklingsbistanden, hvis det bliver nødvendigt for at over-
holde udgiftslofterne. Besparelsen er tæt knyttet til udvik-
lingen i udgifterne til asyludgifter i 2015, som er forbundet 
med betydelig usikkerhed. Usikkerheden har derfor for-
mentligt også været et argument for en “vent og se” strategi. 
Der kan dog være et principielt spørgsmål i forhold til forsig-
tighedsprincippet, da beslutningen er, at der først skal peges 
på de konkrete projekter, som skal stoppes i efteråret 2015. 
 
Finansiering med lavere offentlige investeringer er et ek-
sempel på, at det kan blive vanskeligt at følge op på, hvor-
vidt en besparelse realiseres. Et politisk flertal har i decem-
ber 2014 besluttet, at de offentlige investeringer skal redu-
ceres i de kommende år. Det lavere investeringsniveau skal 
finansiere en reduktion i grundlaget for ejendomsskatten, 
som indebærer et provenutab på samlet set 2½ mia. kr. i 
hele perioden 2017 til 2021.13  

 
13) Den lavere ejendomskat skal ses i lyset af, at et nyt vurderingssy-

stem først kan være færdigt i 2017, hvorfor de nuværende vurde-
ringer videreføres frem til 2017. Derudover udvides andelen af 
boligejere, som er omfattet rabatordninger. De lavere grundlag 
indebærer en midlertidig skattelettelse, som samlet set beløber sig 
til godt 2½ mia. kr. efter tilbageløb. Skattelettelsen vedrører peri-
oden 2017 til 2021.  
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Der eksisterer ikke flerårige udgiftslofter for de offentlige 
investeringer fastsat ved lov. Det særlige ved denne finan-
siering er derfor, at den først afspejles i lovgivning, når de 
offentlige investeringer vedtages med de årlige finanslove. 
Det eneste holdepunkt for de kommende års investeringsni-
veau er dermed regeringens langsigtede fremskrivninger, som 
kan siges at give en ramme for de samlede investeringer.  
 
Der er tidligere eksempler på, at skattelettelser bliver finan-
sieret med mål om lavere rammer for offentlige udgifter i 
langsigtede fremskrivninger. I 2003 blev en skattelettelse 
for eksempel finansieret af en nedsættelse af rammen for det 
offentlige forbrug. Det viste sig efterfølgende, at det var 
meget vanskeligt at realisere målet om lavere offentligt 
forbrug, ligesom det var vanskeligt at gennemskue præcist, 
hvorfor rammen blev højere end forudsat.  
 
Der er derfor behov for stor gennemsigtighed omkring æn-
dringer i den offentlige investeringsramme, så det reelt er 
muligt at følge, hvorvidt besparelsen realiseres, eller der 
foretages fuldt finansierede stigninger i forhold til forløbet.  
 
Der har ikke været en sådan gennemsigtighed de seneste år. 
Mellem Økonomisk Redegørelse, maj 2014 og Konvergens-
program 2015, som kom i marts 2015, er det offentlige 
investeringsniveau hævet med knap 6 mia. kr. i 2015.14 Der 
er ikke offentliggjort en oversigt over årsagerne til det høje-
re investeringsniveau. Det vurderes dog, at det både afspej-
ler mere tekniske forhold i forbindelse med nationalregn-
skabsrevisionen og ændrede skøn for afløbet på en række 
projekter, men også politiske beslutninger har haft betydning. 
Grundlaget for disse ændringer er imidlertid vanskeligt at 
gennemskue, og det bliver derfor også meget svært at vurde-
re, hvorvidt besparelsen frem mod 2021 reelt realiseres.  

 
 
14) Det offentlige investeringsniveau i 2015 er opjusteret med 1½ 

mia. kr. fra Økonomisk Redegørelse, maj 2014 til Økonomisk Re-
degørelse, august 2014 samt 3½ mia. kr. fra Økonomisk Redegø-
relse, august 2014 til Økonomisk Redegørelse, december 2014, 
hvor konsekvenserne af nationalregnskabsrevisionen er indarbej-
det. Derudover øges udgifterne med ¾ mia. kr. fra Økonomisk 
Redegøreles, december 2014 til Konvergensprogram 2015, marts 
2015.  
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Den nuværende investeringsramme indebærer et fald på ½ 
pct. af BNP fra 2015 til 2020. En forudsætning for finansie-
ringen af skattelettelsen er, at det er muligt at realisere dette 
fald. Det indebærer blandt andet en normalisering af kom-
munernes investeringer. Det er dog vanskeligt at få et sam-
let billede af omfanget af de besluttede og forventede inve-
steringer i kommuner de kommende år. En foreløbig og 
usikker opgørelse af besluttede offentlige investeringspro-
jekter præsenteret i Konvergensprogrammet for 2015 peger 
dog i retning af, at der allerede er besluttet flere projekter, 
end den offentlige investeringsramme giver mulighed for at 
finansiere frem mod 2020.15  

II.6 Sammenfatning og anbefalinger 

Formandskabets vurderinger af overholdelsen af de finans-
politiske mål er sammenfattet i tabel II.1 i afsnit II.1. Det 
fremgår heraf, at de finanspolitiske målsætninger på de 
fleste punkter vurderes at være overholdt. Det gælder blandt 
andet kravet om, at finanspolitikken skal være holdbar og 
budgetlovens krav om, at underskuddet på den strukturelle 
saldo maksimalt må udgøre ½ pct. af BNP. Der er dog om-
råder, hvor der er anledning til at være særligt opmærksom. 
 
Det væsentligste opmærksomhedspunkt er den faktiske 
saldo i 2016. Underskuddet forventes at blive 3 pct. af BNP 
med den planlagte finanspolitik, og der skal derfor kun små 
justeringer i forudsætningerne før, at underskuddet på den 
faktiske saldo næste år overskrider EU’s underskudsgrænse. 
Da det er forventningen, at en eventuel overskridelse af 3 pct.-
grænsen kun vil være kortvarig, vurderes det dog ikke, at der 
er behov for at ændre den planlagte finanspolitik af den grund. 
 

 
15) Det fremgår af Konvergensprogram 2015, at “For så vidt angår 

2017 og frem skønnes på det foreliggende grundlag, at de offent-
lige investeringer ligger 4-4½ mia. kr. over det forudsatte niveau i 
2017 i KP15 faldende til knap 1 mia. kr. i 2019.” og “Med afsæt i 
aktuelle skøn for projektfremdrift mv. vil der evt. skulle ske til-
pasninger af de offentlige investeringsniveauer i forbindelse med 
tilrettelæggelsen af finanspolitikken for 2017 og frem.” 
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Derudover er udgiftsloftet for indkomstoverførsler i 2016-
17 fastsat sådan, at det strukturelle underskud vil nærme sig 
og måske overskride budgetlovens grænse på ½ pct. af 
BNP, hvis loftet udnyttes fuldt ud. Der er dog udsigt til, at 
udgifterne bliver lavere end loftet, og det vurderes derfor 
ikke, at der er behov for at ændre udgiftslofterne. 
 
De offentlige finanser frem imod 2020 
 
Skønnet for de offentlige finanser i 2015 er forbedret mar-
kant siden Dansk Økonomi, efterår 2014. I efteråret blev der 
forventet et underskud på mere end 3½ pct. af BNP i 2015, 
mens der nu er udsigt til et underskud på lidt over 2 pct. af 
BNP. Forbedringen kan primært tilskrives to forhold. For 
det første forventes indtægterne for pensionsafkastskatten 
som følge af ændrede renteforventninger nu at blive højere 
end ventet i efteråret. For det andet blev Pensionspakken, 
der blandt andet forlængede muligheden for at omlægge 
kapitalpensioner til alderspensioner, vedtaget efter færdig-
gørelsen af efterårsrapporten. Muligheden for omlægning af 
pensioner mod at betale skatten nu frem for på udbetalings-
tidspunktet skønnes isoleret set at indebære en stigning i 
skatteindtægterne på ¾ pct. af BNP. Uden Pensionspakken 
ville det forventede underskud i 2015 dermed være tæt på 
underskudsgrænsen i Stabilitets- og Vækstpagten på 3 pct. 
af BNP.  
 
De ekstraordinære indtægter fra omlægningen af kapital-
pensioner bortfalder i 2016, hvor der også forventes lavere 
indtægter fra pensionsafkastskatten. På denne baggrund er 
der, til trods for den planlagte stramning af finanspolitikken 
og den forventede forbedring af konjunktursituationen, ud-
sigt til et underskud på 3,0 pct. af BNP i 2016. I lyset af den 
usikkerhed, der er omkring skøn for de offentlige finanser, 
kan det derfor ikke udelukkes, at underskuddet i 2016 
kommer til at overstige EU’s 3 pct.-grænse.  
Selvom der er risiko for, at underskuddet i 2016 kommer til 
at overstige 3 pct. af BNP, vurderes det som mest sandsyn-
ligt, at Danmark slipper for at komme i EU’s procedure for 
uforholdsmæssigt store underskud. En underliggende bed-
ring af de offentlige finanser kombineret med, at en even-
tuel overskridelse af underskudsgrænsen i 2016 med rimelig 
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sandsynlighed vil være midlertidig, gør, at det er sandsyn-
ligt, at Danmark undgår at få en henstilling fra EU.  
 
Det store underskud på de offentlige finanser i 2016 kan 
primært tilskrives konjunktursituationen. Der ventes et 
strukturelt underskud i 2016 på 0,2 pct. af BNP, hvor bud-
getlovens grænse udgør ½ pct. af BNP. Frem imod 2020 er 
der udsigt til en forbedring af både den faktiske og struktu-
relle offentlige saldo. I 2020 skønnes således et overskud på 
0,5 pct. af BNP. Udviklingen i den offentlige saldo på mel-
lemlangt sigt afspejler dels en konjunkturnormalisering, 
dels en underliggende strukturel forbedring af de offentlige 
finanser, som i høj grad er afledt af en ventet stigning i den 
strukturelle beskæftigelse. 
 
Finanspolitisk holdbarhed 
 
Den danske finanspolitik er grundlæggende solid, når man 
kaster blikket på de årtier, der ligger på den anden side af 
2020. Finanspolitikken vurderes at være godt og vel holdbar 
på det lange sigt med en holdbarhedsindikator på 0,3 pct. af 
BNP. Det er en forbedring i forhold til vurderingen i Dansk 
Økonomi, forår 2014. I betragtning af de store usikkerheder, 
der er forbundet med beregninger af denne type, bør man 
dog ikke overfortolke udsving fra gang til gang. Der kom-
mer hvert år ny information, der ændrer forudsætningerne 
bag sådanne beregninger. Det er derfor en permanent opga-
ve at holde øje med, at forudsætningerne ikke skrider. 
 
En afgørende brik i forudsætningerne bag denne vurdering 
er overholdelsen af indekseringsmekanismen i aldersgræn-
serne for efterløn og folkepension. I efteråret 2015 skal 
Folketinget første gang vedtage at forhøje efterlønsalderen 
(gældende fra 2027) og folkepensionsalderen (gældende fra 
2030). Det er vigtigt for at bevare tilliden til indekserings-
mekanismen og dermed i sidste ende de samlede offentlige 
finanser på længere sigt, at Folketinget tiltræder denne for-
højelse. 
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I årtierne efter 2020 forventes der at ske en midlertidig, men 
længerevarende forværring af saldoen. Det skyldes især, at 
store årgange afløser små på arbejdsmarkedet. Dermed vil 
saldoen fra omkring 2030 ifølge den præsenterede frem-
skrivning i en årrække overskride budgetlovens under-
skudsgrænse på ½ pct. af BNP og derved samtidig komme i 
strid med EU’s underskudsregler. Fra omkring 2040 vil 
store generationer i en årrække begynde at afløse små, og 
dermed atter forbedre saldoen. Denne tidsmæssige forskyd-
ning giver saldoprofilen et karakteristisk hængekøje-
udseende. Hængekøjen vurderes dog at være noget mindre 
end vurderet i Dansk Økonomi, forår 2014. Det skyldes 
blandt andet, at det strukturelle niveau for arbejdsstyrke, 
ledighed mv. vurderes mere positivt.   
 
Det vurderes imidlertid ikke at være et reelt økonomisk 
problem, at saldoen i en årrække udviser et større underskud 
end ½ pct., når følgende betingelser er opfyldt: Finanspoli-
tikken vurderes nøgternt at være holdbar på lang sigt, den 
offentlige gæld har et moderat niveau gennem hele forløbet, 
og politikerne viser vilje og evne til at gribe ind, hvis forud-
sætningerne for en fremtidig holdbar udvikling skrider. Er 
disse kriterier i orden, er det ikke noget godt mål i sig selv 
for den økonomiske politik at forsøge at holde saldoen tæt 
på balance. 
 
Hængekøjen er dermed mere et politisk og juridisk problem 
end et egentligt økonomisk problem. Den fremskrevne sal-
doudvikling vil bringe Danmark i konflikt med EU’s regler 
og underskudsbegrænsningen i budgetloven. Mens sidst-
nævnte vil kunne ændres af Folketinget, er EU’s regelsæt 
vanskeligere at lave om på. Det ville imidlertid være en 
fordel for Danmark, hvis EU’s underskudsgrænser blev 
mere fleksible, eksempelvis ved at ændre regelsættet sådan, 
at det i større omfang tog højde for hvert enkelt lands reelle 
finanspolitiske stilling. Danmark har en særlig position i 
kraft af den betydelige udskudte skat, der ligger i pensions-
formuerne. Hvis den udskudte pensionsskat, der reelt er et 
meget væsentligt aktiv for den danske stat, også officielt 
blev modregnet i den opgjorte ØMU-gæld, og afkastet heraf 
i saldoen, ville det danske hængekøjeproblem være for-
svundet.  
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Er det ikke muligt at få ændret EU’s regler for budgetun-
derskud, og har Danmark sidst i 2020’erne fortsat behov 
for at forbedre saldoen mærkbart alene af hensyn til disse 
regler, virker en omlægning af ratepensionsskatten fra 
udbetalings- til indbetalingstidspunktet i netop denne 
sammenhæng som et attraktivt alternativ til væsentlige 
realøkonomiske besparelser eller skattestigninger. De 
sidstnævnte vil påvirke samfundsøkonomien betydeligt 
mere, uden at de virker nødvendige af hensyn til finans-
politikkens reelle stabilitet. Det kan være fornuftigt af 
andre grunde at ændre offentlige indtægter og udgifter, 
men hensynet til hængekøjen bør ikke være det bærende 
argument for sådanne reformer. 
 
Der er stadig væsentlig usikkerhed om omfanget af hæn-
gekøjen. Forudsætningerne i de økonomiske fremskriv-
ninger kan ændre sig af mange grunde i de kommende år. 
Både i retning af en mere positiv udvikling, så saldoen 
forbedres tilstrækkeligt til, at det strukturelle underskud 
aldrig overstiger ½ pct., og det modsatte, hvor saldoen 
forværres så meget, at holdbarheden er truet. Det er der-
for vigtigt at være opmærksom på problemstillingen nu, 
men der er endnu nogle år, inden en definitiv beslutning 
om hængekøjen behøver at blive truffet.  
 
Flerårigt fokus i udgiftspolitikken  
 
Med udgiftslofterne, der blev indført med virkning fra 2014, 
er der fastsat en øvre grænse for en bred vifte af offentlige 
udgifter. Udgiftslofterne skal overholdes år for år. Det er 
overordnet set et sundt princip, at der prioriteres mellem 
mange udgifter, når budgetterne for de kommende år plan-
lægges.  
 
Der er dog nogle udgifter under udgiftslofterne, som er let-
tere at styre på den korte bane end andre. Erfaringerne fra 
det seneste år har vist, at specielt asyludgifterne og netto-
betalingerne til EU svinger meget fra år til år. Som følge af 
en stor stigning i asylansøgere i efteråret 2014 var det nød-
vendigt at foretage besparelser på udviklingsbistanden i 
finansloven for 2015. Det samme kan blive tilfældet på 
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finansloven for 2016, hvis asylansøgerne i 2015 finder vej 
til Danmark i samme omfang som i 2014. Det danske netto-
bidrag til EU er også justeret ved flere lejligheder det sene-
ste år med betydelige beløb.   
 
Det kan tale for, at der bør indarbejdes større reserver under 
udgiftslofterne, så midlertidige udsving i særlige udgifts-
poster ikke påvirker råderummet til de øvrige drifts- og 
serviceudgifter i de enkelte år. Alternativt kan afgrænsnin-
gen af udgiftslofterne ændres, så der kommer et mere fler-
årigt perspektiv for de udgifter, som er vanskelige at styre 
på den korte bane.  
 
Der har de seneste år været styr på udgiftsstyringen med 
budgetloven. Da de offentlige finanser i disse år er tæt på 
grænserne, der er fastsat i lovgivningen, er der et meget 
stort fokus på overholdelsen af budgetterne i de enkelte år. 
Budgetoverholdelse bør også være i fokus fremover, men 
for at sikre en effektiv anvendelse af offentlige midler bør 
det flerårige fokus dog styrkes. Dette kan blandt andet ske 
ved, at der gradvist åbnes mere op for muligheden for at 
videreføre opsparing mellem årene.  
 
Behov for bedre styr på de offentlige investeringer 
 
Det er politisk besluttet, at de offentlige investeringer ikke 
skal være omfattet af udgiftslofterne. Det kan være fornuf-
tigt, blandt andet fordi investeringerne har vist sig at være 
meget vanskelige at styre på den korte bane. Men det bety-
der også, at det eneste holdepunkt for de offentlige investe-
ringer på længere sigt er rammen til offentlige investeringer 
i regeringens mellemfristede planer.    
 
Den offentlige investeringsramme ændres løbende, og de 
seneste år er investeringerne gang på gang blevet højere end 
rammen. Dette har isoleret set svækket de offentlige finan-
ser. Overskridelser har dog umiddelbart ingen konsekvenser 
i form af sanktioner, og det kan være vanskeligt at udrede 
de præcise årsager til disse, da ændringer i den offentlige 
investeringsramme ikke bliver dokumenteret på det samme 
detaljerede niveau som ændringer af udgiftslofterne.  
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Folketinget har i december 2014 besluttet, at mål for lavere 
offentlige investeringer skal finansiere skattelettelser frem 
mod 2021. Det indebærer, at den offentlige investerings-
ramme skal reduceres de kommende år, hvor skatten altså 
sænkes tilsvarende. Overholdelse af målene for de offentli-
ge finanser vil kræve, at det ikke bare er skattelettelserne, 
men også de lavere offentlige investeringer som realiseres. 
 
Der bør derfor skabes fuld gennemsigtighed omkring den 
offentlige investeringsramme herunder et overblik over 
offentlige investeringsprojekter, som er igangsat eller be-
sluttet. Der skal ikke mindst kunne redegøres for, at eventu-
elle stigninger i forhold til rammen er finansierede, og juste-
ringer i forhold til den offentlige investeringsramme bør 
dokumenteres på et væsentligt mere detaljeret niveau, end 
det er tilfældet i dag.  
 
Forsigtighedsprincippet 
 
Med budgetloven er der indført et såkaldt forsigtighedsprin-
cip. Forsigtighedsprincippet skal understøtte, at finansiering 
af højere udgifter eller lavere skatter altid er “konkret og 
besluttet”. Et velfungerende forsigtighedsprincip indebærer, 
at politikerne løbende må tage de vanskelige finansierings-
beslutninger.  
 
De finanspolitiske rammer fastlægger en række mål, der 
skal være overholdt: Finanspolitikken skal være holdbar, 
der skal overholdes mål for både den faktiske og den struk-
turelle offentlige saldo, og de fastlagte udgiftslofter skal 
overholdes. Der kan være finansiering, som har fuld effekt 
på ét finanspolitisk mål men ingen effekt på et andet. 
 
Et element i udtømmende effektvurderinger af politiske 
aftaler og lovforslag bør derfor være, at der systematisk 
redegøres for konsekvenserne for alle relevante finanspoliti-
ske mål år for år og på den lange bane. Det sker ikke altid i 
dag. Det skal ikke mindst være klart, hvad der regnes i for-
hold til, da tiltag kan påvirke finanspolitiske mål forskelligt. 
Det er især vigtigt i disse år, hvor skønnene for den offentli-
ge saldo er tæt på EU’s grænse for den faktiske saldo og 
budgetlovens grænse for den strukturelle saldo, og der er 
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fremrykket pensionsbeskatning for at skabe afstand til 3 
pct.-grænsen for den faktiske offentlige saldo. 
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