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Dansk Økonomi forår 2002

RESUME

Resumeet er inddelt i følgende afsnit:

- Dansk og international konjunkturvurdering, kapitel I
- Aktuel økonomisk politik, kapitel I
- Kommunerne og staten, kapitel II
- Vurderinger af 90’ernes miljø- og energipolitik, kapitel III

Dansk og international konjunkturvurdering

Verdensøkonomien
vender i løbet af
2002

Afmatningen i verdensøkonomien igennem 2001 medførte
blandt andet stigende ledighed i en række lande. Væksten i vore
aftagerlande blev således kun på 1,4 pct. sidste år. Udviklingen
i en række indikatorer for både forbruger- og erhvervstillid
tyder på, at verdensøkonomien vil vende i løbet af 2002.
Generelt viser indikatorerne, at tilliden nu er større end før det
bratte fald efter terrorhandlingerne i USA i september, uden
dog at været nået tilbage til niveauet fra 1. halvår af 2001. Til
trods for, at der endnu kun er ret få realøkonomiske data til at
understøtte forventningen om et opsving, skønnes væksten i
vore aftagerlande at vokse til ca. 1½ pct. i år og ca. 2¾ pct.
næste år.

Kortvarig afmatning
i dansk økonomi

Dansk økonomi mærkede også den internationale afmatning i
2001, og den økonomiske vækst blev ret beskeden på knap 1
pct. Afmatningen forventes imidlertid at blive af kort varighed,
sådan at væksten allerede i løbet af i år vil nærme sig det
niveau, der kan opnås, givet den lave ledighed samt den
beskedne stigning i arbejdsstyrken. På årsbasis skønnes BNP-
væksten at blive ca. 1½ pct. i 2002, drevet af det private og
offentlige forbrug og nettoeksporten, hvorimod der ventes en
ret svag udvikling i investeringerne. Den private beskæftigelse
ventes som en konsekvens af den beskedne vækst sidste år og
begyndelsen af i år at falde med ca. 4.000 personer fra 2001 til
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2002. Imidlertid vurderes den offentlige beskæftigelse at vokse
med ca. 6.000 personer, så ledigheden i år skønnes at være om-
trent uændret i forhold til 2001. Det uændrede årsniveau dæk-
ker over en lille stigning i ledigheden i løbet af i år, da ledig-
heden ved indgangen til 2002 lå under årsgennemsnittet for
2001. I 2003-04 forudses væksten at tiltage til ca. 2 pct., dre-
vet primært af større bidrag fra den indenlandske efterspørgsel.

Usikkerheds-
momenter

Der er flere risikomomenter, der kan true en forholdsvis hurtig
tilbagevenden til et mere positivt vækstbillede i dansk økonomi.
For det første er det usikkert, hvornår det internationale
opsving vil komme, og hvor kraftigt det vil blive. Således
bygger forventningen om et opsving primært på tillidsindika-
torer, hvis sammenhæng med realøkonomien er usikker. For
det andet kan yderligere stigninger i prisen på olie bidrage til
en højere inflation. Højere inflation kan føre til en pengepoli-
tisk stramning i både Europa og USA ud over den allerede
forventede. For det tredje kan der bl.a. i Tyskland komme
finanspolitiske stramninger begrundet i for store budget-
underskud. Usikkerhedsmomenterne knytter sig også til
udviklingen herhjemme. En yderligere stigning i olieprisen vil
have en afdæmpende effekt på det private forbrug. Endvidere
indebærer det stramme danske arbejdsmarked en risiko for
højere lønstigninger end vurderet i prognosen. Det kan eksem-
pelvis blive tilfældet, hvis væksten i efterspørgslen bliver større
end forventet.

Voksende
privat forbrug

I prognoseperioden skønnes det, at der vil komme fornyet
vækst i det private forbrug i Danmark. I 2002 skyldes dette i
høj grad et voksende bilkøb. I de efterfølgende år ventes
væksten i det private forbrug stort set at svare til væksten i den
disponible indkomst. De private investeringer forudses kun at
udvise en svag vækst i år, idet en del investeringer er blevet
udskudt under den økonomiske afmatning. Næste år ventes en
noget større investeringsvækst i takt med det økonomiske
opsving.

Inflation på
omkring 2 pct.

Prisen på råolie er steget i starten af 2002, hvilket har betydet
en svag stigning i inflationen. Forbrugerprisstigningerne
skønnes på den baggrund at vokse en smule til ca. 2¼ pct. i år
og blive ca. 2 pct. om året i 2003-04. Den afdæmpede
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inflationsudvikling skyldes en kombination af ret lav vækst i
importpriserne og moderate lønstigninger til trods for den lave
ledighed.

Fortsat store 
overskud på
handels- og 
betalingsbalancen

Som følge af den økonomiske afmatning, der har ført til en
brat opbremsning i verdenshandlen, ventes både import og
eksport kun at vokse svagt i år. I takt med den tiltagende
markedsvækst forudses det, at også den danske eksport vil
vokse kraftigere i 2003-04. Væksten i den indenlandske
efterspørgsel indebærer dog, at importen vokser stort set
tilsvarende, så nettoeksportens samlede vækstbidrag forøges
ikke væsentligt. Der vil fortsat være store overskud på handels-
balancen og betalingsbalancen i prognoseperioden, sådan at
der herfra vil komme et betydeligt bidrag til en reduktion af
udlandsgælden.

Offentligt overskud
falder pga. 
omlægning

Overskuddet på de offentlige finanser ventes at falde med ca.
8 mia. kr. til et niveau på ca. 29 mia. kr. i 2002. Langt den
største del af faldet kan imidlertid forklares ved omlægningen
af den særlige pensionsopsparing fra en skat til en individuel
pensionsopsparing, der betyder et fald i de offentlige indtægter
i størrelsesordenen 7 mia. kr. I 2003-04 ventes konjunktur-
fremgangen at betyde et voksende overskud på de offentlige
finanser. Skattestoppet betyder dog isoleret set en forværring,
idet indtægterne fra punktafgifter mv. ikke følger det generelle
prisniveau. Væksten i det offentlige forbrug vurderes i progno-
seperioden at ville overstige regeringens vækstmål på 1 pct. om
året i faste priser som følge af det fortsatte pres for nye tiltag
på velfærdsområdet.

Rette institutionelle
rammer afgørende
for styringen af 
offentlige udgifter

En række empiriske studier har vist, at de institutionelle
rammer i forbindelse med tilrettelæggelsen af finanspolitikken
kan være afgørende for, hvor stramt de offentlige finanser kan
styres. Rammernes formål er at skabe begrænsninger og
incitamenter, som kan virke disciplinerende på den økonomiske
politik. Budgetreformer i flere lande, f.eks. Sverige, har
bidraget til væsentlige forbedringer på det offentlige budget i
løbet af 1990’erne. Konsolidering af de offentlige finanser er
også sket i Danmark. Men forbedringen i Danmark skal
primært ses som et resultat af en gunstig konjunkturudvikling
i 1990’erne og strukturreformer på arbejdsmarkedet, der bl.a.
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har ført til, at det offentlige budget belastes i mindre grad af
udgifter til arbejdsløshedsunderstøttelse end tidligere. Forbed-
ringen kan dog også ses som et resultat af, at finanspolitikken
er blevet underlagt mere formelle institutionelle rammer, som
bl.a. kommer til udtryk ved, at Danmark skal levere konver-
gensprogrammer til EU. Herudover er holdbarhedsmål blevet
en integreret del af beslutningsgrundlaget for den økonomiske
politik.

Prognosens hovedtal

2000 2001 2002 2003 2004

BNP-vækst (pct.) 3,0 0,9 1,5 2,2 2,0

Offentlig saldo (mia. kr.) 32,7 37,0 28,6 36,1 38,9

Betalingsbalance (mia. kr.) 20,6 33,7 31,1 41,2 48,4

Ledighed (1.000 pers.) 150 145 145 140 137

Beskæftigelsesændring (1.000 pers.) 21 14 2 12 8

Stigning i lønomkostninger (pct.) 3,4 4,6 4,2 3,9 4,0

Inflation (pct.) 3,0 2,1 2,3 1,9 1,9

Anm.: Udviklingen i inflationen er udtrykt ved væksten i deflatoren for det private forbrug.

Aktuel økonomisk politik

Begrænset 
finanspolitisk
spillerum

Finanspolitikken skønnes at øge den økonomiske vækst med
0,2 pct.point i år i forhold til en situation med neutral finans-
politik. Den danske økonomi befinder sig tæt på kapacitets-
grænsen primært som en konsekvens af et stramt arbejds-
marked, men med udsigt til en midlertidig stigning i ledigheden
i år er den svagt lempelige finanspolitik inden for grænserne af
det acceptable. Med en forventning om faldende ledighed i de
kommende år er der imidlertid hverken et behov for eller plads
til yderligere finanspolitiske lempelser i form af ufinansierede
skattelettelser eller øgede offentlige udgifter.

Konkurrenceevnen
forværres ...

Danmarks konkurrenceevne ventes at blive forværret i de
kommende år. Forværringen skyldes hovedsagelig, at de
danske lønstigninger ligger over udlandets. Hvis denne udvik-
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... men uddannelse
og forskning kan
øge produktiviteten

ling fortsætter, er der en betydelig risiko for, at Danmark
mister markedsandele i forhold til vore samhandelspartnere. I
sig selv er det ikke et problem, at de danske lønstigninger
ligger over udlandets, hvis produktiviteten blot stiger tilsvaren-
de mere i Danmark. Internationale sammenligninger tyder på,
at produktivitetsudviklingen i Danmark i sidste halvdel af
1990’erne har været mere gunstig end hos vore samhandels-
partnere, hvilket isoleret set har gavnet konkurrenceevnen. Det
er imidlertid et krav, at denne udvikling fortsætter i de kom-
mende år, for at en konkurrenceevneforværring fremover und-
gås. På kort sigt kan det være svært at påvirke produktivitets-
væksten, men på længere sigt er der næppe tvivl om, at en øget
indsats inden for uddannelse og forskning vil have en gavnlig
virkning på produktiviteten. 

Konkurrenceevne-
pakke hjælper kun
lidt

I forbindelse med finansloven for 2002 blev der gennemført en
række tiltag, der har til sigte at reducere virksomhedernes om-
kostninger, bl.a. igennem en lempelse af momskredittiden og
administrationsomkostningerne for mindre virksomheder. Disse
lettelser vil naturligvis på kort sigt forbedre de berørte virk-
somheders indtjening, men effekten på konkurrenceevnen er set
i forhold til de samlede lønomkostninger meget lille.

2010-planen I januar 2001 fremlagde den daværende regering en række
samfundsøkonomiske målsætninger i En holdbar fremtid �
Danmark 2010. De centrale målsætninger heri er: Halvering af
den offentlige gæld fra 2000 til 2010, betydelig vækst i
beskæftigelsen og arbejdsstyrken, stram styring af de offentlige
udgifter samt effektiviseringer i den offentlige sektor. Disse
målsætninger er alle blevet fastholdt af den nye regering. 

Hurtig 
gældsreduktion
ønskelig

Der er ikke tvivl om, at den voksende ældrebyrde efter 2010
gør det ønskeligt med en hurtig nedbringelse af den offentlige
gæld. En hurtig gældsreduktion er en forudsætning for, at
fremtidige skattestigninger eller markante reduktioner i
omfanget af offentlige ydelser kan undgås. Hvis gældsreduk-
tionen bliver langsommere end forudsat i 2010-planen, vil de
fremtidige generationer således enten opleve et højere skatte-
tryk end det nuværende, eller de offentlige ydelsers omfang vil
blive reduceret i forhold til det, de nuværende generationer
modtager. Profilen for gældsreduktionen indebærer således en
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vigtig politisk prioritering mellem nuværende og fremtidige
generationers levestandard. 

Ambitiøse 
målsætninger for
vækst og 
effektiviseringer i
den offentlige sektor

For at målet om en halvering af den offentlige gæld inden 2010
kan nås, kræves en stram styring af de offentlige udgifter i de
kommende år. Regeringens plan bygger således på en målsæt-
ning om, at det offentlige forbrug målt i mængder ikke må
vokse med mere end 1 pct. om året frem til 2005 og højst med
½ pct. om året i perioden 2006-10, og en forudsætning om en
betydelig effektivisering af den offentlige sektor. Opfyldelse af
disse ambitiøse målsætninger stiller store krav til de institutio-
nelle rammer for tilrettelæggelsen af finanspolitikken. Herun-
der forudsættes der en betydelig budgetmæssig disciplin i
kommuner og amtskommuner.

Forlænget barsels-
orlov formindsker
arbejdsstyrken

En anden forudsætning for at nå de mellemfristede mål for
nedbringelse af den offentlige gæld er, at arbejdsstyrken fortsat
vokser. Forlængelsen af barselsorloven, der blev gennemført i
forbindelse med finansloven for 2002, vil mindske arbejdsstyr-
ken og dermed gå imod ønsket om øget erhvervsdeltagelse i de
kommende år. Endvidere kan der komme afledte effekter på
lønomkostningerne i den udstrækning, lønmodtagerne opnår
fuld løn under den udvidede barselsorlov, sådan som det har
været tilfældet under tidligere udvidelser af barselsorloven.
Fuld løn under barselsorloven må formodes at få en meget stor
andel af de berørte personer til at benytte sig af den fulde
barselsorlov, hvilket vil forstærke de negative effekter på
arbejdsstyrken.

Arbejdsstyrkemål
kræver bedre
integration og 
begrænsning 
af tidlig 
tilbagetrækning

For at nå målet om en øget arbejdsstyrke er det nødvendigt, at
den økonomiske politik i de kommende år medvirker til at for-
øge befolkningens erhvervsdeltagelse, idet den demografiske
udvikling isoleret set trækker i den modsatte retning. Samlet er
det således vurderingen, at målsætningen om en stigning i ar-
bejdsstyrken på 66.000 personer fra 2001 til 2010 kun kan nås
ved en målrettet indsats, jf. Dansk Økonomi, efterår 2001.
Konkret bør politikken tage sigte mod en forbedret integration
af indvandrere og deres efterkommere på arbejdsmarkedet.
Denne gruppes erhvervsdeltagelse ligger betydeligt under gen-
nemsnittet. Væsentlige elementer i bestræbelserne på at øge
indvandrernes erhvervsdeltagelse er at forbedre de uddannel-
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sesmæssige muligheder, yderligere jobtræning samt øget fokus
på de økonomiske incitamenter til at træde ind på arbejdsmar-
kedet for disse grupper. Derudover er der behov for at styrke
den økonomiske tilskyndelse til at forblive på arbejdsmarkedet
frem for at vælge førtidig tilbagetrækning for alle befolknings-
grupper.

Boligpolitiske 
forslag ændrer ikke
fundamentale
ubalancer

I den seneste tid er der fremført en række boligpolitiske for-
slag. Blandt andet er det foreslået, at lejerne i de almene boli-
ger skal kunne købe deres egne lejligheder. Det er uklart, hvad
dette forslag indebærer. Særlig stor usikkerhed hersker der om,
hvilken pris disse lejligheder eventuelt skal sælges til, og hvor-
når salget skal foregå. Prisniveauet ved salget har stor betyd-
ning for forslagets fordelingsmæssige virkninger, idet en pris,
der ligger under markedsprisen, vil give de nuværende lejere en
kapitalgevinst. Omvendt er det svært at forestille sig, at lejerne
vil finde det attraktivt at købe en lejlighed til markedspris, hvis
de kan blive boende til den nuværende lave husleje. Et andet
forslag er, at lejligheder, der indrettes på lofter i eksisterende
udlejningsejendomme, skal fritages for huslejeregulering. Mens
det første forslag ikke kan forventes at ændre på de grundlæg-
gende ubalancer på boligmarkedet, kan det andet forslag være
et skridt i den rigtige retning, især hvis det følges op med
yderligere liberaliseringer for eksisterende lejeboliger. Hus-
lejereguleringen og subsidierne til såvel almene boliger som
andelsboliger betyder, at mange lejere betaler en leje, der er
mærkbart mindre, end hvad en markedsmæssig forrentning (og
beskatning) af den indskudte kapital ville tilsige. Denne funda-
mentale ubalance bliver ikke ændret nævneværdigt ved
gennemførelsen af de ovenstående forslag.

Ejerboligmarkedet
har også ubalancer

Ejerboligmarkedet er også karakteriseret ved ubalancer, jf.
Dansk Økonomi, forår 2001. Satserne for ejendomsværdiskat-
ten ligger således betydeligt under den sats, anden kapitalind-
komst beskattes med. Som et første skridt på vejen mod en
generelt højere ejensdomsværdiskat anbefales det derfor, at
rabatten til boligejere, der har købt deres bolig før 1. juli 1998,
afskaffes. Ud over en helt tilfældig skatterabat til en del af
boligejerne betyder ordningen også en uheldig indlåsnings-
effekt, idet de, der nyder godt af undtagelsen, skal betale en
højere ejendomsværdiskat, hvis de flytter til en ny bolig.
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Problemerne på boligmarkedet kan kun løses ved, at der
iværksættes en langsigtet boligreform, der omfatter både ejer-
og lejerboliger, og som sikrer, at der opnås principiel lige-
behandling af de forskellige boligformer.

Omlæg bilafgifterne I forbindelse med EU’s afgørelse om distributionssystemet
mellem bilproducenter og bilimportører kan der komme pris-
stigninger på biler i Danmark. Med den nuværende beregning
af registreringsafgiften vil det indebære en stigning i denne
afgift målt i kroner og øre. En sådan stigning er der næppe
vægtige argumenter for. Tværtimod bør man overveje at benyt-
te anledningen til at omlægge bilafgifterne, sådan at der lægges
mindre vægt på at beskatte bilanskaffelsen og større vægt på
at beskatte bilanvendelsen, eksempelvis ved at indføre road
pricing eller tilsvarende systemer i de større byer. Dette vil i
højere grad end i dag give mulighed for at regulere trafikken
der, hvor der er særligt behov for det. En anden mulighed er at
lade ejerafgifterne variere f.eks. med bilens alder, så yngre,
mindre forurenende biler beskattes mindre.

Skattestoppet er
uhensigtsmæssigt

Set fra et økonomisk synspunkt er det generelt uhensigtsmæs-
sigt at fastlåse skattesystemet. Allerede i dag er der problemer
i skattesystemet, jf. Dansk Økonomi, forår 2001, og de skif-
tende økonomiske betingelser, eksempelvis som et resultat af
internationaliseringen, vil tilsige fortsatte justeringer i skattesy-
stemet. Skattestoppet er derfor uhensigtsmæssigt, og det van-
skeliggør ønskede reduktioner af udvalgte skatter, idet andre
skatter ikke kan sættes op, så provenutabet dækkes. Eksempel-
vis forhindrer skattestoppet en hensigtsmæssig omlægning væk
fra mobile skattekilder som kapitalafkast og arbejdsindkomst
over imod mere immobile skattekilder � først og fremmest jord
og fast ejendom. En yderligere grund til, at skattestoppet kan
vise sig uhensigtsmæssigt, er, at skatteændringer traditionelt
har været anvendt som stabiliseringsinstrumenter i den øko-
nomiske politik. Skulle et kommende økonomisk opsving blive
så kraftigt, at der bliver behov for en finanspolitisk stramning,
forhindrer skattestoppet konjunkturmæssigt begrundede skat-
testigninger, og derved fremtvinges et uhensigtsmæssigt sam-
mensat indgreb.
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Kommunerne og staten

Politisk ønske om 
mindre lokale
forskelle 

Decentralisering har fordele, idet omfanget og kvaliteten af en
række af de ydelser, borgerne tilbydes, kan tilpasses til de
lokale borgeres præferencer. En konsekvens heraf er, at der
kan blive forskel i de ydelser, de enkelte kommuner tilbyder.
Igennem 1990’erne har Folketinget imidlertid ønsket direkte at
påvirke omfanget og karakteren af velfærdsydelser, som er
kommunernes og amtskommunernes ansvar, for at mindske
disse forskelle. Det er derfor et vigtigt spørgsmål, om den nu-
værende struktur og opgavedeling mellem staten og kommu-
nerne bør opretholdes, såfremt der er begrænset politisk vilje
til at acceptere forskelle mellem de decentrale enheder.

Pres på
finansieringen

Samtidig betyder det øgede pres på finansieringen af velfærds-
statens udgifter i de kommende år, at der er et større behov for
styring af de samlede offentlige og dermed også kommunale
udgifter. Det er ligeledes nødvendigt med en mere hensigts-
mæssig sammensætning af de kommunale finansieringskilder.

Ikke et enten – eller Når det skal afgøres, hvorvidt beslutninger om og produktion
af offentlige ydelser skal foregå centralt eller decentralt, skal
fordele og ulemper ved de to organisationsformer afvejes over
for hinanden. Der er således nogle ydelser, hvor en central
beslutning og produktion er at foretrække, mens en decentrali-
sering er fordelagtig for andre ydelser. 

Små kommuner bør
lægges sammen

Kommunerne har i de senere år fået et større ansvar for
finansieringen af de kommunale udgifter i takt med, at refusio-
nen for en række sociale indkomstoverførsler er nedsat.
Kommunerne har også fået ansvar for nye opgaver, som f.eks.
integration af flygtninge og indvandrere samt initiativer i
forhold til den aktive socialpolitik. Isoleret set betyder det, at
befolkningsgrundlaget for den enkelte kommune skal være
større og dermed mere varieret for at hindre, at tilfældig
variation i antallet af personer, der har behov for sociale
indkomstoverførsler, skaber store økonomiske problemer for
de berørte kommuner. Undersøgelser viser endvidere, at de
kommunale udgifter pr. person er højere i små kommuner, og
at de små kommuner kan have svært ved at overholde mini-
mumskravene til deres administration. Tilsammen trækker
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disse forhold i retning af, at kommunerne skal være større end
fastlagt ved kommunalreformen i 1970. Det bør derfor analy-
seres nærmere, hvilke små kommuner der med fordel kan
lægges sammen med andre kommuner. 

Er amtskommuner
nødvendige? 

På sundhedsområdet, som er amtskommunernes vigtigste op-
gavefelt, synes Folketingets accept af variation mellem de ydel-
ser, borgerne kan benytte, at være yderst begrænset. Ligeledes
betyder borgernes mulighed for at vælge behandling på syge-
huse, der ligger uden for, men finansieres af, bopælsamtet, at
amtsrådene har begrænsede muligheder for at prioritere mellem
de behandlinger, borgerne kan benytte. Hvis der fra centralt
hold ikke er accept af forskelle i prioriteringer mellem behand-
linger eller i serviceniveau, forsvinder et vægtigt argument for
en amtskommunal organisering og finansiering af sundhedsom-
rådet. Et andet område, som udgør en forholdsvis stor andel af
amtskommunernes opgaveportefølje, er det almene gymna-
sium. Heroverfor står, at ansvaret for og finansieringen af
erhvervsgymnasierne er en statslig opgave. Det bør overvejes
at samle ansvaret og finansieringen af uddannelsestilbud, der
er rettet  mod de 16-19-årige, hos en og samme myndighed.

Mere vægt på
grundskyld

Finansieringen af den kommunale sektor sker i dag primært
gennem indkomstskatter. Når borgerne i en kommune vælger
et højere serviceniveau, skal prisen for dette betales af borger-
ne i den pågældende kommune. Samtidig bør kommunerne så
vidt muligt vælge de mindst forvridende skattekilder. Grund-
skyld (ejendomsskat) er en ikke-mobil skattekilde og mindre
forvridende end indkomstskatten. Grundskylden bør derfor
have en større vægt i den kommunale finansiering, samtidig
med at loftet på grundskylden på 24 promille bør fjernes.

Mere varieret 
anvendelse af
brugerbetaling

Brugerbetaling anvendes også som finansieringskilde for de
kommunale udgifter. Der er imidlertid mulighed for en øget og
mere varieret anvendelse af brugerbetaling. Brugerbetaling kan
være en god ide, primært på ydelser, der er nært beslægtet med
private goder som f.eks. rengøring og børnepasning. Bruger-
betaling på disse områder skal afhænge af omfanget og kva-
liteten af den kommunale ydelse, som den enkelte borger mod-
tager. Det vil også gøre det muligt, at kommunen kan tilbyde
et mere varieret udbud af de enkelte ydelser i form af tilkøbsy-



1) Udligningen er i realiteten mindre, fordi bloktilskuddet bliver
tildelt efter beskatningsgrundlag. Hvis bloktilskuddet alternativt
blev fordelt efter befolkningsstørrelse, ville en landsudligning på
omkring 35 pct. give samme resultat som den nuværende lands-
udligning på 45 pct.
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delser og valg mellem forskellige udbydere. For ydelser, der er
egentlige eller nært beslægtede med offentlige goder, er bru-
gerbetaling ikke en hensigtsmæssig finansieringsform. Anven-
delsen af brugerbetaling skal endvidere afvejes med fordelings-
mæssige målsætninger.

Kommunal
effektivitet skal 
belyses bedre

Flere analyser indikerer forskelle i effektivitet mellem kommu-
nerne. Sådanne forskelle kan være vanskelige at gennemskue
for den enkelte borger. Dette mindsker presset på kommunal-
politikerne for at tilvejebringe effektive løsninger. Det er derfor
nødvendigt, at analyserne af kommunal effektivitet fortsat ud-
bygges og systematiseres, og at flere områder bliver omfattet.
På nogle områder er resultaterne allerede nu så velunderbygge-
de, at de bør gøres let tilgængelige (eksempelvis undersøgelser
af folkeskoler og biblioteker). Derved sikres, at omkostninger
og kvalitet bliver umiddelbart sammenlignelige, og der vil kom-
me større fokus på at øge effektiviteten.

Udligningssystemet
er unødigt
kompliceret

Der sker en omfordeling mellem rige og fattige kommuner
gennem udligningssystemet. Som udgangspunkt udlignes 45
pct. af forskellene i indtægtsgrundlag og udgiftsbehov på kom-
munalt niveau, mens 80 pct. af forskellene udlignes på amts-
kommunalt niveau.1 Det eksisterende udligningssystem er ken-
detegnet ved en lang række særlige ordninger, eksempelvis den
særlige støtte til kommuner med et lavt beskatningsgrundlag.
De fleste kommuner er derfor omfattet af en eller flere specielle
ordninger. Ved at erstatte de mere specifikke ordninger med en
højere sats på den generelle udligning vil der kunne sikres stør-
re gennemskuelighed med stort set de samme fordelingsvirknin-
ger som i det nuværende system. Alternativt kan de specielle
ordninger indgå direkte i beregningen af udgiftsbehovet.

Udligning og lighed Den eksisterende ufuldstændige udligning giver anledning til,
at skattebetalingen for den kommunalt tilvejebragte service
varierer mellem kommuner, mens skattebetalingen for den
statsligt tilvejebragte service er den samme i alle kommuner.
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Denne forskel i finansieringen virker urimelig. En 100 pct.
udligning (fuld udligning) vil samtidig gennem ændringer i de
kommunale skatter give anledning til et lille fald i uligheden i
befolkningen. Da kommunerne under fuld udligning oplever
den samme udvikling i beskatningsgrundlag og udgiftsbehov,
vil det endvidere mindske behovet for en budgetgaranti.
Samtidig vil det i kommuneaftalerne ikke være nødvendigt at
tage hensyn til udviklingen i de enkelte kommuner. 

Fuld udligning
giver fortsat
incitamenter

Det fremføres ofte, at fuld udligning fjerner kommunale
incitamenter til erhvervsudvikling. Men det er kun den kommu-
nale del af en eventuel ekstraindtægt fra erhvervsudvikling, der
bliver overført til andre kommuner ved fuld udligning. Den del
af ekstraindtægten, som borgerne har tilbage efter skat, bliver
i kommunen. I øvrigt vil en del af den indsats, kommunerne
investerer i aktiv erhvervspolitik, alene resultere i, at virksom-
hederne flytter fra en kommune til en anden. Incitamenterne
giver dermed anledning til en kommunal konkurrence, der ikke
nødvendigvis er samfundsmæssig hensigtsmæssig.

Sociale kriterier
kan påvirkes

Udligningen mellem kommuner kan skabe incitamentsproble-
mer for den kommunale kontrol af f.eks. indkomstoverførsler.
Hvis udligningen giver anledning til en mangelfuld kontrol, må
disse begrænsede myndighedsopgaver flyttes til den statslige
sektor. De højere huspriser i de rige kommuner i hovedstads-
regionen fremføres undertiden som et argument mod højere
udligning. Men huspriserne afspejler en lang række karak-
teristika ved kommunen, som kulturtilbud, gode beskæftigel-
sesmuligheder eller rekreative områder. Når den disponible
indkomst efter husleje er lavere i hovedstadsregionen, afspejler
det de positive forhold, der er forbundet med at bo i hoved-
stadsregionen. Disse forhold vil være uafhængige af udlignin-
gen. 

Udligningen bør 
forøges

En højere udligning vil indebære en mere retfærdig betaling for
den kommunalt tilvejebragte service og vil samtidig skabe
større lighed. Tilmed viser ovenstående gennemgang, at
argumenterne mod højere udligning kun har begrænset vægt.
Det anbefales derfor at forhøje udligningen, så den mindst
kommer til at svare til den nuværende høje udligning inden for
hovedstadsregionen.
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Fjern usikkerhed i
budgetter
 

Der er betydelig usikkerhed på flere elementer i den kommuna-
le budgetlægning. For at sikre en større grad af risikospredning
foreslås det, at den nuværende frivillige budgetgaranti gøres
tvungen, således at den enkelte kommunes beskatningsgrundlag
fremskrives med den forventede landsgennemsnitlige udvikling,
og indtægterne garanteres af staten, givet den enkelte kommu-
nes skatteprocent. Den kommunale budgetlægning bliver yder-
mere besværliggjort af, at der ofte i forbindelse med finanslo-
ven vedtages lovgivning, der har betydning for den kommunale
økonomi. Det bør tilstræbes ikke at ændre i kommunernes
forpligtigelser, efter at kommunernes budgetter er vedtaget.

Regulering af
bloktilskud skal
afhænge direkte
af konjunkturer

Der er argumenter for, at kommunerne ikke af sig selv vil føre
en hensigtsmæssig konjunkturpolitk. Det er derfor vigtigt, at
konjunkturafhængige ændringer i kommunernes indtægter og
udgifter dæmpes. Det kan sikres ved pr. automatik at lade
bloktilskuddene variere modsat konjunkturudviklingen. Alter-
nativt kunne den tvungne budgetgaranti indrettes, således at
kommunens beskatningsgrundlag pr. automatik bliver frem-
skrevet med mindre end den landsgennemsnitlige udvikling
under en højkonjunktur og omvendt i en lavkonjunktur.

Manglende styring
af kommunerne

Der er problemer i den statslige styring af kommunernes øko-
nomi. Den mangelfulde styring kan være problematisk, når der
opstilles mål for udviklingen i de offentlige udgifter og i for-
hold til konjunkturpolitikken. Den forventede fremtidige vækst
i antallet af ældre vil i sig selv lægge et større pres på styringen
af den kommunale sektor. Det er tvivlsomt, hvorvidt den nuvæ-
rende aftalemodel kan sikre den nødvendige styring. Det nuvæ-
rende system bør derfor suppleres med sanktioner over for
aftalebrud.

Sanktioner bør tage
hensyn til
udviklingen i de 
enkelte kommuner

Hvis der indføres sanktioner, skal de tage højde for den store
forskel i udviklingen i de enkelte kommuners skattegrundlag og
udgiftsbehov. En generel aftale om, at skatterne ikke må stige
samlet set, bør på grund af den forskellige udvikling indebære,
at kommuner med vigende skattegrundlag kan hæve skatten,
mens kommuner med stigende skattegrundlag sænker skatten.

Nyt styringssystem Hvis der indføres en meget stram styring af den kommunale
sektor, låses forskellene i serviceniveau fast på det nuværende



2) I beregningerne er det antaget, at den samfundsøkonomiske værdi
af reduktioner i CO2-udledningen er 270 kr. pr. ton.
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niveau. Denne fastlåsning af det kommunale forbrug og de
kommunale skatter vil indebære en kraftig begrænsning i den
kommunale selvbestemmelse. Men det er muligt at sikre en
fortsat fleksibilitet i styringen af kommunerne, uden at den
samlede statslige styring må opgives. Dette kan f.eks. ske ved
at oprette et marked, hvor kommuner kan handle med retten til
at gennemføre skatte- og udgiftsstigninger.

Vurderinger af 90’ernes miljø- og energipolitik

Analyserne i kapitlet dokumenterer et stærkt behov for flere
samfundsøkonomiske analyser (cost-benefit-analyser) af tiltag
inden for miljø- og energiområdet. Hovedparten af de væsent-
ligste energipolitiske tiltag i 1990’erne har været samfunds-
mæssigt underskudsgivende, men enkelte har været meget suc-
cesfulde, og derved har tiltagene samlet set givet samfunds-
mæssigt overskud. Vindkraftudbygningen i 1990’erne er et ek-
sempel på en politik, der har været samfundsmæssigt urenta-
bel, selv når der tages højde for de erhvervsøkonomiske for-
dele, vindmøllebranchen har opnået. Generelt er erhvervspoli-
tisk satsning på sådanne enkeltbrancher problematisk, da det
kræver, at brancher med potentiale kan identificeres på for-
hånd.

Mange 
energipolitiske 
tiltag i 1990’erne 
urentable

I kapitlet er det, på baggrund af internationale undersøgelser
fra bl.a. EU-Kommissionen, beregnet, at de væsentligste ener-
gipolitiske tiltag i 1990’erne samlet giver samfundsøkonomiske
fordele på knap 70 mia. kr. i perioden 1992-2021 – heraf er
knap 2 mia. kr. erhvervsøkonomiske fordele.2 De klart mest
positive tiltag er røgrensning på kraftværker og brug af mindre
forurenende kul, der samlet har et samfundsmæssigt overskud
på knap 93 mia. kr. Det generelle billede er imidlertid, at ho-
vedparten af de energipolitiske tiltag er samfundsøkonomisk
urentable. Et tiltag med stort underskud er eksempelvis bio-
masseanvendelse i kraftværker, hvor de samfundsmæssige om-
kostninger overstiger fordelene med knap 5 mia. kr. i perioden
1992-2021.
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Hvorfor er 
urentable politikker
gennemført?

Et åbent spørgsmål er, hvorfor der blev gennemført så mange
samfundsøkonomisk urentable tiltag på energi- og miljøområ-
det i 1990’erne. Disse politikker burde ikke have været gen-
nemført med den viden, der eksisterer i dag. I den udstrækning,
gennemførelsen af disse politikker skyldes, at der ikke har væ-
ret foretaget samfundsøkonomiske analyser af politikkernes
konsekvenser, understreger det behovet for systematisk anven-
delse af sådanne analyser. Alle prioriteringsprocesser inde-
holder i praksis elementer af usikkerhed, og det er derfor vig-
tigt at gennemføre systematiske følsomhedsanalyser for at af-
dække, hvilke antagelser og parametre der især har betydning
for konklusionerne af den samfundsøkonomiske analyse. Hvis
forudsætningerne bag de analyser, der historisk er gennemført,
ikke har holdt, er dette også nyttig information, som kan bru-
ges til at forbedre det fremtidige beslutningsgrundlag for miljø-
og energipolitikken. Under alle omstændigheder kan anvendelse
og løbende forbedring af samfundsøkonomiske analyser med-
virke til at reducere antallet af urentable tiltag i fremtiden.

Juster energi- og
transportafgifterne

Samfundsøkonomiske analyser muliggør beregning af miljø-
og energiafgifternes hensigtsmæssige niveau og struktur. Ana-
lyserne i kapitlet viser, at energiafgifterne er for høje på rum-
opvarmning og husholdningers energiforbrug, men for lave for
energi til procesformål. Svovlafgiften på kraftværkernes udled-
ning har været mest fordelagtig med en samfundsmæssig net-
toværdi på knap 14 mia. kr. Analyser, der dog kun delvis tager
højde for de samfundsøkonomiske omkostninger ved trængsel,
viser, at afgifterne på nye benzinbiler kan være for høje.

Vandmiljø: 
Brug økonomiske 
virkemidler 

Det har ikke været muligt at foretage en cost-benefit-analyse
af vandmiljøområdet, da fordelene ved den førte politik ikke er
værdisat. Den gennemførte administrative regulering har gene-
relt ikke været særlig virkningsfuld over for landbrugets kvæl-
stofudledning, men har været forbundet med store samfunds-
mæssige omkostninger. Økonomiske instrumenter, som f.eks.
afgift på landbrugets kvælstofanvendelse, ville være bedre set
fra et samfundsøkonomisk synspunkt.

Gennemfør flere
cost-benefit-analyser
og analyser af 

Kapitlets analyser viser, at man allerede i dag kan nå langt
med cost-benefit-analyser af tiltag i energi- og trafikpolitikken
– især med hensyn til tiltag rettet mod reduktion af luftforure-
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omkostnings-
effektivitet

ning. Endvidere viser udenlandske erfaringer, at der også kan
foretages nyttige cost-benefit-analyser af politikker på vand-
miljøområdet. Det er vurderingen, at der er store muligheder
for at forbedre beslutningerne på miljøområdet – men også på
andre områder – ved hjælp af cost-benefit-analyse. Den erken-
delsesproces, hvor fordele og omkostninger identificeres, bør
være grundlaget for enhver prioriteringsbeslutning. Hvis det
ikke vurderes muligt at gennemføre værdisætning af fordele, er
det under alle omstændigheder formålstjenligt at beskrive
fordele og omkostninger ved forskellige tiltag samt foretage
analyser af forskellige tiltags omkostningseffektivitet for at
klarlægge, hvordan givne mål nås billigst muligt.

Vindmøller har 
samlet set givet tab

De opførte vindmøller i Danmark i 1990’erne giver et sam-
fundsøkonomisk tab på ca. 3 mia. kr. Dette er sammensat af
meromkostninger til elproduktion på godt 25 mia. kr., som kun
delvist modsvares af miljøfordele på godt 20 mia. kr. og af-
ledte erhvervsmæssige fordele på knap 2 mia. kr. Årsagen til
tabet er først og fremmest, at der i udgangspunktet var rigelig
elproduktionskapacitet i Danmark. Vindmølleudbygningen har
dermed reelt resulteret i opbygning af en overskudskapacitet
for elproduktion og kun sparet brændselsudgiften på kraftvær-
kerne. Herudover har røgrensning på kraftværkerne betydet, at
den elproduktion, som vindmøllestrøm erstatter, langtfra er så
miljøbelastende, som den var i starten af 1990’erne. Den er-
hvervsmæssige fordel på knap 2 mia. kr. af elproduktionstil-
skud til vindmøller kommer fra, at tilskuddet øger salget af
vindmøller og derved stimulerer erfaringsopbygningen i vind-
møllebranchen. Dette har medført faldende omkostninger og
forbedret konkurrenceevne i branchen.

Nyeste vindmøller 
er rentable

I kapitlet er den samfundsmæssige værdi af den tidligere re-
gerings forslag til opførelse af nye havvindmøller beregnet. Det
vurderes, at disse havvindmølleprojekter ville give et sam-
fundsøkonomisk overskud – selv hvis der ikke tages højde for
projekternes erhvervsøkonomiske fordele for vindmøllebran-
chen. Regeringen har dog indtil videre valgt ikke at gennemføre
projekterne i deres oprindelige udformning. Selvom satsningen
på vindmøller historisk har været underskudsgivende, kan
vindmølleprojekter i dag godt være rentable investeringer i
kraft af den stedfundne teknologiske udvikling. De bedste vind-
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møller på land er i dag sandsynligvis samfundsøkonomisk ren-
table. Mulighederne for vindkraftudbygning på land begrænses
dog i øjeblikket af, at der allerede er placeret møller på de
bedste vindlokaliteter. Kommende generationer af vindmøller
må i kraft af den teknologiske udvikling forventes at blive mere
rentable. Tidspunktet for eventuelle investeringer i vindmøller
bør derfor overvejes nøje og ses i sammenhæng med det frem-
tidige behov for elproduktionskapacitet.

Vindmøllebranchen
er eneste 
miljø-branche 
med særlig 
stor vækst 
og indtjening

I en undersøgelse af forskellige branchers indtjeningsevne kla-
rer miljøbrancherne sig generelt dårligere end sammenlignelige
brancher. Heller ikke beskæftigelses- eller produktionsudvik-
lingen i miljøbrancherne er generelt bedre end i andre brancher.
Vindmøllebranchen er eneste undtagelse. Indtjeningsevnen i
vindmøllebranchen er ekstraordinært god, og vindmøllebran-
chen er da også vokset betydeligt mere end sammenlignelige
brancher i det seneste årti.

Tilskud til forskning
og udvikling i 
vindmøller god 
forretning

Beregninger foretaget i kapitlet tyder på, at fordelene ved til-
skud til forskning og udvikling af vindmøller er meget store.
Forskning og udvikling dækker imidlertid over mange forskel-
lige aktiviteter, herunder f.eks. kortlægning af vindressourcerne
i Danmark og implementering af en produktstandard for vind-
møller. Den nævnte produktstandard for vindmøller har givet-
vis været blandt de forsknings- og udviklingsaktiviteter, der
har haft stor betydning for vindmøllebranchens afsætnings-
muligheder, både i Danmark og på eksportmarkedet. 

Hvorfor har
vindmøllebranchen
oplevet stor vækst
...

Mange miljøbrancher har været støttet i 1990’erne, men som
nævnt har kun vindmøllebranchen klaret sig særlig godt. Det
er muligt, at andre miljøteknologier har et stort potentiale, som
realiseres senere, men det er vanskeligt at vurdere potentialet,
og hvornår det i givet fald realiseres. Det vil være nyttigt at
overveje, hvilke forhold der har bevirket, at vindmøllebranchen
har været mere succesfuld end andre brancher. Den tidlige ind-
førelse af produktstandarder på vindmøller kan have været en
medvirkende forklaring på, at vindmøller har klaret sig bedre
end solfangere, hvor en produktstandard først blev indført på
et sent tidspunkt. 



3) Gylleseparering er en proces, hvor vand og tørstof i gyllen adskil-
les. Teknikken kan potentielt løse mange af landbrugets proble-
mer med udvaskning af næringsstoffer.
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... til forskel fra
f.eks. 
vandmiljøområdet?

Miljøtekniske løsninger på vandmiljøområdet har været hæm-
met af tekniske problemer inden for udvikling af teknikker til
f.eks. gylleseparering.3 Herudover understøtter dele af den nu-
værende regulering af landbrugets kvælstofudledning ikke ud-
viklingen af sådanne løsninger. Harmonikrav og braklægning
af landbrugsarealer får ikke landbruget til at efterspørge ydel-
ser fra miljøsektoren, som reducerer kvælstofforureningen.

Kan brancher med 
potentiale udpeges
på forhånd?

Selvom en politik efterfølgende viser sig at have indebåret er-
hvervsøkonomiske fordele, er dette ikke tilstrækkeligt for at
sikre en succesfuld erhvervspolitik. De påviste fordele kan
skyldes held eller det forhold, at erhvervspolitikken har været
rettet mod mange brancher, men at politikken kun er lykkedes
få steder. En nødvendig betingelse for, at selektiv erhvervs-
politik er succesfuld og effektiv, er derfor, at det også forud er
muligt at udpege brancher med potentiale. Disse brancher ken-
detegnes ved, at offentlig støtte til brancherne vurderes at ville
medføre større stigninger i beskæftigelsen, danske forbrugeres
velfærd eller afkastet til danske produktionsfaktorer, end støtte
til andre brancher ville medføre. Derudover skal det sandsyn-
liggøres, at støtte til udvalgte brancher skaber større sam-
fundsmæssige værdier end alternative anvendelser af offentlige
midler. Tilvejebringelse af sådan dokumentation er vanskelig,
men bør være forudsætningen for gennemførelse af selektiv
erhvervspolitik.

Miljø- og energi-
politik behøver 
ikke at være 
erhvervspolitik

En dækkende vurdering af miljø- og energipolitikkens hensigts-
mæssighed bør inddrage dens positive og negative erhvervs-
politiske virkninger. Der bør imidlertid ikke fokuseres ensidigt
på at udvikle miljø- og energipolitikker, der har erhvervsøko-
nomiske fordele, da man kan overse alternativer, der har er-
hvervsøkonomiske omkostninger, men alligevel på grund af
miljøfordele giver en større nettoværdi for samfundet.


