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RESUME 
 
Resumeet er inddelt i følgende afsnit: 
 
-Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik, kapitel I 
-En langsigtet fremskrivning af dansk økonomi, kapitel II 
-Vandringers betydning for arbejdsstyrken, kapitel III 
-Integration af indvandrere og efterkommere, kapitel IV 
 
 
Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk 
politik 
 
Den årlige vækst i BNP i Danmark har været over 3 pct. de 
seneste år, men ventes kun at blive 1½ pct. i år. Den lavere 
vækst skyldes, at dansk økonomi har nået kapacitetsgræn-
sen, og samtidig er de seneste års kraftige vækst i efter-
spørgslen ved at aftage. I de følgende år ventes en endnu 
lavere vækst i BNP. Dette skyldes dels, at den demografiske 
udvikling begrænser udviklingen i arbejdsstyrken, dels at en 
forventet normalisering af konjunktursituationen indebærer 
en stigning i ledigheden og et fald i arbejdsstyrken. Beskæf-
tigelsen ventes dermed at falde de kommende år. 
 
Den lave ledighed betyder, at presset på arbejdsmarkedet 
fortsat er stort. Som følge heraf må der forventes væsentligt 
højere lønstigninger end set de seneste år. Prognosen inde-
bærer “en blød landing” af økonomien, men en mere brat 
afslutning af højkonjunkturen kan ikke udelukkes – både 
fordi der er flere risikoelementer i den globale økonomi, og 
fordi endnu højere lønstigninger ikke kan udelukkes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumeet er færdigredigeret den 12. november 2007. 
 

Lavere BNP-vækst 
end de seneste år 

Stort pres på 
arbejdsmarkedet 
og internationale 
risici – men blød 
landing forventes 

Dansk Økonomi efterår 2007 
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I kapitel I præsenteres ud over konjunkturvurderingen en 
mellemfristet fremskrivning af den danske økonomi frem til 
2015. På længere sigt er BNP-væksten grundlæggende 
bestemt af den strukturelle arbejdsstyrke, den strukturelle 
ledighed, produktivitetsvæksten samt udviklingen i arbejds-
tiden. Den strukturelle arbejdsstyrke ventes at være omtrent 
konstant, mens der forventes en svagt faldende strukturel 
ledighed. Der skønnes at være en trendmæssig vækst i 
timeproduktiviteten i de private byerhverv på ca. 1½ pct. 
om året – og lidt lavere i resten af økonomien – mens ar-
bejdstiden ventes at aftage. Samlet set giver det anledning 
til en trendmæssig vækst i BNP på ca. 1¼ pct. om året.  
 
Produktionen er aktuelt højere, end den trendmæssige 
udvikling tilsiger, og der er et positivt output-gap på om-
kring 2 pct. Samtidig er ledigheden markant lavere end den 
strukturelle ledighed, og arbejdsstyrken er langt højere end 
det strukturelle niveau. Dette betyder, at beskæftigelsen er 
væsentligt over det strukturelle niveau. I løbet af de kom-
mende år imødeses en normalisering af konjunkturerne, 
hvilket indebærer, at ledigheden gradvist stiger, og arbejds-
styrken gradvist falder. Derfor vil væksten i BNP i en 
årrække være lavere end trendvækstraten, og den gennem-
snitlige BNP-vækst i perioden frem til 2015 ventes derfor 
kun at blive godt 1 pct. årligt. 
 
Beskæftigelsen er historisk høj, og ledigheden er på det 
laveste niveau siden begyndelsen af 1970’erne. Ledigheden 
er faldet med næsten 100.000 personer i løbet af 3½ år, og 
beskæftigelsen er steget med knap 150.000 personer i 
samme periode. Den store stigning i arbejdsstyrken skyldes 
primært de gode konjunkturer, og samtidig har mere åbne 
grænser inden for EU medvirket til en betydelig tilgang af 
udenlandsk arbejdskraft de seneste par år.  
 
Beskæftigelsen stiger mere end produktionen i år, hvilket 
betyder, at der er et fald i produktiviteten. Det vurderes, at 
der efterfølgende er gode muligheder for en periode med 
højere produktivitetsfremgang fra det lave aktuelle niveau. 
Som følge heraf ventes produktivitetsvæksten at være 
højere end normalt de kommende år, hvilket er med til at 
løfte væksten på trods af faldende arbejdsstyrke. 

Trendvækst  
på ca. 1¼ pct. 

Lav vækst på 1 pct. 
om året frem mod 
2015 

Historisk høj 
beskæftigelse og  
lav ledighed 

Fald i 
produktiviteten i år 
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Væksten i det private forbrug har været lav de seneste 
kvartaler, men forskellige indikatorer peger på en tiltagende 
vækst. I de kommende år ventes en fortsat høj, omend svagt 
aftagende, beskæftigelse og en betydelig fremgang i den 
disponible realindkomst, bl.a. som følge af den vedtagne 
aftale om indkomstskattelettelser. Investeringskvoten har 
været kraftigt stigende, mens der fremadrettet ventes en 
gradvis udfladning. Trods en mærkbar afdæmpning af 
væksten i USA som følge af udviklingen på boligmarkedet 
og den finansielle krise ventes væksten på de danske eks-
portmarkeder de førstkommende år at være højere end den 
trendmæssige vækst. Dette sikrer en fortsat solid eksport-
vækst trods tiltagende lønstigninger i Danmark og dermed 
tab af konkurrenceevne. Samlet set er der således udsigt til 
en bredt funderet efterspørgselsvækst. 
 
De kommende år giver efterspørgslen et vedholdende pres 
på arbejdsmarkedet, og det forudsættes, at importen fortsat 
vil fungere som “ventil” for at tilfredsstille en betydelig del 
af efterspørgselsvæksten. Samtidig ventes de danske eks-
portpriser at stige langt mere end importpriserne og dermed 
forringe konkurrenceevnen. Nettoeffekten af disse tendenser 
er, at det nuværende overskud på betalingsbalancen vendes 
til et underskud om nogle år. 
 
Set i lyset af den fortsat lave ledighed ventes tiltagende 
lønstigninger de kommende år – op til 5 pct. om året, hvil-
ket er markant højere end hos vore nærmeste samhandels-
lande. Importpriserne stiger fortsat kun beskedent, mens den 
stigende oliepris og de høje lønstigninger giver en opadgå-
ende tendens i prisstigningstakten. Inflationen skønnes 
derfor de kommende par år at stige til omkring 2½ pct. om 
året. 
 
Den planlagte finanspolitik er klart ekspansiv i de kommen-
de år, dels med høj vækst i det offentlige forbrug og dels 
skattelettelser. De seneste års meget store offentlige over-
skud ventes som følge heraf – og i takt med normaliseringen 
af konjunkturerne – gradvis at blive reduceret, og den 
offentlige saldo skønnes at være omtrent nul i 2015. 
 
 

Bredt funderet 
efterspørgselsvækst 

Stigende 
importkvote og  
udsigt til 
underskud på 
betalingsbalancen 

Høje lønstigninger 

Ekspansiv 
finanspolitik 
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Prognosens hovedtal 
 

2006 2007 2008 2009 2010
BNP-vækst (pct.) 3,5 1,5 1,6 1,4 0,9
Offentlig saldo (mia. kr.) 76 68 60 56 48
Betalingsbalance (mia. kr.) 40 21 17 12 -1
Ledighed (1.000 pers.) 124 95 86 90 101
Beskæftigelsesændring (1.000 pers.) 54 59 -3 -11 -21
Stigning i lønomkostninger (pct.) 3,1 4,3 4,8 5,0 4,5
Inflation (pct.) 2,1 1,9 2,4 2,6 2,1  

 
 

Anm.: Inflationen er opgjort som væksten i deflatoren for det private forbrug. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 
 
Aktuel økonomisk politik 
 
Den aktuelle konjunktursituation medfører en udpræget 
mangel på arbejdskraft, og der er derfor behov for at øge det 
effektive arbejdsudbud. Folketinget har bl.a. i forbindelse 
med velfærdsaftalen vedtaget en række arbejdsmarkeds-
politiske tiltag, som skønnes at kunne reducere den struktu-
relle ledighed. Regeringen har endvidere tilkendegivet, at 
den vil iværksætte en række initiativer, der kan øge arbejds-
styrken. Nogle af disse initiativer retter sig imod at øge 
tiltrækningen af udenlandsk arbejdskraft. I kapitel III og IV 
præsenteres en række forslag, der kan bidrage til at fasthol-
de eller øge det udenlandske bidrag til arbejdsstyrken. 
 
For at øge beskæftigelsen har regeringen foreslået et ned-
slag i skatten for de 64-årige, der fortsat arbejder. Dette er 
tidligere foreslået af formandskabet i Dansk Økonomi, forår 
2007. Hvis nedslaget i skatten gives til de, der fylder 64 år i 
2010 og senere, vurderes det, at forslaget vil kunne være 
selvfinansierende, hvis blot en tredjedel af dem, der normalt 
går på efterløn som 62-årige, vælger at udskyde tilbage-
trækningstidspunktet fra 62 år til 64 år. Hvis skattenedslaget 
gives til alle 64-årige allerede i 2008, vil forslaget blive 
væsentligt dyrere på kort sigt og kun have en begrænset 
yderligere effekt på arbejdsudbuddet.  
 

Fokus på at øge 
den strukturelle 
beskæftigelse 

Skattenedslag til 
64-årige kan øge 
beskæftigelsen  
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Regeringen har desuden annonceret, at den vil gøre det 
muligt for førtidspensionister at arbejde i en periode, uden 
at de dermed mister retten til senere at gå tilbage på førtids-
pension. Dette kan bidrage til at øge det effektive arbejds-
udbud, men risikerer samtidig at øge tilgangen til førtids-
pension. En anden risiko er, at der kan opstå en utilsigtet 
stigning i tilgangen til fleksjobordningen, der ligeledes 
retter sig mod personer, hvis mulighed for fast at varetage et 
almindeligt job er begrænset. Tilgangen til fleksjobordnin-
gen har de seneste år været meget stor, uden at antallet af 
førtidspensionister er faldet tilsvarende. Der kan derfor 
under alle omstændigheder være god grund til at overveje 
denne ordnings incitamenter.  
 
Et yderligere element i regeringens bestræbelser på at øge 
arbejdsstyrken er skattelettelserne vedtaget i forlængelse af 
2015-planen. Skattelettelserne indebærer en forøgelse af 
beskæftigelsesfradraget kombineret med en ekstraordinær 
stigning i indkomstoverførslerne i 2008 og en forøgelse af 
mellemskattegrænsen i 2009. Samlet reduceres indkomst-
skatten med knap 10 mia. kr. Det skønnes, at arbejdsudbud-
det målt i timer forøges i et omfang svarende til 5.000 
personer. Hvis skattelettelserne var blevet givet i form af en 
reduktion af topskatten, ville effekten på arbejdsudbuddet 
med stor sikkerhed have været større, men de fordelings-
mæssige konsekvenser ville selvsagt have været anderledes. 
 
Bortset fra et lille finansieringsbidrag fra indekseringen af 
energiafgifterne er skattelettelserne ikke finansierede på 
kort sigt, og samtidigt øges de offentlige udgifter til forbrug 
og investeringer mærkbart. Det offentlige forbrug ventes at 
stige 1¾ pct. i 2008. Bag den høje vækst i de offentlige 
udgifter ligger blandt andet, at de kommunale forbrugsud-
gifter ventes at stige mere end aftalt mellem Kommunernes 
Landsforening og regeringen. Det nuværende aftalesystem 
indebærer, at det er uklart for den enkelte kommune, hvad 
konsekvensen er af en given budgetlægning. Aftalesystemet 
bør derfor enten suppleres med klare sanktioner, der er 
kendt af den enkelte kommune inden budgetlægningen, eller 
erstattes af et andet system. En mulighed er omsættelige 
udgiftsrettigheder, jf. bl.a. Dansk Økonomi, efterår 2006. 
 

Førtidspensionister 
i arbejde, men 
fleksjobordning 
bør ses efter 

Skattelettelser med 
begrænset effekt på 
arbejdsudbuddet 

Høj vækst i det 
offentlige forbrug 
 
 
Det kommunale 
aftalesystem har 
spillet fallit 
 
 
 
 
Omsættelige 
udgiftsrettigheder 
er en mulighed  
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Den planlagte finanspolitik bidrager til at øge den samlede 
efterspørgsel. I den aktuelle konjunktursituation er det 
uheldigt, at finanspolitikken bidrager til at øge presset på 
arbejdsmarkedet. Den såkaldte finanseffekt, der måler 
finanspolitikkens bidrag til den økonomiske vækst, ventes 
konkret at blive ½ pct.point i 2008 og ¼ pct.point i 2009. 
Herved bærer den planlagte finanspolitik en væsentlig del af 
skylden for de højere lønstigninger og den mærkbare for-
værring af konkurrenceevnen, der er udsigt til. 
 
Selv hvis der gennemføres omfattende strukturpolitiske 
tiltag, der kan reducere presset på arbejdsmarkedet mærk-
bart, er der ikke grund til at føre en finanspolitik, der øger 
efterspørgselspresset. Hvis presset på arbejdsmarkedet skal 
elimineres gennem strukturpolitiske tiltag, skal den struktu-
relle beskæftigelse øges med omkring 50.000 personer. Det 
er vanskeligt at forestille sig, at der kan gennemføres tiltag, 
der på kort sigt kan påvirke arbejdsmarkedet så positivt. Og 
selv i en sådan situation ville en neutral finanspolitik, sva-
rende til en finanseffekt på 0, være den rigtige. 
 
Hvis der ikke gennemføres arbejdsmarkedspolitiske tiltag, 
der på kort sigt kan øge arbejdsudbuddet eller sænke den 
strukturelle ledighed mærkbart, bør finanspolitikken ikke 
blot være neutral, men stram. På basis af analyserne af 
finanspolitikken i Dansk Økonomi, forår 2007, burde fi-
nanspolitikken i lyset af det store output-gap som udgangs-
punkt have indebåret en stramning svarende til en finans-
effekt på op imod -½ pct.point af BNP i 2008. Den aktuelle 
konjunkturvurdering med udsigt til lave vækstrater og med 
en risiko for, at den internationale økonomi i højere grad 
end forventet vil blive påvirket negativt af den finansielle 
uro, gør imidlertid, at en lidt mindre stramning er hensigts-
mæssig. Konkret anbefales i fravær af tiltag, der varigt kan 
øge arbejdsudbuddet eller sænke ledigheden, en finanseffekt 
på -¼ pct.point i 2008 og 2009. Dette er henholdsvis ¾ og 
½ pct.point lavere end i prognosen. 
 
 

Finanspolitikken 
øger risikoen for 
høje lønstigninger 

Selv med 
omfattende 
strukturreformer 
bør finanspolitikken 
ikke være ekspansiv 

I fravær af 
strukturpolitiske 
tiltag bør 
finanspolitikken 
være stram 
 
 
 
 
 
 
 
 
En finanseffekt på 
-¼ pct. er passende 
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En finanseffekt på -¼ pct.point kan opnås på mange måder, 
men kan realistisk set næppe realiseres uden en mærkbar 
reduktion af væksten i det offentlige forbrug i forhold til det 
planlagte, jf. beregningerne i afsnit I.8. En strammere 
finanspolitik vil føre til en hurtigere stigning i ledigheden 
og reducerer dermed risikoen for, at der opbygges uholdba-
re forventninger til den fremtidige lønudvikling. En stram-
ning af finanspolitikken vil samtidig indebære en permanent 
forbedring af de offentlige finanser i størrelsesordenen 1 
pct.point af BNP i forhold til situationen, hvor finanspoli-
tikken lempes som planlagt. Den foreslåede opstramning vil 
således også bidrage mærkbart til at reducere det langsigte-
de finanspolitiske holdbarhedsproblem. 
 
 
En langsigtet fremskrivning af dansk økonomi 
 
I kapitel II præsenteres en ny langsigtet fremskrivning af 
Danmarks økonomi. Fremskrivningen kan betragtes som en 
opdatering af den tilsvarende fremskrivning i Dansk Øko-
nomi, efterår 2006 og forskellige foregående rapporter. 
Fremskrivningen bygger på den mellemfristede fremskriv-
ning, der præsenteres i kapitel I. 
 
Arbejdsstyrken falder ifølge fremskrivningen med omkring 
5 pct. i løbet af det næste tiår, hvorefter den atter begynder 
at stige som følge af de ændrede tilbagetrækningsregler i 
velfærdsforliget fra sidste år. På grund af forventede vedva-
rende produktivitetsstigninger vil danskernes materielle 
levestandard stige mærkbart. BNP pr. indbygger beregnes 
således at blive fordoblet inden 2050. Samtidig stiger for-
brugskvoten varigt i fremskrivningen ledsaget af et fald i 
den private sektors formue relativt til BNP. 
 
Den offentlige saldo forværres kraftigt i fremskrivningen, jf. 
figur A. Det skyldes ikke mindst befolkningsudviklingen og 
det faktum, at de offentlige indtægter i udgangspunktet 
skønnes at være usædvanligt store.  
 
 

Lavere vækst i 
offentligt forbrug 
nødvendigt 
 
 
 
Finanspolitisk 
stramning vil også 
bidrage til den 
langsigtede 
holdbarhed 

Langsigtet 
fremskrivning 
fortsætter tidligere 
tradition 

Stigende 
levestandard trods 
ujævn udvikling i 
arbejdsstyrken 

Offentlig saldo 
forværres 
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Figur A Primær og samlet offentlig saldo i grund-
forløb 
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Anm.: Den primære saldo opgøres som den faktiske saldo minus 
nettorenteindtægter. Når den faktiske saldo i fremskrivningen er 
dårligere end den primære, er det udtryk for, at den offentlige 
sektor har en gæld. Den offentlige sektors gæld udgør i det viste 
forløb 38 pct. af BNP i 2040. 

Kilde: Beregninger på DREAM. 

 
 
I sammenligning med den 2015-plan, som regeringen 
fremlagde i august, har fremskrivningen i kapitel II et mere 
negativt syn på de offentlige finanser i det lange løb. Der-
med peger fremskrivningen også på, at der fortsat er et 
problem med den langsigtede holdbarhed af Danmarks 
finanspolitik. Langsigtede fremskrivninger er dog grundlig-
gende meget usikre, og usikkerheden stiger i takt med, hvor 
langt ud i fremtiden man ser. Hvorvidt den danske finanspo-
litik inklusive de lempelser og krav, som fremgår af 2015-
planen, er holdbar, kan derfor ikke besvares skråsikkert.  
 
Med regeringens egne forudsætninger vil finanspolitikken 
være holdbar. Men de centrale forudsætninger, som er 
anvendt i kapitel II, giver i stedet det resultat, at der mangler 
en permanent finansiering svarende til ca. ¾ pct. af BNP, 
hvis finanspolitikken skal være holdbar, selv hvis det anta-
ges, at kravet i 2015-planen om forøget arbejdsstyrke og 
arbejdstid opfyldes. Dette svarer til, at der er behov for en 
permanent forbedring af de offentlige finanser på ca. 12 

Grundliggende stor 
usikkerhed om 
offentlige finanser 
på lang sigt … 
 

… men Danmarks 
finanspolitik er 
ikke holdbar ud fra 
kapitel II’s 
forudsætninger 
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mia. kr. med dagens pris- og lønniveau. Der er en lang 
række årsager til, at den finanspolitiske holdbarhed i frem-
skrivningen med 2015-planens krav til arbejdstid og ar-
bejdsstyrke er dårligere end i regeringens plan. En af de 
vigtigste forskelle er den forventede udvikling i serviceud-
gifterne, hvor 2015-planens fremskrivning indebærer en 
mindre stigning i især udgifterne til ældrepleje og sundhed. 
Bag den forskellige vurdering af udviklingen i disse udgifter 
ligger især forskellige antagelser om, hvordan disse udgifter 
afhænger af alderen og restlevetiden. Antagelserne i 2015-
planen indebærer, at sundhedsudgifterne kun stiger i be-
grænset omfang, når levetiden som forventet stiger. Herved 
opstår især på meget lang sigt en stadig større forskel mel-
lem 2015-planens fremskrivning af sundhedsudgifter og 
udgifterne i fremskrivningen i dette kapitel. 
 
Beregninger i kapitel II viser, at den finanspolitiske hold-
barhed bliver mærkbart forringet, hvis kravene i 2015-
planen ikke opfyldes. Konkret skal den offentlige saldo 
permanent forbedres med ca. 1½ pct. af BNP, hvis kravene 
til arbejdstid og arbejdsstyrke ikke opfyldes. Beregninger 
viser også, at den i kapitel I anbefalede finanspolitiske 
stramning vil give et væsentligt bidrag til forbedring af den 
finanspolitiske holdbarhed. Således forbedres den finanspo-
litiske holdbarhed med et beløb svarende til ca. 1 pct. af 
BNP, hvilket betyder, at den væsentligste del af problemet 
vil være løst. 
 
Hvis finanspolitikken i udgangspunktet ikke er holdbar, 
betyder det, at den manglende finansiering før eller siden 
skal tilvejebringes. Hvordan det konkret bør gøres, afhæn-
ger imidlertid af flere forskellige selvstændige – og i høj 
grad politiske – valg. Finanspolitisk holdbarhed kan grund-
liggende opnås ved tiltag, der øger indtægterne eller sænker 
udgifterne. Tiltag, der øger indtægterne, er eksempelvis 
skattereformer, der giver en merindtægt, eller initiativer, der 
forøger arbejdsstyrken, mens lavere udgifter eksempelvis 
kan opnås ved at reducere det offentlige forbrug eller over-
førselsindkomsterne. Valget af instrumenter påvirker leve-
vilkårene blandt de personer, der lever på det pågældende 
tidspunkt. 
 

Holdbarhed kan 
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Et andet selvstændigt valg handler om, hvornår man ønsker 
at fremskaffe den manglende finansiering. Valget af tids-
mæssig fordeling af merfinansieringen vil påvirke de øko-
nomiske levevilkår blandt forskellige generationer, der lever 
på forskellige tidspunkter. Ud fra et fagøkonomisk syns-
punkt kan det ikke objektivt siges, hvordan denne fordeling 
mellem generationer ideelt set bør være, og derfor heller 
ikke hvornår finansieringen bør finde sted. Økonomerne kan 
spille en rolle ved at gøre opmærksom på, at de forskellige 
mulige strategier kan have forskellige former for afledte 
omkostninger; men grundliggende er det et fordelingspoli-
tisk spørgsmål, som befolkningen og dens repræsentanter 
bør tage stilling til.  
 
Det virker dog naturligt, at en sådan afvejning af generatio-
nernes interesser over for hinanden også bør tage hensyn til 
de levevilkår, som i øvrigt påvirker de forskellige generati-
oner. Over tid vil de enkelte generationers forbrugsmulig-
heder blive påvirket af mange forskellige faktorer, herunder 
konjunkturudsving, ændringer i den økonomiske politik, 
generationernes relative størrelse og endelig den generelle 
produktivitetsvækst, der i almindelighed sikrer, at yngre 
generationer bliver rigere end deres ældre forgængere. 
Selvom den sidste effekt klart dominerer de øvrige i det 
lange løb, kan stigningstakten i generationernes reelle 
forbrugsmuligheder blive påvirket af alle de nævnte fakto-
rer. Derudover adskiller generationerne sig med hensyn til 
andre livsvilkår. Det forventes eksempelvis, at yngre gene-
rationer vil få en længere gennemsnitlig levealder end de 
tidligere generationer.  
 
Under alle omstændigheder forekommer det vigtigt, at 
virkningen af de forskellige finansieringsstrategier på 
fordelingen mellem generationer kommer klart frem i lyset, 
så offentligheden kan vurdere de forskellige valgmulighe-
der. Med udgangspunkt i et holdbarhedsproblem af samme 
størrelse som i kapitlets fremskrivning, dvs. ca. ¾ pct. af 
BNP (efter opfyldelse af krav til arbejdstid og arbejdsstyrke 
som i 2015-planen), er der derfor grund til at diskutere, 
hvornår den ekstra finansieringsbyrde bør tilvejebringes.  
 

Intet objektivt svar 
på den rette forde-
ling over tid 
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Skattelettelserne og den ekstraordinære forøgelse i de 
offentlige udgifter i 2008 og 2009, som er en del af 2015-
planen, er påfaldende, givet at der i udgangspunktet er 
uvished om, finanspolitikken er holdbar. Ifølge beregnin-
gerne i kapitel II er lempelserne ufinansierede på lang sigt i 
den forstand, at de forværrer holdbarhedsproblemet. Dette 
gælder også, selvom skattelettelserne i sig selv må forventes 
at forøge arbejdsudbuddet. Større arbejdsudbud medvirker 
til en vis selvfinansiering af skattelettelserne, men medmin-
dre en skattelettelse er mindst 100 pct. selvfinansierende, vil 
den altid forværre et givet holdbarhedsproblem, snarere end 
medvirke til at løse det, selv når dynamiske effekter med-
regnes. 
 
Tager man udgangspunkt i 2015-planens kravforløb, er 
ønsket om en længere gennemsnitlig arbejdstid for de 
beskæftigede relativt nyt. Da det ikke er grundigt belyst, 
hvordan man bedst kan sikre længere arbejdstid uden uhel-
dige bivirkninger, er beslutningen om at nedsætte en ar-
bejdsmarkedskommission til nærmere at kulegrave spørgs-
målet en god ide. Man kan dog diskutere, om det er hen-
sigtsmæssigt på forhånd at lægge sig fast på, at størstedelen 
af kravopfyldelsen skal komme fra øget arbejdstid, når der 
netop ikke er klarhed over, hvilke konkrete instrumenter der 
er velegnede til at påvirke arbejdstiden, og hvilke andre 
effekter disse instrumenter vil have.  
 
Overordnet er det positivt, at man i Danmark med 2015-
planens udarbejdelse fortsætter traditionen med at udarbejde 
planer for den økonomiske politik, som også tager udfor-
dringer på det lidt længere sigt med i betragtning. Det er 
imidlertid værd at overveje, om procedurerne i forbindelse 
med sådanne planer kunne forbedres. Hvis disse planer skal 
have praktisk betydning, er det vigtigt at foretage regelmæs-
sige vurderinger af planens målopfyldelse og i den forbin-
delse foretage en revision af kravene til resten af perioden. 
Dette sker i øjeblikket primært i forbindelse med udarbej-
delsen af det årlige konvergensprogram i EU-sammenhæng, 
men det kunne være ønskværdigt med større fokus på 
sådanne årlige revisioner. En mulighed kunne være, at der 
fandt en årlig afrapportering sted i Folketinget om den 
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øjeblikkelige stilling for opfyldelsen af regeringens mellem-
fristede økonomiske målsætninger.  
 
For at offentligheden bedre kan vurdere realismen i planen, 
er det også vigtigt, at alle de væsentlige forudsætninger 
bliver offentliggjort. Det gælder såvel for forløbet indtil 
2015 som for den langsigtede fremskrivning, der ligger efter 
2015. Disse antagelser har også direkte betydning for pla-
nens vurderinger af, hvad der er holdbar finanspolitik. 
Således er det vigtigt at kende til planens antagelser om 
udviklingen i udgifts- og indtægtstryk opgjort på under-
poster, herunder også de beregningstekniske antagelser, der 
gøres for det lange sigt. 
 
Det er en diskussion værd, om planens konkrete mål er 
centrale og tilstrækkelige i forhold til det formål, som en 
sådan mellemfristet plan bør opfylde. En overordnet ambiti-
on er, at planen skal være i overensstemmelse med en 
holdbar finanspolitik. I det operationelle tidsrum, som 
udgøres af tiden indtil 2015, er et overordnet mål i 2015-
planen, at der skal være et overskud på den strukturelle 
saldo på ¾ til 1¾ pct. af BNP indtil 2010, og mindst balance 
i 2011-15. Givet den langsigtede fremskrivning i 2015-
planen er opretholdelsen af dette mål en tilstrækkelig betin-
gelse til at sikre holdbarheden.  
 
Den strukturelle saldo er imidlertid en størrelse, som ikke 
umiddelbart kan observeres. Derfor kan det være svært 
entydigt at afgøre, om den faktiske udvikling er i overens-
stemmelse med denne målsætning. Det er derfor relevant at 
supplere det overordnede mål for den strukturelle saldo med 
mere detaljerede pejlemærker. I 2015-planen ligger der 
således yderligere målsætninger for det offentlige forbrug, 
som ikke må overstige 26½ pct. af BNP i 2015. 
 
Givet ønsket om at sætte særlig fokus på udviklingen i det 
offentlige forbrug, er det hensigtsmæssigt at supplere for-
ventningerne til den rene realvækst med et sådant mål for 
forbruget som andel af BNP. Dette giver et bedre udtryk for 
den finansieringsmæssige belastning, som det offentlige 
forbrug medfører. At fokusere på et enkelt delelement i de 
offentlige finanser kan imidlertid føre til, at balancen mel-
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lem denne post og de øvrige delposter bliver forskudt på en 
utilsigtet og uhensigtsmæssig måde over tid. Det ville derfor 
give en mere ligelig balance, hvis en mellemfristet økono-
misk plan præciserede den forventede udvikling på alle de 
væsentligste poster på den offentlige saldo: Direkte og 
indirekte skatteindtægter, overførselsindkomster, offentligt 
forbrug og investeringer. Især investeringerne har en klar 
tidsmæssig dimension, som kunne fortjene, at de i en mel-
lemfristet sammenhæng får særlig opmærksomhed. At sætte 
investeringsniveauet ned for at forbedre den offentlige saldo 
vil medføre et mindre offentligt kapitalapparat på længere 
sigt og dermed ikke nødvendigvis forbedre situationen i 
fremtiden.  
 
 
Vandringers betydning for arbejdsstyrken 
 
Antallet af personer, der indvandrer til og udvandrer fra 
Danmark, er vokset markant siden 2. Verdenskrig. I de 
sidste to årtier har den årlige nettoindvandring således været 
på 5.000 til 10.000 personer.  
 
Siden 2002 har der været et skift i sammensætningen af 
indvandringen. Antallet af personer, som indvandrer af 
humanitære årsager, er faldet, mens indvandring af uddan-
nelses- og beskæftigelsesmæssige grunde er steget. Årsager 
til dette er bl.a. lovændringer, der dels har begrænset den 
humanitære indvandring og dels har åbnet for en stigning i 
den beskæftigelsesbetingede indvandring. Udvidelsen af EU 
og høj efterspørgsel efter arbejdskraft har herudover med-
virket til flere beskæftigelsesindvandrere og en voldsom 
vækst i antallet af grænsegængere – personer, som arbejder i 
Danmark, men har bopæl i udlandet. 
 
Analyserne viser, at der er store forskelle i opholdstiden for 
forskellige indvandrergrupper. Personer, som kommer hertil 
for at være i beskæftigelse eller uddannelse, er her i kort tid 
sammenlignet med indvandrere på et humanitært opholds-
grundlag. Skiftet i sammensætningen af indvandrere de 
seneste år har derfor bevirket, at den gennemsnitlige op-
holdstid for nye indvandrere er faldet. 
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Danskere udvandrer oftere og i længere tid end for 20 år 
siden. Tendensen er drevet af, at højtuddannede personer er 
mere tilbøjelige til at udvandre end personer med kort 
uddannelse, og de bliver ude længere. Samtidig er antallet 
af højtuddannede voksende. I takt med et stigende uddan-
nelsesniveau må det forventes, at stadig flere personer vil 
udvandre og opholde sig længere i udlandet i årene frem-
over. Den stigende globalisering og internationalisering af 
dele af arbejdsmarkedet vil formodentlig både forstærke 
tendensen til, at flere danskere udvandrer, og øge indvan-
dringen. 
 
Den øgede beskæftigelsesindvandring og det voksende antal 
grænsegængere har bidraget betydeligt til at øge arbejds-
styrken de senere år, hvor arbejdskraftefterspørgslen har 
været høj. Således har indvandringen i 2003-05 isoleret set 
forøget arbejdsstyrken i 2006 med omkring 15.000 perso-
ner. Antallet af grænsegængere er vokset med 25.000 fra 
2005-07, og der har været en voldsom vækst i udstationeret 
udenlandsk arbejdskraft. Disse tre bidrag til arbejdsstyrken 
kan medvirke til at forklare de relativt lave lønstigninger i 
en situation, hvor ledigheden er faldet meget. Udviklingen 
indikerer, at arbejdsstyrken er blevet mere fleksibel, end det 
har været tilfældet historisk. 
 
Hvis denne fleksibilitet i arbejdsstyrken kan forøges frem-
over, vil det føre til en lavere strukturel arbejdsløshed for 
personer med bopæl i Danmark. Det stiller imidlertid krav 
til, hvordan indvandringspolitikken tilrettelægges. 
 
Der er udfordringer forbundet med større international 
mobilitet. Flere af vores nabolande står over for store pro-
blemer med faldende arbejdsstyrke på grund af den demo-
grafiske udvikling i de kommende år. Det betyder forment-
lig, at det fremover bliver sværere at tiltrække arbejdskraft 
fra vores nabolande – både hvad angår permanente og 
konjunkturbetingede bidrag til arbejdsstyrken. Af samme 
grund vil efterspørgslen fra udlandet efter danske arbejds-
tagere formentlig vokse. 
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En udfordring består i at sikre, at Danmark kan tiltrække og 
holde på højt kvalificeret arbejdskraft. Dette gælder såvel 
højt kvalificerede danske som udenlandske statsborgere. 
Analyserne viser, at Danmark ikke har specielle problemer 
med at fastholde højtlønnede arbejdstagere, efter at de er 
indvandret. Ligeledes er der ikke tegn på, at højtuddannede 
danskere er blevet mere tilbøjelige til at udvandre inden for 
de senere år. 
 
Det er hensigtsmæssigt, at reglerne for indvandring med 
beskæftigelse som formål er indrettet således, at de dels 
understøtter den generelle konjunkturregulerende politik og 
dels stimulerer en indvandring af højtuddannet arbejdskraft.  
 
Det anbefales, at der indføres en væsentlig forenkling og 
liberalisering af de nuværende regler. Det foreslås, at der 
fremover er to regler, der regulerer indvandringen af be-
skæftigelsesårsager: En generel jobkortordning, der giver 
arbejdstilladelse til personer fra lande uden for Norden og 
EU med et job i Danmark, og en forenklet Green Card-
ordning, der giver arbejdstilladelse til personer med høje 
kvalifikationer fra lande uden for Norden og EU.  
 
For jobkort foreslås følgende regel: Personer med et jobtil-
bud, der indebærer en samlet årsløn på minimum 250.000 
kr., kan opnå beskæftigelsesbetinget opholdstilladelse i op 
til to år (med mulighed for forlængelse), hvis jobbet inde-
bærer sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår og minimum 30 
timers ugentlig beskæftigelse. Hensigten med forslaget er at 
gøre det lettere for virksomhederne at rekruttere udenlandsk 
arbejdskraft til normale danske løn- og ansættelsesvilkår. 
Samtidig sikres – med et minimum af regler – mod en 
situation, hvor indvandringen øger arbejdsudbuddet af 
lavtlønnede i et omfang, der gør det vanskeligt for herboen-
de ufaglærte at fastholde såvel beskæftigelse som løn- og 
arbejdsvilkår. Den generelle tendens til lavere efterspørgsel 
efter ufaglært arbejdskraft som følge af globaliseringen – 
herunder outsourcing og øget import af varer med højt 
indhold af ufaglært arbejdskraft – betyder i sig selv et 
nedadgående pres på gruppens relative lønninger, jf. Dansk 
Økonomi, efterår 2004. Det vurderes derfor, at der er behov 
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for at indføre et minimum for den samlede indkomst på 
250.000 kr. pr. år for job, der giver adgang til jobkort. 
 
I forhold til den nuværende jobkortordning foreslås varig-
heden af opholds- og arbejdstilladelsen begrænset til to år 
(med mulighed for forlængelse) for at signalere, at ophold 
til beskæftigelse efter denne regel er tænkt som et led i en 
konjunkturregulerende politik. Det kan endvidere overvejes 
at fastsætte en årlig kvote for det antal opholdstilladelser, 
der kan gives på dette grundlag. Størrelsen af den årlige 
kvote af opholdstilladelser kan fastlægges under hensynta-
gen til den forventede stramhed af arbejdsmarkedet i det 
kommende år. Så længe den faktiske ledighed er under den 
strukturelle, er der således behov for en stor kvote, mens det 
modsatte er tilfældet, hvis den faktiske ledighed er højere 
end den strukturelle. 
 
Den overordnede tankegang med den foreslåede ordning er 
således, at den i videst muligt omfang skal kunne fungere 
som et konjunkturregulerende instrument, der gør det let at 
rekruttere arbejdskraft, når der er behov for det. Samtidig 
giver det mulighed for at begrænse indvandringen i situatio-
ner med forventet lavkonjunktur og udsigt til stigende 
ledighed. 
 
Et forslag til en mere smidig regel for arbejdskraft med 
dokumenterede høje kvalifikationer er, at personer mellem 
18 og 59 år med en anerkendt bachelorgrad eller derover 
kan opnå opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. 
 
Indretningen af det danske velfærdssystem kan gøre det 
mindre attraktivt for udenlandske specialister at komme 
hertil i en kortere årrække. Det skyldes, at de kun i mindre 
grad forventer at gøre brug af de offentlige ydelser, men – i 
fravær af særregler – bidrager fuldt til finansieringen af 
disse gennem skattebetalingerne. Derfor er der i dag mulig-
hed for at tilbyde udlændinge, som er specialister, en lempe-
ligere beskatning i kraft af den såkaldte “forskerordning”. 
De nuværende regler indebærer, at udlændinge omfattet af 
ordningen beskattes med arbejdsmarkedsbidrag og en 
bruttoskat på 25 pct. i tre år, hvorefter de overgår til de 
almindelige skatteregler. Det foreslås, at den nuværende 
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lave bruttoskattesats på 25 pct. fastholdes i de første tre år. 
Efter de tre år gives mulighed for forlængelse i yderligere to 
år med en bruttoskattesats på 33 pct. Det betyder, at der 
fortsat er et stærkt incitament til at komme hertil, og at der 
sker en gradvis tilpasning til det almindelige skatteniveau 
for personer, der bliver her i lang tid. 
 
Unge under uddannelse er mere mobile end færdiguddanne-
de, der eventuelt også har etableret sig med familie. Der er 
en betydelig indvandring til Danmark af personer med 
uddannelse som opholdsgrundlag. Det er imidlertid karakte-
ristisk, at disse personer genudvandrer efter meget kort tid, 
og kun et mindretal bliver i Danmark og anvender deres 
erhvervede uddannelse. En måde at tiltrække velkvalificeret 
arbejdskraft på kunne være at gøre det mere økonomisk 
fordelagtigt for udenlandske studerende at arbejde i Dan-
mark efter afslutningen af studierne. Studerende fra lande 
uden for EU og Norden skal betale et gebyr for at studere i 
Danmark. Der kunne indføres et nedslag i skatten for de, der 
selv har betalt deres uddannelse (uanset om den er opnået i 
Danmark eller i udlandet), hvilket vil forbedre de højtud-
dannedes incitament til at arbejde i Danmark. 
 
Forslaget kan udvides med en tilsvarende ordning for dan-
ske studerende på kandidatdelen, således som det tidligere 
har været foreslået af såvel Velfærdskommissionen som Det 
Økonomiske Råds formandskab, jf. Dansk Økonomi, efterår 
2003. Forslaget indebærer, at danske studerende betaler et 
undervisningsgebyr på kandidatdelen. Undervisningsgeby-
ret finansieres af et statsgaranteret lån, som tilbagebetales 
efter endt uddannelse. Alle færdiguddannede på kandidat-
niveau får et nedslag i skatten, der modsvarer renter og 
afdrag på undervisningsgebyret. For personer, der bliver i 
Danmark og får beskæftigelse efter uddannelse i Danmark, 
er forslaget således helt neutralt. For personer, som ud-
vandrer – og dermed ikke bidrager til skattefinansieringen 
af velfærdsydelserne – betyder forslaget, at de selv finansie-
rer uddannelsesgebyret på kandidatdelen. Da skattenedsla-
get gives til alle (dvs. også personer, der kommer hertil med 
medbragt kandidatuddannelse fra udlandet), virker det for 
veluddannede indvandrere som en skattereduktion. Ved at 
inkludere danske studerende bidrager forslaget til at gøre 
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finansieringen af velfærdssystemet mindre følsom over for 
udvandring. 
 
 
Integration af indvandrere og efterkommere 
 
En væsentlig del af indvandrerne bliver i Danmark i flere år, 
og det er vigtigt, at de integreres i samfundet og på arbejds-
markedet, så de kan bidrage til udviklingen og deltage i 
samfundslivet. Deltagelsen på arbejdsmarkedet er vigtig for 
deres levestandard, men også for de offentlige finanser. 
 
Andelen af indvandrere, som er i beskæftigelse, er væsentlig 
lavere end blandt danskere, selv om den har været stigende 
de seneste ti år. Kapitel IV analyserer årsagerne til den lave 
beskæftigelse blandt indvandrere. En af forklaringerne på 
indvandrernes lavere beskæftigelse er, at deres uddannel-
sesniveau er lavere. På denne baggrund anbefales forbed-
ringer af uddannelsesindsatsen og integrationen, især for 
ikke-vestlige indvandrere. 
 
Uddannelsesniveauet for unge indvandrere og efterkomme-
re fra ikke-vestlige lande er lavere, end det er for danskere. 
Selvom der er en stigende gymnasiefrekvens blandt unge 
indvandrere og især blandt efterkommere, er andelen af 
ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der ikke gen-
nemfører en ungdomsuddannelse, fortsat væsentligt højere 
end blandt danskere. 
 
Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande opnår 
lavere karakterer ved folkeskolens afgangsprøve end danske 
elever. En markant større andel af indvandrere og efter-
kommere får under 2 (6 i den gamle karakterskala) til 
prøverne, og en klart mindre andel får høje karakterer. 
 
De unge indvandreres karakterer påvirkes ifølge analyserne 
bl.a. af, at forældre til indvandrere og efterkommere i gen-
nemsnit har et lavere uddannelsesniveau end danske foræl-
dre. 
 
Indvandrere har imidlertid stadig signifikant lavere karakte-
rer, selv når der i analyserne er taget højde for betydningen 
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af forældrekarakteristika som uddannelsesniveau, beskæfti-
gelse og indkomst. 
 
Analyserne i rapporten viser herudover, at danske elever på 
skoler med en andel af ikke-vestlige elever på over 50 pct. i 
9. klasse får lavere karakterer i skriftlig dansk end danske 
elever på skoler med en andel af ikke-vestlige elever på 
mindre end 10 pct. Det samme gælder for karaktererne i 
skriftlig matematik, allerede når andelen er over 10 pct. Et 
tilsvarende resultat gælder for efterkommere, når andelen er 
over 15 pct. Disse resultater svarer i nogen grad til resulta-
terne af PISA-undersøgelserne. 
 
Omkring 85 pct. af alle unge uanset oprindelse starter på en 
ungdomsuddannelse, og karaktererne fra grundskolen har 
betydning for valget af uddannelse. Unge med høje karakte-
rer vælger i højere grad gymnasiale uddannelser, mens unge 
med lavere karakterer typisk vælger erhvervsfaglige uddan-
nelser. Forældrenes uddannelse og beskæftigelse spiller 
også en rolle for valget af ungdomsuddannelse, især for 
danske elever. Indvandrere og efterkommere har alt andet 
lige en højere tilbøjelighed end danskere til at vælge gym-
nasiale uddannelser. 
 
De indvandrere og efterkommere, som gennemfører de 
gymnasiale uddannelser, opnår lavere karakterer end dan-
skere, selv når der korrigeres for grundskolekarakterer og 
øvrige baggrundsforhold.  
 
Karaktererne fra den gymnasiale uddannelse har stor betyd-
ning for at påbegynde og færdiggøre en videregående 
uddannelse, mens forældrebaggrunden isoleret set kun har 
begrænset betydning for at afslutte en videregående uddan-
nelse. Indvandrere og efterkommere har ikke noget efter-
slæb, hvad angår påbegyndelse af videregående uddannelse, 
når der er korrigeret for gymnasiekarakterer og øvrige 
baggrundsforhold. Derimod er der for såvel indvandrere 
som efterkommere en signifikant negativ påvirkning af 
sandsynligheden for at gennemføre en videregående uddan-
nelse, når der er taget højde for den adgangsgivende karak-
ter og baggrundsforhold. 
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Det samlede resultat af analyserne af ikke-vestlige indvan-
drere og efterkommere i uddannelsessystemet er, at de har 
svagere færdigheder ved afslutningen af grundskolen, og at 
det påvirker resultaterne i den resterende del af uddannel-
sessystemet. Det er medvirkende til, at de i mindre grad 
opnår en ungdomsuddannelse og en erhvervskompetence-
givende uddannelse. Kun unge efterkommere fra Asien og 
Latinamerika opnår en gymnasial uddannelse i samme 
omfang som danskere. 
 
For unge indvandrere og efterkommere er tilegnelsen af 
færdigheder i skolesystemet den vigtigste vej til integration 
i Danmark. Hvis unge indvandrere og efterkommere kan 
opnå et uddannelsesniveau, der svarer til unge danskeres, vil 
den fremtidige arbejdsmarkedstilknytning for gruppen af 
unge indvandrere og efterkommere blive væsentligt forbed-
ret i forhold til forældregenerationen. 
 
Det seneste politiske forlig på folkeskoleområdet indebærer, 
at folkeskolens afgangsprøve gøres obligatorisk. Globalise-
ringsoplægget lagde herudover op til, at 10. klasse skulle 
erstattes af en ungdomsklasse, der skulle fungere som 
indgang til ungdomsuddannelserne. Det vil være et skridt i 
den rigtige retning. Imidlertid vil det næppe være tilstræk-
keligt til at afhjælpe problemstillingen med den store andel 
af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, der 
ikke opnår minimum 2 ved folkeskolens afgangsprøve. For 
at forbedre de svageste elevers muligheder videre i uddan-
nelsessystemet bør en betydelig del af midlerne til 10. 
klasse derfor målrettes mod de elever, som ikke eller kun 
netop opnår 2 ved folkeskolens afgangsprøve. Svage elever 
bør visiteres til den målrettede 10. klasse inden optagelse i 
ungdomsuddannelsessystemet. Tilsvarende foreslås, at 
elever, som starter på en ungdomsuddannelse, men ikke har 
tilstrækkelige faglige kundskaber til at gennemføre den, kan 
henvises herfra til den målrettede 10. klasse. Som et alterna-
tivt og mere vidtgående forslag kan det overvejes at udvide 
undervisningspligten med ét år for de elever, der ikke har 
opnået mindst 2 i gennemsnit ved folkeskolens afgangsprø-
ve.  
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Familiebaggrunden har stor betydning for, hvordan eleverne 
klarer sig fagligt, hvilket bl.a. kan skyldes forældrenes evne 
til at hjælpe eleverne med lektielæsning. Lektiehjælp kan 
være særligt vanskeligt for indvandrerforældre, da en del 
har mangelfulde danskkundskaber, og de generelt har et 
mindre kendskab til det danske skolesystem end danske 
børns forældre. Det anbefales derfor, at der tilbydes syste-
matisk lektiehjælp efter skoletid til alle, der vurderes at have 
behov for et sådant tilbud. 
 
Endvidere er det naturligt at pege på, at også privatskoler 
samt fri- og efterskoler bør inddrages i indsatsen for at 
sprede indvandrere og efterkommere på flere skoler, idet 
hovedparten af disse skolers udgifter er offentligt finansie-
rede. En mulighed er at gøre det offentlige tilskud til skoler 
voksende med andelen af elever, der er indvandrere og 
efterkommere. Det kunne f.eks. opnås ved, at skoler med 
mellem 10 pct. og 30 pct. efterkommere og indvandrere fra 
ikke-vestlige lande fik et tillæg til tilskuddet pr. elev.  
 
Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande har et 
større frafald end danskere på erhvervsskolerne. Forskellen i 
frafaldet er større, end det er muligt at forklare ud fra deres 
lavere karakterer fra grundskolen og forskelle i forældre-
karakteristika. Analysen peger derfor på, at det ikke kun er i 
grundskolen, at indvandrere og efterkommere har særlige 
problemer. Der er således også grund til at se nærmere på 
tilrettelæggelsen af erhvervsuddannelserne med henblik på 
at forøge gennemførelsesprocenten for indvandrere og 
efterkommere. En mulighed kunne være at styrke indsatsen 
for at hjælpe praktikpladssøgende. Et element i en sådan 
indsats kunne være en forhøjelse af AER-refusionen til 
arbejdsgiveren for elever, der opfylder de såkaldte EMMA-
kriterier. EMMA-kriterierne indebærer, at den praktikplads-
søgende er vurderet som fagligt egnet af erhvervsskolen, er 
geografisk og faglig mobil samt aktiv praktikpladssøgende. 
 
For voksne indvandrere er integrationen på arbejdsmarkedet 
vigtig, da det ikke i samme grad som for børn og unge er 
relevant at påbegynde en uddannelse. Fokus i denne del af 
analyserne er på de familiesammenførte indvandrere, hvor 
to ud af tre er kvinder. 
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Mindre end halvdelen af de familiesammenførte indvandre-
re deltager i uddannelser i dansk, typisk efter et halvt år, og 
kun godt 30 pct. deltager i aktivering efter typisk et år.  
 
Familiesammenførte mænd til danskere og ikke-flygtninge 
kommer relativt hurtigt i job, og efter to år er sandsynlighe-
den for at have fået et job af kortere eller længere varighed 
75 pct. Den tilsvarende sandsynlighed for familiesammen-
førte mænd til flygtninge er kun 35 pct. Tidspunktet for det 
første job for familiesammenførte mænd er rykket frem de 
seneste år i takt med faldet i ledigheden i Danmark. 
 
Generelt tager det længere tid, inden de familiesammenførte 
kvinder til ikke-flygtninge får et job. Således er sandsynlig-
heden for, at de får et job i løbet af de første to år, kun 30 
pct., mens den tilsvarende sandsynlighed for kvinder, der er 
familiesammenført til flygtninge, kun er 10 pct.  
 
Det er en vigtig forudsætning for indvandrernes integration 
på det danske arbejdsmarked, at de behersker det danske 
sprog. Integrationsloven sikrer, at alle har ret og pligt til 
danskundervisning, hvis de har behov, og kommunerne kan 
tilbyde familiesammenførte vejledning, korte introduktions-
forløb m.m. Kommunerne har derimod ikke pligt til at 
tilbyde arbejdsmarkedsaktivering til familiesammenførte. 
Det anbefales derfor, at alle familiesammenførte som en del 
af introduktionsprogrammet får et tilbud om arbejdsmar-
kedsrettet aktivering med en deltagergodtgørelse. Dette bør, 
i det omfang det er muligt, ske i form af privat jobtræning.  
 
En stor gruppe af indvandrere, som er kommet til Danmark, 
inden det nuværende introduktionsprogram blev iværksat, 
har haft meget beskeden tilknytning til det danske arbejds-
marked efter ankomsten hertil. Denne gruppe har dels pga. 
den lange periode uden for arbejdsmarkedet og dels pga. 
deres alder vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarke-
det. Samtidig har en del af denne gruppe kun en lille eller 
ingen økonomisk gevinst ved at komme i beskæftigelse. Der 
er således tale om en afgrænset gruppe med ganske særlige 
problemer. Der er iværksat en tidsbegrænset indsats frem til 
1. juli 2008 for den del af denne gruppe, som er kontant-
hjælpsmodtagere. Indsatsen indebærer, at de kontant-
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hjælpsmodtagere, som ikke har været i beskæftigelse eller 
aktivering i mindst et år, skal have deres sag behandlet på 
ny. I tillæg til denne indsats foreslås – som en engangsind-
sats – at forhøje beskæftigelsesfradraget for alle over 35 år, 
der kun har haft en helt marginal indtjening på arbejdsmar-
kedet i perioden 2005-07.  Fradraget fastsættes til 25 pct. af 
den arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst og gives i tre 
år i fuldt omfang. Herefter nedtrappes fradraget over to år, 
således at ordningen er bortfaldet i 2013. En del af den 
gruppe, som er potentielle modtagere af fradraget, er endvi-
dere berettiget til løntilskud efter gældende regler. Med 
beskæftigelsesfradraget er der således forøgede incitamenter 
for såvel arbejdsgiver som lønmodtager. 
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KAPITEL I 
 
KONJUNKTURVURDERING 
 
 
I.1 Indledning 
 
I de kommende år er der udsigt til en markant lavere vækst, 
end det har været tilfældet i de seneste år, jf. figur I.1. 
Efterspørgslen er fortsat solid, men forventes at blive mere 
afdæmpet efter de seneste års kraftige vækst. Arbejdsstyr-
ken ventes at falde de kommende år, hvilket især skyldes, at 
de gode konjunkturer har givet en midlertidig stigning. 
Dette begrænser vækstmulighederne. Ud over en vurdering 
af konjunkturudviklingen frem til 2010 præsenteres en 
mellemfristet fremskrivning til 2015 i afsnit I.7 og en be-
regning af den finanspolitiske holdbarhed i kapitel II. 
 
 
Figur I.1 BNP-vækst og output-gap 
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Anm.: Overgang til prognoseperiode er markeret med lodret streg. 
Output-gap er opgjort som forskellen mellem faktisk og struktu-
relt BNP målt i pct. af strukturelt BNP. Strukturelt BNP er 
OECD’s bud til og med 2005 og derefter eget skøn, jf. afsnit I.7. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank, 
OECD, Economic Outlook og egne beregninger. 

 
Kapitlet er færdigredigeret den 12. november 2007. 
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Hovedtræk i konjunkturvurdering og mellemfristet 
fremskrivning 
 
Beskæftigelsen udgjorde i første halvår af 2007 over 2,8 
mio. personer, hvilket er historisk højt. Ledigheden er faldet 
til under 90.000 personer, hvilket ligeledes er uset i adskil-
lige årtier. Ledigheden er faldet med ca. 100.000 personer i 
løbet af 3½ år, og beskæftigelsen er steget med knap 
150.000 personer i samme periode.  
 
De seneste års kraftige vækst i efterspørgslen er ved at 
aftage – men der ventes fortsat en solid, om end afdæmpet, 
efterspørgselsvækst de kommende år. Der er således lagt op 
til “en blød landing” af økonomien. Arbejdsmarkedet er dog 
fortsat presset, og der må imødeses væsentligt højere løn-
stigninger end set de seneste år. 
 
I år er kendetegnet ved en solid højkonjunktur. Dette viser 
sig bl.a. ved, at det såkaldte output-gap, der er forskellen 
mellem faktisk og potentiel (strukturel) produktion, vurde-
res at være omkring 2 pct. af BNP, jf. figur I.1. På mange 
områder kan 2005 derimod betragtes som et konjunktur-
mæssigt stort set neutralt år. Således skønner OECD, at den 
faktiske produktion dette år omtrent var på niveau med den 
potentielle (strukturelle) produktion, der grundlæggende er 
bestemt af den underliggende udvikling i arbejdsstyrke og 
produktivitet. Ligeledes vurderes det, at ledigheden i 2005 
var på et niveau, der er foreneligt med en stabil inflation, 
hvilket betegnes som den strukturelle ledighed. I tråd med 
dette antages det, at arbejdsstyrken i 2005 var på det struk-
turelle niveau. I den præsenterede mellemfristede frem-
skrivning antages det, at konjunkturerne vil være normalise-
ret i 2015, hvilket betyder, at arbejdsstyrke og ledighed er 
på deres strukturelle niveauer, samt at output-gap er lukket. 
 
Den strukturelle arbejdsstyrke skønnes at være omtrent 
uændret de kommende år. Der er to modsatrettede tenden-
ser, der i store træk udjævner hinanden. På den ene side 
trækker befolkningsudviklingen i retning af et fald i ar-
bejdsstyrken i størrelsesordnen 30.000 personer fra 2005 til 
2015. Omvendt vurderes det, at der kommer et tilskud til 
arbejdsstyrken fra flere udlændinge, ligesom det antages, at 
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flere personer vil vælge at udskyde efterlønnen, idet mod-
regningen af de højere arbejdsmarkedspensioner gør det 
mindre attraktivt at gå på efterløn allerede som 60-årig. 
Herudover bidrager de vedtagne skattelettelser til at øge 
arbejdsudbuddet. 
 
Fra 2005 til 2007 steg den faktiske arbejdsstyrke med ca. 
50.000 personer, hvilket primært skyldes de gode konjunk-
turer. Den stigende arbejdsstyrke dækker bl.a. over perso-
ner, der vælger at udskyde tilbagetrækningen fra arbejds-
markedet, og studerende, der fremskynder færdiggørelsen af 
studierne eller har bijob i større omfang. Endvidere har der 
været en betydelig tilgang af udenlandsk arbejdskraft de 
seneste par år, og det vurderes, at det ikke udelukkende 
skyldes de aktuelt gode konjunkturer, men også er et mere 
permanent fænomen, bl.a. som følge af mere åbne grænser 
inden for EU. Givet den fortsat solide efterspørgsel ventes 
det, at der i en række år vil være en betydelig efterspørgsel 
efter arbejdskraft, hvorfor arbejdsstyrken i en årrække vil 
ligge over det strukturelle niveau, jf. figur I.2. Endvidere 
ventes arbejdstiden at falde de kommende år. Dette skyldes 
dels et demografisk betinget fald, dels at det vurderes, at 
den gennemsnitlige arbejdstid er høj i disse år grundet 
højkonjunkturen og deraf følgende pres på arbejdsmarkedet. 
Dermed mindskes det effektive arbejdsudbud både i perso-
ner og timer de kommende år. 
 
På længere sigt er BNP-væksten grundlæggende bestemt af 
en eventuel vækst i den strukturelle arbejdsstyrke, den 
strukturelle ledighed, produktivitetsvæksten samt udviklin-
gen i arbejdstiden. Den strukturelle arbejdsstyrke ventes 
som nævnt at være omtrent konstant, mens der forventes en 
svagt faldende strukturel ledighed. Der skønnes at være en 
trendmæssig vækst i timeproduktiviteten i de private by-
erhverv på ca. 1½ pct. om året – og lidt lavere i resten af 
økonomien, mens arbejdstiden ventes at aftage. Endvidere 
giver en faldende energiproduktion – som følge af udtøm-
ning af olie- og gasfelterne i Nordsøen – anledning til en 
lavere trendmæssig produktion end hidtil. Samlet set skøn-
nes den trendmæssige vækst i BNP at være ca. 1¼ pct. om 
året.  
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Figur I.2 Arbejdsstyrke 
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Anm.: Det antages, at den strukturelle arbejdsstyrke er lig den faktiske i 
2005. Antagelserne bag udviklingen frem til 2015 er beskrevet i 
afsnit I.7. 

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

 
 
For tiden er produktionen noget højere, end den trendmæs-
sige udvikling tilsiger. Dette afspejler sig i, at der er et 
positivt output-gap på omkring 2 pct., at ledigheden er 
markant lavere end den strukturelle, og at arbejdsstyrken er 
langt højere end den strukturelle. I løbet af de kommende år 
ventes ledigheden gradvis at stige til det strukturelle niveau 
i takt med, at arbejdskraftomkostningerne stiger, og arbejds-
styrken vurderes endvidere at aftage betydeligt. Derfor vil 
væksten i BNP i en årrække være lavere end trendvækst-
raten, og den gennemsnitlige BNP-vækst i perioden frem til 
2015 ventes kun at blive godt 1 pct. årligt. 
 
Beskæftigelsen stiger mere end produktionen i år, hvilket 
betyder, at der er et fald i produktiviteten, jf. tabel I.1. Det 
er vanskeligt at sige hvorfor, men det kan f.eks. skyldes 
mangel på materialer eller andre flaskehalse i produktions-
processen. Det kan også tænkes, at faldet i produktiviteten 
skyldes et stort timeforbrug til oplæring af mange nye 
medarbejdere, der har begrænsede kvalifikationer og lav 
produktivitet. Når disse medarbejdere er blevet integreret på 
arbejdsmarkedet, er der efterfølgende gode muligheder for 

Lav vækst 

Fald i 
produktiviteten i år 
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en periode med højere produktivitetsfremgang fra det lave 
niveau. På den baggrund ventes produktivitetsvæksten de 
næste år at være højere end normalt, hvilket er med til at 
løfte væksten trods faldende arbejdsstyrke. 
 
Der er de kommende år udsigt til en BNP-vækst på omkring 
1½ pct., jf. figur I.3.  
 
 
Figur I.3 Bidrag til BNP-vækst 
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Kilde: 
 

Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 
egne beregninger. 
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Tabel I.1 Hovedtal i konjunkturvurderingen 
 

2006 2007 2008 2009 2010

Privat forbrug 793 3,1 2,2 2,6 2,5 2,2
Offentligt forbrug 420 1,5 1,8 1,7 1,0 1,0
Offentlige investeringer 32 13,1 -12,0 5,0 8,0 1,8
Boliginvesteringer 109 12,0 8,9 -2,7 -1,1 -0,9
Erhvervsinvesteringer 230 13,5 4,9 3,0 2,5 1,8
Lagerændringer 10 0,3 -0,2 0,0 0,0 0,0
Indenlandsk efterspørgsel i alt 1.594 5,2 2,4 2,0 1,9 1,6
Eksport i alt 853 10,1 2,3 2,1 2,7 2,7

Vareeksport 541 6,2 2,3 2,1 2,0 2,2
heraf industrivarer 357 7,5 4,5 3,2 3,1 3,2

Tjenesteeksport 312 17,6 2,3 2,0 3,9 3,6
Efterspørgsel i alt 2.447 6,8 2,3 2,1 2,2 1,9
Import i alt 804 14,4 4,2 2,9 3,8 4,1

Vareimport 533 13,2 4,3 3,1 3,8 4,4
heraf industrivarer 404 15,2 5,3 3,5 4,3 5,1

Tjenesteimport 271 16,6 4,0 2,4 3,9 3,5
Bruttonationalprodukt 1.642 3,5 1,5 1,6 1,4 0,9
Bruttoværditilvækst 1.390 3,5 1,3 1,7 1,4 0,7

heraf private byerhverv 833 4,8 2,1 2,4 1,8 0,8

Mængdestigning

----------------  Pct.  ---------------

Årets
priser
2006

Mia. kr.
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Tabel I.1 Hovedtal i konjunkturvurderingen, fortsat 
 

2006 2007 2008 2009 2010

Forbrugerpriser 2,1 1,9 2,4 2,6 2,1
Eksportpriser 2,3 0,6 1,9 1,7 1,2
Importpriser 2,9 1,3 1,2 0,8 0,6
Timelønomkostninger 3,1 4,3 4,8 5,0 4,5
Kontantpris på boliger 21,1 2,7 1,4 1,9 0,5

Arbejdsstyrke 21 30 -12 -7 -10
Privat beskæftigelse 56 58 -5 -12 -22
Offentlig beskæftigelse -2 1 2 1 1

Ledighed 124 95 86 90 101

Betalingsbalance 40 21 17 12 -1
Offentlig saldo 76 68 60 56 48
Tilgodehavende i udlandet -34 -13 4 16 15
Offentlig bruttogæld 494 427 367 311 263

Realvækst i aftagerlande 3,7 3,3 2,8 2,7 2,6
Vækst i udlandets timelønomkostninger 2,4 2,4 2,9 2,8 2,8
Ændring i den effektive kronekurs 0,1 1,8 0,9 0,0 0,0
10-årig obligationsrente 3,8 4,3 4,6 4,9 4,9
Timeproduktivitet i private byerhverv 1,0 -0,8 2,1 2,0 1,9

----------------  Pct.  ----------------

----------------  Pct.  ----------------

------  Ændring i 1.000 pers.  ------

----------  1.000 personer  ----------

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

 
 

Anm.: Mængdestigninger er angivet i kædeindeks. Mængdestigning i “Lagerændringer” angiver 
vækstbidraget til BNP. Udviklingen i forbrugerpriserne er udtrykt ved væksten i deflatoren for 
det private forbrug. Det er antaget, at ændringen i den offentlige bruttogæld i fremskrivnings-
perioden er lig den offentlige sektors saldo ekskl. sociale kasser og fonde, og at ændringen i
udlandsgælden er lig saldoen på betalingsbalancen. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank, Bureau of Labour Statistics, 
EcoWin og egne beregninger. 
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Væksten i det private forbrug har været lav de seneste 
kvartaler, men forskellige indikatorer peger på en tiltagende 
vækst. De kommende år ventes en fortsat høj beskæftigelse 
og en betydelig reallønsfremgang som følge af høje lønstig-
ninger og indkomstskattelettelser. Dette sikrer en fortsat 
relativt høj vækst i det private forbrug. Samtidig understøt-
tes det private forbrug af store private formuer, herunder 
boligformuen, der er steget kraftigt som følge af de seneste 
års boligprisstigning. På den baggrund skønnes det private 
forbrug at stige 2¼-2½ pct. om året i perioden 2007-10. 
Boliginvesteringerne forventes at falde moderat, efterhån-
den som boligpriserne stabiliseres. Erhvervsinvesteringerne 
har været kraftigt stigende, men efterhånden som væksten 
dæmpes, ventes også en gradvis udfladning af investerin-
gernes andel af BNP. De førstkommende år skønnes væk-
sten på de danske eksportmarkeder trods afdæmpningen af 
den amerikanske økonomi at være højere end den trend-
mæssige vækst, da der er positive vækstudsigter i vore 
nabolande. Dette bidrager til en fortsat solid eksportvækst, 
trods tiltagende lønstigninger i Danmark og dermed forrin-
get konkurrenceevne og tab af markedsandele. Samlet set er 
der udsigt til en bredt funderet efterspørgselsvækst på 2-2¼ 
pct. om året. 
 
De kommende år giver efterspørgslen et vedholdende pres 
på arbejdsmarkedet, og det forudsættes, at importen fortsat 
vil fungere som “ventil” for at tilfredsstille en betydelig del 
af efterspørgslen. Importkvoten ventes således de kommen-
de år at stige lidt hurtigere end i en normal konjunktursitua-
tion. Vareimporten som andel af realt BNP stiger således 
med ca. 1 pct.point årligt i hele prognoseperioden. Samtidig 
ventes de danske eksportpriser at stige langt mere end 
importpriserne. Nettoeffekten af disse tendenser er, at det 
nuværende overskud på betalingsbalancen vendes til et 
underskud om nogle år, jf. figur I.4. 
 
 

Bredt funderet 
efterspørgselsvækst 

Stigende 
importkvote og 
underskud på 
betalingsbalancen 
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Figur I.4 Betalingsbalance og offentlig saldo 
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Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 
egne beregninger. 

 
 
Set i lyset af den fortsat lave ledighed ventes tiltagende 
lønstigninger de kommende år – op til 5 pct. om året, hvil-
ket er markant højere end vore nærmeste samhandelslande. 
Importpriserne stiger fortsat kun beskedent, hvorfor inflati-
onen skønnes at kunne holdes på 2-2½ pct. trods de høje 
lønstigninger. Olieprisen er dog steget kraftigt igennem året 
og er aktuelt over 90 dollar pr. tønde. Imidlertid er dollaren 
faldet i værdi, hvorfor stigningen i danske kroner er mindre 
kraftig. 
 
Der er lagt op til en klart ekspansiv finanspolitik de kom-
mende år, dels med høj vækst i det offentlige forbrug, dels 
skattelettelser. De seneste års meget store offentlige over-
skud ventes gradvis at blive reduceret, efterhånden som 
beskæftigelsen falder, og den offentlige saldo skønnes at 
være omtrent nul i 2015, jf. figur I.4. 
 
I prognosen lægges som nævnt op til en jævn og gradvis 
tilpasning fra de seneste års meget høje vækst – der har ført 
til et stort positivt output-gap og en ledighed under det 
strukturelle niveau – til en mere normal konjunktursituation. 
Imidlertid er der flere risici for, at tilpasningen til en normal 
konjunktursituation kan blive væsentlig hårdere end det her 
forventede.  

Høje lønstigninger 

Ekspansiv 
finanspolitik 

Usikkerhed  
om prognosen:  
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Der er først og fremmest en fare for, at det pressede ar-
bejdsmarked vil udløse lønstigninger, der er over de her 
skønnede, hvorved konkurrenceevnen forringes yderligere. 
Hvis en sådan situation opstår, er der en risiko for, at også 
forventningerne til fremtidige lønstigninger vil øges mere 
vedvarende. Dette vil i givet fald med stor sandsynlighed 
kræve adskillige år med høj ledighed, før konkurrenceevnen 
kan genoprettes. 
 
Et andet risikoscenario er, at der kommer en brat nedgang i 
økonomien som følge af et alvorligt tilbageslag i den inter-
nationale økonomi, f.eks. udløst af udviklingen på det 
amerikanske boligmarked og de finansielle markeder. Dette 
kan endvidere være en udløsende faktor for prisfald på det 
danske boligmarked. Hvis denne situation opstår, må der 
imødeses en væsentlig hurtigere stigning i ledigheden, end 
der er lagt op til i prognosen.  
 
Væksten i økonomien kan også blive lavere end forventet, 
selvom der ikke indtræffer en hård landing. I prognosen er 
der således en relativt optimistisk antagelse om produktivi-
tetsudviklingen de kommende år – efter faldet i produktivi-
teten i år. Hvis dette ikke viser sig at holde stik, bliver 
væksten i økonomien alt andet lige endnu lavere end ventet. 
 
Væksten kan selvsagt også blive højere end forventet. 
Generelt er der stor usikkerhed forbundet med fastlæggelsen 
af strukturelle niveauer for f.eks. arbejdsudbud eller ledig-
hed – og dermed for den potentielle produktion. Set i lyset 
af den meget kraftige stigning i arbejdsstyrken de seneste år 
kan det ikke afvises, at den strukturelle arbejdsstyrke kan 
udvikle sig mere positivt, end det er vurderet i prognosen. 
Hvis arbejdsstyrken udvikler sig mere positivt end forven-
tet, eller ledigheden faktisk kan falde mere end antaget, vil 
den økonomiske vækst kunne blive højere. 
 
I afsnit I.8 ses nærmere på alternative scenarier for udvik-
lingen de kommende år, herunder de mulige konsekvenser 
af en opstramning af finanspolitikken på kort sigt, dels i 
forhold til nærværende konjunkturvurdering, dels i en 
situation, hvor der opstår et midlertidigt tilbageslag i den 
internationale økonomi. 

Højere 
lønstigninger, … 

… midlertidigt 
tilbageslag, … 

… lavere 
produktivitets-
vækst … 

… eller højere 
strukturel 
arbejdsstyrke 

Alternative 
scenarier 
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Ændringer i konjunkturvurderingen 
 
Konjunkturvurderingen er baseret på De Økonomiske Råds 
Sekretariats makroøkonometriske model SMEC og de 
senest tilgængelige statistiske oplysninger. Nationalregn-
skabet foreligger frem til 2. kvartal 2007, mens flere indika-
torer rækker ind i andet halvår. Skønnene for indeværende 
år er i høj grad bestemt af udviklingen igennem 2006 og 
første halvdel af 2007. Hovedårsagen til de ændrede skøn 
for 2007 fra forårsprognosen til indeværende prognose er 
dels revision af tallene for 2006, dels fremkomsten af tal for 
første halvår af 2007. Desuden er der på enkelte områder 
foretaget en ændring i vurderingen. 
 
Overordnet set er der tale om en nedjustering af efterspørg-
selsvæksten, især på eksportsiden, jf. tabel I.2. Samtidig er 
ledigheden imidlertid faldet langt mere end forventet i 
foråret, hvilket giver anledning til en nedjustering af skøn-
net over ledigheden og en opjustering af lønskønnene. 
 
Skønnet for den samlede indenlandske efterspørgsel er stort 
set uændret i år, mens der er foretaget en lille nedjustering 
de kommende år. Den stort set uændrede efterspørgsel 
dækker dog over en vis ændring i sammensætningen. Inve-
steringsvæksten er således nedjusteret, hvilket i år især 
skyldes lavere offentlige investeringer og de kommende år 
lavere boliginvesteringer. Også væksten i det private for-
brug er nedjusteret lidt i år. Nedjusteringen er især sket som 
følge af lav vækst det første halvår. Omvendt er væksten i 
det offentlige forbrug opjusteret både i år og næste år. 
 
Der er foretaget en betydelig nedjustering af eksportvæksten 
i indeværende år såvel som de kommende år. Dette er 
tilfældet både for varer og tjenester. Nedjusteringen er sket 
til trods for, at væksten på de danske eksportmarkeder er 
opjusteret lidt både i år og næste år, hvilket især skyldes 
mere positive vækstudsigter for Tyskland. Når eksporten 
alligevel er nedjusteret, skyldes det dels et større forventet 
tab af markedsandele, dels en nedjustering af Nordsø-
produktionen i år og dermed lavere energieksport. Nedjuste-
ringen af efterspørgselsvæksten implicerer, at også import-

Lavere 
efterspørgselsvækst 
men højere 
lønstigninger 

Omtrent uændret 
indenlandsk 
efterspørgselsvækst 

Nedjustering af 
eksport- og 
importvæksten  
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væksten er nedjusteret. Samlet set er der nu udsigt til en lidt 
dårligere udvikling på betalingsbalancen. 
 
Beskæftigelsen er som følge af udviklingen det første halvår 
opjusteret med ca. 25.000 personer. Dette er sammensat af 
en øget tilgang til arbejdsstyrken på ca. 15.000 personer og 
et yderligere fald i ledigheden på ca. 10.000 personer. Dette 
vurderes hovedsageligt at være konjunkturelle ændringer. 
Beskæftigelsen falder som konsekvens heraf noget kraftige-
re de kommende år, mens niveauet for beskæftigelsen på 
længere sigt er stort set som i forårsprognosen. 
 
Beskæftigelsesstigningen i år har været større end stignin-
gen i produktionen, hvorfor produktiviteten faktisk falder i 
år. I forhold til forårsprognosen antages det, at produktivi-
tetsvæksten vil være væsentligt højere de kommende år for 
derved at genoprette produktivitetsniveauet. Samlet set er 
der er kun små ændringer i BNP-væksten for 2007-08 set 
under ét. 
 
Som følge af den lavere ledighed er skønnet for lønstig-
ningstakten opjusteret de kommende år. Dette giver sig dog 
kun udslag i en mindre opjustering af den generelle inflati-
on, da skønnet for importpriserne samtidig er nedjusteret. 
Både rente og oliepris er lidt højere end det forudsatte i 
forårsprognosen, hvilket alt andet lige er med til at dæmpe 
efterspørgslen og løfte inflationstakten. 
 
Opjusteringen af væksten i det offentlige forbrug kombine-
ret med de vedtagne skattelettelser gør, at der er udsigt til en 
mere ekspansiv finanspolitik end forudsat i forårsprogno-
sen. Dette øger isoleret set den indenlandske efterspørgsel 
og dermed presset på arbejdsmarkedet. De første år er 
overskuddet på de offentlige finanser alligevel omtrent 
uændret i forhold til forårsprognosen, hvilket hænger sam-
men med, at beskæftigelsen er højere. 
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i 2007 

Fald i 
produktiviteten i år 

Højere 
lønstigninger 

Mere ekspansiv 
finanspolitik 
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Tabel I.2 Skøn for dansk økonomi, forår og efterår 2007 
 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Privat forbrug            1,8 2,4 2,5 - 2,2 2,6 2,5 2,2
Offentligt forbrug        1,5 1,1 1,1 - 1,8 1,7 1,0 1,0
Offentlige investeringer  -4,0 2,0 2,0 - -12,0 5,0 8,0 1,8
Boliginvesteringer        7,1 1,9 2,6 - 8,9 -2,7 -1,1 -0,9
Erhvervsinvesteringer     5,3 3,1 3,3 - 4,9 3,0 2,5 1,8
Lagerændringer            0,0 0,1 0,0 - -0,2 0,0 0,0 0,0
Indl. efterspørgsel i alt 2,4 2,1 2,2 - 2,4 2,0 1,9 1,6
Vareeksport               4,7 3,6 3,4 - 2,3 2,1 2,0 2,2
Tjenesteeksport           9,1 3,9 3,3 - 2,3 2,0 3,9 3,6
Efterspørgsel i alt       3,7 2,6 2,7 - 2,4 2,0 2,2 1,9
Vareimport                7,6 5,6 6,1 - 4,3 3,1 3,8 4,4
Tjenesteimport            8,1 4,4 3,0 - 4,0 2,4 3,9 3,5
Bruttonationalprodukt     1,8 1,4 1,4 - 1,5 1,6 1,4 0,9
BVT i private byerhverv   1,7 1,6 1,8 - 2,1 2,4 1,8 0,8
                          
Arbejdsstyrke             17 -1 -2 - 30 -12 -7 -10
Privat beskæftigelse      34 -6 -6 - 58 -5 -12 -22
Offentlig beskæftigelse   1 1 1 - 1 2 1 1
                          
Ledighed                  106 110 114 - 95 86 90 101
                          
Forbrugerpriser           2,0 2,0 2,2 - 1,9 2,4 2,6 2,1
Eksportpriser             0,7 1,3 1,4 - 0,6 1,9 1,7 1,2
Importpriser              0,3 1,0 1,2 - 1,3 1,2 0,8 0,6
Timelønomkostninger       4,3 4,5 4,5 - 4,3 4,8 5,0 4,5
Realvækst i aftagerlande  2,9 2,7 2,6 - 3,3 2,8 2,7 2,6
10-årig obligationsrente    4,0 4,4 4,8 - 4,3 4,6 4,9 4,9
Timeprod. i priv. byerhv. 0,0 1,4 1,4 - -0,8 2,1 2,0 1,9
                          
Betalingsbalance          30 23 10 - 21 17 12 -1
Offentlig saldo           66 59 56 - 68 60 56 48

Forår 2007 Efterår 2007

  -------------------------  1.000 personer  ------------------------

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

  --------------------  Mængdestigning i pct.  --------------------

  ------------------  Ændring i 1.000 personer  ------------------

   -------------------------------  Pct.  --------------------------------

 
 

Anm.: “Lagerændringer” angiver vækstbidraget til BNP. Forbrugerpriserne angiver væksten i deflato-
ren for det private forbrug. 
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I.2 International baggrund 
 
Væksten i verdensøkonomien er fortsat høj, men dæmpes af 
den amerikanske økonomi, der grundet afmatningen på 
boligmarkedet i 2007 og 2008 forventes at have vækstrater 
et stykke under trendvæksten. I euroområdet har væksten 
været relativt høj, og også i 2007 skønnes væksten at ligge 
over trendvækstraten på ca. 2 pct. I de kommende år ventes 
væksten gradvis at aftage ned imod 2 pct., jf. tabel I.3. I 
Japan ser det ud til, at opsvinget fortsætter, og at det negati-
ve output-gap, der opstod i kølvandet på den finansielle 
krise i slutningen af 1990’erne, endelig lukkes. Den kinesi-
ske økonomi vokser fortsat i et meget højt tempo, og vækst-
raten ser ud til at blive over 10 pct. for femte år i træk, 
hvilket ventes at gøre Kina til det land, der bidrager mest til 
den globale vækst. 
 
Usikkerheden på vækstskønnene er større end normalt, og 
risikoen vurderes at være mere negativ end positiv. Det 
skyldes hovedsageligt uroen på de finansielle markeder, der 
blev udløst af stigende tab på de såkaldte subprime-
realkreditlån på det amerikanske boligmarked. Der er på 
nuværende tidspunkt stor usikkerhed om, hvordan uroen på 
de finansielle markeder vil påvirke realøkonomien. Det er 
dog ikke kun afmatningen på det amerikanske boligmarked 
og den finansielle uro, som vækker bekymring. Også de 
globale ubalancer i form af betydelige betalingsbalance-
overskud og -underskud udgør et risikomoment for den 
globale vækst, da det øger sandsynligheden for en brat 
tilpasning af valutakurserne. De stigende råvarepriser, 
herunder priserne på fødevarer og olie, medfører et øget 
inflationært pres, der kan vanskeliggøre centralbankernes 
mulighed for at understøtte den økonomiske aktivitet, hvis 
den globale vækst udvikler sig mere negativt end ventet.  
 
 

Stadig høj vækst i 
verdensøkonomien 

Øget usikkerhed 
om væksten 
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Tabel I.3 Hovedtræk i international konjunkturvurdering 
 

2007 2008 2009 2010

Realvækst
USA 2,1 2,0 2,6 2,8
Euroland 2,6 2,3 2,1 1,9
DK's aftagerlandea) 3,3 2,8 2,7 2,6

Inflation
USA 2,7 2,4 2,0 2,0
Euroland 2,0 2,3 2,1 2,0

Lønomkostninger
USA 3,3 3,6 3,6 3,6
Tyskland 1,6 2,4 2,5 2,5

Pengepolitiske renter
USA 5,10 4,25 4,00 4,00
Euroland 3,84 4,25 4,25 4,00

Lange renter
USA 4,60 4,70 4,75 4,75
Tyskland 4,25 4,50 4,75 4,75

Oliepris, Brent 72 80 78 76

Dollar/euro-kurs 1,37 1,44 1,44 1,44

 -------------- Pct. --------------

 ------- Dollar pr. tønde -------

 -------- Dollar pr. euro --------

 
 

a) I bilagstabel I.1 er BNP-væksten i de enkelte lande angivet. 
Anm.: Inflationen angiver stigningstakten i forbrugerprisindekset. 

Lønudviklingen angiver stigningstakten for timelønsomkostnin-
gerne i industrien. Renterne er gennemsnitlige årlige renter. De 
lange renter er renten på 10-årige statsobligationer. 

Kilde: EcoWin og egne skøn. 
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Olieprisen har været stigende i løbet af i år. Siden begyndel-
sen af september har olieprisen været over 75 dollar pr. 
tønde, og i begyndelsen af november måned var den steget 
til ca. 90 dollar, jf. figur I.5. Olieprisen har i flere år været 
stærkt svingende under indtryk af usikkerhed i Mellemøsten 
og Afrika, og generelt har den høje vækst i verdensøkono-
mien presset prisen opad. Flere faktorer kan ventes at påvir-
ke olieprisen, såsom den fortsat ustabile situation i Mellem-
østen, EU's overvejelser om overgang til alternative energi-
former og en periode med lav vækst i USA. Faktorerne 
trækker i hver sin retning, og nettovirkningen er svær at 
forudsige. Under antagelse af stort set uændret oliepris 
resten af året bliver olieprisen i 2007 ca. 72 dollar pr. tønde, 
og det antages, at olieprisen forbliver høj de kommende år. 
Konkret antages olieprisen at blive 80 dollar i gennemsnit i 
2008, for derefter at falde gradvis ned imod det niveau, der 
af IEA anses som det langsigtede olieprisniveau. Da dolla-
ren er svækket betydeligt, er prisstigningen målt i kroner 
mindre. 
 
 
Figur I.5 Nominel oliepris 
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Anm.: Figuren viser prisen på brent-olie. Seneste observation er primo 
november 2007. 

Kilde: EcoWin. 

 
 

Stigende oliepris 



 41 

De seneste års forholdsvis høje oliepris samt et politisk 
ønske om at begrænse CO2-udslippet ved øget brug af bio- 
brændstof har øget efterspørgslen efter ethanol, der bl.a. kan 
fremstilles af sukkerrør, majs og hvede. Den stigende efter-
spørgsel efter fødevarer, mindre fødevarelagre samt et 
lavere høstudbytte i år forårsaget af dårligt vejr har medført 
betydelige prisstigninger på bl.a. majs, sojabønner og hve-
de. De stigende fødevarepriser lægger et opadgående pres 
på inflationen især i udviklingslande, hvor fødevarer udgør 
en betragtelig del af det private forbrug og dermed har en 
anseelig vægt i forbrugerprisindekset. 
 
Afdæmpningen af væksten i den amerikanske økonomi har 
fået kerneinflationen (forbrugerprisindekset ekskl. energi og 
fødevarer) i USA til at falde til godt 2 pct., efter at den for et 
års tid siden var oppe omkring 3 pct., jf. figur I.6. De sti-
gende energi- og fødevarepriser har imidlertid gjort, at den 
samlede inflation i USA ikke er faldet tilsvarende, og den 
faktiske inflation steg i september til 2¾ pct. De stigende 
oliepriser peger i retning af yderligere opgang i inflationen i 
de kommende måneder. I euroområdet har de relativt gode 
konjunkturer trukket kerneinflationen opad, mens den 
faktiske inflation indtil for nylig har været overraskende 
upåvirket af dette såvel som af de stigende priser på fødeva-
rer og olie. I oktober måned steg inflationen i euroområdet 
målt ved stigningen i det harmoniserede forbrugerprisindeks 
imidlertid til 2,6 pct., hvilket er den højeste prisstigningstakt 
siden 2001. Hvis de højere prisstigninger slår igennem i 
form af øgede lønkrav, vil den højere faktiske inflation 
resultere i en stigning i den underliggende kerneinflation. 
Da væksten i euroområdet skønnes at være tæt på trendvæk-
sten i 2008, vurderes det dog, at der er begrænset risiko for, 
at kerneinflationen stiger markant.  
 
 

Betydelige 
prisstigninger på 
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Udsigt til lidt 
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Figur I.6 Inflation og kerneinflation 
 USA Euroland 
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Anm: Seneste observationer er september 2007 for USA og oktober 2007 for Euroland. Inflationen er
målt ved forbrugerprisindekset i såvel USA som Euroland. For Euroland vises her Eurostats
harmoniserede forbrugerprisindeks. Kerneinflationen er stigningen i forbrugerprisindekset 
ekskl. energi og fødevarer. 

Kilde: EcoWin. 
 

 
 
Da USA og euroområdet befinder sig på forskellige stadier i 
konjunkturcyklen, er der forskel på pengepolitikken i de to 
områder, jf. figur I.7. Afmatningen i den amerikanske 
økonomi ventes at medføre flere rentesænkninger og der-
med en normalisering af pengepolitikken. Der er dog risiko 
for, at inflationen bliver kraftigere end ventet på grund af de 
stigende råvarepriser samt den svagere dollar. Dermed er 
usikkerheden om den amerikanske rente øget. I euroområdet 
ventes centralbanken kun at foretage begrænsede rentefor-
højelser de kommende år. Det inflationære pres er moderat 
stigende grundet den faldende ledighed samt stigende 
råvarepriser, mens kreditkrisens betydning for vækstudsig-
terne på nuværende tidspunkt er uklar. 
 
Den seneste tid har der været betydelig uro på de finansielle 
markeder, hvilket er udløst af stigende tab på amerikanske 
subprime-realkreditlån, jf. boks I.1. Uroen har påvirket 
renten på statsobligationer, da de fungerer som en “sikker 
havn”, når der er usikkerhed på de finansielle markeder. 
Renten på de 10-årige statsobligationer i Tyskland og USA 
er derfor faldet, siden uroen satte ind i august. Stigningen i 
de korte renter i euroområdet ventes dog at slå igennem på 
de lange renter i euroområdet. Det antages, at den lange 

Faldende kort rente 
i USA og stigende i 
euroområdet 

På længere sigt ens 
lange renter  
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amerikanske rente vil være omtrent uændret på trods af de 
forventede pengepolitiske lempelser. Det indebærer, at 
rentespændet mellem den lange rente i Tyskland og den 
lange rente i USA indsnævres i prognoseperioden, i takt 
med at rentestrukturen normaliseres. I slutningen af progno-
seperioden antages de lange renter i såvel USA som Europa 
at ligge i nærheden af 4¾ pct. 
 
Dollaren er faldet i værdi fra 1,32 doller pr. euro ved årets 
begyndelse til 1,44 dollar pr. euro i begyndelsen af novem-
ber. Rent beregningsteknisk antages det, at dollarkursen 
forbliver på det aktuelle niveau i prognoseperioden, hvilket 
giver en kurs på 1,37 dollar pr. euro i år og 1,44 dollar pr. 
euro fra 2008. 
 
 

Figur I.7a Pengepolitiske renter 
i USA og Euroland 

 Figur I.7b Lange renter i USA  
og Tyskland 
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Anm.: Den lange rente angiver renter på 10-årige statsobligationer. Seneste observation er primo 
november 2007. 

Kilde: EcoWin. 
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Boks I.1 Det amerikanske boligmarked og kreditkrisen 
 

Hen over sommeren opstod der betydelig uro på de finansielle markeder grundet 
stigende tab på de såkaldte subprime-lån. I det amerikanske realkreditsystem er en 
personlig kreditvurdering nødvendig for at kunne få bevilliget et lån, og kredit-
vurderingen har stor betydning for den rente, der skal betales på et lån. Subprime-
lån gives til låntagere på det amerikanske boligmarked, der ikke skønnes kredit-
værdige til prime-realkreditlån. De gives ofte til personer med en dårlig kredit-
historie eller en dårlig kreditscore. En dårlig kreditscore kan udløses af en høj 
ydelse i forhold til indkomsten eller en høj belåningsprocent.  
 
Udbredelsen af subprime-lån er steget gennem de seneste år, og de udgjorde ved 
udgangen af 2006 15 pct. af de udestående boliglån.a Den stigende udbredelse af 
subprime-lån skyldes de stigende boligpriser og det relativt lave renteniveau, der 
har betydet både en stigende efterspørgsel efter lånene samt øget interessen for at 
yde dem. Det solide boligmarked har medvirket til, at kreditstandarderne for lån-
tagerne er blevet svækket, lånegrænserne forhøjet og kreditrisikoen øget.  
 
En rentestigning medfører generelt lavere huspriser og dermed øget risiko for, at 
husejere bliver teknisk insolvente. Særligt for subprime-boliglån gør det sig gæl-
dende, at en stor del af de nytegnede lån har været variabelt forrentede.b Endvide-
re er ydelsen blevet reduceret ved introduktionen af lån, hvor ydelsen i de første 
to år afspejler en ekstra lav rente. I takt med at lånene skal fornyes, stiger renten 
og dermed ydelsen. Dette har gjort subprime-markedet særligt sårbart over for 
rentestigninger samt overfor en afmatning på boligmarkedet, da låntagerne er 
eksponeret og kun i mindre grad kan afhjælpe betalingsproblemer ved tillægsbe-
låning i boligen eller salg af boligen. 
  
Problemerne med misligholdelse af subprime-boliglån er størst for de variabelt 
forrentede lån, der udgør omkring halvdelen af subprime-boliglånene. I de seneste 
måneder er andelen af misligholdte variabelt forrentede subprime-boliglån steget 
til omkring 17 pct., mens andelen af misligholdte prime-boliglån kun i mindre 
omfang er steget og ligger på omkring 3 pct. Da de variabelt forrentede subprime-
lån med lav introduktionsydelse kun har eksisteret det seneste par år, overgår 
mange af disse lån inden for det næste halve år fra den særligt lave introduktions-
rente til de almindelige variable subprime-renter. Det vil sandsynligvis betyde en 
yderligere stigning i antallet af misligholdte lån med flere tvangsauktioner til 
følge. 
 
a) Jf. Danmarks Nationalbank: Kvartalsoversigt 3. kvartal 2007. 
b) Jf. Danmarks Nationalbank: Kvartalsoversigt 2. kvartal 2007.  
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Boks I.1 Det amerikanske boligmarked og kreditkrisen, fortsat 
 

Udbuddet af boliger til salg på det allerede afmattede amerikanske boligmarked 
ventes derfor at stige i de kommende måneder. En gradvis stramning af kreditvilkå-
rene for subprime-realkreditlån kan betyde et markant fald i efterspørgslen på bo-
ligmarkedet. Dette kan få betydning for den øvrige økonomi gennem endnu lavere 
boliginvesteringer samt gennem det private forbrug, der påvirkes negativt af fal-
dende boligpriser og den deraf følgende lavere formue. Endvidere kan den øgede 
økonomiske usikkerhed give sig udslag i tilbageholdenhed med hensyn til er-
hvervsinvesteringer samt i det private forbrug. 
  
Omkring halvdelen af subprime-boliglånene er finansieret ved udstedelse af værdi-
papirer. Værdipapirfinansieringen af subprime-boliglån har betydet, at risikoen for 
tab er blevet spredt ud over mange forskellige typer af investorer. Det har skabt 
nervøsitet i pengemarkederne om, hvem der er eksponeret over for mulige tab. 
Deltagerne på pengemarkederne har derfor været tilbageholdende med at låne ud til 
andre finansielle institutioner, især lån med længere løbetid, for at kunne sikre egen 
likviditet. Dette har ført til stigende renter på interbankmarkedet, hvor pengemar-
kedsrenterne er steget i forhold til de pengepolitiske renter, jf. figur A. Tabene på 
subprime-boliglånene har endvidere betydet store prisudsving på de finansielle 
markeder. Kurserne på værdipapirer, relateret direkte til subprime-markedet, er 
faldet betydeligt. Andre værdipapirer er også påvirket af uroen. Det gør sig bl.a. 
gældende for aktier og gældsbeviser udstedt af finansielle institutioner, som kunne 
tænkes at have tab fra subprime-markedet, eller som udsættes for likviditetspres i 
forbindelse med den finansielle uro.  
 
                          Figur A    3-måneders rentespænd i USA, 2007 
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Anm.: Rentespændet er beregnet som forskellen mellem 3-
måneders pengemarkedsrente og den pengepolitiske 
rente. Seneste observation er primo november 2007. 

Kilde:  EcoWin. 
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USA 
 
De seneste år har væksten i USA været kraftig, hvilket har 
resulteret i en faldende ledighed og et positivt output-gap. I 
2006 var væksten på årsniveau næsten 3 pct., men med en 
aftagende profil igennem året. I de seneste par kvartaler har 
væksten været relativt høj, men situationen på det ameri-
kanske boligmarked peger på en lav vækst den nærmeste 
fremtid. I såvel 2007 som 2008 skønnes væksten at blive 
omkring 2 pct., hvilket er et godt stykke under den potenti-
elle vækstrate, der af OECD vurderes at være omkring 2,9 
pct. 
 
De reducerede vækstudsigter skal især ses i lyset af afmat-
ningen på boligmarkedet, hvor udbuddet af huse til salg er 
steget, hvilket har medført stagnerende huspriser samt et 
betydeligt fald i boliginvesteringerne, jf. figur I.8. De 
strammede kreditvilkår i kølvandet på den finansielle uro 
samt det relativt høje renteniveau medfører et fortsat pres 
nedad på huspriserne. Opbremsningen i byggeriet må for-
ventes at fortsætte ind i 2008 og trække væksten ned. 
 
 

Figur I.8a Byggetilladelser  Figur I.8b Amerikanske boligpriser 
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Anm.: Der er to relevante kilder for udviklingen i de amerikanske boligpriser, begge baseret på
belåning af boliger. OFHEO (Office of Federal Housing Enterprise Oversight) ekskluderer 
jumbo-lån, der er lån større end 417.000 dollar, og har en begrænset dækning af subprime-lån. 
Det andet er S&P Case-Shiller indekset, der inkluderer jumbo-lån og handler finansieret med 
subprime-lån, men har en begrænset geografisk dækning. Seneste observation er september
2007 og andet kvartal 2007 for henholdsvis byggetilladelser og boligpriser. 

Kilde: EcoWin. 
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Væksten i USA har de seneste år hovedsageligt været 
trukket af det private forbrug. Betydelige prisstigninger på 
boligmarkedet siden årtusindskriftet har medført stigende 
friværdier, som sammen med stigende aktiekurser har 
stimuleret det private forbrug. Udviklingen i forbruget har 
de seneste år givet et vækstbidrag på over 2¼ pct.point. 
Afmatningen på boligmarkedet betyder derfor, at en vigtig 
stimulans til det private forbrug bortfalder. En fortsat sti-
gende beskæftigelse, en lav ledighed samt stigende realind-
komster forventes at holde hånden under det private for-
brug, mens den strammere kreditgivning samt den øgede 
usikkerhed om udviklingen på boligmarkedet alt andet lige 
vil trække nedad i forbrugsvæksten.  
 
Den svækkede dollar styrker eksporten, der også understøt-
tes af en overordnet set høj vækst i verdensøkonomien. 
Opstramningen af kreditbetingelserne og den forøgede 
usikkerhed ventes at påvirke investeringsomfanget negativt, 
mens den høje kapacitetsudnyttelse i industrien trækker 
investeringerne op. 
 
Afmatningen har endnu ikke vist sig på arbejdsmarkedet, 
hvor beskæftigelsen fortsat er stigende, om end stignings-
takten er aftagende. Ledigheden, der har været svagt stigen-
de de seneste par måneder, befinder sig tæt på det struktu-
relle niveau. Den forholdsvis lave arbejdsløshed har givet 
sig udslag i relativt høje lønstigninger. Trods dette har 
kerneinflationen været svagt aftagende i løbet af året. 
 
Det officielle mål med den amerikanske pengepolitik er at 
fremme en høj beskæftigelse, stabile priser og et moderat 
langsigtet renteniveau. Uroen på de finansielle markeder fik 
den amerikanske centralbank (Fed) til at sænke den tonean-
givende rente med ½ pct.point i september og med yderlige-
re ¼ pct.point i oktober, således at renten aktuelt er 4,5 pct. 
Centralbanken begrundede nedsættelsen med, at de op-
strammede kreditbetingelser potentielt kan forstærke ned-
gangen på boligmarkedet og dæmpe væksten i økonomien. 
Formålet med rentenedsættelsen var således at komme 
nogle af de negative effekter fra uroen på de finansielle 
markeder i forkøbet. Den pengepolitiske rente skønnes at 

Væksten i det 
private forbrug 
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blive nedsat to gange inden udgangen af 2008, således at 
den amerikanske pengepolitiske rente kommer ned på 4 pct. 
 
Det amerikanske betalingsbalanceunderskud, der de seneste 
ti år har været betydeligt, udgør aktuelt mere end 5 pct. af 
BNP. Dollaren er siden udgangen af 2005 deprecieret mere 
end 15 pct. over for euroen, og den reale handelsvægtede 
valutakurs er i samme periode faldet med omkring 9 pct. 
Krugman (2006) har vurderet, at den reale dollarkurs bør 
falde omtrent 30 pct. i forhold til 2. kvartal 2006 for at sikre 
en holdbar udvikling i handlen mellem USA og dets sam-
handelspartnere, jf. Dansk Økonomi, efterår 2006.1  

 
Den amerikanske vækst skønnes på denne baggrund i de 
kommende år at blive lavere end trendvækstraten, hvilket 
betyder, at output-gap lukkes, og at det inflationære pres 
aftager. 
 
Euroområdet 
 
Der var høj økonomisk vækst i euroområdet i 2006, hvor 
BNP steg med 2,9 pct. Stort set alle lande udviste vækst-
fremgang i forhold til året før, men det var især fremgang i 
Tyskland og Italien, hvor væksten i begge lande i en årræk-
ke har været meget svag, der trak op. I 2007 ventes generelt 
lidt lavere vækstrater, og vækstudsigterne for 2008 er yder-
ligere lidt mere afdæmpede. Væksten ventes dog at forblive 
lidt over eller på trendvækstraten på knap 2 pct. 
 
Den høje vækst i euroområdet har betydet, at arbejdsløs-
heden er faldet, og i 2007 forventes den at komme under det 
strukturelle niveau, jf. figur I.9. Det private forbrug ventes 
at blive stimuleret af den stigende beskæftigelse og den lave 
ledighed, og den høje kapacitetsudnyttelse forventes at 
resultere i positive vækstbidrag fra investeringerne, selvom 
den finansielle uro og deraf følgende stramning af kredit-
givningen til virksomheder trækker i modsat retning. Ned-
sættelsen af den ledende rentesats i USA har bidraget til en 

 
1)   Krugman, P. (2006): Will There be a Dollar Crisis? Paper pre-

pared for the Economic Policy Panel Meeting in October 2006. 
Manuscript, September. 
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fortsat svækkelse af dollaren og dermed en svækkelse af 
den europæiske konkurrenceevne. Endvidere vil en lavere 
amerikansk vækst betyde en lavere efterspørgsel efter 
europæisk producerede produkter, og væksten i eksporten 
ventes derfor at falde. 
 
 
Figur I.9  Arbejdsløshed i Euroland 
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Kilde: OECD, Economic Outlook. 
 
 
Der er flere risici for de europæiske økonomier. Byggeakti-
viteten har de seneste år forøget udbuddet af boliger betyde-
ligt. De europæiske boligpriser er nu stagnerende eller 
endog faldende, jf. figur I.10. Ifølge IMF (2007) kan en 
afmatning af boligmarkederne i bl.a. Danmark, Irland og 
Spanien ligesom i USA medføre kraftige fald i boliginveste-
ringerne og dermed lavere økonomisk vækst i en periode.2 
Hvis de senere års stærke vækst i boligpriserne i flere 
europæiske lande afløses af prisfald med fald i friværdierne 
til følge, vil en vigtig stimulans til det private forbrug end-
videre bortfalde. 
 
 

 
2)   IMF: World Economic Outlook – Globalization and Inequality. 

October 2007. 
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Figur I.10 Huspriser i udvalgte lande 
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Anm.: Husprisindekset for USA er fra The Office for Federal Housing 
Enterprised Oversight, indekset for Storbritannien fra HBOS plc, 
indekset for Irland fra Permanent tsb, indekset for Danmark fra 
Danmarks Statistik, mens indekset for Spanien er fra Ministry of
Housing. 

Kilde: EcoWin og Danmarks Statistik. 

 
 
Den gunstige konjunktursituation har medvirket til, at EU-
kommissionen forventer, at budgetunderskuddet i euroom-
rådet vil være reduceret til 1,0 pct. af BNP i 2007 mod 1,6 
pct. af BNP i 2006. Af de syv lande, der havde underskud i 
2006, var det kun Italien og Portugal, hvis underskud var så 
stort, at det var i konflikt med Stabilitets- og Vækstpagten. 
Italien har i år en forventet budgetsaldo, som opfylder målet 
om, at det offentlige budgetunderskud er mindre end 3 pct. 
af BNP. Portugal, der har 2008 som frist for at få bragt sit 
underskud til under 3-pct. grænsen, har forventede budget-
underskud i både 2007 og 2008, som ligger over denne 
grænse. Det tyske budgetunderskud blev mindsket til 2,3 
pct. af BNP i 2006 efter i flere år at have overskredet græn-
sen i Stabilitets- og Vækstpagten. I 2007 ventes underskud-
det yderligere formindsket, bl.a. som følge af momsforhø-
jelsen pr. 1. januar 2007 og de gunstige konjunkturforhold. 
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Asien 
 
Den højere indenlandske efterspørgsel i Asien og den 
faldende betydning af eksporten til USA fra de asiatiske 
lande betyder, at afmatningen af den amerikanske økonomi 
ikke vil være katastrofal for den økonomiske udvikling i 
regionen, men en lavere global vækst vil selvfølgelig også 
smitte af på væksten i de asiatiske økonomier.  
 
Den kinesiske økonomi er vokset i et meget højt tempo. 
Væksten i år ser ud til at blive omtrent lige så høj som sidste 
år, selvom der er blevet indført restriktioner med det formål 
at bremse investeringsomfanget samt gennemført penge-
politiske stramninger, hvoraf den seneste fandt sted i august. 
Den økonomiske vækst, der stadigvæk er drevet af eksport 
og investeringer, skønnes dermed at blive over 10 pct. for 
femte år i træk. Inflationen, der i løbet af det seneste år er 
tiltaget, synes ikke påvirket af de pengepolitiske stramnin-
ger, idet inflationen er øget fra 1,1 pct. i december til 4,6 
pct. i september. Apprecieringen af renminbien over for 
dollaren er fortsat, og apprecieringshastigheden er en smule 
højere i 2007 end i 2006, hvor den steg knap 3 pct. i værdi 
over for dollaren.  
 
Opsvinget i den japanske økonomi ser ud til at fortsætte, og 
væksten forventes at blive ca. 2 pct. i år og de kommende 
år. Det er væksten i nettoeksporten, der på det seneste har 
trukket væksten op, mens det private forbrug og investerin-
gerne har trukket væksten ned. Antallet af nye boligbygge-
rier er faldet med over 40 pct. siden mere komplekse regler 
for tildelingen af byggetilladelser, der forøger behandlings-
tiden, trådte i kraft i juni. Det betyder et midlertidigt fald i 
boliginvesteringerne og dermed et negativt bidrag til BNP i 
de næste kvartaler. 
 
Eksporten, der stimuleres af et fald i yennens værdi og en 
generelt høj vækst i Asien, ventes at udvikle sig gunstigt 
fremover. Tankan-indekset, der er et mål for erhvervs-
tilliden, er på det højeste niveau i de seneste 15 år, hvilket 
understøtter forventningerne om, at investeringerne i de 
kommende kvartaler vil tage til.  
 

USA’s betydning 
mindsket 

Fortsat kraftig 
vækst i Kina 

Opsvinget 
fortsætter i Japan 

Fortsat vækst i 
eksport 
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Opsvinget har medført et fald i arbejdsløsheden til 4,0 pct. 
Den faldende arbejdsløshed har dog endnu ikke givet sig 
udslag i stigende lønninger, selvom arbejdsløsheden er 
omkring det strukturelle niveau på 3,9 pct. I takt med, at 
kapaciteten bliver knap, ventes lønstigningerne at tiltage, 
hvorved det private forbrug vil blive stimuleret. Trods 
deprecieringen af yennen har forbrugerpriserne i løbet af 
2007 været omtrent uændret, og da kerneinflationen bevæ-
ger sig omkring 0 pct., er der stadig risiko for deflation. 
 
 
I.3 Indenlandsk efterspørgsel 
 
Væksten i den indenlandske efterspørgsel ventes i år at 
blive knap 2½ pct. Der er således udsigt til en noget lavere 
vækst i den indenlandske efterspørgsel end set i de seneste 
tre år, hvor efterspørgselsvæksten har været over 4 pct. om 
året. Nedgangen i den indenlandske efterspørgsel skyldes 
bl.a. en afmatning af væksten i det samlede private forbrug 
som følge af et fald i bilkøbet i år. I de kommende år ventes 
væksten i det private forbrug at tiltage igen bl.a. som følge 
af de kommende skattelettelser. Væksten i den indenlandske 
efterspørgsel skønnes dog at aftage yderligere til omkring 
1¾ pct. i slutningen af prognoseperioden, hvilket primært er 
en følge af en vigende investeringsvækst, jf. figur I.11 og 
tabel I.4. 
 
I de seneste år har det private forbrug været en stærk driv-
kraft i den høje vækst i den indenlandske efterspørgsel. I år 
ventes dog en mere svag vækst i det samlede private forbrug 
på godt 2 pct. I første halvår af 2007 har der været fremgang 
i forbruget, mens et fald i bilkøb især i andet kvartal trak 
væksten i det samlede private forbrug ned. Forbrugerfor-
ventningerne er faldet siden 2006, og ligger nu på niveau 
med forbrugerforventningerne i starten af 2004, hvor op-
svinget begyndte. Stigningen i detailomsætningen er brem-
set op, men udviklingen i omsætningen de seneste måneder 
peger på en relativt høj forbrugsvækst i tredje kvartal. På 
denne baggrund ventes en stigning i forbruget på godt 2½ 
pct. i år, mens det samlede private forbrug i år vokser mere 
beskedent med ca. 2¼ pct. som følge af faldet i bilkøbet.  
 

Lave lønstigninger 
trods lav ledighed 
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Figur I.11 Bidrag til indenlandsk efterspørgsel 
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Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 
egne beregninger. 

 
 

Tabel I.4 Indenlandsk efterspørgsel opdelt på underkomponenter 
 

2006 2007 2008 2009 2010

Privat forbrug 793 3,1 2,2 2,6 2,5 2,2
Bilkøb 51 5,7 -3,7 -3,3 -1,9 -3,2
Andet forbrug 742 2,9 2,6 3,0 2,8 2,5

Offentligt forbrug 420 1,5 1,8 1,7 1,0 1,0
Offentlige investeringer 32 13,1 -12,0 5,0 8,0 1,8
Boliginvesteringer 109 12,0 8,9 -2,7 -1,1 -0,9
Erhvervsinvesteringer 230 13,5 4,9 3,0 2,5 1,8

Maskiner 170 12,5 3,4 3,5 3,0 2,2
Bygninger 60 16,8 10,0 1,4 0,9 0,5

Lagerændringer 10 0,4 -0,2 0,0 0,0 0,0
Indenlandsk efterspørgsel i alt 1.594 5,2 2,4 2,0 1,9 1,6

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

Mængdestigning

2006

Årets
priser

 
 

Anm.: Mængdestigning i “Lagerændringer” angiver bidrag til vækst i indenlandsk efterspørgsel. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Flere faktorer stimulerer dog det private forbrug og peger på 
en tiltagende vækst i det private forbrug i 2008. Det forven-
tes, at beskæftigelsen fortsat vil ligge på et relativt højt 
niveau, hvilket medvirker til at opretholde den høje dispo-
nible indkomst. Samtidig indebærer det lave niveau for 
ledigheden fortsat begrænset usikkerhed omkring hushold-
ningernes fremtidige indkomst, hvilket også kan bidrage til 
at holde gang i forbruget. Endvidere er udsigten til betydelig 
reallønsfremgang samt kun beskedne fald i kontantprisen 
understøttende for en fortsat positiv udvikling i det private 
forbrug.  
 
Regeringen har valgt at fortsætte suspensionen af bidraget 
til den Særlige Pensionsordning (SP), som skulle være gen-
indført 1. januar 2008. Samtidig medvirker de kommende 
skattelettelser yderligere til en øget disponibel indkomst for 
husholdningerne. Dermed stimuleres det private forbrug. I 
prognosen forventes således en lidt højere vækst i det priva-
te forbrug i de kommende år, omkring 2½ pct.  
 
Husholdningernes bilkøb er steget betydeligt i perioden 
2003 til 2006, men er faldet i første halvår af 2007. Antallet 
af nyregistrerede personbiler toppede i 2006, hvor års-
niveauet var knap 80 pct. højere end i 2003, mens det er 
faldet i første halvdel af 2007, hvilket kan skyldes den 
daværende usikkerhed omkring regeringens forslag til 
omlægning af bilbeskatningen. I slutningen af april måned 
trådte forårets aftale om omlægning af bilbeskatningen i 
kraft, hvilket åbenlyst har haft effekt på købet af både 
person- og varebiler, jf. figur I.12. Afgiftsændringerne 
havde bl.a. til formål at gøre små og brændstoføkonomiske 
køretøjer relativt billigere og dermed mere attraktive. Der er 
blevet indført fradrag og tillæg i registreringsafgiften, 
afhængigt af, hvor langt et køretøj kan køre pr. liter brænd-
stof. Omlægningen indebærer desuden, at varebiler under 
2.000 kg er blevet billigere, samt at varebiler over 2.000 kg 
er blevet dyrere. 
 
 

Flere faktorer 
holder gang i det 
private forbrug 

Skattelettelser 
ventes at stimulere 
det private forbrug 

Bilkøb er steget 
frem til 2006 
 
 
 
 
Afgiftsændring i 
foråret 
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Figur I.12a Antal af nyregistrerede 
motorkøretøjer 

 Figur I.12b Nyregistrerede varebiler 
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Anm.: Personbiler dækker over nyregistrerede personbiler i husholdningerne. Varebiler er biler på 
gule plader. Disse er indrettet til godstransport med en tilladt totalvægt op til 3.500 kg og 
omfatter her både husholdningerne og erhvervene. Varebiler egen sæsonkorrektion. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 

 
 
Udviklingen i bilkøbet viser, at afgiftsændringen har flyttet 
købstidspunktet for personbiler. I andet kvartal 2007 faldt 
antallet af nyregistrerede personbiler med 3 pct., hvorefter 
det i tredje kvartal steg med 15 pct., og det er dermed igen 
på niveau med højdepunktet i 2006. Antallet af nyregistre-
rede varebiler steg i april måned med 23 pct., hvorefter det i 
maj faldt med 37 pct. Siden da er salget af varebiler fortsat 
aftaget, hvilket tyder på, at niveauet permanent vil være 
påvirket af omlægningen. Det er særligt salget af varebiler 
mellem 2.000 og 3.000 kg, der er blevet påvirket af ændrin-
gerne, hvorimod salget af varebiler mellem 3.000 og 3.500 
kg ikke er mærkbart påvirket. Inden ændringerne trådte i 
kraft, var incitamentet til at købe varebiler under 2.000 kg 
meget begrænset, og siden år 2000 er denne biltype stort set 
ikke blevet solgt, jf. Dansk Økonomi, forår 2006.3  
 
Afgiftsændringen gør det mere fordelagtigt at købe vare-
biler under 2.000 kg, og i løbet af sommeren er salget af 
disse steget. I de senere år har der været en tendens til, at 
den gennemsnitlige nykøbte bil er blevet dyrere. Da afgifts-
ændringen har bevirket, at mindre biler er blevet relativt 
billigere, må det forventes, at denne tendens vendes. 

 
3) Kapitel III: “Trafik, trængsel og infrastruktur”. 

Stigning i køb af 
personbiler 
 
 
 
 
Fald i køb af 
varebiler  
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Trods tegn på stigning i bilkøbet i tredje kvartal er der 
udsigt til, at det samlede bilkøb i 2007 vil være lavere end 
året før. Også de kommende år ventes bilkøbet at falde som 
andel af det samlede private forbrug, i takt med at højkon-
junkturen aftager. 
 
De seneste år er forbruget vokset hurtigere end de disponib-
le indkomster, hvorved forbrugskvoten er forøget, jf. figur 
I.13. Den kraftige forbrugsvækst kan således ikke alene 
forklares ved de disponible indkomster, men også ved de 
seneste års kraftige boligprisstigninger, som har betydet, at 
formuerne er vokset hurtigere end indkomsterne. I progno-
seperioden ventes formuekvoten at falde som følge af den 
aftagende vækst i boligpriserne, mens forbrugskvoten 
antages at være stort set uændret.  
 
Den kraftige stigning i kontantprisen på boliger, som var 
gældende frem til midten af 2006, er aftaget, og der har i de 
seneste kvartaler været tale om et svagt fald i boligprisen. 
Faldet og størrelsen heraf varierer dog mellem regionerne 
og typer af boliger. Prisfaldet har været størst i Hovedstads-
regionen og for ejerlejligheder, jf. boks I.2.  
 
 

Figur I.13a Indkomst og forbrug  Figur I.13b  Forbrugs- og formuekvote 
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Anm.: SMEC’s langsigtede indkomstdefinition er anvendt, jf. bilagstabel I.6. Forbrugskvoten angiver 
det samlede forbrugs andel af disponibel indkomst. Formuekvoten angiver den forbrugs-
bestemmende private formue målt i forhold til disponibel indkomst. Den private formue
udgøres af husholdningernes finansielle formue (der er negativ), værdien af bolig og biler samt 
pensionsformuen efter skat. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Den 1. juli i år trådte en ny lov i kraft, som giver pengeinsti-
tutter lov til at udstede boliglån – de såkaldte Særligt Dæk-
kede Obligationslån (SDO-lån). Det vurderes, at hvis den 
nye lånetype har en effekt på boligpriserne, vil den med al 
sandsynlighed være positiv, men det ventes også, at effekten 
vil være meget begrænset. Det høje niveau for boligpriser-
ne, de svagt stigende renter samt de høje boliginvesteringer, 
som har øget boligmassen, trækker i retning af en nedadgå-
ende tendens i boligpriserne. Det antages på denne bag-
grund, at der i de kommende år vil være et lille fald i den 
reale kontantpris.  
 
Det høje niveau for kontantprisen påvirker naturligvis 
boliginvesteringerne, jf. figur I.14. Med en høj boligpris er 
nybyggeri og forbedringer mere fordelagtige, og boliginve-
steringerne ventes således at vokse med knap 9 pct. i år. I de 
kommende år ventes boliginvesteringerne at falde svagt, 
som følge af den forventede stabilisering af kontantprisen 
samt et højere renteniveau. 
 
 
Figur I.14 Boliginvesteringer og kontantpris 
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Anm.: Den relative kontantpris er beregnet som forholdet mellem 
kontantprisen (prisen på eksisterende boliger) og byggeomkost-
ningerne på nybyggede boliger. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 
egne beregninger. 
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Boks I.2 Regional boligprisudvikling 
 

Der har været store prisstigninger på det danske boligmarked fra midten af 
1990’erne og frem til 2006. Fra midten af 2006 er billedet begyndt at vende, og på 
landsplan er der således tale om prisfald. Prisfaldet er i høj grad trukket af ejerlej-
ligheder, mens der indtil videre kun er tale om en vækstopbremsning i huspriserne.  
 
Der er store regionale forskelle på prisudviklingen. Prisudsvingene er store i tættere 
bebyggede områder, hvor stigningen i udbuddet både på kort og lidt længere sigt 
reagerer trægt. Den mest markante prisudvikling finder derfor sted i Hovedstadsre-
gionen. Fra 2000 til midten af 2006 er hus- og lejlighedspriserne i Hovedstadsregi-
onen steget med henholdsvis 127 og 161 pct. Siden da er pr½serne faldet med hen-
holdsvis 3 og 12 pct. Priserne på ejerlejligheder er steget væsentlig mere end hus-
priserne frem til 2006, men til gengæld er det også lejlighederne, som overvejende 
er begyndt at falde i pris, jf. figur A og B.  
 
 

  Figur A   Huspriser   Figur B   Ejerlejlighedspriser 
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  Kilde: Realkreditrådet (egen sæsonkorrektion).    

 
 
På landsplan er den relative pris mellem lejligheder og huse steget fra 1,2 til 1,8 fra 
1995 til primo 2006. I 3. kvartal 2007 er prisforholdet faldet til knap 1,6. Det er 
altså på landsplan over halvanden gang så dyrt at købe lejlighed pr. kvadratmeter 
end hus. En forklaring på dette er, at lejligheder for det meste er mindre end huse, 
og at de sædvanligvis er placeret i tættere bebygget områder, hvor efterspørgslen 
efter boliger er størst. Samtidig har skattefordele ved forældrekøb af boliger øget 
efterspørgslen efter små ejerlejligheder, hvilket har haft opadgående virkning på 
prisniveauet for ejerlejligheder og medvirket til, at prisen på lejligheden er steget 
mere end prisen på huse.  



 59 

Boks I.2 Regional boligprisudvikling, fortsat 
 

Faldet i prisen på ejerlejligheder siden 2006 kan bl.a. forklares med mængden af 
nybyggeri, hvor der især i de større byområder er sket en kraftig stigning de sene-
re år, som øger udbuddet og sænker prisen. Eksempelvis er antallet af fuldført 
etageboligbebyggelse pr. år næsten tredoblet fra 2003 til 2006 i Hovedstadsregio-
nen.  
 
Af figur A og B ses det, at både priser på huse og ejerlejligheder i Hovedstadsre-
gionen ligger et langt stykke over priserne i de øvrige regioner. Det er tydeligt, at 
den kraftige boligprisstigning fra 2003 til 2006 på landsplan primært har været 
drevet af prisstigninger i Hovedstadsregionen. Når priserne i Hovedstadsregionen 
er begyndt at falde, mens priserne i en række andre regioner fortsat stiger, kan det 
være udtryk for, at boligprisstigningerne i Hovedstaden i perioden frem til 2006 i 
et vist omfang ikke var begrundet i fundamentale forhold, men byggede på for-
ventninger om yderligere prisstigninger.  

 
 
Maskininvesteringerne er steget betydeligt siden 2005, og 
som følge heraf er maskininvesteringskvoten vokset kraftigt 
i perioden, jf. figur I.15. I de kommende år ventes maskin-
investeringskvoten at forblive på det høje niveau, men 
væksten forventes at være beskeden. Der er flere forhold, 
som understøtter den høje investeringskvote. Den meget 
lave ledighed gør det vanskeligt at forøge produktionen ved 
inddragelse af kvalificeret arbejdskraft, hvilket øger sand-
synligheden for et skift mod mere kapitalintensive produk-
tionsmetoder for at øge produktionskapaciteten. Der ventes 
desuden en øget lønstigningstakt, der yderligere kan frem-
skynde denne tendens. Omvendt vil de forventede svagt 
stigende renter i prognoseperioden alt andet lige gøre inve-
steringerne mindre rentable. Endelig har stadig større IT-
investeringer medvirket til en øget investeringskvote, hvil-
ket ventes at fortsætte i et vist omfang.  
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maskin-
investeringskvoten 



 60 

Figur I.15 Maskin- og bygningsinvesteringskvote 
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Anm.: Maskininvesteringskvoten er defineret som maskininvesteringer-
ne i forhold til bruttoværditilvæksten i de private byerhverv. 
Bygningsinvesteringskvoten, som ikke indeholder boliginveste-
ringer, er defineret tilsvarende. 

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

 
 
Bygningsinvesteringskvoten er steget en smule i 2006 efter 
fem år med en faldende tendens. Svagt stigende renter 
ventes fremadrettet at lægge en dæmper på væksten i byg-
ningsinvesteringerne. I den anden retning trækker dog, at 
der kan være blevet udskudt bygningsinvesteringer til de 
kommende år som følge af mangel på arbejdskraft i bygge-
riet og høje byggeomkostninger. På den baggrund ventes 
det, at bygningsinvesteringskvoten tilnærmelsesvis vil være 
konstant i prognoseperioden.  
 
Lagerinvesteringerne bidrog med knap ½ pct.point til den 
indenlandske efterspørgsel i 2006. I slutningen af 2006 steg 
lagerinvesteringernes bidrag betydeligt samtidig med, at det 
private forbrug faldt, hvilket kan dække over en utilsigtet 
lageropbygning. Derfor ventes et negativt bidrag fra lager-
investeringerne i 2007, hvorefter det antages, at vækstbidra-
get fra lagerinvesteringerne vil være omtrent nul i resten af 
prognoseperioden.  
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I.4 Udenrigshandel og betalingsbalance 
 
Der er stadigvæk overskud på betalingsbalancen, selvom 
overskuddet på handlen med varer er faldet kraftigt de 
seneste år, og overskuddet forventes reduceret yderligere i 
de kommende år. Forværringen af betalingsbalancen skyl-
des først og fremmest, at efterspørgselsvæksten også i de 
kommende år skønnes at blive stærkere end udviklingen i 
produktionspotentialet. Samtidig ventes de relativt høje 
lønstigninger og den aftagende vækst i udlandet at dæmpe 
udviklingen i eksporten. Den afdæmpede udvikling i eks-
porten forstærkes af den faldende olieproduktion og den 
deraf følgende lavere energieksport. 
 
Eksporten af varer steg med mere end 6 pct. i 2006, men 
fremadrettet forventes den at stige i et mere moderat tempo, 
jf. tabel I.5. En stor del af den ekstraordinært store stigning 
sidste år var trukket af en betydelig vækst i industriekspor-
ten, som udgør knap 70 pct. af eksporten af varer. Eksporten 
af industrivarer afhænger i høj grad af den økonomiske 
udvikling på eksportmarkederne og af konkurrenceevnen. 
 
 

Tabel I.5 Eksport og import 
 

2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

Vareeksport 541 2,3 2,1 2,0 2,2 -0,3 2,1 1,7 0,9
   heraf industri 357 4,5 3,2 3,1 3,2 0,0 1,3 1,5 1,3
Tjenesteeksport 312 2,3 2,0 3,9 3,6 2,1 1,5 1,7 1,7
Eksport i alt 853 2,3 2,1 2,7 2,7 0,6 1,9 1,7 1,2
Vareimport 533 4,3 3,1 3,8 4,4 -0,3 0,9 0,3 0,1
   heraf industri 404 5,3 3,5 4,3 5,1 1,0 0,5 0,5 0,5
Tjenesteimport 271 4,0 2,4 3,9 3,5 4,4 1,6 1,6 1,6
Import i alt 804 4,2 2,9 3,8 4,1 1,3 1,2 0,8 0,6

Årets Mængdestigning Prisstigning
priser
2006

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

 

Anm.: Industrieksport er varehandel ekskl. nærings- og nydelsesmidler (landbrug) og energi. 
Tilsvarende for industriimport. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Den sammenvejede BNP-vækst i aftagerlandene for den 
danske eksport ventes at aftage fra 3,7 pct. i 2006 til godt 3 
pct. i 2007. Det skyldes en forventning om, at konjunkturer-
ne i vore nabolande vil normaliseres, samt at USA står over 
for en afmatning som følge af udviklingen på det amerikan-
ske boligmarked og den finansielle uro. Den underliggende 
økonomiske situation i Europa vurderes imidlertid at være 
så god, at uroen på de finansielle markeder kun vil føre til 
en begrænset reduktion af væksten. I de følgende år antages 
væksten i Danmarks aftagerlande gradvis at nærme sig 
trendvæksten. I prognosens slutår ventes dermed en vækst i 
Danmarks aftagerlande på ca. 2½ pct. Udviklingen i de fem 
største aftagerlande for eksporten af industrivarer er skitse-
ret i boks I.3. 
 
I de seneste mange år er de danske lønninger steget mere 
end i udlandet, hvilket har betydet, at lønkonkurrenceevnen 
er blevet svækket. Som et resultat af de tiltagende lønstig-
ninger i Danmark forventes en yderligere svækkelse af 
lønkonkurrenceevnen, selvom der også er tegn på tiltagende 
lønstigninger i udlandet. I Norge, hvor ledigheden aktuelt er 
under det strukturelle niveau, er der således tiltagende 
lønstigninger, mens den faldende ledighed i Tyskland og 
Frankrig kun i begrænset omfang har givet sig udslag i 
voksende lønstigningstakter, jf. tabel I.6. Da produktivitets-
udviklingen ikke forventes at kompensere for den forvente-
de merlønstigning i Danmark, må der imødeses en markant 
forværring af konkurrenceevnen og dermed tab af markeds-
andele. Endvidere betyder dollarens svækkelse en yderlige-
re forværring af konkurrenceevnen i 2007 og 2008. Depre-
cieringen af dollaren har de seneste måneder været så kraf-
tig, at valutakursudviklingen forværrer konkurrenceevnen i 
samme grad som lønstigningerne i 2007. Den samlede 
lønkonkurrenceevne forværres dermed med omkring 3½ 
pct. alene i år. 
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Tabel I.6 Lønkonkurrenceevne 
 

2006 2007 2008 2009 2010

Stigning i timelønomkostninger, indland 3,7 4,3 4,8 5,0 4,5
Stigning i timelønomkostninger, udland 2,4 2,4 2,9 2,8 2,8
   heraf USA 3,8 3,3 3,6 3,6 3,6

Tyskland 0,7 1,6 2,4 2,5 2,5
Frankrig 3,1 2,9 2,8 2,7 2,7
Japan 1,4 0,4 1,7 2,2 2,5
Storbritannien 5,0 4,0 4,3 4,0 3,7
Sverige 3,0 4,1 4,4 4,0 3,5
Norge 4,1 5,5 4,8 4,3 4,2

Ændring i relativ løn -1,3 -1,8 -2,0 -2,2 -1,7
Ændring i effektiv kronekurs 0,1 1,8 0,9 0,0 0,0
Ændring i lønkonkurrenceevne -1,4 -3,7 -2,9 -2,2 -1,7

   ----------------------  Pct.  --------------------

 

Anm.: Lønomkostningerne omfatter både direkte og indirekte omkostninger. De danske lønstigninger i
denne tabel bygger på Dansk Arbejdsgiverforenings internationale lønstatistik og kan derfor 
historisk afvige fra lønstigninger anvendt andetsteds i kapitlet. Lønudviklingen angiver stig-
ningstakten for timelønsomkostningerne i industrien. 
De udenlandske timelønsomkostninger er vejet sammen med KE-vægte (dobbeltvejede eks-
portvægte), der afspejler landenes betydning som konkurrenter for dansk industrieksport i 2002.
I tabellen er vist lønstigningstakten for de syv lande med størst vægt i det sammenvejede
indeks. Ændringen i den relative løn er lig lønstigningen i udlandet minus lønstigningen i 
Danmark. Ændringen i lønkonkurrenceevnen er lig ændringen i den relative løn minus ændrin-
gen i den effektive kronekurs. Et negativt tal indebærer en forværring af konkurrenceevnen.  

Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening, International lønstatistik, Bureau of Labor Statistics, Interna-
tional Comparisons of Hourly Compensation Costs for Production Workers in Manufacturing, 
EcoWin, OECD, Economic Outlook, European Commission, Economic Forecasts Autumn 
2007, ADAM’s databank og egne skøn, bl.a. baseret på oplysninger fra AIECE-institutter. 

 
 
De seneste to år har stigningen i eksporten af industrivarer 
været godt 7 pct. om året. På baggrund af den markante 
forværring af konkurrenceevnen, en stigende kapacitetsud-
nyttelse i industrien samt en lavere forventet vækst i udlan-
det ventes væksten i eksporten af industrivarer at falde i de 
kommende år. I 2007 skønnes væksten at blive omkring 4½ 
pct., mens den i 2008 ventes at blive knap 3½ pct., jf. figur 
I.16.  
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Boks I.3 Udviklingen på de danske eksportmarkeder 
 

Danmarks fem største aftagerlande for eksporten af industrivarer er Tyskland, 
Sverige, USA, Storbritannien og Norge. De aftager tilsammen godt 60 pct. af den 
danske industrieksport, jf. bilagstabel I.1. Nedenfor er udviklingen på de vigtigste 
danske eksportmarkeder kort skitseret. 
 
Euroområdet 
Vækstudsigterne for euroområdet er trods kreditkrisen gunstige, og væksten i 
området skønnes at blive ca. 2½ pct. i 2007 og 2¼ pct. i 2008. Væksten trækkes 
ikke mindst af den tyske økonomi, hvor arbejdsmarkedet er i stadig bedring. I 
lande som Spanien, Grækenland og Irland er der også høj økonomisk vækst, mens 
væksten i Frankrig er lidt under normalt.  
 
Tyskland 
I 2006 kom der endelig gang i den tyske økonomi, hvilket fortsætter i år. Væksten 
i 2007 bliver sandsynligvis godt 2½ pct., mens væksten i 2008 ventes at falde til 
godt 2 pct. Væksten er primært drevet af eksport, og i takt med at kapacitetsud-
nyttelsen stiger, drives økonomien også af investeringerne. Indekset for nye eks-
portordrer er på et meget højt niveau, hvilket indikerer, at eksporten også i den 
kommende tid vil udvikle sig gunstigt. Arbejdsløsheden har været faldende de 
seneste par år og er aktuelt 8,7 pct., hvilket er lidt over det strukturelle niveau.  
 
Storbritannien  
Højkonjunkturen i Storbritannien ventes at fortsætte i år med en vækstrate på 
niveau med sidste års, der var omkring 2¾ pct. I 2008 ventes væksten at falde til 
godt 2¼ pct. Væksten er drevet af de faste bruttoinvesteringer og det private for-
brug, der er blevet stimuleret af stigende boligpriser. De gradvise stigninger i den 
pengepolitiske rente, som Bank of England har foretaget for at dæmpe inflationen, 
ventes at føre til en afdæmpning af det private forbrug og investeringerne. Stig-
ningen i beskæftigelsen har indtil videre ikke haft en nævneværdig effekt på ar-
bejdsløsheden, da indvandringen af udenlandsk arbejdskraft har øget arbejdsstyr-
ken svarende til stigningen i beskæftigelsen. Aktiviteten på boligmarkedet er 
aftaget på det seneste, hvilket forventes at medføre en afdæmpning af boligpriser-
ne og derigennem få betydning for udviklingen i det private forbrug.  
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Boks I.3 Udviklingen på de danske eksportmarkeder, fortsat 
 

Sverige 
Højkonjunkturen i Sverige ventes at fortsætte, og den økonomiske vækst forven-
tes at blive omkring 3½ pct. i år, mens den i 2008 forventes at blive reduceret lidt. 
Væksten er bredt funderet og understøttes både af det private forbrug og investe-
ringerne, mens eksportens vækstbidrag har været faldende. Beskæftigelsen stiger 
kraftigt, og arbejdsløsheden er faldet under det strukturelle niveau trods stigende 
arbejdsudbud. Dette er bl.a. resultatet af reformer på arbejdsmarkedet med lavere 
kompensation til langtidsledige, indførslen af et jobfradrag samt mindre brug af 
aktivering, jf. Dansk Økonomi, forår 2007. Finanspolitikken vurderes at være 
ekspansiv både i år og til næste år og bidrager dermed til at stimulere den økono-
miske vækst.  
 
Norge 
Højkonjunkturen i den norske økonomi har varet i tre år og er så kraftig, at øko-
nomien befinder sig tæt på kapacitetsgrænsen. I 2007 og 2008 ventes vækstrater 
på 3 hhv. 2½ pct. Væksten er drevet af den indenlandske efterspørgsel, herunder 
specielt det private forbrug, der er blevet stimuleret af stigende realindkomster 
grundet en gunstig udvikling i bytteforholdet. Den stærke økonomiske vækst har 
medført, at beskæftigelsen er steget voldsomt og nu er historisk høj. Trods stor 
tilgang af udenlandsk arbejdskraft fra især Østeuropa er ledigheden faldet til blot 
2,4 pct., hvilket er det laveste niveau siden 1988. Det stramme arbejdsmarked har 
ført til lønstigninger på over 5 pct. Et stigende inflationspres fik Norges Bank til 
at hæve renten til 5 pct. i september, men risikoen for overophedning pga. det 
stramme arbejdsmarked er stadig til stede. 
 
USA 
Afmatningen på boligmarkedet og fortsat faldende boliginvesteringer indebærer, 
at der er udsigt til en relativt lav vækst i USA i de kommende år. Den økonomiske 
vækst forventes således at blive omkring 2 pct. i år og i 2008, hvilket er betydeligt 
under trendvæksten. Væksten i USA har hovedsagelig været trukket af det private 
forbrug. Den høje beskæftigelse, lave ledighed samt stigende reallønninger under-
støtter en fortsat gunstig forbrugsudvikling, mens afmatningen på boligmarkedet 
samt opstramning af kreditgivningen trækker i modsat retning. Deprecieringen af 
dollaren, der er sket i kølvandet på blandt andet nedsættelserne af de pengepoliti-
ske renter, formodes at stimulere eksporten. 
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Figur I.16 Industrieksport, markedsvækst og markeds-
andele 
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Anm.: Markedsandelene er konstrueret ved at sætte den danske industri-
eksport i forhold til et vejet gennemsnit af aftagerlandenes 
industriimport. Både eksport og import er mængder. Aftager-
landenes import er sammenvejet med udgangspunkt i de givne 
eksportvægte, jf. bilagstabel I.1. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank, 
OECD, Economic Outlook og egne beregninger. 

 
 
På baggrund af de månedlige produktionstal for aktiviteten i 
Nordsøen frem til september 2007 samt Energistyrelsens 
seneste prognose for dansk olie- og gasproduktion forventes 
et fald i både energiproduktion og -eksport. Faldet forventes 
at være godt 8 pct. i 2007 og 5 pct. i årene fremover. 
 
Eksporten af landbrugsvarer udviklede sig meget gunstigt i 
2006, idet der var en stigning i eksporten på mere end 7 pct. 
Der er udsigt til en væsentligt lavere stigning i landbrugs-
eksporten i år, blandt andet som følge af et fald i foråret, og 
i prognosen ventes også fremover mere beskedne vækstrater 
i landbrugseksporten. Den samlede vareeksport ventes at 
stige med knap 2½ pct. i 2007, mens vækstraten i de kom-
mende år vil være en smule lavere. 
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Den samlede import steg sidste år med næsten 15 pct. Den 
stærke stigning i importen var et resultat af en stærkt stigen-
de efterspørgsel, der på grund af den høje indenlandske 
kapacitetsudnyttelse i væsentligt omfang blev tilfredsstillet 
med importerede varer og tjenester. Vækstraten i importen 
ventes at blive markant reduceret i år, og skønnes i årene 
fremover at ville aftage yderligere som et resultat af den 
lavere indenlandske vækst. Importkvoten ventes på den 
baggrund at stige langsommere de kommende år, jf. figur 
I.17. 
 
 
Figur I.17 Udenrigshandelskvoter 
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Anm.: Import- og eksportkvoterne vedrører kun handel med varer og er 
opgjort i forhold til realt BNP. 

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

 
 
Eksporten af tjenester består hovedsagelig af søtransport og 
turisme, hvor søtransportens andel i 2006 udgjorde 89 pct. 
af den samlede tjenesteeksport. Både eksporten og importen 
af søtransport oplevede i 2005 og 2006 stor vækst, hvilket 
bl.a. skyldes A.P. Møller – Mærsks overtagelse af P&O 
Nedlloyd. Den lavere vækst i udlandet i de kommende år 
forventes at give sig udslag i betydeligt lavere vækstrater 
for både eksporten og importen. 
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Overordnet set lægger stigende oliepris og høje priser på 
fødevarer et opadgående pres på eksportpriser såvel som 
importpriser. De tiltagende lønstigninger og deraf højere 
prisstigningstakt i Danmark medfører dog, at prisen på 
eksporten af industrivarer stiger mere end prisen på den 
tilsvarende importvare. Dette indebærer, at bytteforholdet 
forbedres i prognoseperioden.  
 
Overskuddet på varebalancen ventes på denne baggrund 
reduceret fra et overskud på 8 mia. kr. i 2006 til et lille 
underskud i 2007, og varebalancen ventes at blive yderlige-
re forværret i prognoseperioden, jf. tabel I.7. Overskuddet 
på tjenestebalancen forventes reduceret i år, hvorefter det 
fremadrettet forventes at forblive omtrent uændret, da der 
forudsættes en næsten ens udvikling i eksport og import af 
søtransport både for mængder og priser. Overskuddet på 
betalingsbalancen forventes at være væk i 2010. Uden de 
store nettorenteindtægter, der er fremkommet de seneste år, 
ville betalingsbalancens løbende poster sandsynligvis alle-
rede i år have udvist et underskud. 
 
 

Tabel I.7 Betalingsbalancens løbende poster og udlandsgæld 
 

2006 2007 2008 2009 2010

Varebalance 8 -3 -2 -4 -13
Tjenestebalance 41 31 31 33 35
Nettorenteindtægter 23 29 27 24 20
Øvrige poster -27 -28 -31 -33 -34
Løbende poster i alt 40 21 17 12 -1
Tilgodehavende i udlandet, ultimo -34 -13 4 16 15

Løbende poster i alt 2,4 1,3 1,0 0,6 0,0
Tilgodehavende i udlandet, ultimo -2,1 -0,7 0,2 0,9 0,8

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

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

 
 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Forværringen af betalingsbalancen i prognoseperioden kan 
opfattes som et resultat af, at opsparingens andel af BNP 
reduceres, mens investeringernes andel af BNP er omtrent 
uændret, jf. figur I.18. Faldet i opsparingen er hovedsageligt 
et resultat af, at den offentlige sektors opsparing er vigende 
frem mod 2010, men den svagt stigende private forbrugs-
kvote bidrager også til at reducere den samlede opsparing.  
 
 
Figur I.18 Betalingsbalance, investeringer og opsparing 
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Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 
egne beregninger. 

 
 
 
I.5 Beskæftigelse, løn og priser 
 
Beskæftigelsen er steget med omkring 80.000 personer fra 
første halvår af 2006 til første halvår af 2007. Stigningen i 
beskæftigelsen dækker over et fald i ledigheden på ca. 
30.000 personer og en stigning i arbejdsstyrken på knap 
50.000 personer. Stigningen i den samlede beskæftigelse 
har ikke været større siden midten af 1980’erne, og ledig-
heden er i dag historisk lav på 86.000 personer, hvilket 
vurderes at være mærkbart under det strukturelle niveau.  
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I de kommende år ventes såvel beskæftigelse samt arbejds-
styrke at falde, jf. tabel I.8. Det skyldes bl.a. den afdæmpe-
de udvikling i konjunkturerne og et demografisk betinget 
fald i arbejdsstyrken. Det vurderes, at både arbejdsstyrke og 
beskæftigelse befinder sig noget over sit strukturelle niveau, 
og at der vil finde en gradvis tilpasning sted frem mod 2015. 
 
 

Tabel I.8 Arbejdsstyrke, beskæftigelse og ledighed 
 

2006 2007 2008 2009 2010

Arbejdsstyrke 2.905 21 30 -12 -7 -10
Beskæftigelse 2.781 54 59 -3 -11 -21

Fremstillingserhverv 292 2 1 0 -5 -12
Serviceerhverv 1.287 41 40 9 2 -3
Bygge-og anlægserhverv 211 12 14 0 2 1
Privat beskæftigelse i øvrigt 174 1 4 -14 -11 -8
Offentligt ansatte 817 -2 1 2 1 1

Registrerede ledige 124 -33 -29 -9 4 11

Registrerede ledige 124 95 86 90 101
Aktiverede uden for arbejdsstyrkena) 40 39 42 46 45
Efterløn og overgangsydelse 145 143 146 146 144

Ledighed 4,3 3,2 2,9 3,1 3,5
     ----------------  Pct.  ------------------

2006
1.000 pers.     -----  Ændring i 1.000 personer  ----

     -------------  1.000 pers.  -------------

 

a) Aktiverede uden for arbejdsstyrken er f.eks. personer i uddannelsesaktivering. Summen af
aktiverede uden for arbejdsstyrken og ledige benævnes til tider “bruttoledigheden”, der kan
opfattes som et udtryk for, hvor mange der potentielt kan øge beskæftigelsen. Det samlede antal
aktiverede er højere, idet bl.a. dagpengemodtagere med løntilskud i jobtræning indgår i såvel
beskæftigelsen som i den samlede aktivering. 

Anm.: Erhvervsopdelingen i SMEC afviger fra opdelingen i nationalregnskabet. I “Privat beskæftigel-
se i øvrigt” indgår landbrug, energi mv. Fremstillingserhvervene er mindre end i nationalregn-
skabet; eksempelvis tilhører fødevareindustrien landbrugserhvervet i SMEC. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, Statistikbanken, ADAM’s databank og egne bereg-
ninger. 
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Den høje beskæftigelse i 2007 og forholdsvis lave vækst i 
BNP giver en meget skuffende produktivitetsvækst. Væk-
sten i timeproduktiviteten i de private byerhverv var meget 
lav i 2006, men produktiviteten vurderes at være direkte 
faldende i 2007. Baseret på udviklingen i de hidtil offentlig-
gjorte tal for produktion og beskæftigelse samt skøn for 
resten af året vurderes det, at timeproduktiviteten i private 
byerhverv er faldet ca. ¾ pct. i år. Historisk set er det dog 
sjældent, at produktiviteten direkte falder, jf. figur I.19.  
 
 
Figur I.19 Produktivitetsvækst 
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Anm.: Produktiviteten i 2007 er en prognose. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 

egne beregninger. 

 
 
Der kan være flere mulige forklaringer på den paradoksale 
udvikling i timeproduktiviteten. Produktivitetsfaldet kan 
skyldes flaskehalse i produktionsprocessen, såsom mangel 
på materialer. Endvidere kan det tænkes, at virksomhederne 
holder på flere medarbejdere, end de behøver, for at undgå 
eventuelle rekrutterings- og oplæringsproblemer, hvis op-
svinget fortsætter. 
 
Den svage produktivitetsudvikling kan også skyldes, at det 
er marginalgrupper, som er indtrådt i beskæftigelsen i 2007, 
og at de har en lavere produktivitet end de, som allerede er i 
beskæftigelse. En lavere produktivitet for nyansatte kan 
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eksempelvis skyldes, at mange nye medarbejdere med 
begrænsede kvalifikationer har krævet et stort timeforbrug 
til oplæring. Den potentielle størrelsesorden af sådanne 
effekter kan illustreres ved et lille regneeksempel. Hvis det 
antages, at de, som var i beskæftigelse i 2006, har en pro-
duktivitetsvækst på 1½ pct., kan den registrerede udvikling i 
den samlede timeproduktivitet forklares, hvis de nye perso-
ner i beskæftigelse i 2007 har en produktivitet, som kun er 
knap en tredjedel af produktiviteten hos de, som allerede er 
i beskæftigelse. Det virker dog ikke sandsynligt med så 
store forskelle i produktiviteten blandt de beskæftigede. 
Antages alternativt en produktivitetsvækst omkring ½ pct. 
for de, som allerede er i beskæftigelse, kan den observerede 
udvikling forklares, hvis de nybeskæftigedes produktivitet 
udgør knap 65 pct. af de øvrige beskæftigedes produktivitet.  
 
I de kommende år ventes en mere positiv timeproduktivi-
tetsudvikling. Når de nye medarbejdere er blevet integreret 
på arbejdsmarkedet, er der efterfølgende basis for en større 
produktivitetsfremgang fra det lave niveau. Konkret antages 
timeproduktiviteten i de private byerhverv at stige omkring 
2 pct. i 2008-10. På længere sigt ventes, at produktivitets-
væksten vil ligge omkring den gennemsnitlige timeproduk-
tivitetsudvikling siden 1990, dvs. ca. 1½ pct. om året.  
 
Arbejdsudbuddet er steget kraftigt i løbet af 2006 og starten 
af 2007, jf. figur I.20. Det er overraskende, at arbejdsstyr-
ken kan stige så kraftigt samtidig med, at den demografiske 
udvikling trækker arbejdsstyrken ned med omkring 7.000 
personer i år, jf. tabel I.9.  
 
 

På længere sigt 
højere 
produktivitet 

Kraftig stigning i 
arbejdsstyrken 
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Figur I.20 Arbejdsstyrke 
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Anm.: De vandrette streger angiver gennemsnitligt årsniveau. Årsniveau 
for 2007 er en prognose. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 

 
Tabel I.9 Befolkning og arbejdsstyrke 
 

2006 2007 2008 2009 2010

Samlet befolkning 5.437 18 17 15 14 13
    under 15 år 1.015 -2 -3 -5 -7 -9
    15 til 64 år 3.593 9 6 0 -3 -6
    65 år og derover 829 11 15 20 24 28
Arbejdsstyrken
Demografisk forløb 2 -7 -8 -6 -4
Andre strukturelle forhold 3 5 6 4 3
Strukturelt forløb, i alt 5 -2 -2 -2 -1
Konjunktur mv. 16 32 -10 -5 -9
Det ventede forløb 2.905 21 30 -12 -7 -10

--- Ændring i 1.000 personer ---
2006

1000 pers.

 

Anm.: “Strukturelt forløb, i alt” er summen af “Demografisk forløb” og “Andre strukturelle forhold”,
mens “Det ventede forløb” er summen af “Strukturelt forløb, i alt” og “Konjunktur mv.”. Det 
demografiske forløb bygger på konstante erhvervsfrekvenser fra 2005. “Andre strukturelle 
forhold” indeholder korrektioner for bl.a. skønnede strukturelle ændringer i antallet af efter-
lønsmodtagere som følge af øget betydning af modregning af pensioner, ændringer i antallet af 
udlændinge samt effekten af øget beskæftigelsesfradrag fra 2008.  

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, DREAM’s befolkningsfremskrivning og egne bereg-
ninger. 
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En stor del af stigningen i arbejdsstyrken er sandsynligvis 
konjunkturbetinget og dermed begrundet i de gode beskæf-
tigelsesmuligheder, som eksisterer i øjeblikket. Højkonjunk-
turen tiltrækker også arbejdskraft fra udlandet, og indvan-
dringen af udenlandsk arbejdskraft er steget markant inden 
for det seneste år. Det gør sig gældende både for pendlere 
og indvandrere, som bosætter sig i Danmark. De gode 
konjunkturer kan desuden bevirke, at et stigende antal 
studerende og pensionister får et bijob, hvilket yderligere 
bidrager til et stigende arbejdsudbud. Ligeledes vurderes 
det, at der er sket et konjunkturbetinget fald i antallet af 
kontanthjælpsmodtagere og en mindsket tilgang til efterløn, 
hvilket har øget arbejdsstyrken. Arbejdsstyrken i 2007 
vurderes at være omkring 50.000 personer over det struktu-
relle niveau.  
 
Arbejdsstyrken opgøres både i den Registerbaserede Ar-
bejdsstyrke Statistik (RAS) og i nationalregnskabet, jf. boks 
I.3 i Dansk Økonomi, forår 2007. I RAS indgår kun perso-
ner, som er bosiddende i Danmark pr. 1. januar, og som har 
et personnummer.4 I nationalregnskabet medtages i arbejds-
styrken også udlændinge, der arbejder i Danmark. Der er 
stor sandsynlighed for, at pendlere og personer, som arbej-
der midlertidigt i Danmark, ikke får et personnummer og 
dermed ikke tælles med i RAS. Blandt andet fordi national-
regnskabet forsøger at medregne disse personer, er arbejds-
styrken ifølge nationalregnskabet større end arbejdsstyrken 
ifølge RAS.  
 
Nationalregnskabet skønner over antallet af “grænsearbej-
dere” ud fra den årlige udvikling i løn overført til udlandet 
korrigeret for den almindelige lønudvikling. Endvidere 
anvendes blandt andet også datamateriale fra MIA-registret 
(Månedlig indberetning af A-indkomst). Dette register 
omfatter “grænsearbejdere”, idet “grænsearbejdere” som 
udgangspunkt skal betale arbejdsindkomst i Danmark. 
“Grænsearbejdere” er både personer, som bor i udlandet og 
pendler hver dag til Danmark for at arbejde, og personer, 
 
4) Personer, som ikke er EU-statsborgere eller nordiske statsborge-

re, skal have et personnummer, hvis de opfylder følgende tre be-
tingelser: De skal opholde sig i Danmark i mere end tre måneder, 
have lovligt opholdsgrundlag og en fast bopæl/tilhørssted. 

Stigningen skyldes 
bl.a. de gode 
konjunkturer 

Forskellige 
opgørelser af 
arbejdsstyrken 

Stor stigning af 
“grænsearbejdere” 
i arbejdsstyrken 
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som opholder sig i Danmark i en kortere periode for at 
arbejde. Nationalregnskabet indregner på den baggrund en 
stigning på ca. 14.000 “grænsearbejdere” fra 1. kvartal 2006 
til 1. kvartal 2007. Figur I.21 viser stigningen i antallet af 
“grænsearbejdere”, men skal dog tages med det forbehold, 
at danskere som flytter fra Danmark til f.eks. Malmø, men 
arbejder i Danmark, også indgår i figuren. Figuren kan 
dermed ikke ukritisk tolkes som nettobidraget til den danske 
arbejdsstyrke.  
 
 
Figur I.21 “Grænsearbejdere” 
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata (MIA). 
 
 
Den gennemsnitlige arbejdstid steg med 8 timer, svarende 
til 0,5 pct., i 2006. Stigningen var formentlig en følge af 
højkonjunkturen og det deraf følgende pres på arbejdsmar-
kedet, og det vurderes, at arbejdstiden dermed ligger over 
det strukturelle niveau – ligesom både beskæftigelsen og 
arbejdsstyrken. Det antages, at arbejdstiden fremadrettet 
falder, dels som følge af normalisering af konjunktursituati-
onen, dels som følge af den demografiske udvikling.  
 

Også stigning i 
arbejdstiden 



 76 

Den høje beskæftigelse har medvirket til en fortsat faldende 
ledighed. Alene i 2007 frem til september er ledigheden 
faldet med over 20.000 personer til under 90.000. Det 
aktuelle niveau for ledigheden ligger dermed betydeligt 
under det skønnede strukturelle niveau, som aktuelt vurde-
res at være omkring 5 pct. af arbejdsstyrken, svarende til ca. 
140.000 personer. Den strukturelle ledighed antages som 
følge af allerede vedtagne tiltag at falde til 4½ pct. frem 
mod 2015, jf. afsnit I.7. Ledigheden er faldet i alle regioner 
i Danmark, jf. figur I.22a. Ledighedsudviklingen har været 
stort set ens i de fem regioner, og ledigheden i alle regioner 
er nu lavere end niveauet ved forrige lavpunkt i 2001-02.  
 
Der er imidlertid nogle tegn på, at efterspørgslen efter 
arbejdskraft har stabiliseret sig eller ligefrem har toppet. 
Der har især inden for byggeriet været en udtalt mangel på 
arbejdskraft siden midten af 2005, men manglen på arbejds-
kraft har været aftagende henover sommeren – men er 
fortsat på et relativt højt niveau, jf. figur I.22b. Samtidig 
melder Dansk Jobindex, som viser antallet af jobannoncer 
på internettet korrigeret for sæsonudsving, om de første 
opbremsningstendenser. Jobindex’et har været støt stigende 
siden 2004, men i de seneste kvartaler er den kraftige vækst 
i antallet af nye jobannoncer blevet afløst af et stabilt højt 
niveau. Selvom manglen på arbejdskraft således synes at 
have stabiliseret sig, er den faldende ledighed udtryk for et 
fortsat stigende pres på arbejdsmarkedet.  
 
 

Figur I.22a Regionalt fordelt ledighed  Figur I.22b Mangel på arbejdskraft 
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Anm.: Seneste observation er september 2007 for regionalt fordelt ledighed. For mangel på arbejds-
kraft er seneste observation for byggeriet oktober 2007 og for industrien 4. kvartal 2007. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
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Samlet vurderes det, at den aktuelle ledighed er så lav, at 
den næppe vil falde yderligere i nævneværdigt omfang. 
Konkret skønnes det, at ledigheden forbliver omkring det 
nuværende historisk lave niveau i 2007 og 2008, jf. figur 
I.23. I de følgende år ventes svagt stigende ledighed som 
følge af de forventede høje lønstigninger og en lavere 
efterspørgselsvækst. En robust efterspørgsel vurderes dog at 
sikre, at stigningen i ledigheden bliver begrænset. 
 
 
Figur I.23 Ledighed 
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Anm.: Seneste observation er september 2007. Vandrette streger angiver 
årsniveauer. Den lodrette steg angiver overgangen til prognose. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 

 
 
Udviklingen i beskæftigelse og ledighed har ført til tiltagen-
de lønstigninger. Efter en periode med forholdsvis lave 
lønstigninger er lønstigningstakten således taget til i 2007. 
Ifølge det summariske lønindeks fra Danmarks Statistik steg 
lønnen i industrien i andet kvartal 2007 med 3,9 pct. på 
årsbasis, mens lønstigningstakten i bygge- og anlægsbran-
chen steg til 4,7 pct. Lønstigningstakten for bygge- og 
anlægsbranchen er dermed øget med knap 1 pct.point i 
forhold til kvartalet før.  
 
I foråret 2007 blev der indgået overenskomster for store 
dele af den private sektor. Overenskomsterne dækker perio-
den 2007-09 og indeholder bl.a. nye bestemmelser om 

I 2008 ventes 
ledigheden at blive 
på det lave niveau 

Tiltagende 
lønstigninger 

Lønstigningstakten 
ventes at tiltage 
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minimal- og normallønssatser, pension og fritvalgsordnin-
ger. Den seneste opgang i lønstigningstakten afspejler 
formentlig kun i begrænset omfang virkningerne af de nye 
overenskomster, idet de fleste lokale aftaler formentlig ikke 
var afsluttet, da statistikken for andet kvartal blev indsamlet. 
Det vurderes derfor, at lønstigningstakten vil tage yderligere 
fart allerede i den resterende del af 2007. Da der er fortsat 
pres på arbejdsmarkedet, ventes lønstigninger i 2008-10 på 
op til 5 pct., jf. tabel I.10. 
 
Lønstigninger lidt under 5 pct. er væsentlig højere end det, 
der er set i de seneste par år, og det er også væsentlig højere 
end i Danmarks samhandelslande. Lønstigninger i størrel-
sesordenen 4½-5 pct. svarer til det, der må forventes med 
den nuværende lave ledighed givet den historiske sammen-
hæng mellem ledighed og lønstigninger, herunder erfarin-
gerne fra de seneste år. Det afgørende er, om de højere 
lønstigninger afføder forventninger om fortsatte stigninger, 
der er ude af trit med lønstigningerne i udlandet. Hvis 
forventningerne til lønstigningerne hæves permanent, må en 
korrektion indtræffe på et tidspunkt. Det kan i givet fald 
blive nødvendigt med en markant stigning i ledigheden for 
at presse den faktiske løn- og prisstigningstakt og derigen-
nem forventningerne hertil ned igen. Det kan kræve en 
længere periode med høj ledighed over det strukturelle 
niveau, før løn, priser og forventninger er tilbage på et mere 
holdbart niveau for økonomien.  

 
Tabel I.10 Udvikling i lønomkostninger og realløn 
 

2006 2007 2008 2009 2010

Lønomkostninger 3,1 4,3 4,8 5,0 4,5
Realløn 1,0 2,4 2,4 2,3 2,4
Produktrealløn 0,2 1,8 2,6 1,5 1,2
Produktivitet i private byerhverv 1,0 -0,8 2,1 2,0 1,9

      -------------------  Pct.  ---------------------

 

Anm.: Reallønnen er defineret som lønomkostningerne divideret med nationalregnskabets forbrugs-
deflator, mens produktreallønnen er defineret som lønomkostningerne divideret med BVT-
deflatoren for private byerhverv. Timeproduktiviteten er defineret som BVT divideret med
antal arbejdstimer i de private byerhverv. 

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

Problematisk hvis 
lønstigningerne 
fører til højere 
forventninger 
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Udviklingen i forbrugerpriserne har i lyset af den stigende 
og høje oliepris været behersket, men der er dog begynden-
de tegn på tiltagende inflation. I oktober måned lå forbru-
gerpriserne således 1,7 pct. over niveauet året før, mens der 
månederne før var en bemærkelsesværdig begrænset inflati-
on, hvor forbrugerpriserne kun steg med 1-1¼ pct. Inflatio-
nen ventes på denne baggrund at blive ca. 2 pct. i år, jf. 
tabel I.11. De kommende år ventes lidt højere prisstignings-
takt, selvom den faldende vækst i importpriserne lægger en 
dæmper på inflationen. De relativt høje forventede lønstig-
ninger forventes sammen med effekterne fra de stigende 
olie- og fødevarepriser at medføre en opadgående tendens i 
prisstigningstakten. I de kommende år skønnes inflationen 
derfor at være omkring 2½ pct. 
 
Kombinationen af stigende lønninger, relativt behersket 
inflation og en direkte negativ produktivitetsudvikling 
indebærer, at lønkvoten må skønnes at være steget markant i 
2007. Dette er udtryk for, at de voksende enhedslønomkost-
ninger og de stigende olie- og fødevarepriser ikke fuldt ud 
er overvæltet i priserne, og at en del af omkostningsstignin-
gen på kort sigt er taget i form af lavere profitter. I progno-
sen forventes, at det højere omkostningsniveau gradvis 
bliver overvæltet i priserne. Dette indebærer, at lønkvoten 
gradvis falder, i takt med at profitterne normaliseres. 
 
 

Tabel I.11 Ændringer i centrale prisindeks 
 

2006 2007 2008 2009 2010

Forbrugerpriser 2,1 1,9 2,4 2,6 2,1
Importpriser 2,9 1,3 1,2 0,8 0,6
Eksportpriser 2,3 0,6 1,9 1,7 1,2
Kontantpris på bolig 21,1 2,7 1,4 1,9 0,5

     ------------------  Pct.  --------------------

 

Anm.: Udviklingen i forbrugerpriserne er udtrykt ved væksten i deflatoren for det private forbrug. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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I.6 De offentlige finanser 
 
De seneste to år har det offentlige overskud udgjort mere 
end 4½ pct. af BNP, men det forventes hurtigt at aftage i de 
kommende år, jf. figur I.24 og tabel I.12. Dette skyldes først 
og fremmest en normalisering af konjunkturerne og dermed 
højere ledighed og lavere beskæftigelse. Samtidig ventes 
lavere indtægter fra Nordsøen som følge af faldende pro-
duktion. Også høj realvækst i det offentlige forbrug bidrager 
til et fald i det offentlige overskud. Udviklingen i den of-
fentlige saldo på mellemlang sigt – til 2015 – er nærmere 
beskrevet i afsnit I.7. 
 
De store overskud er med til at nedbringe den offentlige 
bruttogæld, der skønnes at udgøre ca. 15 pct. af BNP i 2010 
mod ca. 50 pct. ved årtusindskiftet. Gældsnedbringelsen 
sker således væsentligt hurtigere end forudsat i den hidtidi-
ge plan for den økonomiske politik, 2010-planen. 
 
De finanspolitiske forudsætninger i prognosen tager ud-
gangspunkt i regeringens annoncerede finanspolitik, herun-
der 2015-planen og den vedtagne skattepakke, jf. boks I.4. 
 
 

Figur I.24a Offentlig saldo Figur I.24b Offentlig bruttogæld 
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Anm.: Det er antaget, at ændringen i den offentlige bruttogæld (ØMU-gælden) i fremskrivningsperio-
den er lig den offentlige sektors saldo ekskl. sociale kasser og fonde. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Boks I.4 Skattepakke “Lavere skat på arbejde” 
 

I oktober er der vedtaget en skattepakke “Lavere skat på arbejde”, som er baseret 
på udspillet i regeringens 2015-plan. Nedenfor nævnes de vigtigste elementer. 
 

• Beskæftigelsesfradraget øges fra 2,5 til 4,0 pct. i 2008 og til 4,25 i 2009, 
og samtidig forhøjes det maksimale fradrag 

• Personfradraget øges med 500 kr. i 2008 og med yderligere 500 kr. i 2009 
• Mellemskattegrænsen hæves i 2009 til den nuværende topskattegrænse. 

Endvidere må antallet af top- og mellemskatteydere ikke stige yderligere i 
forhold til 2007 

• Satsreguleringsprocenten øges ekstraordinært med 0,6 pct.point i 2008 
• Energiafgifterne indekseres fremover med inflationen 
• Arbejdsmarkedsbidraget fastholdes permanent på 8 pct. 

 
Den samlede indkomstskattelettelse er ca. 4,2 mia. kr. i 2008 og yderligere 5,3 
mia. kr. i 2009 (2008-priser). 
 
Samlet set skønnes skattepakken at have en aktivitetsvirkning (den såkaldte fi-
nanseffekt) på ca. ¼ pct.point fordelt over to år, hvoraf den største effekt kommer 
fra stigningen i mellemskattegrænsen i 2009. 
 
Skattepakken påvirker ikke kun den økonomiske aktivitet som målt ved finans-
effekten, men også arbejdsudbuddet (i personer såvel som timer). I afsnit I.7 re-
degøres for en vurdering af arbejdsudbudseffekterne som følge af skattepakken. 

 

 
 
Danmarks Statistik har for nyligt foretaget en oprevidering 
af det offentlige overskud i 2006 med 3,4 mia. kr. til 79,9 
mia. kr.5 Dette dækker over en oprevidering af såvel udgif-
ter som indtægter. Indtægterne fra skatter og afgifter er 
revideret op med 5,1 mia. kr. i 2006 (og med 4,7 mia. kr. i 
2005). Udgifterne til offentligt forbrug er oprevideret med 
ca. 1 mia. kr. i 2006, og der er foretaget en mindre oprevide-
ring af udgifterne til offentlige investeringer. 
 

 
5) Revisionen er ikke indarbejdet i de her præsenterede tal, der er 

baseret på ADAM’s databank. 

Oprevision af 
overskuddet i 2006 
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Tabel I.12 Den offentlige sektors indtægter og udgifter 
 

2006 2007 2008 2009 2010
Mia. kr.

Indirekte skatter                   295 17,2 9,6 10,9 10,7 10,2
Direkte skatter                     488 3,7 5,7 16,4 16,6 21,5

heraf personlige skatter         325 19,0 11,7 6,0 9,3 14,5
selskabsskatter         64 4,8 -7,1 0,9 -0,3 0,6
pensionsafkastbeskatning 14 -23,3 -4,7 5,1 2,7 2,3
arbejdsmarkedsbidrag    70 2,6 4,6 3,4 4,0 3,2

Andre skatter                       20 0,1 0,7 0,7 0,8 1,0
Indtægter i alt                     804 21,0 16,0 28,0 28,1 32,7
Offentligt forbrug                  420 18,2 16,9 22,0 21,6 21,3
Indkomstoverførsler                 241 -0,6 3,0 10,0 13,3 18,5
Offentlige investeringer            32 4,8 -2,9 2,1 3,4 1,5
Øvrige udgifter, netto              35 -6,0 7,2 2,0 -5,5 -1,1
Udgifter i alt                      727 16,4 24,2 36,0 32,8 40,3
                                    
Saldo                               76 76 68 60 56 48
                                    
Saldo                               4,7 4,7 4,0 3,4 3,0 2,5
Offentlig bruttogæld                30,1 30,1 25,2 20,7 16,8 13,7
Skattetryk                          48,9 48,9 48,3 47,8 47,1 47,2

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

-------  Ændring i mia. kr. --------
2006

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

 

Anm.: Det er antaget, at ændringen i den offentlige bruttogæld i fremskrivningsperioden er lig den
offentlige sektors saldo ekskl. sociale kasser og fonde. 

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

 
 
I år og næste år planlægges en årlig stigning i det reale 
offentlige forbrug på ca. 1¾ pct., hvilket er højere end 
stigningerne de seneste fire år. I 2009-10 planlægges det 
offentlige forbrug at stige med ca. 1 pct. om året ifølge 
2015-planen. Dermed stiger udgifterne til det offentlige 
forbrug fra at udgøre 25,6 pct. af BNP i 2006 til at udgøre 
ca. 26 pct. i 2010 og ca. 26½ pct. i 2015, blandt andet under 
den antagelse at de offentlige lønninger udvikler sig i takt 
med de private. Der forudsættes en beskeden stigning i 
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antallet af offentligt ansatte på ca. 1.000 personer årligt, 
hvilket indebærer, at den offentlige beskæftigelse udgør en 
svagt stigende andel af den strukturelle arbejdsstyrke i de 
kommende år. Den beskedne stigning i den offentlige 
beskæftigelse betyder, at køb af varer og tjenester vil udgøre 
en fortsat stigende andel af det offentlige forbrug. Dette er i 
overensstemmelse med den historiske udvikling. 
 
Igennem de seneste tre år har der været store stigninger i de 
offentlige investeringer efterfulgt af et kraftigt fald i første 
halvår af 2007. Dette kan hænge sammen med kommune-
sammenlægningerne ved årsskiftet, så nye investerings-
projekter endnu ikke er kommet i gang. På den baggrund 
ventes de offentlige investeringer at falde med ca. 12 pct. i 
år. I løbet af det følgende par år forudsættes investeringerne 
i overensstemmelse med 2015-planen atter at komme op på 
niveauet for de tidligere år. 
 
Udgifterne til indkomstoverførsler falder i år ligesom de to 
foregående år, når der korrigeres for den automatiske stig-
ning som følge af satsreguleringen. Den væsentligste årsag 
til dette er den faldende ledighed. Flere ting trækker i ret-
ning af større stigninger i udgifterne til indkomstoverførsler 
de kommende år. Normaliseringen af konjunkturerne bevir-
ker både en stigning i ledigheden og i antallet af personer 
uden for arbejdsstyrken. Hertil kommer, at tiltagende løn-
stigninger indebærer en højere satsregulering, hvilket også 
øger udgifterne. I 2008 er der herudover en ekstraordinær 
stigning i satsreguleringen på 0,6 pct.point som en del af 
skattepakken, hvilket isoleret set øger niveauet for udgifter-
ne til indkomstoverførsler med knap 1½ mia. kr. 
 
Den historisk høje beskæftigelse har ført til store stigninger 
i provenuet fra indkomstskatterne. I de kommende år ventes 
beskæftigelsen at aftage, men i den anden retning trækker 
tiltagende lønstigninger, hvorved der fortsat er en vis stig-
ning i skatteindtægterne. Indkomstskattelettelserne i 2008 
og 2009 mindsker dog umiddelbart provenuet med i alt 
knap 10 mia. kr. 
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Som en del af skattepakken er skattestoppets nominalprin-
cip ophævet for energiafgifterne, der fremover indekseres 
med inflationen. Dette bidrager med et afgiftsprovenu i 
størrelsesordnen godt ½ mia. kr. i 2008 stigende til ca. 2 
mia. kr. i 2010. På trods af, at forbrugskvoten ventes at stige 
de kommende år, skønnes indtægterne fra forbrugsafgifter 
(indirekte skatter) at aftage som andel af BNP. Dette skyl-
des hovedsageligt, at bilkøbet – og dermed indtægterne fra 
registreringsafgiften – falder som andel af BNP. 
 
Suspensionen af den Særlige Pensionsopsparing (SP) anta-
ges fortsat i hele prognoseperioden, og arbejdsmarkeds-
bidragssatsen fastholdes på 8 pct. I Økonomisk Redegørelse, 
august 2007, blev det skønnet, at der ville være et overskud 
i Arbejdsmarkedsfonden i 2007 svarende til, at bidrags-
satsen skulle nedsættes med 0,5 pct.point i 2008. 
 
Aktivitetsvirkningen af den forudsatte stigning i det offent-
lige forbrug i 2007 er betydelig, men hvis de offentlige 
investeringer falder så kraftigt i år som forventet, er finans-
politikken stort set neutral på udgiftssiden. På indtægtssiden 
er der kun små, men positive bidrag til væksten, bl.a. som 
følge af lavere provenu fra selskabsskatter og fastfrysningen 
af ejendomsværdiskatten. Samlet set vurderes finanspolitik-
ken at bidrage med knap ¼ pct.point til væksten i år, jf. 
tabel I.13. 
 
De kommende år er der lagt op til en stærkt ekspansiv 
finanspolitik med de planlagte stigninger i det offentlige 
forbrug og de vedtagne skattelettelser. Det skønnes, at 
finanspolitikken næste år giver et vækstbidrag til BNP på 
ca. ½ pct.point og ca. ¼ pct.point i 2009. Dette betyder dog 
ikke nødvendigvis, at BNP-væksten ville være tilsvarende 
lavere, hvis der i stedet blev ført en neutral finanspolitik. I 
den nuværende konjunktursituation med en historisk høj 
beskæftigelse er det således ikke efterspørgslen, der er den 
begrænsende faktor, men i større omfang problemer med at 
skaffe tilstrækkelig arbejdskraft. En stimulering af efter-
spørgslen, f.eks. via en ekstraordinært høj vækst i det of-
fentlige forbrug, medfører derfor ikke en fuldt ud tilsvaren-
de stigning i den danske produktion, fordi en større del af 
efterspørgslen end normalt tilfredsstilles af øget import. En 
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stigning i den offentlige beskæftigelse og det offentlige 
varekøb vil dog – selv hvis det ikke påvirker den samlede 
aktivitet – indebære en omfordeling af ressourcer over mod 
at producere offentlige tjenester frem for private. Resultatet 
af en ekspansiv finanspolitik i den nuværende situation er 
derfor primært en lavere privat beskæftigelse, end det ellers 
ville have været tilfældet. 
 
 

Tabel I.13 Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Udgifter i alt 0,2 0,2 0,3 0,1 0,4 0,2 0,1
  heraf offentligt forbrug 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1
           off. investeringer 0,1 0,0 0,1 -0,2 0,0 0,1 0,0
           indkomstoverførsler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Indtægter i alt 0,3 0,2 -0,2 0,1 0,1 0,1 0,0
  heraf personlige skatter 0,3 0,0 -0,3 0,0 0,1 0,1 0,0
           boligskatter 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0
           punktafgifter 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Finanseffekt i alt 0,6 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 0,1

----------------------- Pct.point -----------------------

 

Anm.: Finanseffekten angiver finanspolitikkens aktivitetsvirkning, målt som finanspolitikkens vækst-
bidrag til BNP i forhold til en situation med neutral finanspolitik. Med neutral finanspolitik for-
stås bl.a., at indkomstskattesatserne holdes konstante, at punktafgiftssatserne realt er uændrede,
at satserne for indkomstoverførsler følger satsreguleringen, og at offentlig beskæftigelse udgør 
en fast andel af den strukturelle arbejdsstyrke. Et positivt tal indikerer en aktivitetsfremmende 
virkning af finanspolitikken. For udgiftsposterne betyder dette øgede udgifter og for ind-
tægtsposterne mindskede indtægter målt ved det direkte provenu (som er størrelsen af den del 
af ændringen i en budgetpost, der kan henføres til ændringen i finanspolitikken). Ikke alle bud-
getposter er vist særskilt, men er indeholdt i totalposterne. 

Kilde: Egne beregninger på SMEC. 
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I.7 Dansk økonomi frem til 2015 
 
I dette afsnit præsenteres et forløb for dansk økonomi frem 
til 2015. Fremskrivningen er en forlængelse af konjunktur-
vurderingen, der er præsenteret i de tidligere afsnit i kapit-
let. I nærværende afsnit gives en redegørelse for de centrale 
forudsætninger og resultater af den mellemfristede frem-
skrivning, herunder en sammenligning af centrale størrelser 
i fremskrivningen med den historiske udvikling for de 
tilsvarende størrelser. Afsnittet indeholder endvidere en 
sammenligning med den fremskrivning, der ligger bag 
regeringens 2015-plan. 
 
Den mellemfristede fremskrivning er baseret på den anta-
gelse, at økonomien frem imod 2015 bevæger sig i retning 
af en neutral konjunktursituation. Dermed bliver den øko-
nomiske udvikling overvejende bestemt af niveauet for og 
den underliggende stigning i økonomiens produktionspoten-
tiale. Den underliggende strukturelle udvikling i arbejds-
styrke og arbejdstid er hovedsagelig bestemt af de demogra-
fiske forandringer, mens antagelser omkring produktivitet 
og en række andre centrale størrelser er forsøg på videre-
førelse af den historiske udvikling. Det er selvsagt forbun-
det med betydelig usikkerhed at fastlægge det strukturelle 
niveau for de nævnte størrelser, og man bør derfor opfatte 
fremskrivningen som et muligt forløb betinget på antagel-
ser, jf. også boks I.5. 
 
De finanspolitiske antagelser i fremskrivningen er i hoved-
træk baseret på antagelserne bag 2015-planen. Dette inde-
bærer blandt andet, at skattestoppets nominalprincip er 
fastholdt bortset fra indekseringen af energiafgifterne. Det 
offentlige forbrug antages at vokse med 1 pct. om året i 
perioden 2009-12 og med ¾ pct. om året herefter. De of-
fentlige investeringer antages i den mellemfristede frem-
skrivning at vokse med 1¾ pct. om året, hvilket indebærer, 
at de udgør knap 2 pct. af BNP i 2015. 
 
En række centrale antagelser bag fremskrivningen fremgår 
af tabel I.14. 
 
 

Indhold af afsnit 

Fremskrivning 
indebærer neutral 
konjunktur i 2015 

Finanspolitiske 
antagelser følger 
2015-planen 



 87 

Tabel I.14 Centrale antagelser i den mellemfristede fremskrivning 
 

 2005 2010 2015 
Strukturel arbejdsstyrke, 1.000 personer 2.884 2.885 2.879 
Strukturel ledighed, pct. af strukturel arbejdsstyrke 5 4¾ 4½ 
Timeproduktivitetsvækst i private byerhverv, pct.a) 0,9 1,2 1,6 
10-årig obligationsrente 3,4 4¾ 4¾ 
Importprisstigninger, pct. a) 1,0 1,4 0,8 
Nominel oliepris, dollar pr. tønde 54 76 73 
Realvækst i offentligt forbrug, pct. a) 1,8 1,4 0,9 
Udenlandsk BNP-vækst, pct. a) 2,6 3,0 2,4 
 

a) Vækstraterne er angivet som gennemsnit for perioderne 1996-2005, 2006-2010 hhv. 2011-
2015. 

Anm.: Antagelserne bag den strukturelle ledighed og arbejdsstyrke er nærmere beskrevet i boks I.5. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 
 
Den mellemfristede fremskrivning indebærer, at den lave 
BNP-vækstrate fortsætter også efter 2010. I årene lige efter 
konjunkturvurderingens slutår forventes væksten i BNP at 
blive i underkanten af 1 pct., men hen imod slutningen af 
fremskrivningen stiger vækstraten svagt i takt med, at 
arbejdsstyrke- og ledighedsgap reduceres i størrelse. BNP-
vækstraten i 2015 når dermed op på omkring 1¼ pct., som 
vurderes at være den fremadrettede trendvækstrate. 
 
Baggrunden for, at den lave vækst fortsætter også efter 
2010, er for det første, at konjunktursituationen ikke fuldt 
ud vurderes at være normaliseret i 2010. Dette afspejler sig 
blandt andet i, at ledigheden forventes at være lavere end sit 
strukturelle niveau i konjunkturvurderingens slutår. For det 
andet skønnes den demografiske udvikling også at bidrage 
negativt til udviklingen i arbejdstid og arbejdsstyrke i 
perioden 2010-2015. For det tredje vil et forventet fald i 
energiproduktionen i Nordsøen trække i retning af lavere 
vækst, end der er set historisk. 
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Boks I.5 Arbejdsstyrke, ledighed og arbejdstid 
 

Den mellemfristede fremskrivning baseres på en antagelse om, at arbejdsstyrke, 
ledighed og arbejdstid lå på et konjunkturmæssigt normalt niveau i 2005. Denne 
antagelse er blandt andet baseret på en historisk estimation af den strukturelle 
ledighed, der viser, at den faktiske og strukturelle ledighed er stort set sammen-
faldende i 2005. Tilsvarende viser beregninger fra OECD og Finansministeriet, at 
det faktiske og det potentielle BNP er stort set sammenfaldende det samme år. 
 
Arbejdsstyrke 
Den strukturelle arbejdsstyrke målt i personer bestemmes primært af den demo-
grafiske udvikling. Som udgangspunkt antages, at de alders-, køns- og herkomst-
betingede erhvervsfrekvenser er konstante fra 2005-niveauet. I forhold til dette 
rent demografiske forløb antages det, at antallet af efterlønsmodtagere falder med 
10.000 personer frem til 2015, bl.a. som følge af at modregningsreglerne for stør-
re arbejdsmarkedspensioner vil få større effekt. Herudover antages det, at der i 
forhold til 2005 gradvis kommer et strukturelt bidrag til arbejdsstyrken på 15.000 
personer fra et større antal grænsearbejdere – dvs. personer bosiddende i f.eks. 
Sverige eller Polen, som arbejder i Danmark. Endelig indregnes en lille effekt på 
arbejdsstyrken (1.000 personer) fra det højere beskæftigelsesfradrag i medfør af 
skatteaftalen fra oktober 2007. 
 
Samlet falder den strukturelle arbejdsstyrke fra 2005 til 2015 med ca. 30.000 
personer som følge af demografien, mens de øvrige forhold trækker op med 
25.000 personer. Alt i alt falder den strukturelle arbejdsstyrke således kun med 
5.000 personer. 
 
Den faktiske arbejdsstyrke skønnes i 2007 at være godt 50.000 personer over det 
strukturelle niveau. Da den faktiske og strukturelle arbejdsstyrke antages at være 
sammenfaldende i 2015, reduceres den faktiske arbejdsstyrke med 50.000 perso-
ner i forhold til den strukturelle udvikling. Heraf antages 10.000 personer at være 
udlændinge, der i udgangspunktet arbejder i Danmark som følge af den relativt 
gode konjunktursituation. Disse personer antages at forlade landet i takt med 
normaliseringen af konjunkturerne. Andre 10.000 antages at være personer, der i 
en normal konjunktursituation ville være gået på efterløn. 20.000 personer antages 
i takt med normaliseringen af konjunkturerne at forlade arbejdsmarkedet, men 
overgå til andre offentlige overførsler. Endelig vurderes 10.000 personer at forla-
de arbejdsstyrken uden at få (yderligere) offentlige overførsler. Dette kan bl.a. 
være studerende eller personer, der ikke er i a-kasse, og som f.eks. har en ægte-
fælle, der tjener for meget til, at personen kan få kontanthjælp. 
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Boks I.5 Arbejdsstyrke, ledighed og arbejdstid, fortsat 
 

Ledighed 
Den strukturelle ledighed er estimeret under en antagelse om, at lønudviklingen 
giver information om forskellen mellem den faktiske ledighed og strukturledighe-
den. Metoden er beskrevet i Dansk Økonomi, forår 2006, og senest opdateret i 
forbindelse med udarbejdelsen af Dansk Økonomi, forår 2007. Den seneste esti-
mation baserede sig på data frem til udgangen af 2006, og indebar en strukturel 
ledighed på ca. 5 pct. Der er foretaget en opdatering af estimationen med data for 
lønstigningstakten frem til og med andet kvartal 2007. Denne estimation indikerer 
ikke, at den strukturelle ledighed har ændret sig, og det antages derfor fortsat, at 
strukturledigheden i 2007 er 5 pct. 
 
I forbindelse med blandt andet velfærdsforliget er der sket en fremrykning af 
aktiveringstidspunktet for ledige, dagpengereglerne for de over 58-årige er har-
moniseret med reglerne for yngre ledige, og der er sket en række opstramninger i 
kontanthjælpssystemet. Samlet vurderes det, at disse tiltag reducerer den struktu-
relle ledighed med ½ pct.point, sådan at den strukturelle ledighed fremadrettet er 
4½ pct. af arbejdsstyrken, svarende til 130.000 personer. 
 
Arbejdstid 
Det vurderes, at arbejdstiden i 2005 var normal ud fra en konjunkturmæssig be-
tragtning. Fremadrettet antages den demografiske udvikling at bidrage til et fald i 
arbejdstiden på ca. 1 pct. Ud over det demografisk betingede fald antages det, at 
den stigning i arbejdstiden, der fandt sted fra 2005 til 2006, gradvis redresseres i 
takt med normaliseringen af konjunkturerne. Endelig antages det, at skattelettel-
serne bidrager positivt til arbejdstiden. Konkret antages det med udgangspunkt i 
en arbejdsudbudselasticitet på 0,1, at den gennemsnitlige arbejdstid fra 2009 øges 
godt 0,1 pct., svarende til 2 timer årligt pr. beskæftiget eller 3.500 personer. 
 
Generelt om strukturelle niveauer 
Vurderingen af de strukturelle niveauer for arbejdsstyrke, ledighed og arbejdstid 
er forbundet med betydelig usikkerhed. Det er eksempelvis meget vanskeligt med 
sikkerhed at skelne konjunktureffekter fra den underliggende strukturelle udvik-
ling i forbindelse med den kraftige stigning i arbejdsstyrken i 2006-07 eller det 
store fald i ledigheden i 2004-07. Tilsvarende er det svært at vurdere, om stignin-
gen i arbejdstiden siden 1995 (som er et brud med den historiske trend i de tidli-
gere årtier) er udtryk for en konjunktureffekt eller en ny trend. Som følge af me-
get stor volatilitet historisk er det også vanskeligt at finde den underliggende 
trendvækstrate i produktiviteten. Alle disse usikkerheder betyder, at der bør udvi-
ses stor forsigtighed ved vurderingen af fremskrivninger som denne. 
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Udviklingen i arbejdsløshed, beskæftigelse og arbejdsstyrke 
samt BNP’s afvigelse fra det strukturelle niveau fremgår af 
figur I.25, og en række hovedtal fra den mellemfristede 
fremskrivning fremgår af tabel I.15. 
 
 

Figur I.25 Centrale størrelser i den mellemfristede fremskrivning 
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Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Tabel I.15 Hovedtal fra den mellemfristede fremskrivning 
 

 1997-2005 2006-2010 2011-2015 2015 
 -------------------------- Pct. -------------------------- 
BNP-vækst  2,0 1,8 1,0 1,3 
Privat forbrug 1,8 2,5 1,5 1,7 
Investeringer 4,5 4,4 1,0 1,4 
Eksport  5,5 3,9 3,0 3,4 
Import 6,7 5,8 3,5 3,6 
Lønstigninger 3,8 4,4 4,0 3,8 
Inflation a) 1,9 2,2 1,8 1,8 
 --------------------- Pct. af BNP --------------------- 
Betalingsbalance 2,1 1,1 -1,2 -1,5 
Offentlig saldo 1,2 3,5 1,0 0,3 
  

a) Deflator for privat forbrug. 
Anm.: Antagelser bag den strukturelle ledighed og arbejdsstyrke er nærmere beskrevet i boks I.5. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 

 
 
I fremskrivningen vurderes det, at efterspørgslen vil være 
forholdsvis stærk. Det private forbrug vokser lidt hurtigere 
end BNP, hvorved det reale forbrugs andel af BNP øges. 
Denne udvikling skal blandt andet ses som et resultat af en 
ændret sammensætning af befolkningen, hvor en større 
andel kommer i de aldersklasser, hvor nedsparing er natur-
lig. Investeringerne vokser stort set i takt med BNP, hvilket 
dækker over en lidt stærkere stigning i erhvervsinvesterin-
gerne og en lidt svagere stigning i boliginvesteringerne. De 
stigende erhvervsinvesteringer kan opfattes som en fortsæt-
telse af en historisk tendens til stigende investeringskvote 
for især maskiner, herunder IT-udstyr, mens boliginveste-
ringernes lavere vækstrate skal ses i sammenhæng med, at 
den reale kontantpris på boliger forventes at være svagt 
faldende de kommende år fra et historisk højt niveau. 
 
Også eksporten vil stige hurtigere end BNP og dermed 
udgøre en stigende andel af BNP. Dette forventes at ske på 
trods af en mærkbar forværring af konkurrenceevnen, og 
kan opfattes som et udtryk for en fortsat stigning i den 
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internationale arbejdsdeling. Modstykket til den stigende 
eksportandel er en stigning i importkvoten. Som følge af 
kapacitetsbegrænsningerne i dansk økonomi vurderes det, at 
nettoeksporten vil bidrage negativt til væksten i hele frem-
skrivningsperioden. 
 
Da arbejdsløsheden i hele den betragtede periode forventes 
at ligge under det strukturelle niveau, ligger lønstigningerne 
relativt højt. Fremskrivningen indebærer, at reallønnen i 
hele perioden stiger lidt mere end produktiviteten. Baggrun-
den for den ekstra stigning i reallønnen er, at importpriserne 
antages at vokse mindre end de indenlandske priser, hvor-
ved der opnås en bytteforholdsgevinst. På længere sigt 
stiger lønningerne med omkring 3¾ pct., timeproduktivite-
ten i private byerhverv med godt 1½ pct. og de indenlandsk 
genererede priser med godt 2 pct. Lønstigningstakten på 3¾ 
pct. er dermed i overensstemmelse med en konstant løn-
kvote. Lønstigninger i denne størrelsesorden er i øvrigt i 
overensstemmelse med den i boks I.5 kort omtalte estima-
tion af den strukturelle ledighed. 
 
Da importen vokser hurtigere end eksporten, fortsætter den 
tendens til betalingsbalanceforværring, som fremgår af 
konjunkturvurderingen. I 2015 er betalingsbalanceover-
skuddet dermed forvandlet til et underskud på ca. 1 pct. af 
BNP. 
 
Den lave vækst og et stigende antal personer på overførsels-
indkomst medfører en tendens til fortsat forværring af de 
offentlige finanser efter konjunkturvurderingens afslutning, 
jf. tabel I.16. Forværringen af de offentlige finanser er 
primært et resultat af, at overførslernes andel af BNP stiger 
efter 2010, mens der kun sker en svag stigning i udgifterne 
til offentligt forbrug. Det samlede skattetryk vil være stort 
set uændret, hvilket dækker over en lille stigning i de direk-
te skatters andel af BNP og et lille fald i de indirekte skatter. 
Samlet forværres den offentlige saldo fra et overskud på ca. 
2½ pct. af BNP i 2010 til stort set balance på de offentlige 
finanser i 2015. 

Relativt høje 
lønstigninger 

Betalingsbalance-
underskud 

Det offentlige 
overskud er næsten 
forsvundet i 2015 
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Tabel I.16 Offentlige finanser 
 

 2005 2010 2015 
 --------- Pct. af BNP ----- 
Direkte skatter 31,2 28,5 29,0 
Indirekte skatter 17,9 17,5 16,9 
Nettorenteindtægter -0,4 0,7 0,9 
Indkomstoverførsler 16,4 15,7 17,6 
Offentligt forbrug 25,9 26,0 26,5 
Investeringer 1,7 1,9 1,9 
Saldo 4,6 2,5 0,3 
 

Anm.: Det er ikke alle poster på det offentlige budget, der er angivet, 
hvorfor saldoen ikke kan opgøres ud fra de angivne poster. 

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

 
 
Den forventede vækst i de kommende år bliver væsentligt 
lavere end svarende til den historiske udvikling, jf. tabel 
I.17. I tabellen sammenlignes de gennemsnitlige vækstrater 
i en række centrale størrelser, der tilsammen forklarer BNP-
vækstraten. De angivne perioder er valgt, fordi konjunktur-
situationen, vurderet ved forskellen mellem faktisk og 
potentiel produktion, vurderes at være tæt på det normale i 
årene 1989, 1996, 2005 og 2015, der alle er start- hhv. slutår 
for beregningen af vækstraterne i de anvendte perioder. 
 
Det fremgår af tabel I.17, at væksten i perioden 2006-2015 
skønnes at blive godt ½ pct.point lavere, end den har været 
historisk, og det skønnes, at den fremadrettede vækstrate i 
potentielt BNP er omkring 1¼ pct., jf. tallene i tabellen for 
2015. Dette skøn baseres på en antagelse om en konstant 
strukturarbejdsløshed, en arbejdstid og arbejdsstyrke, der er 
svagt faldende som følge af den demografiske udvikling, og 
en produktivitetsvækst omkring 1,4 pct. for hele økonomi-
en. Konkret antages timeproduktiviteten i private byerhverv 
at stige 1,6 pct. om året, mens produktiviteten i resten af 
økonomien stiger ca. 1,1 pct. om året. 
 

Dekomponering af 
BNP-væksten 

Vækst i potentielt 
BNP på 1¼ pct. 
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Tabel I.17 Bidrag til BNP-vækstraten 
 

 1990-2005 1997-2005 2006-2015 2015 
 -------------------- Pct. point -------------------- 
Arbejdstid 0,1 0,4 -0,1 -0,1 
Arbejdsstyrke -0,0 0,2 -0,0 -0,1 
Arbejdsløshed 0,2 0,4 0,1 0,0 
Produktiviteta) 1,7 0,9 1,4 1,4 
BNP 2,2 2,0 1,4 1,3 
 

a) Timeproduktivitet i økonomien som helhed. Posten dækker over 
produktivitetsudviklingen i de enkelte erhverv samt forskydnin-
ger imellem erhvervene. 

Anm.: Tallene for de angivne perioder er beregnet på de faktiske tal i 
fremskrivningen, mens tallene for 2015 er baseret på antagelserne 
om de strukturelle størrelser. 
De fire forklaringsfaktorer summerer ikke helt til BNP-
vækstraten. Dette skyldes dels afrunding, dels at der kan være et 
lille bidrag fra ændringer i de indirekte skatters andel af BNP. 

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

 
 
I forhold til perioden 1997-2005 er forskellen især, at ar-
bejdstiden ikke antages at stige i fremskrivningen, og at den 
faktiske og strukturelle ledighed ikke vurderes at faldes så 
kraftigt, som tilfældet var i den foregående periode. I mod-
sat retning trækker, at det skønnes, at produktivitetsudvik-
lingen var unormalt dårlig i perioden 1997-2005. 
 
Betragtes i stedet den lidt længere historiske periode 1990-
2005, fremgår det, at der i den periode kun var et lille 
samlet bidrag fra udviklingen i arbejdstid, arbejdsstyrke og 
arbejdsløshed. Dette dækker blandt andet over, at arbejds-
tiden faldt i første del af perioden og steg i anden halvdel – 
med kun en lille samlet stigning i perioden. Tilsvarende var 
det gennemsnitlige fald i ledigheden også begrænset, idet 
ledigheden først steg og siden faldt. En væsentlig forskel i 
bidrag til BNP-væksten mellem perioden 1990-2005 og 
2006-2015 kommer dermed fra forskellig produktivitets-
udvikling i økonomien under et. 
 

Høj vækst historisk 
bl.a. pga. stigning i 
arbejdstid og fald i 
ledighed 

Lavere samlede 
produktivitets-
stigninger i 
fremskrivningen 
end i 1990-2005 
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Det lavere bidrag fra produktiviteten i fremskrivningen i 
forhold til perioden 1990-2005, jf. tabel I.17, dækker over, 
at udviklingen i en række særlige erhverv var mærkbart 
positiv i den historiske periode, mens dette ikke forventes at 
gælde fremover. Især har energiproduktionen som følge af 
stigende Nordsø-produktion historisk bidraget positivt til 
produktiviteten og dermed BNP, mens det fremadrettet 
antages, at produktionen i Nordsøen vil falde og dermed 
bidrage negativt til disse størrelser. Alene omslaget fra 
stadigt større Nordsø-produktion til faldende energiproduk-
tion kan således forklare et fald i vækstraten i den samlede 
værditilvækst på 0,3 pct.point, jf. tabel I.18. 
 
 
Tabel I.18 Dekomponering af BVT-vækstraten 
 

 1990-2005 1997-2005 2006-2015 
 -----------------  Pct.  ----------------- 
Private byerhverv a) 1,4 1,2 0,9 
Energi 0,2 0,2 -0,1 
Landbrug -0,1 -0,1 -0,1 
Øvrige private erhverv b) 0,2 0,2 0,2 
Offentligt erhverv 0,4 0,4 0,3 
BVT 2,1 1,9 1,3 
 

a) Private byerhverv dækker over byggeri, industri og service. 
b) Øvrige private erhverv dækker over søfart og boligbenyttelse. 
Anm.: Som følge af afrunding summerer de fem vækstbidrag ikke helt 

til BVT-vækstraten. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 

egne beregninger. 

 
 
Når vækstbidraget fra de private byerhverv er lavere i 
fremskrivningen end i de historiske perioder i tabellen, 
skyldes det ikke, at antagelsen om produktivitetsvæksten i 
private byerhverv er mere negativ i fremskrivningen. Kon-
kret steg timeproduktiviteten i de private byerhverv i perio-
den 1990-2005 med 1,4 pct., mens der i fremskrivningen 
antages en vækst på 1,6 pct. årligt. Når vækstbidraget fra 
private byerhverv bliver mindre i fremskrivningen, skyldes 
det, at antallet af beskæftigede i fremskrivningen falder som 

Nordsø-produktion 
bidrager negativt 
til produktivitet og 
vækst fremadrettet 

Antagelse om 
private byerhvervs 
produktivitet er 
ikke mere negativ 
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følge af normaliseringen af konjunkturerne og den under-
liggende strukturelle udvikling i arbejdsstyrke og ledighed, 
hvorimod beskæftigelsen i de betragtede erhverv var stigen-
de i den historiske periode. 
 
Den nærværende fremskrivning til 2015 kan naturligt sam-
menlignes med regeringens 2015-plan. De to fremskrivnin-
ger ligner på mange måder hinanden, idet de begge indebæ-
rer en periode med relativt lav vækst og en mærkbar forrin-
gelse af de offentlige finanser. 
 
En forskel på de to fremskrivninger er imidlertid, at kon-
junktursituationen antages at normaliseres relativt hurtigt i 
2015-planen, mens det sker mere gradvist i nærværende 
fremskrivning. Dette indebærer, at output-gap lukkes ret 
hurtigt i 2015-planen, hvorfor væksten i en periode (2008-
2010) bliver lavere end i nærværende prognose. Til gengæld 
er 2015-planens vækst højere i perioden 2011-2015, jf. figur 
I.26a. I forhold til de offentlige finanser indebærer den 
hurtigere normalisering af konjunkturerne, at budgetover-
skuddet falder hurtigere i 2015-planen. Til gengæld indebæ-
rer 2015-planens højere vækst efter 2010, at forværringen af 
de offentlige finanser bliver mindre udtalt frem imod 2015, 
jf. figur I.26b. 
 
 

Figur I.26a  BNP-vækst og output-gap  Figur I.26b Offentlig saldo 
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Anm.: Når output-gap i 2005 og 2006 ikke er ens i de to fremskrivninger, skyldes det en lidt forskellig 
vurdering af niveauet for det strukturelle BNP. 

Kilde: Regeringen, august 2007: Mod nye mål – Danmark 2015, Danmarks Statistik, Nationalregn-
skabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Bag de forskellige udviklinger i BNP ligger, som nævnt, 
først og fremmest forskellige vurderinger af, hvor hurtigt 
output-gap lukkes. Herudover er der også mindre forskelle i 
vurderingen af den strukturelle udvikling i ledighed, ar-
bejdsstyrke og arbejdstid. 
 
Den strukturelle ledighed antages i 2015-planen at falde til 
4 pct. af arbejdsstyrken (ca. 115.000 personer), mens den 
kun falder til 4½ pct. i nærværende fremskrivning. Denne 
forskel skyldes en forskellig vurdering af, hvordan antagel-
sen om øget aktiveringsomfang påvirker den strukturelle 
ledighed. I nærværende fremskrivning er det antaget, at de 
aktiverede ikke påvirker løndannelsen direkte, mens de er 
aktiveret, idet formandskabets tidligere analyser dokumen-
terer den såkaldte fastholdelseseffekt, der gør, at aktiverede 
ikke aktivt søger job, mens de er i aktivering.6 
 
Niveauet for arbejdsstyrken er næsten det samme i 2015. 
Dette kan umiddelbart undre, idet 2015-planen er et krav-
forløb, hvor arbejdsstyrken skal øges med 20.000 personer 
for at sikre finanspolitisk holdbarhed. Dette krav indgår 
ikke i nærværende fremskrivning, men til gengæld er det 
antaget, at der vil være et forøget, permanent bidrag til den 
danske arbejdsstyrke fra udlandet, ligesom antallet af efter-
lønsmodtagere vil falde strukturelt. 
 
2015-planen er også et kravforløb i relation til udviklingen i 
arbejdstiden. I 2015-planen holdes arbejdstiden konstant fra 
niveauet i 2009 (der stort set svarer til 2005-niveauet). I 
nærværende fremskrivning antages det, at den demografiske 
udvikling indebærer et fald i arbejdstiden, hvorfor den 
gennemsnitlige arbejdstid er omkring 1 pct. lavere end 
2015-planens arbejdstid i 2015. 
 
Den samlede timebeskæftigelse i nærværende fremskriv-
ning ligger dermed ca. 1¼ pct. under niveauet i 2015-
planen, hvilket altså primært skyldes kravet til arbejdstiden i 
planen – og i mindre grad også antagelsen om struktur-
ledigheden. Den lavere timebeskæftigelse slår alt andet lige 

 
6) Jf. kapitlet om dansk arbejdsmarkedspolitik efter år 2000 i Dansk 

Økonomi, forår 2007.  

Lukning af gap 
og strukturel 
udvikling 

Strukturledighed  
½ pct.point højere 
end i 2015-planen 

Stort set samme 
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lavere end i 
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igennem til et lavere BNP-niveau. Hertil kommer, at pro-
duktivitetsvæksten antages at være lidt lavere, og samlet er 
BNP-niveauet i 2015 derfor ca. 1¾ pct. lavere i nærværende 
fremskrivning end i 2015-planen. Dette svarer til, at den 
gennemsnitlige årlige vækst er ca. 0,2 pct.point lavere. 
 
Udviklingen på den offentlige saldo er selvsagt påvirket af 
den anderledes profil i BNP, beskæftigelse og ledighed, 
men i fremskrivningernes slutår er den offentlige saldo 
opgjort i pct. af BNP stort set sammenfaldende. Dette 
dækker dog over forskelle på en række underposter. 
 
Den eneste væsentlige forskel på udgiftssiden er, at ind-
komstoverførslerne i nærværende fremskrivning udgør en 
betydelig større andel af BNP end i planen. Årsagen hertil 
er dels, at ledigheden er større, dels at fremskrivningen i 
dette kapitel ikke er et kravforløb, hvor 20.000 personer fra 
overførselssystemet antages at blive bragt ind i arbejdsstyr-
ken. Hertil kommer, at der i denne fremskrivning er væsent-
ligt flere på kontanthjælp og øvrige overførsler uden for 
arbejdsmarkedet. Dette hænger blandt andet sammen med, 
at det eksplicit er antaget, at hovedparten af de personer, der 
antages at forlade arbejdsstyrken i takt med normaliseringen 
af konjunkturerne, overgår til at modtage en eller anden 
form for offentlig indkomstoverførsel. Disse forskelle 
indebærer, at indkomstoverførslerne udgør ca. 1 pct.point af 
BNP mere i nærværende fremskrivning. 
 
De højere udgifter til indkomstoverførsler modsvares imid-
lertid af et tilsvarende højere skattetryk. Det højere skatte-
tryk kommer delvis af, at der skal betales skat af indkomst-
overførslerne. Herudover bidrager en højere forbrugskvote 
til, at de indirekte skatter giver et større provenu. Endelig 
kan det nævnes, at der i nærværende fremskrivning opereres 
med et større provenu fra selskabsskatterne end i 2015-
planen, hvilket blandt andet kan tilskrives en højere antaget 
oliepris. Samlet ligger de direkte og indirekte skatter ca. 1 
pct.point af BNP højere end i planen. 
 
Som nævnt er 2015-planen et forløb, hvor der stilles krav til 
udviklingen i arbejdsstyrke og arbejdstid. Herved sikres 
ifølge regeringen, at finanspolitikken er langtidsholdbar 

Offentlig saldo 
næsten ens i 2015 

Men overførsler 
større 

Og højere 
skattetryk 

2015-planen er 
et kravforløb 
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givet de øvrige forudsætninger. Konkret antages det i 2015-
planen, at arbejdsstyrken øges med 20.000 personer, der 
kommer fra overførselssystemet, og det antages, at arbejds-
tiden – bortset fra konjunktureffekter – er konstant på 2005 
niveau. 
 
Suppleres den nærværende fremskrivning med tilsvarende 
antagelser, fremkommer et forløb, der har højere vækst og 
bedre offentlige finanser. BNP-niveauet bliver højere, fordi 
arbejdsudbuddet målt i timer øges. Den gennemsnitlige 
BNP-vækstrate i perioden 2007-2015 øges konkret fra ca. 
1,1 pct. om året til ca. 1,3 pct. om året. Den større beskæfti-
gelse øger skatteindtægterne og reducerer udgifterne til 
indkomstoverførsler, hvorved den offentlige saldo forbedres 
med ca. ¾ pct.point af BNP, jf. figur I.27.  

 
Figur I.27  Offentlig saldo med og uden krav 
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Anm.: I kravforløbet er det antaget, at arbejdsstyrken øges gradvist med 
20.000 personer ekstra, og at antallet af overførselsindkomstmod-
tagere falder tilsvarende. Det demografisk betingede fald i 
arbejdstiden er elimineret i kravforløbet, hvilket indebærer, at den 
gennemsnitlige arbejdstid er godt 1 pct. højere i 2015. Det er 
antaget, at realvæksten i det offentlige forbrug er den samme, 
hvilket indebærer, at antallet af offentligt ansatte er reduceret, 
svarende til stigningen i arbejdstiden (konkret 8.500 personer). 
Det er antaget, at tilpasningen til ligevægt fuldt ud sker i perioden 
frem til 2015. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og 
egne beregninger. 
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I kravforløbet udviser den offentlige saldo et overskud på 
godt 1 pct. af BNP, hvilket er bedre end i 2015-planen. 
Dette afspejler blandt andet, at det i nærværende fremskriv-
ning er antaget, at der sker en stigning i den strukturelle 
arbejdsstyrke som følge af en yderligere tilgang af uden-
landsk arbejdskraft og som følge af et lavere antal efterløns-
modtagere. Hertil kommer, at antagelsen om en højere 
forbrugskvote trækker i retning af højere indtægter fra de 
indirekte skatter, og at antagelsen om højere oliepris gør, at 
det strukturelle niveau for selskabsskatten er højere. 
 
 
I.8 Konsekvenser af en finanspolitisk stramning 
 
Til næste år og i mindre grad også i 2009 er der lagt op til 
en klart ekspansiv finanspolitik, hvor aktivitetsvirkningen af 
finanspolitikken – den såkaldte finanseffekt – skønnes at 
være ca. ½ hhv. ¼ pct.point i 2008-09, jf. afsnit I.6. Den 
ekspansive finanspolitik er en medvirkende årsag til, at der 
forventes lønstigninger på 4½-5 pct. i de kommende fire år. 
Samtidig er der udsigt til lave vækstrater de kommende år, 
da beskæftigelsen aktuelt er så høj, at det kun i yderst 
begrænset omfang vil være muligt at øge den yderligere. 
 
Den høje vækst de seneste år har øget den faktiske produk-
tion i forhold til den potentielle. Det ventede forløb inde-
bærer, at output-gap er omkring 2 pct. i perioden 2006-
2010, hvorefter det gradvis lukkes i årene frem til 2015, jf. 
figur I.1. Der er betydelig usikkerhed forbundet med fast-
læggelsen af strukturelt BNP og dermed af størrelsen på 
output-gap. I vurderingen af, hvor stram finanspolitikken 
skal være, er det endvidere vigtigt at tage hensyn til, hvor-
vidt det især er forhold på efterspørgselssiden eller udbuds-
siden af økonomien, der har givet anledning til høj vækst. 
Finanspolitikken bør som udgangspunkt ikke forsøge at 
korrigere effekterne af ændringer på udbudssiden. Efter-
spørgselsvæksten har været meget kraftig i denne højkon-
junktur, og i 2008-09 er der et stort bidrag til efterspørg-
selsvæksten fra den forudsatte udvikling i det offentlige 
forbrug og investeringer. Følges anbefalingen i Dansk 
Økonomi, forår 2007, bør finanseffekten derfor være i 
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størrelsesordnen -¼ til -½ pct.point i de to førstkommende 
år for at lukke output-gap hurtigere. 
 
Hvis presset på arbejdsmarkedet fortsætter, kan det betyde 
endnu højere lønstigninger end forudsat i prognosen. End-
videre er der en risiko for, at de kommende år med høje 
lønstigninger påvirker forventningerne til lønstigningerne 
fremover, hvorved de relativt høje lønstigninger fortsætter i 
en årrække efter, at det aktuelle pres i økonomien er aftaget. 
Dette kan resultere i en fortsat forværring af konkurrence-
evnen. En finanspolitisk opstramning på kort sigt kan med-
virke til at imødegå dette. 
 
Der er imidlertid betydelig usikkerhed forbundet med 
vurderingen af udviklingen de kommende år, og det kan 
ikke udelukkes, at der sker et brat fald i efterspørgslen. 
Dette kan f.eks. skyldes et internationalt tilbageslag, men 
kan også udløses af et kraftigt fald i boligpriserne.  
 
I dette afsnit illustreres effekterne af en finanspolitisk 
stramning i 2008 og 2009, både i forhold til det forventede 
forløb, som det fremgår af prognosen og under en alternativ 
– mere negativ – antagelse om den generelle økonomiske 
udvikling de kommende år, hvor efterspørgselsvæksten er 
lavere end forventet i prognosen. 
 
Konkret ses på nedenstående eksempel på en finanspolitisk 
stramning: 
 

• Skattelettelserne i 2008 og 2009 trækkes tilbage (og 
dermed er der heller ikke den positive effekt på ar-
bejdsudbuddet)7 

• Den ekstraordinære stigning i satsreguleringen i 
2008 trækkes tilbage 

• Det reale offentlige forbrug stiger med ca. 0,3 pct. i 
både 2008 og 2009 i stedet for 1¾ hhv. 1 pct. 
Stramningen er fordelt på varekøb og offentlig be-
skæftigelse, således at den offentlige beskæftigelse 

 
7) Den potentielle produktion er dermed også lidt lavere end i 

prognosen. 
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fra 2009 permanent er 10.000 personer lavere end i 
prognosen 

• En del af de offentlige investeringer udskydes til 
senere år. Konkret antages de offentlige investerin-
ger at falde med 10 pct. i 2008 og 2009, mens det i 
prognosen er forudsat, at de stiger med 5 hhv. 8 pct. 
Investeringsvæksten bliver omvendt højere de føl-
gende år 

• De øvrige finanspolitiske forudsætninger er som 
forudsat i prognosen, herunder indekseringen af 
energiafgifterne fra 2008 

 
Tiltaget indebærer, at finanseffekten bliver ca. -¼ pct.point i 
2008-09, hvilket kan sammenlignes med ½ hhv. ¼ pct.point 
i prognosen. Der er dermed tale om en ændring på ¾ hhv. ½ 
pct.point i forhold til den planlagte finanspolitik. 
 
Det skal understreges, at ovenstående ikke er tænkt som et 
konkret forslag til en finanspolitisk stramning, men udeluk-
kende er en illustration af de mulige effekter af en finans-
politisk stramning. Den konkrete sammensætning af en 
opstramning af finanspolitikken er naturligvis en politisk 
afvejning. 
 
For at illustrere de mulige konsekvenser af en finanspolitisk 
stramning er der foretaget en række modelberegninger på 
De Økonomiske Råds Sekretariats makroøkonomiske model 
SMEC.8 I det følgende sammenlignes først udviklingen i 
prognosen med den forventede udvikling, hvis finanspoli-
tikken strammes i 2008 og 2009. 
 
I det konkrete eksempel foretages en permanent stramning 
på indkomstskattesiden og på det offentlige forbrug. Udgif-
terne til offentligt forbrug vil således udgøre knap 26 pct. af 
BNP i 2015 mod ca. 26½ pct. i prognosen, og provenuet fra 
indkomstskatter som andel af BNP er ca. ¼ pct.point højere 
end i prognosen. 
 
8) Modelberegningerne er foretaget under den antagelse, at output-

gap såvel som ledighedsgap er lukket i 2015, ligesom det er til-
fældet i prognosen. Dette er gjort ved at lade den marginale im-
porttilbøjelighed være større end i normale modelberegninger 
med SMEC. 
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Stramningen mht. de offentlige investeringer er derimod af 
midlertidig karakter. Konkret er det forudsat, at det offentli-
ge kapitalapparat er oppe på samme niveau i 2015 som i 
prognosen. Der er således tale om, at de offentlige investe-
ringer stiger noget mere i de efterfølgende år.9 For i praksis 
at kunne bruge de offentlige investeringer som et konjunk-
turudjævnende instrument vil det være hensigtsmæssigt, 
hvis der er aftalt en offentlig investeringsplan, som tidligere 
anbefalet af formandskabet, f.eks. i Dansk Økonomi, forår 
2005. Dermed kan der foretages en velbegrundet beslutning 
af, hvilke investeringer der kan udskydes til senere tider 
med mindre pres på arbejdsmarkedet. 
 
I den nuværende konjunktursituation, hvor det er vanskeligt 
at skaffe tilstrækkeligt med arbejdskraft, vurderes det, at 
importen fungerer som “ventil” og tilfredsstiller en større 
del end normalt af efterspørgslen. En finanseffekt på ½ 
pct.point i 2008, som forudsat i prognosen, betyder derfor 
ikke, at BNP-væksten er ½ pct.point højere, end hvis der i 
stedet havde været ført en neutral finanspolitik. Når efter-
spørgslen mindskes – som følge af stramningen – vil dette 
på tilsvarende vis betyde, at importen mindskes mere end i 
en normal konjunktursituation.10 Det er således overvejende 
sandsynligt, at en stramning af finanspolitikken ikke vil få 
ledigheden til at stige i samme omfang, som det vil være 
tilfældet i en mere normal konjunktursituation. De frigivne 
ressourcer kan tværtimod bidrage til at øge den private 
produktion og dermed mindske presset på arbejdsmarkedet. 
 
Modelberegningerne viser, at en stramning af finanspolitik-
ken giver sig udslag i lavere vækst på kort sigt. Derved 
 
9) To års fald i investeringerne på 10 pct. fra et i forvejen lavt 

niveau bringer de offentlige investeringer ned på en historisk lav 
andel af BNP. Konkret kræves derfor en vækst i investeringerne 
på godt 10 pct. årligt i årene 2010-15 for at sikre, at kapitalappa-
ratet i 2015 har samme niveau som i prognosen. I prognosen er 
der forudsat en årlig vækst i investeringerne på 1¾ pct. perioden 
2010-15. 

10) Konkret er det antaget, at ca. halvdelen af den stigning i ledighe-
den, som den finanspolitiske stramning i 2008-09 normalt ville 
medføre, modvirkes af et større fald i importen, end det er tilfæl-
det i en normal modelberegning. Dermed øges den private be-
skæftigelse tilsvarende. 
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lukkes output-gap hurtigere. Konkret tilsiger modelbereg-
ningerne en BNP-vækst på kun ca. ¾ pct. i 2009-10. Når 
output-gap er lukket, vil BNP stige stort set som trend-
vækstraten, der er ca. 1¼ pct., jf. figur 28. En finanspolitisk 
stramning på kort sigt vil dermed give anledning til lidt 
højere vækst på mellemlang sigt, end det er tilfældet i 
prognosen. 
 
Den lavere efterspørgsel som følge af den finanspolitiske 
stramning giver sig på kort sigt udslag i en stigning i ledig-
heden, og ledigheden kommer således hurtigere op på det 
strukturelle niveau. Fra i år til 2010 stiger ledigheden med 
ca. 30.000 personer til knap 125.000, mens der kun er en 
stigning på godt 5.000 i prognosen. Set i et historisk per-
spektiv er der dog ikke tale om en voldsom stigning i ledig-
heden. I prognosen forventes lønstigningerne at være op 
mod 5 pct. i 2008 og 2009. Det er formentlig kun i begræn-
set omfang muligt at påvirke lønstigningstakten i 2008 ved 
at foretage en finanspolitisk stramning, men i de efterføl-
gende år vil den hurtigere stigning i ledigheden betyde en 
afdæmpning af lønstigningstakten på ½-¾ pct.point i for-
hold til prognosen. Dermed vil lønstigningerne allerede fra 
2010 være ca. 3¾ pct. Dette vurderes at være den neutrale 
lønstigningstakt, når ledigheden er på det strukturelle ni-
veau. Dermed er lønniveauet i 2015 knap 3 pct. lavere end i 
prognosen.  
 
Det lavere danske lønniveau betyder, at konkurrenceevnen 
forbedres, hvilket øger eksporten med knap 1 pct. i forhold 
til prognosen i 2015. Endvidere er importen noget lavere 
end i prognosen, da en større del af efterspørgslen nu kan 
tilfredsstilles af dansk produktion. Der er således flyttet 
beskæftigelse – ca. 10.000 personer – fra offentlig til privat 
produktion. Trods lidt lavere eksportpris sker der samlet set 
en betydelig forbedring af betalingsbalancen. 
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Figur I.28 Effekt af en finanspolitisk stramning i 2008 og 2009 
 

Output-gap 

20142012201020082006200420022000

3

2

1

0

-1

-2

-3

Pct. af BNP

Prognose
Alternativ

 

 BNP-vækst 

20142012201020082006200420022000

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Pct.

Prognose
Alternativ

Ledighed 

20142012201020082006200420022000

180

160

140

120

100

80

1.000 pers.

Prognose
Alternativ
Strukturel

 

 Lønstigning 

20142012201020082006200420022000

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

Pct.

Prognose
Alternativ

Betalingsbalance 

20142012201020082006200420022000

4

3

2

1

0

-1

-2

Pct. af BNP

Prognose
Alternativ

 Offentlig saldo 

20142012201020082006200420022000

5

4

3

2

1

0

-1

Pct. af BNP

Prognose
Alternativ

 

Anm.: Den fuldt optrukne linje er prognosen, og den stiplede linje er alternativforløbet med en 
finanspolitisk stramning. I prognosen er finanseffekten ca. ½ hhv. ¼ pct.point i 2008-09 og ca. 
-¼ pct.point begge år i alternativforløbet. 

Kilde: Egne beregninger med SMEC. 
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Hovedparten af den kortsigtede stramning af finanspolitik-
ken er – som nævnt – en permanent stramning i forhold til 
prognosen, hvilket indebærer en permanent forbedring af 
den offentlige saldo. I 2015 er der samlet set en forbedring 
på knap 1 pct.point af BNP i forhold til prognosen, hvilket 
isoleret set vil forbedre den finanspolitiske holdbarhed 
omtrent tilsvarende, jf. kapitel II. 
 
Som nævnt indledningsvis er der en risiko for, at efterspørg-
selsvæksten bliver lavere end forudsat i prognosen. Det er 
derfor relevant at vurdere, hvad der vil ske i økonomien, 
hvis der foretages en finanspolitisk stramning, samtidig med 
at der sker et fald i den øvrige efterspørgsel. Eksempelvis 
kan der komme et internationalt tilbageslag i økonomien, 
ligesom det ikke kan afvises, at de danske boligpriser vil 
falde de førstkommende år, hvor der i prognosen antages en 
stabilisering. Som en illustration af dette ses på en situation, 
hvor væksten i udlandet er lavere på kort sigt, og hvor der 
samtidigt sker et fald i de danske boligpriser på kort sigt. 
Konkret antages følgende: 
 

• Den udenlandske vækst er ½ pct.point lavere i 2008 
og 2009 end i prognosen. Herefter antages BNP-
niveauet i udlandet at vende gradvis tilbage til ni-
veauet i prognosen 

• De danske boligpriser falder med ca. 10 pct. over de 
næste to år i forhold til prognosen og vender der-
efter gradvis tilbage til niveauet i prognosen 

 
Et internationalt tilbageslag vil naturligvis ikke kun give sig 
udslag i lavere BNP-vækst, men vil også påvirke rente samt 
løn og priser. Disse følgeeffekter vil isoleret set delvis 
modvirke effekten på dansk økonomi, men illustreres ikke 
her. En yderligere usikkerhed er, hvorvidt et tilbageslag 
udløst af uro på de finansielle markeder vil bevirke en 
kraftigere reaktion på det danske boligmarked eller generelt 
påvirke forventningerne negativt – og dermed dæmpe den 
indenlandske efterspørgsel yderligere. 
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En illustration af de mulige konsekvenser for dansk økono-
mi af et midlertidigt tilbageslag er vist i figur I.29 sammen-
holdt med udviklingen ifølge prognosen. Først vises de 
ventede effekter af det økonomiske tilbageslag uden en 
samtidig finanspolitisk stramning. 
 
En lavere vækst i udlandet mindsker alt andet lige den 
danske eksport. Der er to primære effekter af et boligpris-
fald. For det første falder boliginvesteringerne, da det ikke 
længere er lige så attraktivt at bygge, og for det andet mind-
skes den private formue, hvilket medvirker til en lavere 
vækst i det private forbrug. Dermed mindskes den samlede 
efterspørgsel. Givet at produktionen i den nuværende kon-
junktursituation er begrænset af mangel på arbejdskraft, er 
det overvejende sandsynligt, at den negative effekt vil være 
mindre end sædvanligt, fordi importen falder mere end 
normalt ved et tilsvarende efterspørgselsfald. Selv når der 
tages højde herfor, bliver den private beskæftigelse 25-
30.000 personer lavere end i prognosen i årene 2009-11. 
 
Ledigheden er tilsvarende højere og når op omkring – eller 
lidt over – det strukturelle niveau allerede efter fire år. Dette 
medfører lavere lønstigninger end i prognosen. Den forven-
tede lønstigning kommer således ned på ca. 3¼ pct. i 2011, 
svarende til de historiske lønstigninger i 2004 og 2006. Den 
lavere vækst i udlandet trækker i retning af en forværring af 
betalingsbalancen, mens den lavere indenlandske efter-
spørgselsvækst trækker i retning af en forbedring. Samlet 
set er der i dette konkrete tilfælde omtrent ingen effekt på 
betalingsbalancen. 
 
Det betragtede tilbageslag bevirker, at output-gap lukkes 
hurtigere. I en årrække er den offentlige saldo lidt dårligere 
end i prognosen – op til 1 pct. af BNP lavere, bl.a. fordi der 
er flere ledige. På længere sigt er der stort set ingen effekt 
på den offentlige saldo af det midlertidige tilbageslag. 
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Figur I.29 Effekt af midlertidigt økonomisk tilbageslag 
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Anm.: Den fuldt optrukne linje er prognosen, og den stiplede linje er alternativforløbet med et midler-
tidigt økonomisk tilbageslag. Finanspolitikken er den samme i de to scenarier. 

Kilde: Egne beregninger med SMEC. 
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Hvis der foretages en finanspolitisk stramning samtidig 
med, at økonomien rammes af et tilbageslag, vil tilbage-
slaget selvsagt blive forstærket. Som en illustration af dette 
er foretaget en modelberegning, hvor der indtræffer et 
midlertidigt økonomisk tilbageslag af samme størrelses-
orden som ovenfor betragtet. Samtidig foretages en finans-
politisk stramning i 2008, hvor finanseffekten ændres fra ½ 
til -¼ pct.point som ovenfor beskrevet. 
 
På tidspunktet for fastlæggelse af finanspolitikken for 2009 
vil det forventede output-gap i den beskrevne situation være 
reduceret i forhold til vurderingen i nærværende prognose. 
Ifølge modelberegningerne vil der fortsat være udsigt til et 
positivt output-gap i 2009, men af en beskeden størrelse. I 
eksemplet her antages derfor en neutral finanspolitik i 2009 
(mens der i det første eksempel illustreret i figur 28 var en 
finanseffekt på ca. -¼ pct.point i 2009). Konkret betyder 
dette, at væksten i det offentlige forbrug forudsættes at være 
ca. 0,3 pct. i 2009, og skattelettelserne trækkes tilbage, 
mens de offentlige investeringer ikke antages reduceret, 
men tværtimod antages at stige som forudsat i prognosen.11 
I forhold til prognosen er der tale om en ændring i finans-
effekten på ¾ i 2008 og ¼ i 2009. 
 
En illustration af de mulige konsekvenser for dansk økono-
mi af et midlertidigt økonomisk tilbageslag samtidig med en 
finanspolitisk stramning af den ovennævnte størrelsesorden 
er vist i figur I.30. I figuren sammenholdes dette alternativ-
forløb med prognosen. I modelberegningen er effekterne af 
denne kombination i store træk givet ved summen af effek-
ten af den finanspolitiske stramning illustreret i figur I.28 og 
effekten af det midlertidige økonomiske tilbageslag illustre-
ret i figur I.29. Dog er der her en mindre opstramning af 
finanspolitikken i 2009, end det er tilfældet i beregningerne 
bag figur I.28. Dette betyder, at faldet i efterspørgslen 
samlet set er lidt mindre, og at stigningen i ledigheden 
dermed er mindre. 
 

 
11) For at sikre at kapitalapparatet i 2015 har samme niveau som i 

prognosen, forudsættes en vækst i investeringerne på godt 5 pct. 
årligt i perioden 2010-15. 
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Figur I.30 Effekt af midlertidigt tilbageslag og finanspolitisk stramning  
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Anm.: Den fuldt optrukne linje er prognosen, og den stiplede linje er alternativforløbet med et økono-
misk tilbageslag på kort sigt og en finanspolitisk stramning. I prognosen er finanseffekten ca. ½
hhv. ¼ pct.point i 2008-09 og ca. -¼ i 2008 og ca. 0 i 2009 i alternativforløbet (der er således 
tale om en mindre ændring af finanseffekten i 2009 end i figur I.28). 

Kilde: Egne beregninger med SMEC. 
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Kombinationen af den finanspolitiske stramning og det 
midlertidige økonomiske tilbageslag gør, at efterspørgslen 
falder betydeligt. I 2009-12 er den samlede efterspørgsel 
ifølge modelberegningerne 2-2½ pct. lavere end i prog-
nosen. Dermed er også den danske produktion lavere, og i 
2009 vil væksten i BNP være under ½ pct. Dette medfører, 
at ledigheden stiger noget hurtigere end ventet i prognosen, 
og den vil på mellemlang sigt være lidt højere end det 
strukturelle niveau. Som følge heraf vil lønstigningerne 
være lave i et par år – under 3 pct. ligesom i 2005. 
 
Ifølge modelberegningerne sker der en forbedring af beta-
lingsbalancen, hvilket hovedsageligt er en konsekvens af 
den finanspolitiske stramning, der permanent mindsker den 
indenlandske efterspørgsel. 
 
Den finanspolitiske stramning forbedrer isoleret set den 
offentlige saldo. I store træk modvirker dette det fald i den 
offentlige saldo, der er i en årrække som følge af det midler-
tidige tilbageslag. Den permanente forbedring af den offent-
lige saldo er omtrent den samme som i det først betragtede 
tilfælde – knap 1 pct. af BNP i 2015 – da der er forudsat 
samme permanente opstramning af offentligt forbrug og 
skatter i de to tilfælde. 
 
I afsnittet er illustreret de mulige konsekvenser af en finans-
politisk stramning i 2008 og 2009. I prognosen er der en 
finanseffekt på ca. ½ hhv. ¼ pct.point i 2008-09, mens der 
her er foretaget en modelberegning, hvor finanseffekten er   
-¼ pct.point i begge år, dvs. en ændring i finanspolitikkens 
aktivitetsvirkning på ¾ hhv. ½ pct.point. En sådan opstram-
ning af finanspolitikken mindsker efterspørgselspresset i 
økonomien, og output-gap lukkes hurtigere end i prognosen. 
På kort sigt giver det anledning til en stigning i ledigheden, 
men det frigiver også ressourcer til at øge den private be-
skæftigelse. Samtidig tages toppen af lønstigningerne de 
kommende år, hvilket medvirker til at forbedre betalings-
balancen. Den aktuelle konjunktursituation med store kapa-
citetsbegrænsninger udgør en risiko for tiltagende løn-
stigninger – også højere end skønnet i prognosen. En stram-
ning af finanspolitikken på kort sigt kan bidrage til at mod-
virke dette.  
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I afsnittet udgøres hovedparten af den finanspolitiske stram-
ning af et permanent lavere offentligt forbrug, hvilket 
bevirker en permanent forbedring af den offentlige saldo på 
knap 1 pct. af BNP. 
 
Endvidere viser modelberegninger, at selv hvis der samtidig 
kommer et midlertidigt tilbageslag, kan det være hensigts-
mæssigt at føre en mindre ekspansiv finanspolitik i de næste 
år. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at et pludse-
ligt, kraftigt fald i efterspørgslen kan sætte gang i en negativ 
spiral, hvor forbrugernes og virksomhedernes forventninger 
til fremtiden påvirkes i negativ retning, hvilket kan føre til 
en længerevarende periode med lav efterspørgselsvækst. 
 
 
I.9 Aktuel økonomisk politik 
 
Den danske økonomi har haft fart på de seneste tre år, og 
produktionen er vokset væsentligt hurtigere, end den under-
liggende trendudvikling ville tilsige. Ledigheden er faldet 
med omkring 100.000 personer siden begyndelsen af 2004, 
og antallet af arbejdsløse er dermed på det laveste niveau 
siden 1974. Den aktuelle arbejdsløshed vurderes at være 
klart under det niveau, der på lang sigt er foreneligt med en 
stabil inflation svarende til inflationen i Europa. 
 
Det pressede arbejdsmarked giver udsigt til lønstigninger, 
der ligger mærkbart over de udenlandske. Dette er i læng-
den ikke foreneligt med en fast valutakurs, med mindre de 
danske produktivitetsstigninger er tilsvarende høje. Dette er 
ikke tilfældet. De høje lønstigninger betyder, at de danske 
priser stiger mere end de udenlandske, og der er dermed 
udsigt til betydelige tab af markedsandele og en yderligere 
forværring af betalingsbalancen. Prognosens forventninger 
til udvikling i produktivitet, løn og priser indebærer, at 
reallønnen ikke stiger hurtigere end produktiviteten. Der er 
imidlertid en betydelig fare for, at det stramme arbejds-
marked afføder forventninger om vedvarende realløns-
stigninger, der er ude af trit med produktivitetsudviklingen. 
 

Permanent 
forbedring af 
offentlig saldo 

Også ved 
midlertidigt 
tilbageslag 

Meget lav ledighed 
giver inflationspres 

For høje 
lønstigninger er 
ikke foreneligt med 
fast valutakurs  



 113

Blandt andet for at undgå en sådan udvikling i omkostnin-
gerne er det vigtigt, at det aktuelle pres på arbejdsmarkedet 
reduceres hurtigst muligt. Presset på arbejdsmarkedet bør 
ideelt set afhjælpes ved tiltag, der øger den samlede beskæf-
tigelse permanent. Strukturpolitiske tiltag, der øger arbejds-
styrken, sænker den strukturelle ledighed eller øger arbejds-
tiden, kan bidrage til dette. 
 
Regeringen og Folketinget har allerede – blandt andet i 
forbindelse med velfærdsaftalen – foretaget opstramninger i 
kontanthjælpssystemet, harmonisering af dagpengeregler 
for ældre samt en fremrykning og intensivering af aktive-
ringsindsatsen overfor de ledige. I overensstemmelse med 
regeringens vurderinger skønnes det, at disse allerede ved-
tagne tiltag kan reducere den strukturelle ledighed med 
omkring ½ pct.point. Regeringen har tilkendegivet, at den 
vil udbygge indsatsen for at få flere ledige i arbejde. For-
mandskabet har tidligere peget på, at strukturledigheden kan 
sænkes gennem en tidligere og mere intensiv indsats over 
for de ledige, der kombinerer samtaler og hjælp til jobsøg-
ning med skærpet rådighedskontrol, jf. Dansk Økonomi, 
forår 2007. 
 
Der er aktuelt stor fokus på at øge arbejdsudbuddet. Det 
seneste år er der sket en markant stigning i arbejdsstyrken, 
hvilket har muliggjort en hidtil uset forøgelse af beskæf-
tigelsen. Det vurderes, at den væsentligste del af stigningen 
i arbejdsstyrken er betinget af de ekstraordinært gode be-
skæftigelsesmuligheder, og en fastholdelse af denne frem-
gang kræver derfor nye strukturpolitiske tiltag. 
 
Regeringen har tilkendegivet, at den vil iværksætte en 
række initiativer, der kan øge arbejdsstyrken. Nogle af disse 
initiativer retter sig imod at øge tiltrækningen af udenlandsk 
arbejdskraft. Allerede i dag kan en del af stigningen i ar-
bejdsstyrken tilskrives en tilgang af udenlandsk arbejdskraft 
ikke mindst fra Sverige og en række Østlande, herunder 
blandt andet Polen. I kapitel III og IV præsenteres en række 
forslag, der kan bidrage til at fastholde eller øge det uden-
landske bidrag til arbejdsstyrken. 
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Regeringen vil også indføre et nedslag i skatten for de 64-
årige, der fortsat arbejder. Dette har formandskabet tidligere 
foreslået i Dansk Økonomi, forår 2007. Hvis nedslaget i 
skatten gives til de, der fylder 64 år i 2010 og senere, vurde-
res det, at forslaget vil kunne være selvfinansierende, hvis 
blot en tredjedel af dem, der normalt går på efterløn som 62-
årige, vælger at udskyde tilbagetrækningstidspunktet fra 62 
år til 64 år. Hvis skattenedslaget gives til alle 64-årige 
allerede i 2008, vil forslaget blive væsentligt dyrere på kort 
sigt og kun have en begrænset yderligere effekt på arbejds-
udbuddet.  
 
Regeringen har også annonceret, at den vil gøre det muligt 
for førtidspensionister at arbejde i en periode, uden at de 
dermed mister retten til senere at gå tilbage på førtids-
pension. Dette kan bidrage til at øge det effektive arbejds-
udbud fra denne gruppe, men risikerer samtidig at øge 
tilgangen til førtidspension. En anden risiko er, at der kan 
opstå en utilsigtet stigning i tilgangen til fleksjobordningen, 
der ligeledes retter sig mod personer, hvis mulighed for fast 
at varetage et almindeligt job er begrænset. Tilgangen til 
fleksjobordningen har de seneste år været meget stor, uden 
at antallet af førtidspensionister er faldet tilsvarende. Der 
kan derfor under alle omstændigheder være god grund til at 
overveje denne ordnings incitamenter, herunder vurdere om 
den indkomst, der kan opnås i fleksjob, nødvendigvis be-
høver at ligge så meget over niveauet for førtidspensionen, 
som tilfældet er i dag.  
 
Et yderligere element i regeringens bestræbelser på at øge 
arbejdsstyrken er de skattelettelser, der er vedtaget i forlæn-
gelse af fremlæggelsen af 2015-planen. Skattelettelserne 
indebærer en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget kombi-
neret med en ekstraordinær stigning i indkomstoverførslerne 
i 2008 og en forøgelse af mellemskattegrænsen i 2009. 
Samlet reduceres indkomstskatten med knap 10 mia. kr. Det 
skønnes, at arbejdsudbuddet målt i timer forøges svarende 
til 5.000 personer. Hvis skattelettelserne var blevet givet i 
form af en reduktion af topskatten, ville effekten på arbejds-
udbuddet med stor sikkerhed have været større, men de 
fordelingsmæssige konsekvenser ville selvsagt have været 
anderledes. 

Skattenedslag til 
64-årige kan øge 
beskæftigelsen  

Førtidspensionister 
i arbejde, men 
fleksjobordning 
bør ses efter 

Skattelettelser med 
begrænset effekt på 
arbejdsudbuddet 



 115

Skattelettelserne i 2008 og 2009 erstatter delvist en nedsæt-
telse af arbejdsmarkedsbidraget. I henhold til den hidtidige 
lov om arbejdsmarkedsfonden skulle bidragssatsen være sat 
ned i 2008, idet finanslovsforslaget for 2008 indebærer et 
overskud i arbejdsmarkedsfonden ved uændret sats. Op-
hævelsen af den automatiske, konjunkturmedløbende æn-
dring af arbejdsmarkedsbidragssatsen er hensigtsmæssig, jf. 
også anbefalingerne i Dansk Økonomi, forår 2007. Bortset 
fra et lille finansieringsbidrag fra indekseringen af energi-
afgifterne er de nye skattelettelser ikke finansierede på kort 
sigt. 
 
Samtidig med, at der gives ufinansierede skattelettelser, 
øges de offentlige udgifter til forbrug og investeringer 
mærkbart. Det offentlige forbrug ventes således at stige med 
1¾ pct. i 2007, og den offentlige forbrugsvækst er planlagt 
til at være i samme størrelsesorden i 2008. Det offentlige 
forbrug er i de senere år steget mere end planlagt, og i 2008 
vil de kommunale forbrugsudgifter også stige mere end 
aftalt mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. 
Dette illustrerer, at det nuværende aftalesystem ikke er 
velegnet til at styre de offentlige udgifter. Det nuværende 
system indeholder ikke klare krav til de enkelte kommuners 
budgetter, og der er ikke på forhånd fastlagt sanktioner i 
tilfælde af overskridelse – hverken for den enkelte kommu-
ne eller kollektivt. Dette gør, at det er uklart for den enkelte 
kommune, hvad der er konsekvensen af en given budget-
lægning, og systemet bidrager dermed til en betydelig 
usikkerhed i budgetlægningen. 
 
Det nuværende aftalesystem bør derfor enten suppleres med 
klare sanktioner, der er kendt af den enkelte kommune 
inden budgetlægningen, eller erstattes af et andet system. En 
mulighed, der tidligere er foreslået af formandskabet, er 
omsættelige udgiftsrettigheder, jf. blandt andet Dansk 
Økonomi, efterår 2006. Et sådant system indebærer, at den 
enkelte kommune kan “købe” en ret til at afholde ekstra 
udgifter, hvis den kan finde en anden kommune, der er 
villig til at “sælge” en del af sin fastlagte udgiftsramme. 
Systemet indebærer således fleksibilitet for den enkelte 
kommune samtidig med, at de samlede kommunale udgifter 
holdes inden for en fastsat totalramme. Endvidere kan der 
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under et sådant system introduceres klare sanktioner overfor 
den enkelte kommune i tilfælde af overskridelse af den 
udstukne udgiftsramme. 
 
Den planlagte finanspolitik bidrager til at øge den samlede 
efterspørgsel. I den aktuelle konjunktursituation er det 
uheldigt, at finanspolitikken medvirker til at øge presset på 
arbejdsmarkedet. Den såkaldte finanseffekt, der måler 
finanspolitikkens bidrag til den økonomiske vækst, ventes 
konkret at blive ½ pct.point i 2008 og ¼ pct.point i 2009. 
Herved bærer den planlagte finanspolitik en væsentlig del af 
skylden for de højere lønstigninger og den mærkbare for-
værring af konkurrenceevnen, der er udsigt til. 
 
Selv hvis der gennemføres omfattende strukturpolitiske 
tiltag, der kan reducere presset på arbejdsmarkedet mærk-
bart, er der ikke grund til at føre en finanspolitik, der øger 
efterspørgselspresset. Hvis presset på arbejdsmarkedet skal 
elimineres gennem strukturpolitiske tiltag, skal der gennem-
føres tiltag, der kan øge beskæftigelsen permanent med 
omkring 50.000 personer. Det er vanskeligt at forestille sig, 
at der kan gennemføres tiltag, der på kort sigt kan påvirke 
arbejdsmarkedet så positivt. Og selv i en sådan situation 
ville en neutral finanspolitik, svarende til en finanseffekt på 
0, være den rigtige. 
 
Hvis der ikke gennemføres arbejdsmarkedspolitiske tiltag, 
der på kort sigt kan øge arbejdsudbuddet eller sænke den 
strukturelle ledighed mærkbart, bør finanspolitikken ikke 
blot være neutral, men stram. På basis af analyserne af 
finanspolitikken i Dansk Økonomi, forår 2007, burde fi-
nanspolitikken i lyset af det store output-gap som udgangs-
punkt indebære en stramning, svarende til en finanseffekt på 
op imod -½ pct.point af BNP i 2008. Den aktuelle konjunk-
turvurdering med udsigt til lave vækstrater og med en risiko 
for, at den internationale økonomi i højere grad end forven-
tet vil blive påvirket negativt af den finansielle uro, gør 
imidlertid, at en lidt mindre stramning er hensigtsmæssig. 
Konkret anbefales derfor i fravær af tiltag, der varigt kan 
øge arbejdsudbuddet eller sænke ledigheden, en finanseffekt 
på -¼ pct.point i 2008 og 2009. Dette er ¾ hhv. ½ pct.point 
lavere end i prognosen. 
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En finanseffekt på -¼ pct.point kan opnås på mange måder, 
men realistisk set kan den næppe realiseres uden en mærk-
bar reduktion af væksten i det offentlige forbrug i forhold til 
det planlagte. En stramning af finanspolitikken i 2008 og 
2009 vil føre til en hurtigere stigning i ledigheden end det, 
der fremgår af prognosen, hvor finanspolitikken, som 
nævnt, bidrager positivt til væksten. En strammere finans-
politik reducerer dermed risikoen for, at der opbygges 
uholdbare forventninger til den fremtidige lønudvikling.  
 
En stramning af finanspolitikken vil samtidig indebære en 
permanent forbedring af de offentlige finanser med op imod 
1 pct.point af BNP i forhold til situationen, hvor finans-
politikken lempes som planlagt. Den foreslåede opstram-
ning vil dermed ikke alene medvirke til at reducere de 
kortsigtede risici for overophedning, men vil samtidig 
bidrage til at reducere det langsigtede finanspolitiske hold-
barhedsproblem. De langsigtede udfordringer for finans-
politikken er analyseret i kapitel II, der også indeholder en 
nærmere vurdering af 2015-planen. 
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Bilagstabel I.1  BNP-vækst i udvalgte lande  

2006 2007 2008 2009 2010

USA          9,6 2,9 2,1 2,0 2,6 2,8
Japan        1,8 2,2 1,9 2,0 2,0 2,0
Kina 1,7 11,1 11,2 10,3 9,9 9,9
Tyskland     19,0 3,1 2,6 2,2 2,0 1,8
Frankrig     6,2 2,2 1,8 2,1 2,0 1,9
Italien      3,5 1,9 1,8 1,6 1,5 1,5
UK           9,3 2,8 3,1 2,3 2,4 2,5
Spanien      3,9 3,9 3,8 3,0 2,5 2,5
Holland      4,9 3,0 2,7 2,5 2,5 2,3
Belgien      2,2 2,9 2,7 2,2 2,2 1,9
Schweiz      1,3 3,2 2,4 1,9 1,7 1,7
Østrig       1,1 3,3 3,3 2,7 2,4 2,0
Sverige      13,3 4,5 3,6 3,2 2,5 2,4
Norge        7,5 2,8 3,0 2,5 2,4 2,4
Finland      3,4 4,9 4,3 3,4 2,8 2,5
Irland       1,7 5,8 4,9 3,5 3,5 2,7
Portugal     0,9 1,3 1,8 2,0 2,0 2,0
Grækenland   0,8 4,0 4,1 3,7 3,4 2,7
Danmark      3,5 1,5 1,6 1,4 0,9
EU 79,2 6,0 6,3 5,5 5,1 5,1
EU-15 73,9 2,9 2,7 2,3 2,2 2,0
Nye EU-lande 5,3 6,1 6,5 5,6 5,2 5,2
Euroland 50,6 2,9 2,6 2,3 2,1 1,9
Aftagere     100,0 3,7 3,3 2,8 2,7 2,6

Eksport-
vægte
Andel

      Mængdestigning

        --------------------------  Pct.  --------------------------

 
Anm.:  Eksportvægtene angiver sammensætningen af industrieksporten i 2006. De viste lande aftager 

85,8 pct. af Danmarks industrieksport. Væksten i EU-15, de nye EU-lande og Euroland er 
sammenvejet med BNP-vægte, mens aftagere er sammenvejet med eksportvægte. 

Kilde: OECD, Economic Outlook, European Commission, Economic Forecasts Autumn 2007,
ADAM’s databank og egne skøn, bl.a. baseret på oplysninger fra AIECE-institutter. 
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Bilagstabel I.2  Hovedposter på forsyningsbalancen 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Privat forbrug                 793 0,1 1,5 1,0 4,7 4,2 3,1 2,2 2,6 2,5 2,2
Offentligt forbrug             420 2,2 2,1 0,7 1,6 1,1 1,5 1,8 1,7 1,0 1,0
Offentlige investeringer       32 11,4 -6,5 -7,7 12,6 3,0 13,1 -12,0 5,0 8,0 1,8
Boliginvesteringer             109 -9,3 0,8 11,9 14,5 16,7 12,0 8,9 -2,7 -1,1 -0,9
Erhvervsinvesteringer          230 -0,3 0,9 -3,0 1,5 7,7 13,5 4,9 3,0 2,5 1,8
Lagerændringer                 10 -0,1 0,2 -0,5 0,1 -0,1 0,3 -0,2 0,0 0,0 0,0
Indenlandsk efterspørgsel i alt 1.594 0,0 1,7 0,2 4,1 4,3 5,2 2,4 2,0 1,9 1,6
Vareeksport                    541 2,5 4,4 -2,0 3,8 5,1 6,2 2,3 2,1 2,0 2,2
   heraf industri              357 3,6 5,8 -3,5 4,1 7,4 7,5 4,5 3,2 3,1 3,2
Tjenesteeksport                312 4,5 3,7 1,2 -1,0 11,8 17,6 2,3 2,0 3,9 3,6
Eksport i alt                  853 3,1 4,1 -1,0 2,2 7,3 10,1 2,3 2,1 2,7 2,7
Samlet efterspørgsel           2.447 1,0 2,5 -0,2 3,5 5,3 6,8 2,4 2,0 2,2 1,9
Vareimport                     533 1,6 6,3 -2,2 8,1 8,1 13,2 4,3 3,1 3,8 4,4
   heraf industriimport         404 1,4 7,0 -3,6 5,9 6,7 15,2 5,3 3,5 4,3 5,1
Tjenesteimport                 271 2,7 10,2 -0,4 4,4 16,6 16,6 4,0 2,4 3,9 3,5
Import i alt                   804 1,9 7,5 -1,6 7,0 10,8 14,4 4,2 2,9 3,8 4,1
Bruttonationalprodukt          1.642 0,7 0,5 0,4 2,1 3,1 3,5 1,5 1,6 1,4 0,9
Bruttoværditilvækst            1.390 0,7 0,3 0,4 1,3 2,6 3,5 1,3 1,7 1,4 0,7
   heraf private byerhverv        833 0,4 0,6 0,9 1,0 4,0 4,8 2,1 2,4 1,8 0,8

Årets priser
2006

Mia. kr. 

Mængdestigning

   -------------------------------------------  Pct.  -------------------------------------------

 
 
 

Anm.: Mængdestigning i “Lagerændringer” angiver vækstbidraget til BNP, dvs. ændringen i lagerinvesteringerne i pct. af BNP det foregående år. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Bilagstabel I.3  Hovedposter på forsyningsbalancen 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Privat forbrug                 793 -0,1 0,7 0,2 2,0 1,8 1,0 1,0 1,3 1,0 0,7
Offentligt forbrug             420 0,2 0,7 0,3 0,6 0,5 0,2 0,6 0,6 0,4 0,3
Offentlige investeringer       32 0,2 -0,1 -0,1 0,2 0,0 0,2 -0,2 0,1 0,1 0,0
Boliginvesteringer             109 -0,5 0,1 0,5 0,7 0,8 0,7 0,7 0,0 -0,1 -0,1
Erhvervsinvesteringer          230 -0,3 0,0 -0,5 -0,1 0,5 1,6 0,7 0,4 0,2 0,1
Lagerændringer                 10 -0,1 0,2 -0,5 0,1 -0,1 0,3 -0,2 0,0 0,0 0,0
Indenlandsk efterspørgsel i alt 1.594 -0,6 1,6 -0,2 3,6 3,6 4,0 2,6 2,4 1,6 1,1
Vareeksport                    541 1,8 1,0 -1,5 0,4 1,4 2,6 0,9 0,0 0,4 0,2
   heraf industri              357 0,4 0,9 -1,3 0,5 1,2 1,5 0,2 0,3 0,3 0,3
Tjenesteeksport                312 1,9 0,5 -0,7 -0,7 2,3 3,5 0,4 0,5 0,5 0,4
Eksport i alt                  853 3,7 1,5 -2,2 -0,2 3,7 6,1 1,3 0,5 0,9 0,5
Samlet efterspørgsel           2.447 3,1 3,1 -2,3 3,4 7,3 10,1 3,8 2,9 2,4 1,6
Vareimport                     533 -1,0 -1,1 1,8 -1,3 -2,0 -4,1 -1,6 -0,4 -0,6 -0,5
   heraf industriimport          404 -0,1 -1,2 1,8 -0,7 -1,2 -2,9 -0,8 -0,7 -0,5 -0,6
Tjenesteimport                 271 -1,3 -1,5 0,9 0,1 -2,2 -2,5 -0,8 -0,9 -0,5 -0,3
Import i alt                   804 -2,4 -2,7 2,7 -1,3 -4,2 -6,6 -2,4 -1,2 -1,1 -0,8

Bruttonationalprodukt          1.642 0,7 0,5 0,4 2,1 3,1 3,5 1,5 1,6 1,4 0,9
------------------------------------------  Pct. ------------------------------------------------

Årets priser Bidrag til mængdestigning i BNP
2006

Mia. kr.   -----------------------------------------  Pct.point  ------------------------------------------

 
 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Bilagstabel I.4  Løn- og restindkomst 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bruttoværditilvækst i alt           1.146 1.176 1.201 1.247 1.315 1.390 1.435 1.503 1.577 1.636
   Lønsum                          718 744 763 786 818 864 915 958 1.002 1.037
   Nettorestindkomst               212 208 205 220 250 261 238 244 257 263
   Afskrivninger                   214 223 231 238 251 267 286 304 324 344
   Anden produktionsskat           2 1 1 2 -3 -2 -4 -2 -6 -7
Bruttoværditilvækst, off. sektor  256 268 276 287 293 304 313 326 341 356
   Lønsum                          233 244 252 261 267 278 286 300 314 327
   Afskrivninger                   26 26 27 27 28 29 29 30 32 33
   Anden produktionsskat           -2 -3 -3 -2 -2 -3 -3 -3 -4 -5
Bruttoværditilvækst, privat sektor 890 908 925 960 1.022 1.087 1.123 1.177 1.236 1.281
   Lønsum                          486 500 511 524 550 586 629 659 688 710
   Nettorestindkomst               212 208 205 220 250 261 238 244 257 263
   Afskrivninger                   189 197 204 211 223 238 257 273 292 310
   Anden produktionsskat           4 3 4 5 -1 1 -1 1 -2 -3
                                   
Lønkvote i alt                     62,7 63,3 63,5 63,0 62,2 62,1 63,8 63,7 63,5 63,4
Lønkvote, privat sektor            54,5 55,0 55,2 54,6 53,8 54,0 56,0 56,0 55,7 55,5

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

    ---------------------------------------------  Pct.  ---------------------------------------------

 
 
 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Bilagstabel I.5  Indkomster, forbrug og opsparing i den private sektor  
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Lønsum                                                       718 744 763 786 818 864 915 958 1002 1037
Restindkomst mv.                                            428 432 438 461 497 526 520 545 575 599
Bruttoværditilvækst                                          1146 1.176 1.201 1.247 1.315 1.390 1.435 1.503 1.577 1.636
 + Nettorenter                                               -3 0 3 11 17 23 25 19 13 6
 + Overførsler m.m.                                          210 217 231 238 242 241 244 254 267 286
Bruttoindkomst                                               1.353 1.393 1.435 1.496 1.574 1.654 1.704 1.776 1.857 1.928
 - Direkte skatter                                           391 399 411 442 485 488 494 510 527 549
 - Andre skatter                                             26 19 20 20 20 20 21 22 23 24
 - Anden produktionsskat                                     2 1 1 2 -3 -2 -4 -2 -6 -7
Disponibel bruttoindkomst                                    934 974 1003 1031 1072 1147 1193 1.247 1.314 1.363
 - Afskrivninger 214 223 231 238 251 267 286 304 324 344
Disponibel nettoindkomst                                     720 751 772 792 821 880 907 943 990 1019
 - Korr. for skat af pension mv.                             25 28 27 18 7 40 56 49 44 39
Disponibel indkomst, jf. SMEC (lang sigt)                 695 723 745 774 814 840 852 895 946 981
Anvendt til privat forbrug                                   632 652 667 709 754 793 826 868 913 952
                   privat nettoopsparing                     63 71 78 66 60 46 26 27 33 29

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

 
 
 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Bilagstabel I.6  Indkomster og forbrugskvoter 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Bruttoindkomst                                 3,3 3,0 3,0 4,2 5,6 5,0 3,2 4,1 4,7 3,9
Disponibel bruttoindkomst                      5,0 4,3 3,0 2,8 4,0 7,0 4,0 4,5 5,4 3,8
Disponibel nettoindkomst                       5,1 4,3 2,8 2,6 3,6 7,2 3,1 4,0 5,0 3,0
Disponibel indkomst, SMEC                      3,4 4,1 3,0 3,9 5,1 3,2 1,4 5,0 5,7 3,7
                                               
Forbrugskvote, SMEC's indkomstdefinition       90,9 90,2 89,5 91,5 92,7 94,5 97,0 97,0 96,5 97,1
Forbrugskvote, SMEC's indkomst- og forbrugsdef. 91,2 89,9 89,8 90,2 90,4 92,8 95,7 96,2 96,0 96,8

    ----------------------------------  Nominel vækst i pct.  ---------------------------------

   ---------------------------------------------   Pct.   ------------------------------------------

 
 

Anm.: Bruttoindkomsten indeholder løn- og restindkomst, transfereringer samt renteindtægter. Fradrages direkte og andre skatter fremkommer den 
disponible bruttoindkomst, og trækkes yderligere de private afskrivninger fra, fremkommer disponibel nettoindkomst. Den (langsigtede)
disponible indkomst ifølge SMEC fremkommer ved at se bort fra renteindtægter samt skatten af pensionsopsparing og renteindtægter. 
Forbrugskvoten med anvendelse af SMEC’s forbrugsdefinition anvender et forbrugsbegreb, hvor bilkøbet er trukket ud af forbruget, og en
beregnet bilydelse er inkluderet i stedet. 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Bilagstabel I.7  Eksport og import opdelt på underkomponenter 
 

Årets
priser
2006 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Mia. kr.   ------------------------------  Pct.  ------------------------------   ------------------------------  Pct.  ------------------------------
Eksport 853 -1,0 2,2 7,3 10,1 2,3 2,1 2,7 2,7 -1,1 2,7 5,8 2,3 0,6 1,9 1,7 1,2

Landbrug 116 0,1 1,1 1,9 7,1 1,6 2,0 2,1 2,0 -3,0 0,2 1,9 4,6 1,5 1,4 1,4 1,0
Industri 357 -3,5 4,1 7,4 7,5 4,5 3,2 3,1 3,2 -0,2 0,4 2,5 -1,3 0,0 1,3 1,5 1,3
Energi 67 5,2 9,9 -3,3 -3,6 -8,3 -5,2 -5,0 -4,6 1,2 12,4 37,8 25,2 -5,8 9,3 3,5 -2,6
Søfart mv. 277 3,2 -0,7 15,0 19,5 2,8 2,0 4,0 3,7 -2,4 6,4 7,4 1,8 2,0 1,4 1,6 1,7
Turisme 35 -7,9 -2,9 -5,4 4,0 -1,5 2,2 2,9 2,5 1,1 0,9 1,0 1,5 2,4 2,2 2,5 2,0

Import 804 -1,6 7,0 10,8 14,4 4,2 2,9 3,8 4,1 -2,0 1,6 3,8 2,9 1,3 1,2 0,8 0,6
Landbrug 52 3,6 3,9 4,2 14,9 3,2 2,3 2,0 2,4 -3,0 -1,4 0,3 -1,6 2,0 1,0 0,5 0,5
Industri 404 -3,6 5,9 6,7 15,2 5,3 3,5 4,3 5,1 -1,2 0,6 0,7 0,4 1,0 0,5 0,5 0,5
Energi 78 6,4 42,0 24,6 1,3 -0,2 1,1 2,0 2,0 -2,9 7,3 30,5 22,5 -8,8 3,5 -0,8 -2,5
Søfart mv. 236 0,1 5,8 23,6 17,7 3,9 2,3 4,0 3,6 -3,5 3,3 3,6 3,0 4,8 1,6 1,6 1,6
Turisme 35 -2,5 -1,0 -13,5 9,9 4,5 3,1 3,1 2,7 -1,7 1,2 2,7 2,2 1,8 1,8 1,8 1,8

PrisstigningMængdestigning

 
 

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Bilagstabel I.8  Lønkonkurrenceevne og forbrugerpriser  
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Stigning i timelønomkostninger 
   udland                      3,0 3,0 3,0 2,0 2,5 2,4 2,4 2,9 2,8 2,8
   indland                     4,0 5,3 4,0 2,9 3,6 3,7 4,3 4,8 5,0 4,5
Ændring i relativ lønudvikling -1,0 -2,3 -1,0 -0,9 -1,1 -1,3 -1,8 -2,0 -2,2 -1,7
Ændring i effektiv kronekurs   1,3 1,2 4,7 1,4 -0,4 0,1 1,8 0,9 0,0 0,0
Ændring i lønkonkurrenceevne   -2,3 -3,5 -5,7 -2,3 -0,8 -1,4 -3,7 -2,9 -2,2 -1,7
Forbrugerpriser                2,4 1,7 1,3 1,5 2,2 2,1 1,9 2,4 2,6 2,1

   -------------------------------------------  Pct.  --------------------------------------------  

 
 
 

Anm.: Ændringen i den relative lønudvikling er beregnet som lønstigningstakten i udlandet fratrukket lønstigningstakten i Danmark, mens ændrin-
gen i lønkonkurrenceevnen er beregnet som ændringen i den relative lønudvikling minus ændringen i den effektive kronekurs. En positiv
ændring i den relative lønudvikling bidrager til en forbedring af konkurrenceevnen. En stigning i den effektive kronekurs indikerer en stigning
i kronens værdi og bidrager til en forværring af konkurrenceevnen. Se også anmærkningen til tabel I.6 for sammenvejningen af udenlandsk 
lønstigningstakt og kronekurs. De danske lønstigninger i denne tabel bygger på Dansk Arbejdsgiverforenings internationale lønstatistik og
kan derfor historisk afvige fra lønstigninger anvendt andetsteds i kapitlet. Forbrugerpriserne er målt ved væksten i deflatoren for det private 
forbrug.  

Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, Bureau of Labor Statistics, International Comparisons of Hourly Compensation Costs for Produc-
tion Workers in Manufacturing, Dansk Arbejdsgiverforening, International lønstatistik, EcoWin, ADAM’s databank og egne beregninger.  
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Bilagstabel I.9  Den offentlige sektors indtægter og udgifter samt skattetryk 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
   ------------------------------------------  Mia. kr.  -----------------------------------------

Indirekte skatter                  232 240 244 258 278 295 305 316 326 336
Direkte skatter                    391 399 411 442 485 488 494 510 527 549
  heraf personlige slutskatter     281 284 288 293 306 325 337 343 352 367
           selskabsskat            37 39 41 47 59 64 57 58 58 58
           pensionsafkastbeskatning 1 1 6 23 37 14 9 14 17 19
           arbejdsmarkedsbidrag    59 61 62 65 67 70 74 78 82 85
Andre skatter                      26 19 20 20 20 20 21 22 23 24
Indtægter i alt                    649 659 674 721 783 804 820 848 876 909
Offentligt forbrug                 343 360 371 388 401 420 437 459 480 501
Indkomstoverførsler                210 217 231 238 242 241 244 254 267 286
Offentlige investeringer           26 24 23 26 27 32 29 31 34 36
Nettorenteudgifter                 22 22 18 10 6 0 -4 -8 -11 -14
Øvrige udgifter, netto             33 31 33 31 35 34 45 52 50 51
Udgifter i alt                     633 655 676 693 711 727 751 787 820 861
Nettoopsparing                     16 3 -1 28 72 76 68 60 56 48
                                       --------------------------------------  Pct. af BNP -----------------------------------------
Nettoopsparing                     1,2 0,2 -0,1 1,9 4,6 4,7 4,0 3,4 3,0 2,5
Offentlig bruttogæld               48,7 48,3 45,8 44,0 36,3 30,1 25,2 20,7 16,8 13,7
Skattetryk, total                  48,6 48,0 48,1 49,4 50,4 48,9 48,3 47,8 47,1 47,2
   direkte skatter 29,3 29,1 29,3 30,3 31,2 29,7 29,1 28,8 28,4 28,5
   indirekte skatter 17,4 17,5 17,4 17,7 17,9 18,0 18,0 17,8 17,6 17,5
   andre skatter 1,9 1,4 1,4 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  

 
 

Anm.: Det er antaget, at ændringen i den offentlige bruttogæld i fremskrivningsperioden er lig den offentlige sektors saldo ekskl. de offentlige fonde. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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KAPITEL II 
 
EN LANGSIGTET FREMSKRIVNING 
AF DANSK ØKONOMI 
 
 
II.1 Indledning 
 
I dette kapitel præsenteres en ny langsigtet fremskrivning af 
Danmarks økonomi. Fremskrivningen er foretaget ved 
hjælp af DREAM-modellen og kan betragtes som en opda-
tering af den tilsvarende fremskrivning i Dansk Økonomi, 
efterår 2006 og forskellige endnu tidligere rapporter.  
 
Sådanne lange fremskrivninger er relevante for bedre at 
kunne forstå nogle af de udviklingstræk, som Danmark vil 
stå over for i et lidt længere tidsperspektiv. Det gælder ikke 
mindst med hensyn til de økonomiske konsekvenser af de 
befolkningsforskydninger, som vi kan forvente i de kom-
mende årtier. Da der hele tiden kommer ny information, 
som kan påvirke vurderingerne, og økonomernes redskaber 
til at udføre sådanne analyser også bliver forbedret med 
tiden, er det naturligt med jævne mellemrum at forny frem-
skrivningerne for at få et opdateret indtryk. 
 
Regeringen har netop fremlagt planen “Mod nye mål – 
Danmark 2015”, der fastlægger de overordnede linjer og 
sigtepunkter for regeringens økonomiske politik frem mod 
2015. Som baggrund for denne såkaldte 2015-plan har 
regeringen udarbejdet en langsigtet fremskrivning for 
udviklingen efter 2015, som bruges til at vurdere finanspoli-
tikkens holdbarhed på lang sigt. Den langsigtede fremskriv-
ning bestemmer størrelsen af 2015-planens nødvendige 
arbejdsstyrkeforøgelse (“kravet”) i tidsrummet inden 2015. 
Dermed har regeringens lange fremskrivning direkte betyd-
ning for tilrettelæggelsen af den økonomiske politik i de 
førstkommende år. Det gør en diskussion af de forudsæt-
ninger, der ligger for det lange sigt, særlig relevant. 
 
 
Kapitlet er færdigredigeret den 12. november 2007. 

Fortsættelse af 
tidligere tradition 

Fremtidens 
udfordringer bør 
jævnligt belyses 

2015-planen bygger 
på tilsvarende 
fremskrivning 

Dansk Økonomi efterår 2007 
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Det er nødvendigt at understrege, at der er meget stor usik-
kerhed forbundet med at lave fremskrivninger af mulige 
forløb adskillige årtier frem i tiden, og usikkerheden stiger i 
takt med tidshorisonten. Mange af de vigtige faktorer, som 
indgår i beregningerne, vil givetvis udvikle sig anderledes 
end forudsat her. Det bør derfor naturligt stemme sindet til 
ydmyghed, når man beskæftiger sig med disse spørgsmål. 
Fremskrivningen i dette kapitel kan derfor ikke ses som en 
egentlig prognose, men mere som en konsekvensberegning 
af, hvordan økonomien kan udvikle sig under de givne 
forudsætninger. Den bygger dog på, hvad man kan betragte 
som et bud på centrale skøn for forskellige udviklingsten-
denser baseret på den viden, vi har i dag. 
 
På trods af den store usikkerhed bidrager arbejdet med 
sådanne fremskrivninger alligevel til at forbedre vores 
informationsgrundlag. En række følsomhedsanalyser kan 
kaste lys over, hvor meget konkrete ændringer i forskellige 
usikre forudsætninger kan betyde for samfundsøkonomien 
fremover. Samtidig betyder det vedvarende arbejde over tid 
med at forbedre model- og datagrundlaget for de langsigte-
de beregninger, at vi efterhånden opnår en bedre forståelse 
af en række af de problemstillinger, der vil påvirke den 
økonomiske udvikling fremover. Fremskrivningen i dette 
kapitel og sammenligningen med tidligere analyser er 
dermed også et nyt led i den afklaringsproces, der løbende 
er i det økonomiske miljø på dette område. 
 
Under alle omstændigheder bør en fremsynet økonomisk 
politik også tage hensyn til de væsentlige udfordringer i 
fremtiden, man med en vis sandsynlighed kan imødese 
allerede nu. Derved reduceres risikoen for, at man pludselig 
kan blive tvunget til at foretage drastiske omlægninger i 
eksempelvis velfærdssystemet. Desuden forbedrer det 
muligheden for at opnå den profil for fordeling af velstand 
og byrder over tid mellem de forskellige nulevende og 
kommende generationer, som der er ønske om i befolknin-
gen. Når man beslutter tiltag, der griber ind i forhold som 
pensionsopsparing og tilbagetrækning, som mange menne-
sker planlægger lang tid i forvejen, er det særlig ønskvær-
digt at kunne give varsel i god tid. På trods af usikkerheden 
i alle forsøg på at skue ind i den fjernere fremtid virker det 

Langsigtede 
fremskrivninger 
opfordrer til 
ydmyghed 

Forbedrer 
beslutningsgrund-
laget i det lange løb 

Økonomisk politik 
bør også inddrage 
mere langsigtede 
hensyn 
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derfor fornuftigt at gøre forsøget. Det er derfor også posi-
tivt, at skiftende danske regeringer udtrykkeligt har medta-
get dette perspektiv i deres planlægning og prioriteringer.  
 
 
II.2 En langsigtet fremskrivning af dansk øko-
nomi 
 
Fremskrivningen, der præsenteres her, benytter den nyeste 
version af DREAM-modellen, som tager udgangspunkt i 
2005. Med hensyn til udviklingen i ledigheden og i den 
offentlige saldo (som andel af BNP) følger fremskrivningen 
til og med 2015 imidlertid den mellemfristede fremskriv-
ning, der præsenteres i kapitel I. Beskrivelsen i dette kapitel 
kan derfor ses som en fortsættelse af afsnit I.7. Det langsig-
tede tidsperspektiv efter 2015 retter dog naturligt opmærk-
somheden mod andre elementer såsom befolkningsudvik-
lingen. Omvendt kan fænomener som konjunkturudsving og 
andre midlertidige forhold, der spiller en væsentlig rolle i 
den nærmere fremtid, med fordel ignoreres på det helt lange 
sigt. De væsentligste forudsætninger for fremskrivningen 
præsenteres i boks II.1. 
 
Til grund for fremskrivningen ligger DREAM’s seneste 
befolkningsfremskrivning fra efteråret 2007. Der regnes 
med en højere fertilitet i de kommende år på baggrund af de 
seneste års udvikling i fødselstallet herhjemme. Dette er 
hovedårsagen til, at det samlede befolkningstal forventes at 
stige lidt mere end tidligere. Frem mod 2040 forventes 
befolkningen således at stige med knap 350.000 personer. 
Det er 50.000 yderligere i forhold til den forventede stig-
ning i den tidligere fremskrivning.  
 
 
  

Selvstændig 
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mellemfristet 
fremskrivning 

Ny befolknings-
fremskrivning 
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befolkningsvækst 
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Boks II.1 Forudsætninger bag beregningerne 
 

De viste forløb er udarbejdet på den seneste udgave af DREAM-modellen fra 
november 2007. Denne version af DREAM er kalibreret til data fra 2005. Herud-
over er DREAM’s seneste befolkningsfremskrivning fra 2007 indarbejdet tillige 
med nye vedtagne politiske beslutninger, herunder ændringerne i selskabsskatte-
lovgivningen i 2007 og efterårets ændringer i indkomstskat og overførselsind-
komster. Beregningerne er baseret på en række forudsætninger om udviklingen i 
arbejdsstyrken, de offentlige udgifter, økonomien generelt og virkningen af vel-
færdsaftalen. For nærmere beskrivelse af modelapparatet, der er anvendt til kørs-
lerne, henvises til www.dreammodel.dk. 
 
Befolkning og arbejdsstyrke 
Som udgangspunkt fremskrives arbejdsstyrken og antallet af personer på forskel-
lige overførsler på basis af udviklingen i befolkningen og faste erhvervs- og over-
førselsindkomstfrekvenser fra 2005 opdelt på alder, køn og etnisk herkomst. Der 
er herefter foretaget korrektioner for effekten af tidligere vedtagne politiktiltag, 
f.eks. udfasningen af overgangsydelsen, og for, at indvandreres erhvervsdeltagelse 
stiger med længden af deres ophold i Danmark. Desuden er der inkluderet virk-
ninger på arbejdsstyrken af de forhøjede grænser for efterløn og folkepension, 
som velfærdsaftalen i 2006 forventes at medføre i resten af århundredet. Befolk-
ningen antages at være uforandret fra 2100.  
 
Beskæftigelse og ledighed 
Niveauet for ledigheden følger den mellemfristede fremskrivning fra kapitel I i 
årene 2006-15 og antages i overensstemmelse hermed at være på sit strukturelle 
niveau på 4½ pct. af arbejdsstyrken i 2015. Ændringer i befolkningssammensæt-
ningen medfører derefter mindre ændringer i den fremadrettede strukturelle ledig-
hed. Desuden forudsættes, at de aldersfordelte ledighedsprocenter for aldersgrup-
perne, som befinder sig lige inden efterlønsalderen, følger med op, når efterløns-
alderen sættes i vejret. Det betyder, at den overordnede ledighedsprocent ikke 
stiger ved forhøjelsen af aldersgrænserne.  
 
Offentlige finanser 
Beregningerne tager udgangspunkt i et uændret skattesystem. Skattestoppets no-
minalprincip antages dog ophævet fra 2015, således at alle punktafgifter og ejen-
domsværdiskatten herefter stiger med prisudviklingen. 
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Boks II.1 Forudsætninger bag beregningerne, fortsat 
 

Udgifterne til den individuelle offentlige service (f.eks. sygehuse, uddannelse og 
børnehaver) opdeles på alder, køn og etnisk herkomst. Fremadrettet udvikler disse 
udgifter sig pr. bruger i takt med produktivitetsvæksten og inflationen. Udgifterne 
til det kollektive offentlige forbrug (f.eks. politi og centraladministration) frem-
skrives som en fast andel af BNP. 
 
De offentlige investeringer tilpasser sig gradvis til et niveau, som på lang sigt 
fastholder forholdet mellem offentligt kapitalapparat og offentlig produktion. Det 
indebærer, at udgifterne til de offentlige investeringer frem mod 2040 stiger til at 
udgøre 2,4 pct. af BNP mod 1,7 pct. i 2005. 
 
I årene 2006-15 følger det offentlige forbrug, de offentlige investeringer, nettoren-
teudgifter samt samlede offentlige udgifter og indtægter den mellemfristede frem-
skrivning i afsnit I.7. 
 
Øvrige forudsætninger 
Arbejdstiden opdelt på køn og aldersgrupper antages at være uændret fremadrettet 
i forhold til 2005, og der forudsættes en underliggende årlig produktivitetsvækst 
på 2 pct., en underliggende inflation på 1,75 pct. samt en nominel rente på 4,75 
pct. 
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Udviklingen i arbejdsstyrken fremgår af figur II.1. Ændrin-
gerne er præget dels af befolkningsudviklingen og dels af de 
forudsatte effekter af velfærdsaftalen fra 2006. Denne 
udskyder efterløns- og folkepensionsalderen i takt med, at 
den gennemsnitlige levetid stiger. De markante stigninger i 
en række enkeltår, der giver grafen sit takkede udseende, 
svarer således til de år, hvor der med den anvendte befolk-
ningsfremskrivning sker en levetidsindeksering af tilbage-
trækningsalderen, jf. tabel II.1. Fremskrivningen af arbejds-
styrken medfører, at den når et lavpunkt i 2018, hvor den er 
faldet med ca. 5 pct. i forhold til 2005. Herefter vil den 
begynde at stige. Under de anvendte forudsætninger når 
arbejdsstyrken dog først niveauet for 2005 nogle år efter 
2040, hvorefter den vil stige med yderligere 8-9 pct. i det 
videre forløb.  
 
 

 

Figur II.1 Udvikling i arbejdsstyrken 
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Anm.: Udviklingen fra 2005-15 afviger fra arbejdsstyrkeudviklingen i 
den mellemfristede fremskrivning i afsnit I.7. Det skyldes dels en 
anden arbejdsstyrkedefinition, dels at antagelserne om udviklin-
gen for især efterlønsmodtagere og grænsearbejdere er anderle-
des. 

Kilde: DREAM. 
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Tabel II.1 Tilbagetrækningsaldre ved anvendelse  
af DREAM’s befolkningsfremskrivning 2007 

 

År Efterlønsalder Pensionsalder 
2005 60 65 
2019 60,5 65 
2020 61 65 
2021 61,5 65 
2022 62 65 
2024 62 65,5 
2025 63 66 
2026 63 66,5 
2027 63 67 
2030 64 68 
2035 65 69 
2040 65,5 70 
2045 66 70,5 
2050 66,5 71 
2055 67 71,5 
2060 67,5 72 
2065 68 72,5 
2070 68,5 73 

 
 

Anm.: Tabellen viser alle år indtil 2070, hvor der ifølge fremskrivningen 
sker en levetidsindeksering af enten efterløns- eller pensionsalde-
ren. 

Kilde: DREAM. 

 
 
Forskydningerne i befolkningen ændrer ikke ved, at dan-
skernes materielle velstand – såvel målt samlet som pr. 
indbygger – forventes at stige mærkbart i løbet af det 21. 
århundrede. Det skyldes, at produktiviteten fortsat ventes at 
stige fremover på grund af især teknologiske fremskridt, 
som det har været tilfældet stort set uafbrudt siden den 
industrielle revolution. I fremskrivningen er det antaget, at 
den generelle timeproduktivitet stiger med 2 pct. årligt. Det 
medfører, at BNP pr. indbygger bliver fordoblet i årtierne 
fra 2007 til 2047.  

Velstanden stiger 
kraftigt igennem 
århundredet  
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BNP-væksten vil dog i en længere årrække være lavere, end 
produktivitetsvæksten tilsiger. Det skyldes faldet og den 
ændrede sammensætning i arbejdsstyrken. I tiåret 2010-19 
vil den gennemsnitlige årlige reale BNP-vækst således ligge 
lige over 1½ pct. Den tilsvarende vækstrate pr. indbygger er 
en anelse mindre: knap 1,4 pct. i gennemsnit. 
 
Såvel den private som den offentlige forbrugskvote stiger i 
de kommende 20-30 år, jf. tabel II.2. Den nedgang i produk-
tionsvæksten, som den demografiske udvikling medfører, 
slår dermed ikke fuldt ud igennem i befolkningens for-
brugsmuligheder. Dette skyldes delvis, at fremskrivningen 
er et såkaldt “laden-stå-til-forløb”, hvor den offentlige 
sektor stifter gæld for at betale de stigende offentlige udgif-
ter, og dermed udskyder den reelle finansiering til senere 
tidspunkter. Men også i et fuldt finansieret forløb vil det 
være muligt at hæve befolkningens forbrugsmuligheder i 
forhold til BNP permanent i forhold til det nuværende 
niveau. Det skyldes, at Danmarks nettoeksport og overskud 
på betalingsbalancen i udgangspunktet er ganske betydelig, 
samtidig med at udlandsgælden stort set er forsvundet. 
 

 

 
Tabel II.2 Udvikling i BNP og forsyningsbalancen 
 

 2005 2015 2025 2040 2070 
 --------------------  Indeks, 2005 = 100  -------------------- 

BNP 100 117,8 149,5 194,4 374,8 
Korrigeret BNP 100 96,7 97,9 97,2 103,5 

 -------------------------  Pct. af BNP  ------------------------- 
Privat forbrug 48,6 51,5 51,5 51,9 50,7 
Offentligt forbrug 25,9 26,6 27,3 29,2 29,1 
Investeringer 20,8 20,2 21,7 20,7 21,5 
Nettoeksport 4,7 1,8 -0,6 -1,9 -1,2 
Sum 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
 

Anm.: BNP er målt i faste priser. Korrigeret BNP er yderligere korrigeret for den generelle produktivi-
tetsvækst på 2 pct. årligt. Komponenterne i forsyningsbalancen er målt i løbende priser. 

Kilde: Beregninger på DREAM. 
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Forestillede man sig, at nettoeksporten fremover fastholdt 
sin andel af BNP, ville Danmark permanent opbygge større 
og større fordringer på udlandet. En sådan udvikling ville 
hverken være hensigtsmæssig eller realistisk i det lange løb, 
da den ville indebære, at danskerne aldrig fuldt ud ville få 
gavn af den produktion, vi frembringer. Det er derfor natur-
ligt, at nettoeksporten falder til et lavere niveau på et tids-
punkt. Modstykket til dette er, at den indenlandske efter-
spørgsel – og dermed i sidste ende forbruget – permanent 
kan øges som andel af BNP i forhold til i dag. I diskussioner 
om arbejdsstyrken er parallellen hertil, at den del af beskæf-
tigelsen, der producerer vores eksportoverskud, i virkelig-
heden kan betragtes som en arbejdskraftreserve, som i de 
kommende år kan flyttes over i andre sektorer. Nettoekspor-
ten udgjorde i 2006 2,9 pct. af BNP, og en tilsvarende andel 
af arbejdsstyrken er lig med 83.000 personer. Dette indebæ-
rer, at vi fremover kan opretholde et højere indenlandsk 
forbrugsniveau, end den forudsagte arbejdsstyrkeudvikling i 
sig selv peger på. Tidspunktet for udnyttelsen af denne 
nedsparingsgevinst – og fordelingen heraf på offentligt og 
privat forbrug – kan selvsagt blive anderledes end i frem-
skrivningen. 
 
En anden markant udvikling i fremskrivningen er den 
finansielle nedsparing, som finder sted for den private 
sektors vedkommende. Samtidig med at der akkumuleres 
større pensionsformuer i de kommende årtier, falder den 
private sektors øvrige finansielle formue nemlig kraftigt, jf. 
figur II.2. Under en antagelse om, at 40 pct. af den formue, 
der akkumuleres i pensionskasserne, er udskudt skat og 
derfor egentlig tilhører den offentlige sektor, vokser netto-
pensionsformuen som andel af BNP med 30 pct.point frem 
til 2015 og med yderligere 45 pct. af BNP frem til 2040. 
Den øvrige finansielle formue, som befolkningen derudover 
har rådighed over, falder imidlertid endnu kraftigere i den 
samme periode. Den private sektors samlede finansielle 
nettoformue falder dermed fra at udgøre knap 110 pct. af 
BNP i 2005 til ca. 85 pct. i 2040. I samme tidsrum stiger 
boligformuen fra ca. 175 til ca. 185 pct. af BNP. 
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Figur II.2 Husholdningernes finansielle formue som pct. 
af BNP 
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Anm.: Nettopensionsformuen er beregnet som 60 pct. af den ubeskattede 
pensionsformue. Den finansielle nettoformue er lig summen af 
nettopensionsformuen og den fri finansielle formue.   

Kilde: Beregninger på DREAM. 

 
 
Der er flere årsager til dette fald i både den finansielle og 
den samlede formue. For det første betyder den større 
opsparing i arbejdsmarkeds- og andre pensionsordninger, at 
man helt naturligt sparer mindre op på anden vis. Normalt 
anses denne nedvæltning dog for at være mindre end 100 
pct., blandt andet fordi en del personer i forvejen ikke har 
nogen positiv opsparing og ikke kan låne i tilstrækkeligt 
omfang til at modvirke den tvungne opsparing, der ligger i 
typiske arbejdsmarkedspensionsordninger. For det andet 
påvirker befolkningsudviklingen med et stigende antal 
ældre den gennemsnitlige opsparingstilbøjelighed negativt. 
For det tredje betyder velfærdsaftalen fra 2006, at personer 
nu må forvente at blive flere år på arbejdsmarkedet. De vil 
derfor tjene en større del af deres livsindkomst på et relativt 
sent tidspunkt i livet. Det vil i sig selv medføre en tendens 
til at spare mindre op tidligere i livet. 
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I forhold til sidste års fremskrivning, jf. Dansk Økonomi, 
efterår 2006, er der foretaget en række ændringer med 
hensyn til både data og metode, ligesom konsekvenserne af 
forskellige tiltag i den økonomiske politik fra 2007 og frem 
er indregnet. Der er blandt andet foretaget følgende ændrin-
ger: 
 

• Ny vurdering af velfærdsaftalens betydning 
• Anvendelse af data fra mellemfristet fremskrivning 
• Ændret behandling af aktiebeskatning 
• Ændret behandling af offentlige indtægter fra Nord-

søen 
• Ny metode til fremskrivning af data for individuelle 

offentlige serviceydelser 
• Ny kilde til data for arbejdstid  
• Nyt kalibreringsprincip for økonomisk politik 2006-

07 
• Indarbejdelse af selskabsskatteændringerne i 2007 

og 2015-planens ændringer i den økonomiske poli-
tik 

 
Blandt de vigtigste metodemæssige ændringer er en revide-
ret opfattelse af konsekvenserne af velfærdsaftalen. For det 
første tager fremskrivningen nu hensyn til, at arbejdstiden 
for de aldersgrupper, der i dag befinder sig lige før efter-
lønsalderen, må formodes at stige i fremtiden, når efterløns-
alderen sættes op, og de pågældende aldersgrupper vil 
udgøre en mindre marginal gruppe på arbejdsmarkedet. 
Denne effekt må også formodes at gentage sig ved de 
efterfølgende forskydninger i efterlønsalderen. Derved vil 
den gennemsnitlige arbejdstid alt andet lige stige i forhold 
til den tidligere vurdering. For det andet medfører en ændret 
beregning af erhvervsfrekvensernes udvikling for de 56-59-
årige, at der nu forventes en større stigning i erhvervsfre-
kvensen og en tilsvarende mindre stigning i antallet af 
førtidspensionister som følge af forligets indekseringsregler 
for tilbagetrækningsalderen. Begge dele forstørrer den 
forventede positive effekt på BNP af velfærdsaftalen. 
 
Blandt andre større metodemæssige ændringer er indarbej-
delsen af skøn for ledighed og offentlige finanser i perioden 
2006-15 fra den tidligere beskrevne mellemfristede frem-
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skrivning. Det sikrer sammenhæng i udgangssituationen for 
Det Økonomiske Råds forskellige modelværktøjer.1 Samti-
dig bør fremskrivningen med den langsigtede DREAM-
model mest hensigtsmæssigt tage udgangspunkt i et startår, 
hvor økonomien er i nogenlunde balance, hvad angår kon-
junkturudsving og andre midlertidige forhold. Dette sikrer, 
at centrale økonomiske størrelser som ledighed og offentli-
ge indtægts- og udgiftsposter er på deres strukturelle niveau. 
Da de færreste historiske år kan karakteriseres på denne 
måde, vil det give et mere korrekt udgangspunkt, hvis man 
tilpasser modellen i fremskrivningens første år til et sådant 
strukturelt niveau. Dette forsøges netop ved at tage ud-
gangspunkt i den mellemfristede fremskrivning fra kapitel I, 
hvor der er foretaget bevidste skøn over, hvad der er rimeli-
ge niveauer for de centrale variable i et sådant konjunktur-
neutralt år.  
 
 
II.3 De langsigtede udsigter for de offentlige 
finanser 
 
Som bekendt vil befolkningsudviklingen og den resulteren-
de økonomiske udvikling, der er beskrevet i det foregående 
afsnit, medføre et pres på de offentlige finanser i de kom-
mende årtier. Dette er også tilfældet, selvom velfærdsaftalen 
forventes at øge det antal år, personerne i arbejdsstyrken 
tilbringer på arbejdsmarkedet, i takt med den stigende 
levealder. Forværringen af de offentlige finanser skyldes 
især, at det større antal ældre i befolkningen forventes at 
medføre en stigning i de offentlige udgifter til sundhed og 
ældrepleje. Denne udgiftsstigning bliver ikke i sig selv 
påvirket af velfærdsaftalen.  
 
 
 
 
1) På andre punkter som arbejdsstyrke og produktivitet er de to 

fremskrivninger ikke identiske. Da hovedsigtet med den langfri-
stede fremskrivning er at vurdere finanspolitikken, er dette uden 
betydning, da de finanspolitiske konsekvenser af eksempelvis ar-
bejdsstyrkeudviklingen i den mellemfristede fremskrivning under 
alle omstændigheder videreføres via de offentlige indtægts- og 
udgiftsposter. 
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Den offentlige saldo frem mod 2040 udvikler sig i frem-
skrivningen som vist i figur II.3. Fra det nuværende meget 
gunstige niveau for de offentlige finanser med et forventet 
overskud på den offentlige saldo i 2007 på ca. 4 pct. af BNP 
forværres saldoen i den mellemfristede fremskrivning frem 
mod 2015 med knap 4 pct. af BNP, jf. kapitel I. Efter 2015 
fortsætter denne forværring. 
 
 
Figur II.3 Primær og samlet offentlig saldo i grundfor-

løb 
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Anm.: Den primære saldo opgøres som den faktiske saldo minus 
nettorenteindtægter. Når den faktiske saldo i fremskrivningen er 
dårligere end den primære, er det udtryk for, at den offentlige 
sektor har en gæld. Den offentlige sektors gæld udgør i det viste 
forløb 38 pct. af BNP i 2040. 

Kilde: Beregninger på DREAM. 

 
 
I løbet af fremskrivningen stiger udgifterne til det offentlige 
forbrug som andel af BNP fra 26,6 pct. i 2015 til 29,2 pct. i 
2040. De større løbende udgifter til pasning og pleje af bl.a. 
ældre medfører også stigende investeringsudgifter i den 
offentlige sektor, og disse to poster er tilsammen ansvarlige 
for den forværring af den primære saldo, der finder sted i 
tidsrummet frem til 2040. Overførselsindkomsterne som 
andel af BNP udgør til gengæld i såvel 2015 som 2040 ca. 
18 pct. Her modvirker især den stigende efterløns- og 
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folkepensionsalder fra omkring 2020 de stigende pensions-
udgifter.  
 
Indtægternes andel af BNP er svagt stigende i løbet af 
fremskrivningen. I 2015 udgør de offentlige indtægter 
eksklusive renteindtægter 51 pct. af BNP. Det tal vokser til 
51,5 pct. i 2040. Det er ikke mindst pensionsafkastskatten 
fra den voksende pensionsformue, som stiger fra at udgøre 
1,7 pct. af BNP i 2015 til 2,3 pct. i 2040. Til gengæld falder 
skatteindtægterne fra indvindingen af olie og naturgas i 
Nordsøen i løbet af de kommende årtier.  
 
For de personlige indkomstskatters vedkommende udgør de 
i fremskrivningen en ret konstant andel af BNP fra 2015- 
2040. Det skyldes to modsatrettede tendenser: For det første 
stiger skattebetalingerne som andel af BNP, fordi der kom-
mer relativt flere skatteindtægter fra især pensionsudbeta-
linger. For det andet stifter befolkningen større gæld – og 
får dermed større rentefradrag – i fremskrivningen, jf. afsnit 
II.2. Denne sidste effekt betyder isoleret set et fald i ind-
komstskatteprovenuet på godt 1 pct. af BNP fra 2015 til 
2040.  
 
Hvad den primære saldo angår, sker der fra ca. 2040 igen en 
vis forbedring, jf. figur II.3. Det skyldes dels en mere gun-
stig befolkningsudvikling, dels at indekseringsreglerne i 
velfærdsaftalen fra 2006 nu for alvor forventes at udspille 
sig og skabe en permanent stigning i den andel af befolk-
ningen, der er i beskæftigelse. Dette påvirker de offentlige 
finanser positivt, både i kraft af større skatteindtægter og 
færre udgifter til overførsler. Især medfører det et fald i 
overførselsindkomsterne som andel af BNP. Den primære 
saldo vil fortsat være negativ, mens den samlede saldo 
forværres på grund af rentebetalingerne på en stigende 
gæld. 
 
Resultatet af beregningerne er, at finanspolitikken ikke er 
holdbar i det lange løb. Det vil derfor blive nødvendigt på et 
fremtidigt tidspunkt at gribe ind for at forbedre de offentlige 
finansers stilling. Et sådant indgreb kan enten ske ved at 
hæve skatterne, i form af en besparelse på de offentlige 
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udgifter eller ved at gennemføre strukturreformer, der på 
anden vis forbedrer de offentlige finanser.  
 
Størrelsesordenen af det nødvendige indgreb måles ofte ved 
en holdbarhedsindikator, som angiver, hvor stort et indgreb 
der er nødvendigt. Holdbarhedsindikatoren i denne frem-
skrivning udgør 1,4 pct. af BNP, regnet fra 2006. Det vil 
sige, at den offentlige saldo permanent skal forbedres med 
ca. 1½ pct. af BNP, før finanspolitikken er holdbar, så den 
offentlige gæld ikke løber løbsk på lang sigt. 
 
Holdbarhedsproblemet vurderes i denne fremskrivning 
dermed til at være noget mindre end i beregningen af den 
finanspolitiske holdbarhed i Dansk Økonomi, efterår 2006. 
Holdbarhedsindikatoren for et år siden var -2,2 pct. Dataop-
dateringer, forbedrede metoder og ændringer i den økono-
miske politik har altså tilsammen givet en forbedring af 
holdbarhedsindikatoren på 0,8 pct.point. Som det ses i tabel 
II.3, dækker forskellen over en række forskellige større og 
mindre ændringer imellem de to forløb.  
 
 

Tabel II.3 Væsentlige ændringer i forhold til sidste års fremskrivning 
 

    Holdbarhedsindikator 
Udgangspunkt: Fremskrivning efteråret 2006 -2,2 
Revurdering af velfærdsaftalens arbejdsstyrke  +1,2 
Øvrige metodeændringer og dataopdatering   +0,8 
Ny befolkningsfremskrivning -0,3 
Nye selskabsskatteregler -0,1 
Forhøjelse af overførselsindkomster i 2008 -0,1 
Indkomstskattelettelser i 2008 og 2009 -0,2 
Forlængelse af skattestop indtil 2015  -0,2 
Energiafgifter følger prisudvikling +0,2 
Saldo fra mellemfristet fremskrivning  -0,5 
Nuværende indikator = -1,4 

 
 

Kilde: Beregninger på DREAM. 
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Langt den største forandring kommer fra de metodeændrin-
ger, som er foretaget siden den tidligere fremskrivning, jf. 
afsnit II.2. Over 1 pct.point af forbedringen skyldes revur-
deringen af velfærdsaftalens virkninger på arbejdsstyrken. 
Revurderingen medfører både færre udgifter til førtidspen-
sionister og en større arbejdsstyrke, især målt i timer, end i 
fremskrivningen sidste år. Det forøger skattegrundlaget. 
Blandt øvrige metodeændringer giver det en finanspolitisk 
forbedring, at den private sektors nedsparing nu som følge 
af modelændringer er mere beskeden end antaget i sidste års 
fremskrivning. Også en ændret behandling af aktiebeskat-
ningen har betydet en forbedring af holdbarhedsindikatoren. 
I modsat retning virker blandt andet en ny metode til frem-
skrivning af data for individuelle offentlige serviceudgifter 
fra Lovmodellen samt udskiftning af datakilde for arbejds-
tid. Også den nye befolkningsfremskrivning forringer 
holdbarheden, primært fordi de offentlige udgifter til de 
flere børn mere end opvejer de ekstra skattebetalinger, som 
de samme børn senere vil aflevere til det offentlige.  
 
Af nye politiske tiltag giver de nye selskabsskatteregler, der 
er vedtaget i 2007, en meget beskeden forringelse af de 
offentlige finanser. De beslutninger mht. skatter og overfør-
selsindkomster, som følger af 2015-planen og det efterføl-
gende forlig, forværrer holdbarhedsindikatoren med til-
sammen 0,4 pct.point.  
 
Indlæggelse af de offentlige indtægter og udgifter fra den 
mellemfristede fremskrivning frem til 2015 forværrer 
holdbarheden med ½ pct.point i forhold til en ren model-
fremskrivning med DREAM. Denne justering måler betyd-
ningen af at korrigere en umiddelbar automatisk fremskriv-
ning, der tager sit udgangspunkt i et på flere måder relativt 
positivt år for de offentlige finanser, med et bevidst skøn for 
strukturelle værdier for de mest centrale økonomiske vari-
able. De største forskelle ligger på indtægtssiden, hvor 
mekanismerne i DREAM for flere vigtige skatter tenderer 
mod et konstant provenu som andel af BNP i fremskrivnin-
gen. I den mellemfristede fremskrivning er der alternativt 
anvendt information, som peger i retning af et lavere frem-
adrettet provenu. Det gælder ikke mindst på selskabsskatte-
området og for flere indirekte skatter. Selvom de mellemfri-

Nyvurdering af 
velfærdsaftalen 
ændrer 
holdbarheds-
indikatoren 

2015-planens 
skattepakke 
forværrer 
holdbarheds-
problemet 

Mellemfristet 
fremskrivning 
giver mere negativt 
udgangspunkt  



 143

stede beregninger også fremskriver et lavere udgiftsniveau 
end DREAM, er det de mindre indtægter, der dominerer.  
 
Det ovenfor præsenterede forløb er ufinansieret i den perio-
de, der præsenteres her. Et sådant forløb med en saldo, der 
konstant forværres som andel af BNP, som det sker i figur 
II.3, er klart uholdbart i det lange løb. Forløbet kan imidler-
tid gøres holdbart på mange måder. En mulighed er at 
foretage en permanent besparelse på det offentlige forbrug 
på 1,5 pct. af BNP fra 2016. Det er netop tilstrækkeligt til at 
sikre holdbarheden og vil resultere i et forløb for saldoen og 
den primære saldo som i figur II.4. I sådan et forløb vil der 
være solide overskud på saldoen i de første mange år. Det 
sikrer, at der opbygges en offentlig formue, som i 2030 
udgør knap 30 pct. af BNP. Renteindtægterne heraf medfø-
rer, at underskuddet på saldoen kun i et enkelt år bliver 
større end ½ pct., selvom den primære saldo bliver negativ i 
en længere periode i 2030’erne og 2040’erne, hvor de store 
udgifter til især pleje og pasning af ældre slår igennem. 
Efter 2040 medfører den ændrede befolkningssammensæt-
ning og den højere tilbagetrækningsalder igen en forbedring 
af de offentlige finanser.  
 
En anden måde at opnå finanspolitisk holdbarhed på kunne 
være at fastholde saldoen som en bestemt andel af BNP i 
hvert år. I figur II.5 er demonstreret et forløb, hvor saldoen 
fastholdes på -½ pct. af BNP i hvert år fra 2018 (som er det 
år, hvor saldoen ville nå ned på dette niveau i grundforlø-
bet). Det sker ved, at man sparer på de kollektive offentlige 
serviceydelser i takt med, at de øvrige udgifter stiger. Dette 
forløb er finanspolitisk holdbart ligesom forløbet med en 
konstant besparelse på 1,5 pct. af BNP efter 2015.  
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Figur II.4 Saldo og primær saldo i forløb med konstant 
besparelse 
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Anm.: I beregningen er det antaget, at der sker en permanent besparelse 

på det offentlige forbrug på 1,5 pct. af BNP fra 2016. 
Kilde: Beregninger på DREAM. 

 
 
Figur II.5 Saldo og primær saldo i forløb med konstant 

saldo fra 2018 
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Kilde: Beregninger på DREAM. 
 
 
 
 



 145

På kort sigt reduceres det offentlige forbrug mindre, men til 
gengæld bliver besparelsen på et senere tidspunkt noget 
større. I 2040 beløber besparelsen på de kollektive offentli-
ge serviceydelser sig således til 2,2 pct. af BNP, inden den 
falder til ca. 0,8 pct. i 2070 – den samme størrelsesorden 
som i 2028. 
 
Disse forskellige alternative forløb illustrerer, hvordan 
forskellige strategier for at håndtere udviklingen i de offent-
lige udgifter over tid vil påvirke forbrugsmulighederne for 
de personer, der lever i økonomien på dette tidspunkt. Figur 
II.6 illustrerer, hvordan udviklingen i det kollektive offent-
lige forbrug vil være i de forskellige tidsrum i forløbene 
med henholdsvis en fast permanent besparelse fra 2016 og 
en konstant saldo. I det sidstnævnte forløb vil belastningen 
være noget større i forhold til det førstnævnte forløb i 
tidsrummet 2030-2050 og mindre i perioden før og efter. Et 
vigtigt element i diskussionen af de fremtidige finanspoliti-
ske udfordringer er derfor også, hvilken profil der ønskes 
for byrdefordelingen over tid.  
 
 
Figur II.6 Kollektivt offentligt forbrug i de to forløb 
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Anm.: Graferne angiver størrelsen af det kollektive offentlige forbrug 
som pct. af BNP. 

Kilde: Beregninger på DREAM. 

 
 

Hvilken profil er 
ønskværdig for 
byrdefordelingen 
over tid? 



 146 

I de konkrete eksempler ovenfor er tilpasningerne sket ved 
hjælp af det offentlige forbrug. Havde man alternativt skabt 
de samme saldoforløb ved at justere en skat som indkomst-
skatten, ville tilpasningen i stedet være gået via det private 
forbrug. Man kan også forestille sig, at tilpasningen var sket 
ved at påvirke befolkningens tid på arbejdsmarkedet og 
dermed dens fritidsforbrug. 
 
 
II.4 Sammenligning med 2015-planen 
 
Regeringen har som nævnt i august fremlagt sin 2015-plan, 
som udstikker de overordnede retningslinjer for regeringens 
økonomiske politik frem mod 2015. Den afløser dermed 
den hidtidige 2010-plan. Denne blev i sin oprindelige udga-
ve udarbejdet i 2001 og udgjorde med forskellige ændringer 
undervejs en overordnet ramme for den økonomiske politik 
frem mod 2010.  
 
Et hovedpunkt i 2015-planen er, at finanspolitikken skal 
være holdbar under forudsætning af, at planens forventnin-
ger om skatteindtægter og krav til udgiftsstyring og ar-
bejdsmarkedspolitik frem til 2015 bliver opfyldt. Det inde-
bærer, at den skattepolitik og den udvikling i offentlige 
velfærdsordninger, som ligger i planen, kan fastholdes i 
tidsrummet efter 2015, hvis regeringens forudsætninger om 
en såkaldt neutral udvikling herefter i øvrigt opfyldes.2 Der 
må således ikke være behov for andre strukturelle stramnin-
ger i tiden efter 2015 end dem, der ligger i den allerede 
vedtagne indeksering af tilbagetrækningsreglerne ifølge 
velfærdsaftalen fra 2006. De forskellige elementer i planen 
frem til 2015 skal således ses i sammenhæng med de forud-
sætninger, regeringen har til udviklingen efter 2015. 2015-
planen indeholder derfor også en langsigtet fremskrivning 
fremover i det 21. århundrede.  
 
 
 

 
2) I 2015-planen antages skattestoppets nominalprincip beregnings-

teknisk at blive ophævet efter 2015. 

Alternative 
finansieringsformer 

Afløser for 2010-
planen 
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finanspolitik 
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2015-planen indeholder blandt andet følgende vigtige 
elementer: 
 

• Indkomstskattelettelser i 2008 og 2009 
• Ekstraordinær forhøjelse af overførselsindkomsterne 

i 2008 
• Større offentligt forbrug og investeringer end tidli-

gere forudsat  
• Indarbejdelse af indtægtstab som følge af forventede 

fremtidige energibesparelser og indsats for vedva-
rende energi 

• Undtagelse af energiafgifter fra skattestoppets no-
minalprincip 

• Permanent suspension af den automatiske regulering 
af arbejdsmarkedsbidraget 

 
2015-planens beregning af betydningen for den finanspoliti-
ske holdbarhed fremgår af tabel II.4. 
 
 

Tabel II.4 2015-planens påvirkning af den finanspolitiske holdbarhed 
 

 2007-08 2009-15 Samlet 
Offentligt forbrug - + -0,1 
Offentlige investeringer   -0,1 
Indkomstskatter - - -0,4 
Overførselsindkomster - 0 -0,1 
Forlænget skattestop 0 - -0,3 
Indeksering af energiafgifter + + +0,2 
Energistrategi   -0,3 
Krav til beskæftigelse og arbejdstid   +0,8 

 
 

Anm.: Et + angiver, at det pågældende element påvirker den finanspolitiske holdbarhed positivt, et –
angiver, at påvirkningen er negativ. I nogle tilfælde er virkningen ikke direkte angivet for de to 
perioder. Virkningerne er set i forhold til Konvergensprogram 2006. 

Kilde: Regeringen (2006) og (2007). 
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Ifølge regeringens beregninger vil nettoeffekten af de oven-
nævnte tiltag tilsammen medføre en forværring af den 
finanspolitiske holdbarhedsindikator på 0,8 pct. af BNP. Da 
indikatoren i udgangspunktet (inkl. metodeeftersyn) var på 
0,0 pct. af BNP, medfører de planlagte initiativer derfor 
umiddelbart et finanspolitisk forløb, som ikke er holdbart. 
Planen indeholder derfor et krav til beskæftigelsen, der skal 
forbedres tilstrækkeligt til at genskabe den finanspolitiske 
holdbarhed. Planen lover derfor, at der vil blive taget nye 
initiativer, som dels skal hæve beskæftigelsen varigt med 
20.000 personer frem mod 2015 i forhold til den i øvrigt 
forventede beskæftigelsesudvikling, dels fastholde den 
gennemsnitlige arbejdstid for de beskæftigede på det nuvæ-
rende strukturelle niveau.  
 
Ikke mindst det sidste krav – uændret gennemsnitlig ar-
bejdstid pr. beskæftiget – er relativt ambitiøst og beregnes 
da også i sig selv at opfylde over halvdelen af den finanspo-
litiske holdbarhedsmanko. Det forventes nemlig, at arbejds-
tiden pr. beskæftiget alt andet lige vil falde i de kommende 
år, både pga. en stigning i antallet af personer i støttet 
beskæftigelse, der typisk har en relativt kort arbejdstid, og 
aldringen af arbejdsstyrken. I den ovenfor beskrevne lang-
sigtede DREAM-fremskrivning udgør det demografisk 
betingede fald i arbejdstiden således godt 1 pct. af den 
samlede arbejdstid. Dette påvirker først og fremmest den 
offentlige saldo gennem lavere skatteindtægter.  
 
Ud over de årlige krav til væksten i det offentlige forbrug 
indeholder 2015-planen som noget nyt også et loft for, hvor 
stor en BNP-andel det offentlige forbrug må udgøre i 2015, 
nemlig 26½ pct. Da man historisk ofte har set, at de årlige 
vækstmål for det offentlige forbrug ikke er blevet overholdt, 
kan et samlet pejlemærke for slutåret på dette område være 
et relevant supplerende styringsinstrument, der kan sikre en 
vis “hukommelse” i de årlige afvigelser. Eksempelvis må en 
ekstraordinært stor vækst i det offentlige forbrug i de første 
år medføre lavere vækst i de senere år, hvis man vil sikre, at 
loftet samlet bliver overholdt.  
 

2015-planen er et 
kravforløb 

Stigende fokus på 
arbejdstid 

Overordnede 
pejlemærker i 2015 
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Ved siden af de nye finanspolitiske prioriteringer og krav 
indeholder 2015-planens langsigtede fremskrivning en 
række ændrede forudsætninger i forhold til regeringens 
seneste foregående offentliggjorte langsigtede fremskriv-
ning, som var Danmarks konvergensprogram 2006, jf. 
regeringen (2006). Den strukturelle saldo i 2006 antages 
således nu at være bedre end i tidligere beregninger. Derud-
over har også regeringen foretaget en række metodeændrin-
ger, blandt andet i vurderingen af velfærdsaftalen. Samtidig 
har regeringen nedjusteret det langsigtede renteniveau, som 
anvendes i beregningerne, fra 6½ til 5¾ pct.  
 
De beregningstekniske antagelser i regeringens langsigtede 
forløb efter 2015 indebærer væsentlige udsving i den pri-
mære og samlede saldo og i den offentlige gældsætning 
over tid. Mens der er overskud på den primære saldo indtil 
ca. 2015, vendes dette til et underskud i hele perioden fra 
omkring 2015 til omkring 2050, jf. figur II.7. I 2030’erne, 
hvor det årlige strukturelle primære underskud er størst, 
ligger det i de fleste år på et niveau omkring 2 pct. af BNP. 
Selvom det offentlige opbygger en positiv finansiel formue 
indtil 2015, medfører den 35-årige periode med primære 
underskud i denne størrelsesorden, at formuen forsvinder 
igen og afløses af en fornyet offentlig gældsætning. Dermed 
vil det offentlige igen få nettorenteudgifter, og den samlede 
saldo bliver dermed mere negativ end den primære saldo. 
 
På længere sigt forventes den primære saldo i 2015-planen 
at blive positiv og forblive på et positivt niveau. Forbedrin-
gen, der indtræder omkring 2050, skyldes virkningerne af 
de ændrede folkepensions- og efterlønsregler ifølge vel-
færdsaftalen. Da 2015-planen regner med en mindre kraftig 
udvikling i især offentlige udgifter til sundhed og pleje end 
fremskrivningen i dette kapital, er forbedringen dermed stor 
nok til at gøre den primære saldo positiv. Finanspolitikken 
vil under disse forudsætninger være holdbar, idet overskud-
det på den primære saldo permanent vil kunne finansiere 
rentebetalingerne på gælden fra dette tidspunkt. Således 
vokser gælden ikke i forhold til BNP.  
 
 
 

Ændringer i 2015-
planens 
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Primær saldo 
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Figur II.7 2015-planens offentlige saldo  
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Kilde: Finansministeriet. 
 
 
2015-planens langsigtede forløb for de offentlige finanser 
vil bringe Danmark i konflikt med vores forpligtelser over 
for EU. I henhold til EU’s konvergenskriterier må under-
skuddet på de offentlige finanser i almindelighed ikke 
overstige 3 pct. af BNP, selv ikke under en lavkonjunktur. 
Som mellemfristet mål bør Danmark desuden have en 
strukturel offentlig saldo, der er i balance, eller et under-
skud, der ikke overstiger ½ pct. af BNP. Det ovennævnte 
forløb vil åbenlyst ikke overholde disse krav i en længere 
årrække.  
 
2015-planen og den langsigtede fremskrivning efter 2015, 
som planen forudsætter, indebærer en mere positiv vurde-
ring af udsigterne for de offentlige finanser end beregnin-
gerne i afsnit II.3. Ser man bort fra kravene til beskæftigelse 
og arbejdstid i 2015-planen, vurderer regeringen som 
nævnt, at det finanspolitiske holdbarhedsproblem udgør, 
hvad der svarer til et årligt beløb på 0,8 pct. af BNP. Dette 
tal kan direkte sammenlignes med Det Økonomiske Råds 
holdbarhedsindikator på 1,4 pct. af BNP. Forudsætningerne 
i fremskrivningen i afsnit II.2 i denne rapport fører altså til 
et finanspolitisk holdbarhedsproblem, der er næsten dobbelt 
så stort som regeringens vurdering. 
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dette kapitel 
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Fremskrivningen, der er beskrevet i afsnit II.2 og II.3, kan 
tilføjes et kravforløb, hvor arbejdsstyrken i tiden inden 2015 
forøges med 20.000 personer fra forskellige overførselsord-
ninger, og hvor den gennemsnitlige arbejdstid for alle 
beskæftigede i 2015 er på linje med 2005 – selvom ændrin-
gen i bl.a. de beskæftigedes alder i sig selv burde trække 
arbejdstiden ned. Det forbedrer holdbarhedsindikatoren med 
0,7 pct.point til 0,7 pct. Dette svarer stort set til regeringens 
vurdering på 0,8 pct. af BNP. Udviklingen i saldoen i dette 
kravforløb sammenlignet med 2015-planen er vist i figur 
II.8. Det ses, at fremskrivningen i dette kapitel har en mere 
positiv saldo end i 2015-planen frem til kort før 2060, 
hvorefter forholdet vender. Den ringere holdbarhed skyldes 
altså forhold i den relativt fjerne fremtid. 
 
 
Figur II.8  Offentlig saldo i de to kravforløb 
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Anm.: Kravene indebærer en stigning i beskæftigelsen på 20.000 
personer og en uændret gennemsnitlig strukturel arbejdstid frem 
mod 2015. 

Kilde: Finansministeriet og beregninger på DREAM. 
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Der er en lang række forskelle i metode og antagelser i de to 
fremskrivninger, som tilsammen medfører, at vurderingen 
af det finanspolitiske holdbarhedsproblem er forskellig. Den 
grundliggende modeltilgang er forskellig, ligesom der er en 
række forskelle med hensyn til de konkrete antagelser på 
blandt andet følgende områder: 
 

• Befolkningsfremskrivning 
• Rente 
• Uddannelseseffekter på arbejdsstyrken 
• Niveauet for offentlige investeringer i fremtiden 
• Udviklingen i det kollektive offentlige forbrug 
• Sundhedsudgifternes afhængighed af levetiden 
• Udgangsår og de allerførste fremskrivningsår 
• Mellemfristet udvikling i de offentlige finanser 
• Strukturledighedens niveau på længere sigt 
• Udviklingen i provenuet fra Nordsøbeskatningen 

 
Størrelsesordenen af nogle af disse forskelle belyses nærme-
re i næste afsnit.  
 
 
II.5 Følsomhedsanalyser 
 
Som nævnt i indledningen er der en betydelig usikkerhed 
ved langsigtede fremskrivninger af den type, som både 
regeringens 2015-plan og dette kapitel indeholder. Det er 
derfor vigtigt at være opmærksom på, hvor stor betydning 
konkrete forskelle i enkelte antagelser har. Tabel II.5 op-
remser en række af de vigtigste usikkerhedsfaktorer.  
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Tabel II.5 Usikkerhedsfaktorer ved fremskrivningerne 
 

 Usikkerhedsfaktorer 
Befolkning 
 

• Udvikling i levetid 
• Udvikling i fødselstal 
• Omfang og sammensætning af indvandring 

Offentlige  
serviceydelser 

• Anden vækst end det demografiske træk 
• Sundhedsudgifternes afhængighed af restlevetid 

Arbejdsudbud • Integration af indvandrere og efterkommere 
• Uddannelsesniveauets betydning for erhvervsfrekvensen 
• Velstandseffekt på tilbagetrækning og arbejdstid 
• Velfærdsaftalens indvirkning på beskæftigelsen 

Offentlig saldo • Strukturledighed 
• Globaliseringens betydning for skattebaserne 
• Ændringer i den private sektors opsparing 
• Regulering af overførselsindkomster 

Andre forhold • Rente, vækst og inflation 
 

 
De fleste af ovennævnte usikkerhedsfaktorer er tidligere 
blevet belyst i forskellige sammenhænge, jf. Dansk Økono-
mi, efterår 2006. En af de centrale forskelle i debatten om 
konsekvenserne af den fremtidige aldring af befolkningen 
er, hvordan serviceydelserne pr. bruger vil udvikle sig 
fremover. I beregningerne i dette kapitel er det forudsat, at 
udgifterne til offentlig service for en person af givet køn, 
alder og herkomst udvikler sig i takt med den almindelige 
produktivitetsvækst i økonomien. Der er imidlertid forskel-
lige argumenter for, at dette kan henholdsvis over- og 
undervurdere den fremtidige stigningstakt i udgifterne, 
specielt inden for ældrepleje og sundhed. 
 
For det første kan man tænke sig, at levetidsstigningerne, 
som forventes at finde sted i dette århundrede, vil medføre 
en tilsvarende stigning i antallet af år ved godt helbred. Så 
vil udgifterne til pleje og sundhed i højere grad afhænge af 
restlevetiden end af alderen, hvilket alt andet lige vil medfø-
re, at udgifterne overvurderes i beregningerne i dette kapi-
tel. I 2015-planens langsigtede fremskrivning antages 
derimod populært sagt, at flere leveår også betyder flere 

Hvordan udvikler 
serviceudgifterne 
sig? 

Restlevetiden har 
formodentlig 
betydning … 
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sunde leveår. Konkret foretages der en korrektion, hvor 
udgifterne også afhænger af, hvor stor en del af hver alders-
gruppe på hvert givet tidspunkt, der har en restlevetid på 
højst 3 år. Når levealderen vokser, vil denne andel som 
hovedregel falde for et givet alderstrin, og det medfører alt 
andet lige færre sundheds- og plejeudgifter for det pågæl-
dende alderstrin. 
 
Konsekvensen af at indlægge en tilsvarende antagelse i 
fremskrivningen i dette kapitel giver en forbedring af hold-
barhedsindikatoren på 1,0 pct.point, jf. tabel II.6. Denne 
alternative antagelse kan altså isoleret set forklare mere end 
den samlede forskel mellem holdbarhedsproblemet i nærvæ-
rende fremskrivning inklusive krav og i 2015-planen.  
 
 

Tabel II.6 Følsomhedsanalysers indvirkning på holdbarheden 
 

Antagelse 
 

Virkning på  
holdbarhed 

Effekt på  
saldo i 2040 

Restlevetidsantagelse mht. sundheds- 
og plejeudgifter 

1,0 1,0 

Rente på 5¾ pct. 0,3 -0,1 
Befolkningsfremskrivning fra 2006 0,3 0,5 
Virkninger af fremlagt energipolitik a) -0,3 $ 
Forlænget skattestop til 2040 -0,6 -1,0 
Strammere finanspolitik 1,0 2,7 

 

a) Virkningen på -0,3 er beregnet af regeringen i 2015-planen. 
Kilde: Regeringen (2007) samt beregninger på DREAM. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

… hvilket isoleret 
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Isoleret set virker det rimeligt at tage højde for restlevetiden 
i beregningen af sundhedsudgifterne. Ser man på såvel 
danske historiske data som OECD-data for det individuelle 
offentlige forbrug, er der imidlertid også et modsatrettet 
fænomen, idet serviceudgifterne har haft en tendens til at 
stige hurtigere, end det demografiske træk ville tilsige, jf. 
DREAM (2006). Dette kan man formodentlig tilskrive et 
velstandsfænomen: I takt med den generelle økonomiske 
vækst ønsker såvel enkeltpersoner som samfundet at ofre 
relativt flere ressourcer på at forlænge livet og forbedre 
sundhedstilstanden. Sundhedsydelser hører dermed til 
blandt de såkaldte luksusgoder, som er karakteriseret ved, at 
efterspørgslen efter dem stiger hurtigere end indkomsten. 
Fremskrivningen i dette kapitel benytter som nævnt en 
antagelse om, at serviceudgifterne pr. bruger netop stiger i 
takt med produktivitetsvæksten, hvilket kan opfattes som en 
mellemproportional mellem de to nævnte modsatrettede 
tendenser.  
 
Fremskrivningen i dette kapitel anvender en statsobligati-
onsrente på 4¾ pct., som er i overensstemmelse med real-
renten på lange danske tidsserier, jf. Abildgren (2005). 
Afkastet på aktier er i fremskrivningen højere end obligati-
onsrenten, og det effektive afkast før skat for pensionskas-
ser og husholdninger er derfor også højere. I 2015-planens 
lange fremskrivning anvendes en generel forrentning på 5¾ 
pct. Konsekvensen af at anvende denne forudsætning i 
nærværende fremskrivning er, at holdbarheden forbedres 
med 0,3 pct.point. En højere rente betyder generelt, at de 
offentlige merudgifter, som kommer længere ude i fremti-
den, betyder mindre, når deres størrelse regnes ud i forhold 
til saldoen i dag, som man indirekte gør, når man beregner 
holdbarhedsindikatoren. Holdbarhedsforbedringen skyldes 
stort set udelukkende denne effekt, idet nettovirkningen på 
den primære saldo er meget beskeden i dette eksperiment.  
 
En anden forskel mellem fremskrivningen i dette kapitel og 
2015-planen er, at 2015-planen benytter en ældre befolk-
ningsfremskrivning. Dette indebærer en lille holdbarheds-
forskel på 0,3 pct., jf. afsnit II.3. Til gengæld indregner 
2015-planen forskellige negative effekter for de offentlige 
finanser som følge af, at der formodes at blive iværksat 

Velstandseffekten 
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anden retning 
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renteforudsætning 

Betydningen af 
befolkning og 
energiforbrug 
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forskellige energibesparelser og forbrugt relativt mere 
vedvarende energi fremover, hvilket svækker indtægterne 
fra energiafgifter. I 2015-planen formodes dette at medføre 
en svækkelse af den finanspolitiske holdbarhed svarende til 
0,3 pct. af BNP.  
 
I begge fremskrivninger antages nominalprincippet i skatte-
stoppet beregningsteknisk at blive afskaffet efter 2015. 
Nominalprincippet indebærer, at ejendomsværdiskatten og 
forskellige punktafgifter ikke reguleres i takt med de almin-
delige prisstigninger i samfundet. Herved udhules provenuet 
af disse skatter efterhånden realt og som andel af BNP. 
Antages nominalprincippet alternativt at blive videreført for 
ejendomsværdiskatten og punktafgifterne (ekskl. energiaf-
gifter) frem til 2040, medfører det en forværring af holdbar-
hedsindikatoren på 0,6 pct.point.  
 
I kapitel I anbefales et forløb med en strammere finanspoli-
tik, hvor finanspolitikkens bidrag til den økonomiske vækst 
på kort sigt bliver negativ i stedet for positiv i 2008 og 
2009. Lægger man dette stramningsforløb til grund for den 
langsigtede fremskrivning, bliver resultatet en forbedring af 
holdbarheden med 1,0 pct.point. 
 
 
II.6 Sammenfatning og diskussion 
 
Langsigtede fremskrivninger som den, der foretages i dette 
kapitel, er grundliggende meget usikre, og usikkerheden 
stiger i takt med, hvor langt ud i fremtiden man ser. 
Spørgsmålet om, hvorvidt den danske finanspolitik inklusi-
ve de lempelser og krav, som fremgår af 2015-planen, er 
holdbar, kan derfor ikke besvares skråsikkert.  
 
Med regeringens egne forudsætninger vil finanspolitikken 
være holdbar. Med den vurdering af de centrale forudsæt-
ninger, som er anvendt i dette kapitel, er resultatet i stedet, 
at der mangler en permanent finansiering svarende til ca. ¾  
pct. af BNP, hvis finanspolitikken skal være holdbar i lyset 
af de kommende årtiers befolkningsudvikling og andre 
udviklingstræk, selv hvis man antager, at kravet i 2015-
planen om forøget arbejdsstyrke og arbejdstid opfyldes. 
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Dette svarer til, at der er behov for en permanent forbedring 
af de offentlige finanser på ca. 12 mia. kr. med dagens pris- 
og lønniveau. Hvis kravene i 2015-planen ikke opfyldes, 
viser beregningerne i kapitlet, at finansieringsproblemet vil 
være omtrent dobbelt så stort. Hvis forløbet med den 
strammere finanspolitik, som anbefales i kapitel I, i stedet 
gennemføres, vil det omvendt formindske det langsigtede 
finansieringsproblem med et beløb svarende til ca. 1 pct. af 
BNP.  
 
Usikkerheden i sådanne beregninger drejer sig om en lang 
række vigtige forudsætninger, herunder ikke mindst for-
ventninger til befolkningsudviklingen, til den fremtidige 
udvikling i sundhedsudgifterne, til integrationen på arbejds-
markedet, til nøgletal som rente og produktivitetsvækst og 
til forhold som globaliseringens og den stigende velstands 
betydning for befolkningens adfærd. Usikkerheden kan 
blandt andet belyses ved forskellige følsomhedsanalyser. 
Antager man, at befolkningens sundhedstilstand forbedres 
betydeligt i takt med stigningen i levealderen, kan det i sig 
selv forbedre finanspolitikkens holdbarhed svarende til ca. 1 
pct. af BNP. Omvendt kan et pres for højere service i sund-
heds- og plejesektoren føre til en forværring af finanserne. 
 
Hvis finanspolitikken i udgangspunktet ikke er holdbar, 
betyder det, at den manglende finansiering før eller siden 
skal tilvejebringes. Hvordan det konkret bør gøres, afhæn-
ger imidlertid af flere forskellige selvstændige – og i høj 
grad politiske – valg. Finanspolitisk holdbarhed kan grund-
liggende opnås ved tiltag, der øger indtægterne eller sænker 
udgifterne. Tiltag, der øger indtægterne, er eksempelvis 
skattereformer, der giver en merindtægt, eller initiativer, der 
forøger arbejdsstyrken, mens lavere udgifter eksempelvis 
kan opnås ved at reducere det offentlige forbrug eller over-
førselsindkomsterne. Hvilke instrumenter man vælger her, 
vil påvirke fordelingen af de økonomiske levevilkår blandt 
de personer, der lever på det pågældende tidspunkt. 
 
Et andet selvstændigt valg handler om, hvornår man ønsker 
at fremskaffe den manglende finansiering. Man kan eksem-
pelvis vælge at skaffe finansieringen i takt med, at finansie-
ringsproblemerne viser sig. Dette kan betegnes som en 
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tilpasningsstrategi og vil give sig udslag i en offentlig saldo 
og gæld, som er mere eller mindre konstant i forhold til 
BNP. Man kan også vælge at skaffe merfinansieringen 
allerede på forhånd ved at forbedre saldoen, inden de for-
øgede udgifter for alvor viser sig. Det vil resultere i en 
midlertidig formueopbygning og kan betegnes som en 
opsparingsstrategi. En tredje mulighed vil være at lånefi-
nansiere merudgifterne i en periode og derved akkumulere 
gæld, som så senere kan holdes konstant ved hjælp af mer-
indtægter. Det kunne man kalde en gældsstrategi.  
 
Hvilken tidsmæssig fordeling af merfinansieringen man 
vælger, vil påvirke de økonomiske levevilkår blandt forskel-
lige generationer, der lever på forskellige tidspunkter. Ud 
fra et fagøkonomisk synspunkt kan man ikke objektivt sige, 
hvordan denne fordeling mellem generationer ideelt set bør 
være, og derfor heller ikke, hvornår finansieringen bør finde 
sted. Økonomerne kan spille en rolle ved at gøre opmærk-
som på, at de forskellige mulige strategier kan have forskel-
lige former for afledte omkostninger; men grundliggende er 
det et fordelingspolitisk spørgsmål, som befolkningen og 
dens repræsentanter bør tage stilling til.  
 
Det virker dog naturligt, at en sådan afvejning af generatio-
nernes interesser over for hinanden også bør tage hensyn til 
de levevilkår, som i øvrigt påvirker de forskellige generati-
oner. Over tid vil de enkelte generationers forbrugsmulig-
heder blive påvirket af mange forskellige faktorer. For det 
første kan de forskellige tidsperioder være forskelligt påvir-
ket af udefrakommende fænomener som eksempelvis kon-
junkturudsving. For det andet kan ændringer i den økono-
miske politik – eksempelvis pensionsreformer – påvirke 
generationerne forskelligt. For det tredje vil generationernes 
størrelse i et velfærdssystem som det danske i sig selv have 
betydning: Relativt små generationer vil alt andet lige få en 
relativt stor skattebyrde for at finansiere offentlige udgifter 
til børn, unge og ældre i de større omliggende generationer, 
hvis saldoen er i balance. Endelig for det fjerde sikrer den 
vedvarende produktivitetsvækst i almindelighed, at yngre 
generationer altid bliver rigere end deres ældre forgængere. 
Denne fjerde effekt dominerer i det lange løb klart de øvri-
ge, men stigningstakten i generationernes reelle forbrugs-
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muligheder kan blive påvirket af alle de nævnte faktorer. 
Derudover adskiller generationerne sig med hensyn til andre 
livsvilkår. Det forventes således, at yngre generationer vil få 
en længere gennemsnitlig levealder end de nuværende 
ældste danske generationer.  
 
Under alle omstændigheder er det vigtigt, at virkningen af 
de forskellige finansieringsstrategier på fordelingen mellem 
generationerne kommer klart frem i lyset, så offentligheden 
kan vurdere de forskellige valgmuligheder. Hvis man tager 
udgangspunkt i et holdbarhedsproblem af samme størrelse 
som i dette kapitels fremskrivning, dvs. ¾ pct. af BNP (efter 
opfyldelse af et kravforløb), er der derfor grund til at disku-
tere, hvornår den ekstra finansieringsbyrde bør tilvejebrin-
ges. En mulighed blandt flere ville være at gøre kravene 
indtil 2015 tilsvarende større. Det ville være i forlængelse af 
planens intention om, at man i 2015 skal være i en situation, 
hvor der ikke er behov for at beslutte yderligere finansie-
ringstiltag. Det vil så medføre, at man i de førstkommende 
år skal skaffe noget større overskud på den offentlige saldo 
for at spare op til senere tiders forbrug. Det er værd at 
diskutere, om en sådan fordelingsprofil mellem generatio-
nerne vil være ønskelig. 
 
Givet uvisheden om, hvorvidt finanspolitikken kan betrag-
tes som holdbar i udgangspunktet, virker skattelettelserne 
og den ekstraordinære forøgelse i de offentlige udgifter i 
2008 og 2009, som er en del af 2015-planen, påfaldende. 
Ifølge beregningerne i dette kapitel er lempelserne ufinan-
sierede på lang sigt i den forstand, at de forværrer holdbar-
hedsproblemet. Dette gælder også, selvom skattelettelserne i 
sig selv må forventes at forøge arbejdsudbuddet. Større 
arbejdsudbud medvirker til en vis selvfinansiering af skatte-
lettelserne, men medmindre en skattelettelse er mindst 100 
pct. selvfinansierende, vil den altid forværre et givet hold-
barhedsproblem, snarere end medvirke til at løse det, selv 
når man medregner dynamiske effekter. 
 
Tager man udgangspunkt i 2015-planens kravforløb, er 
ønsket om en større gennemsnitlig arbejdstid for de beskæf-
tigede relativt nyt. Da det ikke er grundigt belyst, hvordan 
man bedst kan sikre større arbejdstid uden uheldige bivirk-
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ninger, er beslutningen om at nedsætte en arbejdsmarkeds-
kommission til at kulegrave spørgsmålet nærmere en god 
ide. Man kan dog diskutere, om det er hensigtsmæssigt på 
forhånd at lægge sig fast på, at størstedelen af kravopfyldel-
sen skal komme fra øget arbejdstid, når der netop ikke er 
klarhed over, hvilke konkrete instrumenter der er velegnede 
til at påvirke arbejdstiden, og hvilke andre effekter disse 
instrumenter vil have.  
 
Overordnet er det positivt, at man i Danmark med 2015-
planens udarbejdelse fortsætter traditionen med at udarbejde 
planer for den økonomiske politik, som også tager udfor-
dringer på det længere sigt med i betragtning. Det er imid-
lertid værd at overveje, om procedurerne i forbindelse med 
sådanne planer kunne forbedres. En vigtig ting, hvis disse 
planer skal have betydning i praksis, er at foretage regel-
mæssige vurderinger af planens målopfyldelse og i den 
forbindelse foretage en revision af kravene til resten af 
perioden. Dette sker i øjeblikket primært i forbindelse med 
udarbejdelsen af det årlige konvergensprogram i EU-
sammenhæng, men det kunne være ønskværdigt med større 
fokus på sådanne årlige revisioner. En mulighed kunne 
være, at der fandt en årlig afrapportering sted i Folketinget 
om den øjeblikkelige stilling for opfyldelsen af regeringens 
mellemfristede økonomiske målsætninger.  
 
For at offentligheden bedre kan vurdere realismen i forud-
sætningerne for planen, er det også vigtigt, at alle de væ-
sentlige forudsætninger bliver offentliggjort. Det gælder 
såvel for forløbet indtil 2015 som for den langsigtede frem-
skrivning, der ligger efter 2015, og hvis antagelser også har 
direkte betydning for planens vurderinger af, hvad der er 
holdbar finanspolitik. Således er det vigtigt at kende til 
planens antagelser om udviklingen i udgifts- og indtægts-
tryk opgjort på underposter, også for det lange sigt. 
 
Det overordnede formål med 2015-planen er, at den samle-
de økonomiske politik skal være holdbar. I det operationelle 
tidsrum, som udgøres af tiden indtil 2015, er et overordnet 
mål i 2015-planen, at der skal være et overskud på den 
strukturelle saldo på ¾ til 1¾ pct. af BNP indtil 2010, og 
mindst balance i 2011-15. Givet den langsigtede fremskriv-
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ning i 2015-planen er opretholdelsen af dette mål en til-
strækkelig betingelse for at sikre holdbarheden.  
 
Den strukturelle saldo er imidlertid en størrelse, som ikke 
umiddelbart kan observeres, idet den indebærer, at man 
renser den faktiske offentlige saldo for konjunkturudsving 
og forskellige andre midlertidige fænomener. Da dette kan 
gøres på flere forskellige måder, kan det være svært enty-
digt at afgøre, om den faktiske udvikling er i overensstem-
melse med denne målsætning. Det er derfor relevant at 
supplere det overordnede mål for den strukturelle saldo med 
mere detaljerede pejlemærker. I 2015-planen ligger der 
således yderligere målsætninger for udgifterne til det offent-
lige forbrug, som ikke må overstige 26½ pct. af BNP i 
2015.  
 
Givet at man ønsker at sætte særlig fokus på udviklingen i 
det offentlige forbrug, er det hensigtsmæssigt at supplere 
forventningerne til den rene realvækst med et mål for for-
bruget som andel af BNP. Dette giver et bedre udtryk for 
den finansieringsmæssige belastning, som det offentlige 
forbrug medfører. Størrelsen af det offentlige forbrug gør 
det også under alle omstændigheder til en væsentlig faktor i 
vurderingen af den samlede finanspolitiske holdbarhed. Det 
er desuden mindre konjunkturfølsomt end de fleste andre 
vigtige delposter på de offentlige budgetter, idet dog for-
brugets andel af BNP varierer med størrelsen af BNP, som i 
sig selv påvirkes af konjunkturerne. At fokusere på et enkelt 
delelement i de offentlige finanser kan imidlertid føre til, at 
balancen mellem denne post og de øvrige delposter bliver 
forskudt på en utilsigtet og uhensigtsmæssig måde over tid. 
Det ville derfor give en mere ligelig balance, hvis en mel-
lemfristet økonomisk plan præciserede den forventede 
udvikling i alle de væsentligste poster på den offentlige 
saldo: Direkte og indirekte skatteindtægter, overførselsind-
komster, offentligt forbrug og investeringer. Især investe-
ringerne har en klar tidsmæssig dimension, som kunne 
fortjene, at de i en mellemfristet sammenhæng får særlig 
opmærksomhed. At sætte investeringsniveauet ned for at 
forbedre den offentlige saldo vil medføre et mindre offent-
ligt kapitalapparat på længere sigt og dermed ikke nødven-
digvis forbedre situationen i fremtiden.  
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KAPITEL III  
 
VANDRINGERS BETYDNING FOR 
ARBEJDSSTYRKEN 
 
 
III.1 Indledning 
 
Fra et lavt historisk udgangspunkt er den årlige indvandring 
til Danmark tredoblet gennem de seneste 50 år. I midten af 
1950’erne lå bruttoindvandringen på godt 18.000 personer, 
mens det aktuelle niveau er på 55.000 personer. Der er 
således en gennemsnitlig historisk vækstrate på 2¼ pct. om 
året i indvandringen, som dog også påvirkes af både den 
danske konjunkturudvikling, ændringer i den danske lov-
givning og internationale konflikter. 
 
Udvandringen fra Danmark har også haft en tendens til 
stigning siden anden verdenskrig. I perioden fra 1985 til i 
dag er der tale om knap en fordobling af såvel den årlige 
indvandring som den årlige udvandring. Det svarer til en 
årlig vækstrate på omkring 3 pct. Det aktuelle årlige niveau 
for udvandringer ligger på 46.000 personer. 
 
Der er grund til at forvente, at den historiske tendens til 
stigning forsætter i takt med globaliseringen, og det må 
derfor forventes, at vandringer i fremtiden vil få stadig 
større betydning for både konjunkturforløbet i den inden-
landske økonomi og niveauet for den fremtidige arbejds-
styrke.  
 
Ind- og udvandringspolitik må derfor ventes at få en mere 
fremtrædende rolle såvel i den kortsigtede stabiliseringspo-
litik som i de mere langsigtede overvejelser, der sigter mod 
at gøre velfærdssamfundet robust over for fremtidige be-
folkningsændringer.  
 
 
 
 
Kapitlet er færdigredigeret den 12. november 2007. 
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Indvandringen til Danmark kan analytisk opdeles i to typer: 
Den ene type er indvandring af humanitære årsager, dvs. 
personer med opholdstilladelser som flygtning mv. eller 
familiesammenførte, mens den anden type er indvandring 
med henblik på beskæftigelse og uddannelse mv. 
 
Fra 2002 har hele væksten i indvandringen været trukket af 
vækst i den andel, der kommer af beskæftigelsesgrunde 
mv., mens indvandringen af humanitære årsager er faldet til 
et lavt niveau. I dette kapitel er fokus på indvandring af 
beskæftigelsesmæssige årsager. Kapitlet ser på, hvilken 
rolle vandringer af beskæftigelsesårsager til og fra Danmark 
har spillet for arbejdsstyrken, og hvordan den kan bidrage til 
at øge arbejdsstyrken i fremtiden. Integrationen og arbejds-
markedstilknytningen for herboende indvandrere og efter-
kommere primært med humanitære opholdsgrundlag bely-
ses nærmere i kapitel IV. 
 
En betydelig del af den forøgede indvandring til Danmark 
af beskæftigelses- og uddannelsesgrunde skyldes den fri 
bevægelighed af arbejdskraft inden for EU/EØS samarbej-
det i kombination med EU's udvidelse med Østeuropa, som 
har betydet en åbning for vandringer fra de nye EU-lande. 
Der er imidlertid fortsat en række begrænsninger på indvan-
dring af beskæftigelsesgrunde fra lande uden for dette 
samarbejde. Kapitlet ser også på udformningen og brugen af 
regler for indvandring af beskæftigelsesgrunde til Danmark.        
 
For at vurdere indvandringens betydning for udviklingen i 
arbejdsstyrken analyserer kapitlet varigheden af det forven-
tede ophold i Danmark for indvandrere med forskelligt 
opholdsgrundlag. Det er et hovedresultat, at indvandrere 
med et humanitært opholdsgrundlag har en endog meget 
lavere genudvandringssandsynlighed end indvandrere, der 
kommer hertil med et opholdsgrundlag baseret på enten 
beskæftigelse eller uddannelse. Specielt for personer, der er 
kommet hertil med uddannelse som opholdsgrundlag, er den 
forventede varighed af opholdet kort.  
 
Udvandringstilbøjeligheden blandt danskere ser også ud til 
at være stigende. Det skyldes primært en sammensætnings-
effekt af, at en større andel af en årgang får en længereva-
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rende videregående uddannelse, og at udvandringssandsyn-
ligheden er størst for personer med længerevarende videre-
gående uddannelse. Samtidig er der tendens til, at varighe-
den af ophold i udlandet er voksende.     
 
Det er imidlertid ikke kun danskere og personer, der regi-
streres som indvandrere, som påvirker den indenlandske 
produktion og aktivitet. I stigende grad bidrager også perso-
ner, der ikke har fast adresse i Danmark, til den danske 
beskæftigelse. Der er dels tale om personer med bopæl i 
nabolandene, navnlig Sverige og Tyskland, som dagligt 
pendler til en arbejdsplads i Danmark, og dels tale om 
personer, der arbejder i Danmark i en kortere periode og 
samtidig bevarer bopælen i udlandet. Det kan f.eks. være 
personer, der bor i forbindelse med arbejdspladsen i løbet af 
ugen eller i høstsæsonen, og rejser tilbage til oprindelses-
landet, når den konkrete arbejdsopgave er afsluttet. 
 
I kapitlet præsenteres en analyse af udviklingen i disse 
såkaldte grænsegængere. Resultatet peger på en voldsom 
vækst igennem de seneste 2½ år med højkonjunktur i Dan-
mark. Det er imidlertid ikke hele denne stigning, der er en 
nettotilgang til arbejdsstyrken, idet en del af væksten skyl-
des danskere, der er udvandret til nabolandene, men har 
bevaret arbejdspladsen i Danmark. Ikke mindst den forøge-
de integration i Øresundsregionen har påvirket denne udvik-
ling. 
 
En tredje kategori af personer, som bidrager til at dække 
efterspørgslen efter arbejdskraft, er personer, som er udsta-
tioneret af udenlandske firmaer i Danmark. Det kan f.eks. 
være udenlandske entreprenører, som enten har selvstændi-
ge entrepriser i Danmark eller fungerer som underentrepre-
nører for danske firmaer. De ansatte i udenlandske virk-
somheder figurerer ikke i danske registre, da produktionen 
udelukkende registreres som tjenesteydelser eller vareim-
port. I afsnit III.2 vises ved hjælp af indirekte indikatorer, at 
antallet af udstationerede beskæftigede i Danmark er man-
gedoblet de seneste år.  
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I kapitlet søges det vurderet, om Danmark uden yderligere 
tiltag kan forvente at kunne fastholde den tilstrømning af 
udenlandsk arbejdskraft, der har karakteriseret de seneste 
års udvikling på arbejdsmarkedet, eller om der er tendenser, 
som peger i retning af øget konkurrence fra de andre lande i 
regionen om arbejdskraften. 
 
Endelig ser kapitlet på karakteristika for indvandrere, som 
er kommet hertil gennem det seneste årti. Der fokuseres på 
aldersfordeling, beskæftigelsesomfang, beskæftigelse for-
delt på arbejdsfunktioner og lønfordeling.  
 
På basis af analyserne diskuteres, i hvilket omfang vandrin-
ger og vandringspolitik kan bidrage til at reducere størrelsen 
af konjunkturudsving, en lavere strukturel ledighed og en 
imødekommelse af de demografiske udfordringer med 
faldende arbejdsstyrke. Kapitlet afsluttes med en række 
forslag, der har til formål at forøge fleksibiliteten i det 
samlede arbejdsudbud i Danmark og samtidig bidrage til at 
forøge omfanget af veluddannet arbejdskraft. 
 
 
III.2 Indvandring til Danmark 
 
Den årlige indvandring til Danmark er siden omkring 1950 
steget fra omkring 18.000 personer pr. år til et niveau lidt 
over 50.000 personer siden midten af 1990’erne, jf. figur 
III.1. Udvandringen steg i omtrent samme takt som indvan-
dringen op til omkring 1970. De seneste årtier har indvan-
dringen været 5-10.000 personer højere end udvandringen. 
De viste vandringsniveauer afspejler alle vandringer for 
både danskere og udlændinge.  
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Figur III.1 Vandringer til og fra Danmark 1928-2006 
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Anm.: Opgørelsen omfatter alle nationaliteter og aldersgrupper. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
 
Regulering af indvandring til Danmark 
 
Indvandringen til Danmark har været reguleret ved lov 
siden udlændingeloven fra 1952. Det betyder, at indvan-
dring kræver opholdstilladelse. Der gives opholdstilladelse 
til flygtninge mv., familiesammenførte, EU/EØS borgere, 
personer med beskæftigelse i Danmark og personer med 
andre særlige grunde til ophold i Danmark. For nordiske 
statsborgere gælder der særlige regler i henhold til det 
nordiske samarbejde. Det betyder, at nordiske statsborgere 
kan arbejde og opholde sig i Danmark uden arbejds- og 
opholdstilladelse. 
 
Opholdstilladelserne kan hensigtsmæssigt opdeles i to typer 
af tilladelser: Tilladelser til ophold af beskæftigelsesgrunde 
og tilladelser af humanitære grunde, hvor familiesammenfø-
ringer inkluderes. 
 
I perioden frem til 1973, hvor den økonomiske udvikling 
var præget af økonomisk vækst og tendens til mangel på 
arbejdskraft, kunne udlændinge relativt frit opnå opholdstil-
ladelse af beskæftigelsesgrunde i Danmark. I forbindelse 
med den stigende arbejdsløshed indførtes i 1973 et såkaldt 
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“indvandringsstop”, som betød, at opholdstilladelse af 
beskæftigelsesgrunde kun kunne opnås i særlige tilfælde, 
hvorimod der ikke var ændringer i tildeling af andre typer af 
opholdstilladelser. Danmarks indtræden i det daværende EF 
betød, at Danmark tiltrådte aftalen om arbejdskraftens fri 
bevægelighed inden for EF, således at personer fra de andre 
medlemslande havde adgang til beskæftigelse i Danmark på 
lige fod med danskere. Begrænsningen i retten til indvan-
dring af beskæftigelsesgrunde vedrørte således alene perso-
ner med oprindelse uden for det daværende EF.  
 
I forbindelse med udvidelsen af EU med de østeuropæiske 
lande i 2004 udstraktes den fri bevægelighed for arbejds-
kraften til også at gælde disse lande. Der indførtes dog en 
række overgangsregler i den såkaldte “østaftale”, som løber 
til 2009. 
 
I forbindelse med velfærdsaftalen i 2006 udvidedes den 
eksisterende jobkortordning, der gav mulighed for beskæf-
tigelsesbetinget opholdstilladelse for udlændinge inden for 
brancher med mangel på arbejdskraft, til også at gælde for 
alle typer beskæftigelse med en årsindtægt på minimum 
450.000 kr. Samtidig indførtes en green card-ordning, der 
giver personer med tilstrækkelige kvalifikationer mulighed 
for at komme til Danmark og søge job. En samlet oversigt 
over de nuværende regler for at opnå opholdstilladelse af 
beskæftigelses- eller uddannelsesgrunde for personer uden 
for EU/EØS-aftalen om arbejdskraftens fri bevægelighed er 
givet i boks III.1.  
 
Indvandringslovens regler for opholdstilladelser af humani-
tære grunde ændredes i 1983, hvor retsstillingen for flygt-
ninge mv. og familiesammenførte blev forbedret, således at 
det blev lettere at opnå opholdstilladelse af disse grunde. 
Det førte fra omkring 1985 til en betydelig stigning i antal-
let af denne type opholdstilladelser. På baggrund af denne 
udvikling havde ændringen i indvandringslovgivningen i 
2002 til formål at begrænse mulighederne for at få opholds-
tilladelse som familiesammenført og flygtning mv. 
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Lovændringen indebar, at begrebet “de facto” flygtninge 
afskaffedes, og at der blev indført begrænsninger i retten til 
familiesammenføring af ægtefæller i form af 24-årsreglen 
og ændringen i det såkaldte “tilknytningskrav”. 24-årsreglen 
betyder, at begge parter skal være mindst 24 år, for at fami-
liesammenføring af ægtefællen er en mulighed. Den hidtidi-
ge aldersgrænse var 18 år. Tilknytningskravet indebærer, at 
personer, som har mindre end 28 års ophold i Danmark, har 
ret til familiesammenføring med ægtefælle i det land, hvor 
den samlede tilknytning er størst. Før lovændringen var der 
ikke et tilknytningskrav for danske statsborgere. Endelig 
blev reglerne for familiesammenføring af forældre afskaffet 
ved lovændringen i 2002. Som i tilfældet med lempelsen i 
1983 har også stramningen i 2002 haft umiddelbare konse-
kvenser for de berørte typer af opholdstilladelser, der er 
reduceret markant efter 2002. 
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Boks III.1 Oversigt over studie- og arbejdstilladelsesmuligheder for nationalite-
ter uden for EU/EØS 

 

Ordning Regler og rettigheder 
Jobkort Opholdstilladelse på op til tre år ad gangen (med mulighed

for forlængelse), baseret på konkret jobtilbud på normale
danske arbejdsmarkedsvilkår inden for område med mangel 
på arbejdskraft (brancher på positivlisten) eller med en årsløn 
større end 450.000 kr. Partner og mindreårige børn får ar-
bejds- og opholdstilladelse. Selvforsørgelseskrav.  

Praktikanter Opholdstilladelse baseret på konkret jobtilbud. Praktikanter 
kan få opholds- og arbejdstilladelse for op til 18 måneder (24 
måneder i særlige tilfælde), hvis praktikpladsen indgår som et 
led i personens uddannelse i hjemlandet. Praktikansættelsen 
skal ske i overensstemmelse med danske overenskomster på 
praktikområdet. Familie kan normalt ikke få arbejds- og 
opholdstilladelse. I de særlige tilfælde, hvor familie får op-
holdstilladelse, er der et forsørgelseskrav. 

Au pair  Opholdstilladelse (men ikke arbejdstilladelse) gives for op til
18 måneder med mulighed for forlængelse i særlige tilfælde. 
Familie kan ikke få opholds- og arbejdstilladelse. 

Studerende på 
videregående 
uddannelser 

Opholdstilladelse gives for to år (med mulighed for forlæn-
gelse) til personer, som er optaget på en videregående uddan-
nelse i Danmark. Den studerende har ret til arbejde i begræn-
set omfang (15 timer om ugen og fuldtidsarbejde i juni, juli 
og august). Familie kan som udgangspunkt ikke få opholdstil-
ladelse. Selvforsørgelseskrav. 

Andre  
studerende 

Opholdstilladelse gives for op til et år ad gangen til deltagelse 
i grund-, ungdomsuddannelser og folkehøjskoler. Der gives
som udgangspunkt ikke arbejdstilladelse. Familie kan ikke få
opholds- og arbejdstilladelse. Selvforsørgelseskrav. 

Forskere på 
korte ophold 

Forskere behøver ikke opholds- eller arbejdstilladelse, hvis 
længden af opholdet er mindre end tre måneder, og personens 
arbejde i Danmark relaterer sig til forskning eller undervis-
ning. Der skal foreligge en ansættelseskontrakt. 
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Boks III.1 Oversigt over studie- og arbejdstilladelsesmuligheder for nationalite-
ter udenfor EU/EØS, fortsat 

 

Forskere på 
længere ophold 

Forskere kan få arbejds- og opholdstilladelse for op til tre år 
(med mulighed for forlængelse i yderligere fire år), hvis
ansættelse sker på normale danske vilkår. Partner og mindre-
årige børn får arbejds- og opholdstilladelse. Selvforsørgelses-
krav. 

Selvstændige Udlændinge kan få arbejds- og opholdstilladelse for et år ad 
gangen til at drive selvstændig virksomhed i Danmark, hvis
en række betingelser er opfyldt – herunder, at der er særlige 
danske erhvervsinteresser i, at virksomheden etableres i 
Danmark. Det betyder, at der generelt ikke gives opholdstil-
ladelse til detailhandel og restaurationer. Man kan ansøge om
opholdstilladelse til nærmeste familie, som – hvis den gives –
også vil få arbejdstilladelse. Selvforsørgelseskrav. 

Green card for 
jobsøgende 

Green card-ordningen tildeler en person point efter kvalifika-
tioner, tidligere løn og alder mm. En udlænding har mulighed 
for at få seks måneders opholdstilladelse med henblik på at 
søge arbejde, hvis personen kan opnå et givet antal point. En
eventuel arbejdstilladelse gives kun, hvis personen kan finde
et job, som giver arbejdstilladelse under en af de ovennævnte
ordninger. Familie kan ikke få opholds- og arbejdstilladelse i 
ansøgningsperioden. Selvforsørgelseskrav. 

Green card for 
nyuddannede  

Udenlandske studerende, som afslutter en videregående 
uddannelse i Danmark, har mulighed for yderligere seks
måneders opholdstilladelse med henblik på at søge fuldtids-
arbejde. Selvforsørgelseskrav. 

Trainees / 
Missionærer / 
Arbejdsferie 

Der kan gives opholdstilladelse til udlændinge, som kommer
hertil som trainees, missionærer eller som et led i en arbejds-
ferie. Reglerne varierer for forskellige nationaliteter, men
generelt gives som udgangspunkt kun opholds- og arbejds-
tilladelse for korte perioder. Familie får som udgangspunkt 
ikke opholdstilladelse – ligesom der er selvforsørgelseskrav. 

 
Kilde: www.nyidanmark.dk (Integrationsministeriet). 
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Indvandringens sammensætning 
 
Indvandringens bidrag til arbejdsstyrken og den generelle 
demografiske udvikling bestemmes af sammensætningen af 
indvandringen i forhold til oprindelse og vandringsmotiver. 
Til fremstillingen er indvandrernes oprindelseslande inddelt 
i syv overordnede grupper, jf. bilag III.1. Vandringsmoti-
verne afspejles i den tildelte opholdstilladelse, hvor der som 
nævnt overordnet skelnes mellem på den ene side beskæfti-
gelses- eller uddannelsesbaseret opholdsgrundlag og på den 
anden side humanitære opholdsgrundlag. Kun personer 
uden nordisk statsborgerskab, og som tager fast bopæl i 
Danmark, får tildelt et opholdsgrundlag. Nordiske statsbor-
gere kan opholde sig og arbejde i Danmark på ubestemt tid 
uden at få registreret et opholdsgrundlag. De indgår derfor 
ikke i statistikken over tildelte opholdsgrundlag. 
 
For at få et præcist billede af indvandringens sammensæt-
ning er det vigtigt at skelne mellem antallet af udstedte 
opholdstilladelser og antallet af personer, som indvandrer til 
Danmark. Udlændingeservice fører statistik over antal 
tildelte opholdstilladelser. Indvandringer registreres der-
imod først i folkeregistret, når personen ankommer til 
Danmark. For nogle grupper af indvandrere kan der være en 
betydelig forskel mellem de to størrelser, idet ikke alle 
personer vælger at udnytte en tildelt opholdstilladelse.  
 
Der har i perioden 1999 til 2005 været en ændring i sam-
mensætningen af indvandringen fra ikke-nordiske lande, jf. 
figur III.2. Siden 2001 er antallet af personer, som indvan-
drer af humanitære grunde, faldet, mens antallet af personer 
med et ikke-humanitært opholdsgrundlag er vokset. Æn-
dringen i sammensætningen kan dels tilskrives ændringer i 
indvandringslovgivningen, dels EU-udvidelsen med Østeu-
ropa og dels den konjunkturbetingede efterspørgsel efter 
arbejdskraft. Den samlede indvandring af udenlandske 
statsborgere var i 2005 på ca. samme niveau som i 1999. 
Omtrent 5.000 nordiske statsborgere indvandrer årligt til 
Danmark. Dette tal har været meget stabilt i den betragtede 
periode. 
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Ikke alle indvandrede personer har fået tildelt et opholds-
grundlag i den statistiske opgørelse. Antallet af personer 
med ukendt opholdsgrundlag er steget til 4.400 personer i 
2005. Det stigende antal i 2004 og 2005 relaterer sig speci-
elt til borgere fra de nye EU-lande, jf. Danmarks Statistik 
(2006). 
 
 
Figur III.2 Indvandring fordelt på opholdsgrundlag 
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Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
 
Mellem 1999 og 2005 er antallet af indvandrere med ikke-
humanitære opholdsgrundlag steget med over 50 pct., jf. 
figur III.3. Denne stigning kommer primært fra en stor 
stigning i antallet af personer, som indvandrer i uddannel-
sesøjemed. I perioden fra 1999 til 2005 steg uddannelses-
indvandringen fra omkring 4.000 personer til lidt over 7.000 
personer. 
 
Beskæftigelsesindvandringen har ligeledes været voksende, 
dog i et mindre markant omfang. Således er antallet af 
personer, som kommer til Danmark med beskæftigelse som 
opholdsgrundlag, steget med knap 1.000 personer fra 1999 
til 2005, hvor det omfattede lidt under 3.000 personer.  
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Figur III.3 Fordeling af indvandrere med andet opholds-
grundlag end humanitært ophold 
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Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
 
Udlændinge har mulighed for at få arbejds- og opholdstilla-
delse i forbindelse med et praktikophold. Praktikopholdet 
skal være relevant i forhold til personens igangværende 
uddannelse. I 2005 indvandrede hen ved 1.400 personer 
med arbejds- og opholdstilladelse som praktikanter. Også et 
stigende antal personer kommer til Danmark som au pair. I 
2005 drejede det sig om 1.000 personer. Formålet med 
opholdet som au pair er kulturudveksling, og en opholdstil-
ladelse som au pair giver ikke arbejdstilladelse. 
 
Omkring 3.000 ikke-humanitære indvandrere kommer årligt 
til Danmark med et andet formål end beskæftigelse, uddan-
nelse, at være praktikant eller au pair. Det drejer sig i vidt 
omfang om familiemedlemmer til personer med midlertidig 
opholdstilladelse, personer på humanitært/frivilligt arbejds-
ophold, samt statsborgere fra nye og gamle EU-lande med 
tilstrækkelige midler til selvforsørgelse. En del personer fra 
denne gruppe indgår formentlig i arbejdsstyrken. 
 
Indvandring til beskæftigelse kan opdeles på fire hovedka-
tegorier, jf. figur III.4. Antallet af personer fra gamle EU-
lande, som kom hertil for at arbejde, faldt lidt gennem hele 
perioden med undtagelse af 2005, hvor der var en stigning. 
Samlet lå indvandringen fra disse lande på omkring 1.600 

Omkring 2.400 
praktikanter og au 
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personer i 2005, hvilket er lidt færre personer, end der kom 
til Danmark i 1999.  
 
 
Figur III.4 Beskæftigelsesindvandring fordelt på hoved-

kategorier 
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Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
 
Personer fra de 10 nye østeuropæiske EU-lande er indtil 
2009 omfattet af østaftalen, jf. boks III.2. Aftalen betyder, at 
der skal foreligge et konkret tilbud om ansættelse, før 
vedkommende kan søge om arbejds- og opholdstilladelse. I 
2005 udnyttede godt 500 personer fra de nye østeuropæiske 
EU-lande en tildelt arbejds- og opholdstilladelse. Det er 100 
personer flere, end der indvandrede i det første år for de nye 
EU-landes medlemskab, jf. figur III.4. Figuren viser antallet 
af personer med lønnet beskæftigelse, som har taget ophold 
i Danmark. Det fulde antal af østeuropæere, som arbejder i 
Danmark, inkluderer endvidere selvstændige (jf. nedenfor) 
samt en del grænsegængere omfattende daglige pendlere og 
andre uden registreret bopæl i Danmark, jf. afsnittet om 
grænsegængere nedenfor.1 Opgørelsen af antallet af indvan-

 
1) I 2005 blev der udstedt 4.923 opholdstilladelser med henblik på 

lønarbejde til personer fra de nye EU-lande. En mindre del af dis-
se er udstedt til de samme personer pga. skift af arbejdsplads. Det 
er dog stadig langtfra alle opholdstilladelser, der resulterer i regi-
streret bopæl i Danmark. 
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drede østeuropæere påvirkes også af mangler i registrering 
af opholdsgrundlag især i 2004 og 2005, jf. ovenfor. 
 
Jobkort-ordningen giver adgang til udenlandsk arbejdskraft 
inden for brancher, hvor der er særlig mangel på kvalificeret 
arbejdskraft. Listen over brancher, hvor dette er tilfældet – 
positivlisten – bliver løbende revideret. Siden indførelsen er 
ordningen ændret i flere omgange, så den nu dækker job 
inden for et større antal brancher samt alle job med en årlig 
aflønning på over 450.000 kr. Antallet af personer, som er 
registreret på denne ordning, er beskedent, men voksende. I 
2005 drejede det sig om knap 300 personer. Samme år blev 
der udstedt ca. 950 opholdstilladelser med baggrund i 
jobkort-ordningen, hvilket tyder på en relativt lille udnyttel-
sesgrad. Det lave antal registrerede personer på jobkort kan 
dog skyldes registreringsproblemer i kommunerne. 
 
Et stigende antal personer kommer til Danmark som selv-
stændige. Gruppen indeholder formentligt et betragteligt 
antal personer fra de nye EU-lande, jf. Udlændingeservice 
(2007). Endvidere kommer enkelte personer til Danmark 
uden for de skitserede ordninger. I så fald drejer det sig om 
varetagelsen af job, hvortil der kræves helt særlige kvalifi-
kationer – f.eks. professionelle idrætsudøvere – og hvor det 
kan dokumenteres, at der ikke kan findes tilsvarende ledig 
arbejdskraft inden for EU. Antallet af personer i denne 
gruppe er dog forholdsvis lille. I 2005 omfattede denne 
kategori godt 400 personer. 
 
For alle ordningerne undtaget au pair gælder, at ansættelsen 
skal ske på de normale danske vilkår, som gælder for ar-
bejdsmarkedet og praktikordninger. Endvidere skal indvan-
dreren kunne forsørge sig selv og sin familie, hvis opholds-
tilladelsen samtidig giver mulighed for, at den nærmeste 
familie kan få opholdstilladelse i Danmark. 
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Boks III.2 Østaftalen 
 

Indvandringen fra de 10 nye østeuropæiske medlemmer af EU pr. 1. maj 2004 og 
1. januar 2007 er reguleret af den overgangsordning, som Danmark indførte til 
regulering af den fri bevægelighed af arbejdskraft i forbindelse med udvidelsen af 
EU.a Overgangsordningen benævnes i daglig tale som østaftalen. Aftalen løber 
indtil udgangen af 2009 og har til formål at regulere adgangen til det danske ar-
bejdsmarked. Udgangspunktet for aftalen var, at en person fra et af de nye EU-
lande kunne få arbejds- og opholdstilladelse, hvis personen havde et konkret til-
bud om ansættelse minimum 30 timer pr. uge. Ansættelsen skulle ske i overens-
stemmelse med sædvanlige danske forhold på arbejdsmarkedet. For at gøre over-
gangsordningen mere fleksibel er den siden blevet revideret (senest i juni 2007), 
således at arbejdstagere fra de nye medlemslande fra 1. januar 2008 kan arbejde i 
overenskomstdækkede virksomheder uden at søge om arbejds- og opholdstilladel-
se. Er perioden for opholdet i Danmark længere end tre måneder, skal personen 
have et registreringsbevis. Personer fra et af de nye medlemslande har i hele peri-
oden haft mulighed for at opholde sig i Danmark i en jobsøgningsperiode på op til 
6 måneder, forudsat at personen er selvforsørgende. 
 
a) EU blev den 1. maj 2004 udvidet med landene Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Slo-

venien, Tjekkiet, Ungarn, Malta og Cypern. Malta og Cypern er ikke omfattet af østaftalen. Fra 
1. januar 2007 er de to nye medlemslande – Bulgarien og Rumænien – omfattet af aftalen. 

 

 
 
Personer med humanitær opholdstilladelse bidrager også til 
arbejdsstyrken om end i mindre omfang, da de historisk har 
haft en relativt lav erhvervsfrekvens. Indtil 2001 steg ind-
vandringen af personer med humanitært ophold, således at 
der i 2001 kom godt 12.000 personer til Danmark med 
grundlag i asyl og familiesammenføring, jf. figur III.5. 
Siden den seneste stramning af asyl- og familiesammenfø-
ringsreglerne med virkning fra 2002 er tallet faldet jævnt, 
og i 2005 fik ca. 4.000 personer opholdstilladelse som følge 
af asyl eller familiesammenføring. Arbejdsmarkedsdeltagel-
sen for personer med humanitært ophold behandles i kapitel 
IV. 
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Figur III.5 Indvandring af humanitære årsager 
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Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
 
Pendling fra udlandet og grænsegængere 
 
I takt med mere åbne grænser og bedre transportmuligheder 
har pendling af arbejdskraft fra vores nabolande fået bedre 
vilkår. Grænsegængere fra udlandet er et vigtigt særtilfælde 
inden for den overordnede tilstrømning af arbejdskraft, da 
personerne ikke er bosiddende i Danmark og derfor ikke 
kategoriseres som indvandrere. I det følgende beskrives 
derfor bidraget til den danske arbejdsstyrke fra denne grup-
pe. 
 
I nærværende kapitel er grænsegængere defineret som 
arbejdstagere, som har fast bopæl i udlandet.2 Ud over 
personer, som dagligt pendler til Danmark, omfatter dette 
således også udlændinge, som har arbejde i Danmark og 
(midlertidigt) bor her i landet, dog uden at have folkeregi-
steradresse i Danmark. 
 

 
2) I praksis opgøres dette ved, at personen ikke optræder i danske 

befolkningsregistre. 

Grænsegængere 
bidrager til 
arbejdsstyrken 
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Sjælland og Skåne fik med åbningen af Øresundsbroen i 
1999 en fast forbindelse, hvilket gav mulighed for en inte-
gration af arbejds- og boligmarkederne på tværs af Øresund. 
Mellem 1997 og 2005 steg antallet af udenlandske arbejds-
tagere, der i Øresundsregionen pendler til Danmark, med 
over 3.000 personer, jf. Ørestat (2007). I samme periode 
steg antallet af pendlere til Sverige kun med knap 600 
personer. Integrationen af Øresundsregionen medførte 
således en netto forøgelse af den danske arbejdsstyrke.  
 
Fra 1998 til 2003 steg pendlingen fra Tyskland til Sønder-
jylland med 70 pct. fra 979 til 1.694 personer, hvoraf ca. 40 
pct. var danske statsborgere, jf. Dall Schmidt (2006). I juni 
2007 lå antallet af pendlere fra Tyskland på ca. 4.000 ar-
bejdstagere, ifølge indberetninger fra arbejdsgivere. 
 
Antallet af arbejdstagere i Danmark med bopæl i udlandet 
er mere end fordoblet siden begyndelsen af 2005, jf. figur 
III.6 og kapitel I. Månedlige opgørelser fra arbejdsgivere 
viser især en stigning i antallet af grænsegængere fra Tysk-
land og Sverige. Antallet af personer, som havde bopæl i 
Danmark før 2005, men nu bor i udlandet og arbejder i 
Danmark, bidrager til stigningen med ca. 8.500 personer. En 
stor del af stigningen i det totale antal grænsegængere fra 
udlandet skyldes dog arbejdstagere, hvor bopælslandet ikke 
er oplyst. 
 
Grænsegængere fra udlandet er hovedsagelig ansat i han-
dels-, service- og transporterhvervene, jf. figur III.7 og III.8. 
Det er dog antallet af grænsegængere ansat i byggeri- og 
fremstillingserhvervene, der har udvist den relativt største 
stigning siden starten af 2005. Dette er sammenfaldende 
med en stor arbejdskraftefterspørgsel i disse erhverv. Der er 
også sket en stigning i antallet af grænsegængere til stillin-
ger i den offentlige sektor, men stigningen har været betyde-
lig mindre end til de andre viste erhverv. 
 

Øresundsbroen har 
bidraget til 
integration i 
Øresundsregionen  

Ca. 4.000 personer 
med bopæl i 
Tyskland arbejder i 
Danmark 

Fordobling af 
antallet af 
grænsegængere 
siden 2005 

Største stigning i 
antal af 
grænsegængere i 
handels- og 
serviceerhvervene 
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Figur III.6 Lønmodtagere med job i Danmark og bopæl i 
udlandet 
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Figur III.7 Fordeling af pendlere fra udlandet på bran-

cher – første del 
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Figur III.8 Fordeling af pendlere fra udlandet på bran-
cher – anden del 
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Grænsegængere er generelt yngre end lønmodtagere bosat i 
Danmark, jf. tabel III.1. Godt en tredjedel af alle grænse-
gængere er mellem 25 og 34 år. For lønmodtagere bosid-
dende i Danmark udgør denne aldersgruppe under en fjer-
dedel af alle lønmodtagere. Også kønsfordelingen er for-
skellig. Det er overvejende mænd, som er grænsegængere. 
Det er bl.a. en konsekvens af, at det primært er traditionelle 
mandefag som byggeri og fremstilling, som har oplevet de 
største stigninger i tilgangen af grænsegængere.  
 
 

Tabel III.1 Køn- og aldersfordeling for grænsegængere og danske lønmodtagere, 
2. kvartal 2007 

 

 Mænd Kvinder -24 år 25-34 år 35-49 år 50+ år 
 -----------------------------  Pct.  ----------------------------- 
Grænsegængere 71 29 17 35 34 13 
Danske lønmodtagere 51 49 16 20 36 28 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger på registerdata. 
 

 
 
 
 

Grænsegængere er 
overvejende yngre 
mænd 
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Udstationerede beskæftigede i Danmark 
 
Den faktiske arbejdsstyrke i Danmark udgøres ikke kun af 
personer beskæftiget i danske virksomheder, men også af 
personer, der er udstationeret i Danmark og udfører opgaver 
for udenlandske virksomheder. Det kan enten være et total-
projekt eller en underleverandøropgave, der kan have karak-
ter af en tjenesteydelse. Mens indvandret arbejdskraft og 
grænsegængere indgår i danske registre, kan antallet af de 
udstationerede beskæftigede kun belyses ved hjælp af 
indirekte indikatorer.3 
 
En indikator for omfanget af udstationeret arbejdskraft i 
Danmark er antallet af udenlandske virksomheder, der har 
aktiviteter i Danmark. Antallet af udenlandske virksomhe-
der med aktiviteter i Danmark, der ikke har nogen repræsen-
tant i Danmark, er steget markant i de seneste fire år, jf. 
figur III.9.4 Tyske virksomheder udgør ca. halvdelen af de 
registrerede virksomheder, mens antallet af polske virksom-
heder har udvist en meget markant stigning fra nul til knap 
800 siden EU-udvidelsen i 2004. Den voldsomme stigning 
kan tilskrives dels åbningen over for de nye EU-lande og 
dels den store efterspørgsel i Danmark, hvor bl.a. byggeriet 
har manglet arbejdskraft de senere år. Cirka halvdelen af de 
udenlandske firmaer i september 2007 tilhørte denne bran-
che. 
 
 

 
3) Se Hansen og Andersen (2007) for en undersøgelse af det totale 

antal udenlandske uarbejdstagere i bygge- og anlægsbranchen. 

4) Udenlandske virksomheder registreres af de danske skattemyn-
digheder, der kræver, at de enten registreres i det område, hvor en 
evt. dansk repræsentant har adresse, eller, hvis de udenlandske 
virksomheder har adresse i hjemlandet, hos skattecentret i Tøn-
der. Det sidstnævnte er kun muligt for virksomheder fra Norden 
eller EU. 

Udstationerede 
indgår ikke i 
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Stor stigning i antal 
af firmaer med 
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Figur III.9 Udenlandske virksomheder med aktiviteter i 
Danmark, 2003-2007 
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Anm.: Opgørelsen omfatter virksomheder med udstationerede beskæfti-
gede i Danmark, hvor virksomheden ikke har nogen dansk 
repræsentant. 

Kilde: Oplysninger fra Skattecenter Tønder. 

 
 
Dansk indvandring i et internationalt perspektiv 
 
En lang række lande står over for en aldrende og faldende 
arbejdsstyrke og kan derfor have behov for indvandring af 
arbejdskraft på kort og mellemlang sigt. Danmark kan 
imødese et mindre demografisk underskud end mange andre 
europæiske lande, jf. figur III.10. Men Danmark konkurre-
rer med andre lande om at tiltrække kvalificeret arbejdskraft 
for at imødegå fremtidige fald i arbejdsstyrken. Denne 
konkurrence øges af, at store nabolande som f.eks. Sverige 
og Tyskland kan forvente demografiske underskud frem 
mod 2020 på 4-6 pct. af befolkningstallet i 2005. Disse 
lande kan derfor forventes at tilbyde indvandrere relativt 
gunstige vilkår for at kunne tiltrække arbejdskraft. 
 
 

En lang række 
lande har behov for 
indvandring 
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Figur III.10 Forventet ændring i antallet af 15-64-årige 
personer, når der ses bort fra fremtidig 
indvandring, 2005-2020, i pct. af 2005-
befolkningen 
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Kilde: OECD (2007a). 
 
 
Konkurrencen om at anvende indvandring som arbejdskraft-
reserve øges yderligere af, at de nye østeuropæiske EU-
lande vil opleve et fald på omkring 500.000 personer i 
alderen 20-34 år mellem 2004 og 2011, jf. OECD (2007a). 
De nye EU-lande leverer en stigende del af den beskæftigel-
sesorienterede indvandring til de gamle EU-lande, og al-
dersgruppen 20-34 år udgør hovedparten af disse vandrin-
ger. En reduktion af dette vandringspotentiale vil øge kon-
kurrencen om beskæftigelsesrelateret indvandring. 
 
Fra 2009 aftrappes overgangsordningerne for den fri bevæ-
gelighed af arbejdskraft mellem de gamle og de nye EU-
lande yderligere. Dette kan forventes at øge andelen af 
arbejdskraft fra de nye EU-lande, som vandrer til centraleu-
ropæiske lande, heriblandt især Tyskland, da disse lande er 
sprogligt og kulturelt nærmere, jf. Zaiceva (2006). En sådan 
udvikling kan reducere potentialet for indvandring til Dan-
mark. 
 

Demografisk 
udvikling i 
Østeuropa øger 
konkurrence om 
arbejdskraft 

Ændringer i 
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I 2005 modtog Danmark et forholdsvist lavt antal varige 
indvandrere pr. 1.000 personer i befolkningen sammenlignet 
med en lang række andre OECD-lande, jf. figur III.11.5 
Typiske indvandringslande såsom New Zealand, Australien 
og Canada modtog mellem 8 og 15 varige indvandrere pr. 
1.000 indbyggere i befolkningen, men også europæiske 
lande som Østrig og Schweiz havde en høj varig indvan-
dring i 2005. 
 
 
Figur III.11 Varig indvandring for en række OECD-lande 

i 2005, pr. 1.000 personer i befolkningen 
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Anm.: Opgørelsen omfatter kun udenlandske indvandrere, som OECD 
definerer som varige indvandrere, jf. fodnote 5.  

Kilde: OECD (2007a). 

 
 

 
5) “Varige indvandrere” udelukker studerende, praktikanter, au 

pairer, midlertidig arbejdskraft, mv., men omfatter ændring af sta-
tus fra midlertidig til varig opholdstilladelse, jf. OECD (2007a, 
s.34). I 2005 svarer dette for Danmark til en indvandring på 
18.000 personer, dvs. ca. ⅔ af den totale indvandring af uden-
landske statsborgere. 

Lavt antal varige 
indvandrere til 
Danmark 
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Danmark og en lang række andre europæiske lande havde i 
2005 langt lavere beskæftigelsesorienteret indvandring end 
traditionelle indvandringslande som Canada, New Zealand 
og Australien, jf. figur III.12. En markant undtagelse i 
Europa er dog Schweiz, som havde en højere beskæftigel-
sesorienteret indvandring end de nævnte traditionelle ind-
vandrerlande. Denne høje andel af beskæftigelsesorienteret 
indvandring kan delvis tilskrives en stigende indretning af 
indvandringspolitikker mod beskæftigelse, jf. OECD (2006) 
og OECD (2007b). Schweiz har siden 1970’erne bl.a. styret 
indvandringen med årligt fastsatte kvoter på forskellige 
typer af indvandringsformer, jf. boks III.3. 
 
 
Figur III.12 Beskæftigelsesrelateret varig indvandring, 

2005, pr. 1.000 personer i befolkningen 
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Anm.: Opgørelsen omfatter kun udenlandske indvandrere, som OECD 
definerer som varige indvandrere, jf. fodnote 5. 

Kilde: OECD (2007a). 
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Boks III.3 Schweiz som indvandringsland 
 

Et fremtrædende europæisk eksempel på udnyttelsen af indvandring som arbejds-
kraftressource er Schweiz, som har en varig indvandring – også til beskæftigelse – 
på højde med typiske indvandringslande som Australien, Canada og New Zea-
land, jf. figur III.11 og figur III.12. Med en fleksibel og beskæftigelsesorienteret 
indvandringspolitik har Schweiz siden 1980 opnået en meget tæt korrelation mel-
lem output-gap og nettoindvandringen, jf. OECD (2007b). 
 
Indvandringslovgivningen i Schweiz følger to dimensioner. På den ene side gives 
forskellige typer af tilladelser, såsom til varigt ophold, til midlertidigt ophold og 
arbejde, arbejdstilladelse som grænsegænger og humanitære opholdstilladelser. På 
den anden side varierer betingelserne og varighederne for disse typer af tilladelser 
efter, om ansøgeren er statsborger i et EU/EØS-land eller et tredjeland.  
 
Generelt er tilladelsernes varighed betydeligt kortere for borgere fra tredjelande 
end for EU-borgere. En midlertidig opholds- og arbejdstilladelse gives således for 
fem år til EU-borgere, mens den kun gives for et år ad gangen for personer fra 
tredjelande. For sidstnævnte skal der også ske en kontrol af løn- og ansættelses-
vilkår, og det sikres, at stillingen ikke kan besættes med en schweizer.  
 
Siden 1970 har Schweiz tilknyttet årligt fastsatte kvoter for opholdstilladelser til 
tredjelandsborgere, hvilket muliggør en tæt styring af antallet af arbejdstagere fra 
tredjelande.a I perioden 1980-2003 var det dog kun kvoterne for EU/EØS-borgere, 
som blev udnyttet fuldt ud, jf. OECD (2007b). 
 
Som led i overgangsordninger er der for nogle af tilladelserne mere restriktive 
ordninger for statsborgere fra de 10 nye østeuropæiske EU-lande. Der skal således 
ske en kontrol af løn- og ansættelsesvilkår, og tilladelserne gives kun, hvis stillin-
gen ikke kan besættes med en schweizer. 

 
a)         Også indvandring fra EU/EØS-landene var underlagt et kvotesystem, men denne del blev fra 

2002 aftrappet og helt afskaffet fra 2007. 
Kilde:  Bundesamt für Migration, Schweiz (2007). 
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Afsluttende bemærkninger 
 
Gennemgangen af indvandringen til Danmark over de 
seneste to årtier giver anledning til følgende konklusioner: 
 

• Ændringer i indvandringslovgivningen har medført 
et fald i den humanitære indvandring, som delvis er 
kompenseret af en stigning i den beskæftigelsesret-
tede indvandring 

• Stigningen i den beskæftigelsesrettede indvandring 
skyldes i høj grad det konjunkturbetingede opsving 
i arbejdskraftsefterspørgslen i Danmark samt EU-
udvidelsen i 2004 

• I forbindelse med den gode konjunktursituation har 
der i de senere år været en meget kraftig stigning i 
antallet af grænsegængere og udstationerede i 
Danmark 

• Den demografiske udvikling i Danmark og især i en 
række nabolande, samt en øget fri bevægelighed af 
arbejdskraft inden for det udvidede EU, kan øge 
konkurrencen om indvandret arbejdskraft 

 
 
III.3 Genudvandring af indvandrere 
 
Et givet antal indvandrere bidrager mere til arbejdsstyrken, 
jo længere de bliver i Danmark, og hvis de har tilknytning 
til det danske arbejdsmarked. En stor tilstrømning af ind-
vandrere er således ikke nødvendigvis ensbetydende med et 
stort eller varigt bidrag til arbejdsstyrken, hvis personerne 
udvandrer igen efter kort tid.  
 
Dette afsnit tegner derfor et billede af opholdslængden, 
genudvandringen og arbejdsmarkedstilknytningen for 
udlændinge, der er indvandret til Danmark mellem 1988 og 
2006. Når der i det følgende tales om indvandrere, menes 
generelt personer, der på indvandringstidspunktet ikke 
havde dansk statsborgerskab. Opgørelserne i det følgende 
ser kun på voksne, da de allerfleste børn og unge kommer 
sammen med voksne. Analyserne bygger på detaljerede 
registerdata over alle registrerede ind- og udvandringer i 
perioden 1988-2006, jf. boks III.4.  

Både antal og 
opholdslængde 
bestemmer bidrag 
til arbejdsstyrke 

Afsnittet analyserer 
genudvandring i 
perioden 1988-2006 
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Boks III.4 Data til analyse af opholdstid og genudvandring af udlændinge 
 

Analysen af genudvandring og opholdslængde for indvandrere til Danmark byg-
ger på detaljerede registerdata over alle registrerede ind- og udvandringer fra 
1988 til og med 2006.  
 
Registrene indeholder kun informationer om registrerede vandringer, og det ude-
lukker derfor bl.a. udvandringer, der ikke indberettes til myndighederne. Der er 
indikationer på manglende registreringer for mindst 0,5 pct. af alle vandringer. 
Der er derfor en lille usikkerhed knyttet til de faktiske opholdslængder.  
 
I nærværende afsnit gennemføres analyserne af genudvandring og opholdslængde 
kun for voksne udlændinge. For denne gruppe kan der for hele perioden 1988-
2006 identificeres ca. 400.000 ophold af varierende længde, hvoraf ca. 50 pct. 
ikke var afsluttet pr. 1. januar 2007. En række analyser rapporteres kun for 1997-
2005, hvor der foreligger data over opholdsgrundlag. I denne periode var der ca. 
200.000 indvandringer, hvoraf ca. 47 pct. ikke var afsluttet pr. 1. januar 2006.  
 
Vandringsdata kombineres med oplysninger om det opholdsgrundlag, som ud-
lændinge indvandrer til Danmark på. På grund af mangler i identifikationen for 
tildelte opholdsgrundlag har det i nogle tilfælde ikke været muligt at koble op-
holdsgrundlag på de indvandrede personer, jf. også Danmarks Statistik (2006). 
Dette problem forekommer især i årene 2004-2006 og for personer fra de nye EU-
lande. En tilsidesættelse af disse observationer vil medføre en underrepræsentati-
on af en vigtig indvandrergruppe. De berørte personer tildeles derfor opholds-
grundlag efter en konsistent metode, hvor indvandrere uden registerbaseret op-
holdsgrundlag tilordnes et opholdsgrundlag til hhv. beskæftigelse eller uddannel-
se, hvis de er i beskæftigelse hhv. under uddannelse efter indvandringen. De reste-
rende personer uden registerbaseret opholdsgrundlag får tildelt opholdsgrundlag 
efter historiske kendsgerninger for den specifikke indvandringsgruppe. Den resul-
terende fordeling for opholdsgrundlag kan sammenlignes med en opgørelse, der 
ser bort fra de mangelfulde observationer, jf. Danmarks Statistik (2006). Tilde-
lingsproceduren medfører, at antal af indvandringer med beskæftigelse som op-
holdsgrundlag ligger på et højere niveau, og at der er en lidt større stigning for 
denne gruppe i årene 2004 og 2005, hvor en stor del af indvandringen var rettet 
mod beskæftigelse.  

Fortsættes 
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Boks III.4 Data til analyse af opholdstid og genudvandring af udlændinge, 
fortsat 

 
 

Til brug i analyserne er alle opholdsgrundlag grupperet i 8 kategorier: 
 
Opholdsgrund Eksempler (jf. boks III.1) 
Beskæftigelse   

Beskæftigelse (generelt) Lønarbejdere fra de nye EU-lande 
Lønarbejdere fra de gamle EU-lande 
Lønarbejdere fra Norden  
Selvstændige 
Medfølgende ægtefæller til lønarbejdere, selv-
stændige og personer på jobkort-ordningen 

Jobkort Personer på jobkort-ordningen 
Praktikant Praktikanter 
Au pair Au pairer 
Uddannelse Uddannelsea 
Humanitær  

Asyl Flygtninge 
Familiesammenføring Familiesammenførteb 

Øvrige Adopterede, missionærer, arbejdsferie, pensio-
nister, kortvarige uddannelsesophold af perso-
ner fra de gamle EU-lande samt Nordena 

 

a) Personer fra de gamle EU-lande og Norden er kun registreret som studerende, hvis de påbegynder 
deres uddannelse i Danmark. Personer fra disse lande, som ikke har arbejdsmarkedstilknytning, 
er i kategorien “Øvrige”. Efter 2004 inkluderer dette også personer fra de nye EU-lande. 

b) Inkluderer alle familiesammenførte undtaget familie til personer med opholdstilladelse baseret på 
EU/EØS-statsborgerskab eller erhverv og studier. 
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Genudvandringen er størst i de første måneder og år efter 
indrejsen. Kun ca. 75 pct. af alle voksne indvandrere ophol-
der sig længere end et år i Danmark, jf. tabel III.2. Denne 
udvandringsadfærd har været konstant på tværs af ind-
vandringsår, muligvis med en tendens til lidt kortere ophold 
de senere år, hvor ca. en tredjedel af indvandrerne i 2003 
var udrejst igen efter et år. Omtrent halvdelen af alle ind-
vandrere opholder sig mindst fem år i Danmark. 
 
 
Tabel III.2 Andel tilbageværende indvandrere inddelt 

efter indvandringsår og år i Danmark, 1988-
2004 

 

 Indvandrede 
 1988 1993 1998 2003 

 --  Pct. af indvandrere stadig i Danmark  -- 
1. år 71 74 73 67 
5. år 51 51 50 $ 

10. år 46 43 $ $ 
15. år 43 $ $ $ 

 

Anm.: Opgørelserne omfatter voksne indvandrere med udenlandsk 
statsborgerskab. Beregningen af opholdsrater er beskrevet i boks 
III.5. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
Boks III.5 Beregning af opholdsrater 
 

Vandringsmønstrene præsenteres i dette afsnit ofte som opholdsrater, dvs. den 
andel af indvandrere, der stadig er i landet efter et bestemt antal år. De beregnede 
opholdsrater bygger på Kaplan-Meier-estimater, hvor opholdsraten efter periode t, 
S(t), beregnes som produktet af den betingede opholdsrate i alle tidligere perioder, 
 

∏
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hvor ns er antallet af indvandrere i Danmark lige inden perioden s, og us er antallet 
af indvandrere, der genudvandrer i perioden s, jf. Wooldridge (2002). Da de regi-
strerede ind- og udvandringer opgøres på eksakte datoer, vil periodelængden i 
beregningerne være én dag, som dog kan aggregeres til længere tidsenheder, ty-
pisk et år. 

 
 

En fjerdedel 
genudvandrer 
inden for et år 
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Opholdslængde efter nationalitet 
 
Indvandrere fra de mindre udviklede lande er den største 
enkeltstående gruppe i perioden 1988-2006, jf. tabel III.3. 
Indvandrere fra de andre nordiske lande udgør den næststør-
ste gruppe. 
 
 
Tabel III.3 Indvandring efter nationalitet, 1988-2006 
 

 Indvandrede 
Alle Voksne 

-------  Pct.  ------- 
Mindre udviklede lande 35,5 30,9 
Mere udviklede lande   

Norden 20,2 22,6 
Øvrige gamle EU-lande 15,4 16,4 
Østeuropa uden for EU 10,1 9,3 
Nye EU-lande 8,9 10,1 
Andre industrialiserede lande 8,5 9,3 

Statsløse 1,6 1,3 
I alt  100,0 100,0 

 

Anm.: Opgørelsen omfatter personer med udenlandsk statsborgerskab, 
som er indvandret i perioden 1988-2006. Se bilag III.1 for 
sammensætningen af landegrupperne. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Der er store forskelle i, hvor længe indvandrere fra forskel-
lige landegrupper bliver i Danmark. Indvandrere fra mere 
udviklede lande har en betydelig lavere opholdsrate end 
indvandrere fra de mindre udviklede lande, jf. figur III.13. 
Efter 5 år er ca. 60 pct. af indvandrerne fra de mere udvik-
lede lande udvandret igen, mens det samme kun er tilfældet 
for omkring 25 pct. af indvandrerne fra mindre udviklede 
lande. Dette resultat – kortere opholdslængde for indvandre-
re fra mere udviklede lande – svarer til, hvad Velfærds-
kommissionen (2006) fandt. 
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fra mindre 
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Figur III.13 Opholdsrater for indvandrere fra mere og 
mindre udviklede lande 1988-2006 
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Anm.: Opgørelsen omfatter personer ældre end 17 år med udenlandsk 
statsborgerskab, som er indvandret i perioden 1988-2006. Se 
bilag III.1 for sammensætningen af landegrupperne. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Opholdslængde og opholdsgrundlag 
 
Det er dog muligt at gå mere i dybden med konklusionen fra 
sidste afsnit og figur III.13 ved at kombinere informationen 
om indvandreres nationalitet med deres opholdsgrundlag. 
Det retslige opholdsgrundlag for personer, der indrejser til 
Danmark, indebærer bestemte rettigheder, men kan også 
indikere, hvor længe personen ønsker at opholde sig i 
Danmark.  
 
En større del af indvandrerne fra de øvrige EU-lande og de 
nordiske lande kommer i beskæftigelsesøjemed, jf. tabel 
III.4. Blandt indvandrere fra Østeuropa uden for EU og de 
mindre udviklede lande har mindst halvdelen familiesam-
menføring eller asyl som opholdsgrundlag/vandringsmotiv, 
mens dette kun er tilfældet for meget få indvandrere fra 
Norden og de andre EU-lande og industrialiserede lande. 
Omtrent 40 pct. af indvandringerne fra Norden og andre 
industrialiserede lande uden for EU kommer som følge af 
uddannelsesophold.  
 

Bedre information 
om motivation for 
indvandring 

Sammenfald af 
nationalitet og 
opholdsgrundlag 
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Tabel III.4 Opholdsgrundlag og nationalitet for indvandring 1997-2005 
 

 Øvrige 
gamle EU 

Norden Nye EU- 
lande 

Andre 
industria-
liserede 
lande 

Østeuro-
pa uden 
for EU 

Mindre 
udviklede 

lande, 
mv. 

 -----------------------------------  Pct.  ----------------------------------- 
Beskæftigelse 35 49 19 17 8 6 
Au pair og 
praktikant 0 0 35 3 24 3 
Uddannelse 11 36 28 45 8 16 
Familiesam-
menføring 0 3 10 12 25 44 
Asyl $ $ 0 $ 28 21 
Øvrigea) 54 11 8 22 7 9 
I alt 100 100 100 100 100 100 

 

a) “Øvrige” omfatter en del personer i alderen 20-30 år, som er på kortvarige ophold. Denne 
gruppe omfattes ikke af specifikke opholdsgrundlag. 

Anm.: Opgørelsen omfatter personer ældre end 17 år med udenlandsk statsborgerskab, som er indvan-
dret i perioden 1997-2005. Se bilag III.1 for detaljering af landegrupper. Tabellens søjler 
summerer ikke nødvendigvis til 100 som følge af afrundinger. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
Den ulige fordeling af opholdsgrundlag for indvandrere fra 
de mindre og de mere udviklede lande forklarer en stor del 
af forskellene i opholdsraterne mellem de to landegrupper. 
Indvandring med henblik på familiesammenføring eller asyl 
har en mere varig karakter end f.eks. uddannelsesindvan-
dring. En analyse af opholdsrater for perioden 1997-2005 
bekræfter, at personer med humanitære opholdsgrundlag har 
markant lavere udvandringsrater og dermed længere op-
holdstid i Danmark end personer, der kommer med beskæf-
tigelses- eller uddannelsessigte, jf. figur III.14. Især perso-
ner under uddannelse og praktikanter har meget korte 
ophold. Over 60 pct. af alle indvandringer med henblik på 
uddannelse afsluttes inden for det første år.  
 
 

Fordeling af 
opholdsgrundlag 
forklarer forskelle i 
opholdsrater 
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Figur III.14 Opholdsrater for opholdsgrundlag, 1997-
2005 
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Anm.: Opgørelsen omfatter personer ældre end 17 år med udenlandsk 
statsborgerskab, som er indvandret i perioden 1997-2005. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
En separat opgørelse af udvandringssandsynligheder og 
opholdsrater for indvandrere fra mere udviklede lande viser, 
at indvandrere med beskæftigelse som indvandringsmotiv 
har længere opholdstid end den gennemsnitlige indvandrer 
fra disse lande, jf. figur III.15. Den store andel af personer 
med uddannelse som opholdsgrundlag – som typisk har en 
kortere opholdslængde – trækker den samlede opholds-
længde ned for indvandrere fra mere udviklede lande. Dette 
bekræfter, at opholdsgrundlaget er centralt for vurderingen 
af den forventede længde af opholdet. 
 

Indvandrere med 
beskæftigelse som 
opholdsgrundlag 
bliver længere 
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Figur III.15 Opholdsrater for indvandrere fra mere udvik-
lede lande, efter opholdsgrundlag, 1997-2005 
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Anm.: Opgørelsen omfatter personer ældre end 17 år med udenlandsk 
statsborgerskab, som er indvandret i perioden 1997-2005. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Forventet gennemsnitlig opholdslængde for indvandrere 
 
Den ovennævnte diskussion har vist, at forskellige grupper 
af indvandrere har meget forskellige genudvandringsrater. 
Et skøn over den forventede opholdstid i Danmark kan 
dannes ved at ekstrapolere udvandringsmønstre længere 
frem i tiden og supplere med dødelighedsrater. Indvandrer-
ne har som helhed en gennemsnitlig opholdslængde i Dan-
mark på godt 18 år, jf. tabel III.5. Dette gennemsnit er dog 
sammensat af en gennemsnitlig opholdslængde på næsten 
30 år for indvandrere fra mindre udviklede lande og en 
gennemsnitlig opholdslængde på ca. 13 år for indvandrere 
fra mere udviklede lande. Det er samtidig tydeligt, at ud-
dannelsesophold er forholdsvis kortere, mens ophold base-
ret på et humanitært grundlag har den længste gennemsnit-
lige varighed på næsten 36 år. Denne meget lange opholds-
tid skyldes dels de meget små udvandringssandsynligheder 
for indvandrere med et humanitært opholdsgrundlag, og 
dels, at beregningerne er foretaget for en 25-årig mand, som 
har tilsvarende lave dødelighedssandsynligheder. 
 

Forskelle i den 
gennemsnitlige 
varighed af ophold 
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Tabel III.5 Forventet gennemsnitlig opholdslængde i 
Danmark for forskellige indvandrergrupper 

 

   Opholdslængde   
 ---  År  --- 

Mere udviklede lande, i alt 13,1 
med opholdsgrundlag:  
Beskæftigelse 11,9 
Uddannelse 4,3 

Mindre udviklede lande, i alt 29,3 
med opholdsgrundlag:  
Humanitært 35,8 
Uddannelse 8,4 

I alt 18,2 
 

Anm.: Opgørelsen omfatter personer ældre end 17 år med udenlandsk 
statsborgerskab, som er indvandret i perioden 1997-2005. Den 
gennemsnitlige opholdslængde er beregnet ved at ekstrapolere 
udvandringssandsynligheder for perioden 1997-2005 og supple-
res med dødelighedsrater for en mand, der er indvandret i 1997 
som 25-årig. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata; DREAM’s 
befolkningsfremskrivning. 

 
 
Indvandreres position på arbejdsmarkedet 
 
Indvandrere vil kun kunne bidrage til arbejdsstyrken, hvis 
de har de nødvendige kvalifikationer til det danske arbejds-
marked og indtræder i arbejdsstyrken. Blandt alle voksne 
indvandrere i perioden 1997-2005 var ca. halvdelen uden 
for arbejdsmarkedet i det første år efter indvandring, jf. 
tabel III.6. Dette dækker dog over store forskelle blandt 
indvandrere med forskellige opholdsgrundlag. Omkring 70 
pct. af indvandrere med beskæftigelse som opholdsgrundlag 
er i arbejde inden for det første års ophold.6 Derimod er kun 
25-40 pct. af indvandrerne af humanitære årsager (asyl og 
familiesammenføring) i arbejde året efter indvandring. 
 
6) Personer med beskæftigelse som opholdsgrundlag omfatter her 

også familiemedlemmer til personer fra EU/EØS eller til personer 
med erhverv eller studie som opholdsgrundlag. 

Store forskelle i 
arbejdsmarkeds-
tilknytningen efter 
indvandring 
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Tabel III.6 Indvandreres arbejdsmarkedstilknytning i året efter indvandring, for
udvalgte opholdsgrundlag 

 

 Udenfor 
arb.markedet

I beskæf-
tigelse 

Ledig I alt 

  ---------------------------  Pct.  ---------------------------- 
Beskæftigelse 31 69 0 100 
Jobkort 28 71 0 100 
Praktikant 18 82 0 100 
Familie- 
sammenføring 58 41 1 100 
Asyl 74 24 3 100 
I alt 49 50 1 100 

 

Anm.: Opgørelsen omfatter personer ældre end 17 år med udenlandsk statsborgerskab, der indvan-
drede til Danmark i perioden 1997-2005. Arbejdsmarkedstilknytningen er opgjort i det første 
år efter indvandring. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
 

 
 
Lønfordelingen for nytilkomne indvandrere i 2005, som har 
beskæftigelse som opholdsgrundlag og er i beskæftigelse, er 
mere spredt end den tilsvarende fordeling for danskere, jf. 
tabel III.7. 35 pct. af indvandrerne har en timeløn på 101-
150 kr., mens kun 18 pct. af danskerne i samme år ligger i 
denne indkomstkategori. Samtidig er der forholdsvis flere 
indvandrere, der i deres første år efter indvandring ligger i 
den højeste viste kategori med over 350 kr. i timeløn, end 
danskere. Sidstnævnte gruppe omfatter formentlig især højt 
kvalificerede indvandrere fra de øvrige gamle EU-lande, jf. 
resultaterne i Malchow-Møller mfl. (2007). 
 
Over den viste periode er der kommet forholdsvis flere 
indvandrere, der ligger i den nedre del af lønfordelingen. 
Denne udvikling kan både skyldes en ændret sammensæt-
ning af gruppen af indvandrere og en ændret type af ar-
bejdsfunktioner. 
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Tabel III.7  Fordeling af lønindkomst i indvandringsåret for voksne udlændinge 
med beskæftigelse som opholdsgrundlag 

 Timeløn, kr. 
 1-100 101-150 151-200 201-250 251-350 351- 
   -------------------------  Pct. af beskæftigede  ------------------------- 
1997 1,0 19,1 16,9 25,5 24,5 13,0 
1998 1,4 26,6 25,4 18,8 17,4 10,5 
1999 0,3 24,7 26,3 16,7 22,1 9,9 
2000 0,7 26,4 25,5 16,9 19,4 11,0 
2001 0,5 29,1 23,8 16,2 19,9 10,7 
2002 0,7 33,1 20,0 15,5 19,2 11,6 
2003 1,1 34,6 23,9 13,0 15,6 11,7 
2004 1,2 32,8 21,6 17,0 15,1 12,3 
2005 1,7 35,3 20,2 17,1 12,7 13,1 
Danskere  2,8 18,7 35,9 23,5 13,4 5,6 

 

Anm.: Lønningerne er beregnet i 2005-priser og omfatter i den private sektor kun ansatte i virksomhe-
der med mindst 10 ansatte. Lønningerne for danskere er beregnet for år 2005. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 

Beskæftigelsesprofilen for nytilkomne indvandrere er 
præget af arbejde med lavere eller ingen særlige kvalifikati-
onskrav, sammenlignet med fordelingen for danskere, jf. 
tabel III.8, hvor de nævnte arbejdsfunktioner er samlet i 
begrebet andet arbejde. I 2005 var ca. 10 pct. af indvandre-
re, der kom med et beskæftigelsesrelateret opholdsgrundlag 
og var i beskæftigelse, beskæftiget med vidensarbejde på 
højt niveau, hvilket bl.a. omfatter ingeniører, læger og andre 
akademikere. I samme år var den tilsvarende andel for 
danskere på 17 pct. Samtidig var kun ca. 10 pct. af danskere 
i 1999 beskæftiget med andet arbejde, der ikke kræver 
særlige kvalifikationer, mens over ⅔ af indvandrerne var 
ansat inden for disse arbejdsfunktioner. 
 
 

Nytilkomne 
indvandrere har 
beskæftigelse med 
lavere krav til 
kvalifikationer 
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Tabel III.8 Fordeling af arbejdsfunktioner for indvandrere i indvandringsåret,
sammenlignet med samtidig fordeling for danskere 

 

 Danskere Indvandrer med opholdsgrundlag 
  Beskæftigelse Humanitært 
 1999 2005 1999 2005 1999 2005 

 -------------------  Pct. af beskæftigede  ------------------- 
Ledelse på øverste plan 3,8 3,7 0,9 1,1 0,0 0,2 
Vidensarbejde,  
højt niveau 

16,7 
 

16,7 
 

13,7 
 

10,1 
 

2,3 
 

3,9 
 

Vidensarbejde,  
mellemniveau 

20,1 
 

23,0 
 

7,1 
 

8,3 
 

1,4 
 

2,9 
 

Kontorarbejde 13,1 10,4 3,0 2,7 2,1 1,7 
Salg, service og  
omsorgsarbejde 

16,9 
 

18,8 
 

5,9 
 

7,3 
 

7,3 
 

4,4 
 

Landbrug, mv 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,0 
Håndværkspræget  
arbejde 

7,6 
 

7,7 
 

3,6 
 

2,4 
 

2,7 
 

2,1 
 

Proces- og operatør-
arbejde; transport og 
anlæg 

9,2 
 
 

8,2 
 
 

2,8 
 
 

1,6 
 
 

5,1 
 
 

3,8 
 
 

Andet arbejdea) 12,5 11,9 62,8 66,3 79,0 80,9 
 -------------------------------  Antal  ---------------------------- 
I alt 1.496.831 1.994.578 3.846 8.424 1.498 988 

 

a) Kategorien “Andet arbejde” omfatter rengøring, pakning og andet arbejde, der ikke kræver 
særlige kvalifikationer. 

Anm.: Funktionsbestemmelsen anvender DISCO-koder. For indvandrerne omfatter opgørelsen voksne 
udlændinge og forudsætter, at personen er i Danmark ultimo november og er eller har været i 
arbejde inden for året.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata og Danmarks Statistik, Statistisk Årbog. 
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Der er også en klar tendens til, at indvandrere er underre-
præsenterede i arbejdsfunktioner, som indebærer en stor del 
af kontakt med andre mennesker, såsom salg, service og 
omsorgsarbejde, eller som kræver sproglige færdigheder, 
såsom kontorarbejde. Det må dog bemærkes, at der kan 
være større usikkerhed omkring registreringen af arbejds-
funktioner for nytilkomne indvandrere end for personer med 
længerevarende tilknytning til det danske arbejdsmarked. 
 
En statistisk model for opholdslængde 
 
Opholdslængden og genudvandringen bestemmes af en lang 
række faktorer, og det er vanskeligt at sammenligne effek-
terne af bestemmende faktorer, medmindre de indgår samti-
digt i statistiske analyser. Nedenfor præsenteres derfor 
resultaterne fra en statistisk model, hvor udvandringssand-
synligheden modelleres som værende bestemt af en række 
faktorer, jf. bilag III.2. 
 
Personer, der familiesammenføres eller modtager asyl, har 
en betydelig lavere udvandringssandsynlighed end indvan-
drere på andre opholdsgrundlag, også når der kontrolleres 
for alder, køn, civilstand og indvandringsår, jf. regression 
(1) i tabel III.9. Den høje andel af humanitære indvandrere 
fra mindre udviklede lande medfører også, at indvandrere 
fra mere udviklede lande har en markant højere udvan-
dringssandsynlighed end indvandrere fra mindre udviklede 
lande, jf. regression (2). Udvandringssandsynligheden 
reduceres med ca. 2 pct. for hvert 5-årigt aldersinterval for 
voksne indvandrere. Derudover har kvinder og gifte perso-
ner en lavere udvandringssandsynlighed end mænd og 
ugifte. 
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Tabel III.9 Udvandringssandsynligheder for indvandrere 
med forskellige opholdsgrundlag og oprindel-
seslande 

 

 (1) (2) 
 ------   Pct.   ------ 
Aldera) -1,8* -2,7* 
Kvinder -9,7* -12,4* 
Gift -13,0* -51,1* 
Opholdsgrundlag   

Uddannelse 141,6* $ 
Asyl og familiesammenføring -84,4* $ 
Andet opholdsgrundlag 29,0* $ 

Mere udviklede lande $ 220,6* 
Indvandringsår   

1998 2,1 11,2* 
1999 17,3* 23,7* 
2000 19,4* 29,9* 
2001 26,8* 39,3* 
2002 30,7* 61,6* 
2003 30,9* 86,3* 
2004 42,0* 95,6* 
2005 58,4* 98,9* 

 

a) Alder er udtrykt som 5-års intervaller. 
Anm.: Koefficienterne angiver den procentuelle ændring i den øjeblik-

kelige udvandringssandsynlighed. Opgørelserne omfatter voksne 
personer med udenlandsk statsborgerskab, der er indvandret i 
perioden 1997-2005. Referencepersonen er en ugift mand 
indvandret i 1997. For regression (1) har han “Beskæftigelse” 
som opholdsgrundlag, mens han for regression (2) er statsborger i 
et mindre udviklet land. * angiver, at koefficienten er statistisk 
signifikant på 5 pct.-niveau. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Når analysen opdeles for hhv. mindre og mere udviklede 
lande, viser det sig, at et humanitært opholdsgrundlag (asyl 
eller familiesammenføring) mindsker udvandringssandsyn-
ligheden både for indvandrere fra mere og mindre udviklede 
lande, jf. tabel III.10. Dette er forventeligt, givet den varige 
natur af disse vandringsmotiver.  
 
Personer på uddannelsesophold fra mere udviklede lande 
har kortere opholdslængder end beskæftigelsesrelateret 
indvandring. Dette kan forklares med, at uddannelsesophold 
ofte på forhånd er tidsmæssigt afgrænset af uddannelses-
længden, mens beskæftigelsesrelateret indvandring er 
mindre fast afgrænset.  
 
For at afspejle indvandrernes faglige ekspertise og uddan-
nelse kontrollerer analyserne for den timeløn, som beskæf-
tigede indvandrere modtager under deres ophold i Danmark. 
Fra teoretiske modeller kan der udledes en såkaldt selekti-
onshypotese om, at det er de bedre kvalificerede indvandre-
re, der genudvandrer fra lande som Danmark, hvor ind-
komstspredningen er relativt lille, jf. Borjas (1987). Disse 
indvandrere vil have mulighed for en højere indtjening i et 
land med større indkomstspredning og vil derfor – ifølge det 
teoretiske argument – have større tilbøjelighed til at udvan-
dre. De foreliggende resultater viser dog, at indvandrere fra 
mere udviklede lande har en lavere udvandringssandsynlig-
hed og dermed en længere opholdstid, hvis de har en højere 
timeløn end referenceniveauet på 100-150 kr. Modsat 
forudsigelsen fra de teoretiske modeller tyder resultaterne 
derfor på, at mere kvalificerede indvandrere – udtrykt ved 
den modtagne timeløn i Danmark – har en længere opholds-
tid. Lønnen – eller de underliggende kvalifikationer – har 
ingen betydning for opholdslængden for indvandrere fra 
mindre udviklede lande. Dette kan skyldes, at en betydelig 
andel af indvandrere fra mindre udviklede lande kommer 
som følge af asyl eller familiesammenføring. For denne 
gruppe har det underliggende vandringsmotiv og -
muligheder en større betydning for deres genudvandrings-
beslutning end den timeløn, de modtager i Danmark relativt 
til en potentiel timeløn, de kan forvente i udlandet, og det er 
ikke systematisk de bedst kvalificerede, som genudvandrer.  

Ensartet effekt af 
opholdsgrundlag 
for mere og mindre 
udviklede lande 

Uddannelsesophold 
er kortere 

Ingen selektion af 
genudvandring på 
timelønnen 
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Tabel III.10 Udvandringssandsynligheder for alle indvandrere og for indvandrere 
med beskæftigelse som opholdsgrundlag 

 

 Mindre udviklede 
lande 

Mere udviklede lande 

  Alle Beskæftigelse som 
opholdsgrundlag 

  --------------------------------  Pct.  -------------------------------- 
Aldera) 4,2* -0,6 0,2 
Kvinde -25,3* -41,7* -31,1* 
Gift -13,8 27,5* 49,1* 
Børn -72,5* -72,5* -75,4* 
Opholdsgrundlag    

Uddannelse -0,7 83,0* $ 
Humanitær -83,9* -78,4* $ 
Andet  -61,6* 2,7 $ 

Timeløn    
0-100 kr. 58,1 41,5 80,5 
150-200 kr. -11,3 -34,3* -36,8* 
200-250 kr. -24,1 -36,1* -23,8* 
250-300 kr. 8,7 -12,6 -4,3 
300-350 kr. 21,8 -31,6* -29,1* 
350- kr. -27,1 -18,4 -19,2 

Indvandringsår    
1998 18,7 15,4 -4,5 
1999 17,5 33,3* -14,8 
2000 53,2* 50,1* 16,7 
2001 19,6 34,2* 0,1 
2002 54,7* 56,2* 7,8 
2003 27,3 52,7* 0,7 
2004 85,1* 105,1* 33,7 
2005 114,3* 112,6* 37,9 

 

a) Alder er udtrykt som 5-års intervaller. 
Anm.: Koefficienterne angiver den procentuelle ændring i den øjeblikkelige udvandringssandsynlig-

hed. Opgørelserne omfatter voksne personer med udenlandsk statsborgerskab, der er indvandret 
i perioden 1997-2005. Referencepersonen er en ugift mand indvandret i 1997. Referenceperso-
nen er ugift, har ingen børn og har “Beskæftigelse” som opholdsgrundlag, samt har en timeløn 
på 100-150 kr. * angiver, at koefficienten er statistisk signifikant på 5 pct.-niveau. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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For personer fra mere udviklede lande findes, at gifte perso-
ner udvandrer hurtigere, mens personer med børn i Dan-
mark har en længere opholdstid. For personer fra mere 
udviklede lande – som i høj grad kommer på kortere be-
skæftigelses- eller uddannelsesophold – er det sandsynligt, 
at de registres som gift, men at ægtefællen ikke følger med 
til Danmark.7 Samtidig viser resultaterne, at en medbragt 
eller nystiftet familie med børn øger opholdslængden i 
Danmark. 
 
Udvandringssandsynligheden har været stigende med tiden. 
Dette kan delvis tilskrives et stigende antal af beskæftigel-
sesrelaterede vandringer, som typisk er af kortere varighed 
end humanitære indvandringer, jf. afsnit III.2. Selv efter at 
der er korrigeret herfor, er der en tendens til, at de sidst 
ankomne også udvandrer hurtigst. 
 
Afsluttende bemærkninger 
 
Analysen af genudvandringen og opholdslængden for 
indvandrere til Danmark i perioden 1988-2006 giver anled-
ning til følgende konklusioner: 
 

• Der er store forskelle i opholdslængderne for for-
skellige indvandringsgrupper. Især indvandrere med 
humanitære opholdsgrundlag bliver længe, mens 
indvandrere på uddannelsesophold har en kort op-
holdstid 

• Siden 1997 er den gennemsnitlige varighed af ud-
lændinges ophold i Danmark faldet 

• Resultaterne tyder ikke på, at der forekommer nega-
tiv selektion i genudvandringen. Tværtimod har me-
re kvalificerede indvandrere – udtrykt ved den mod-
tagne timeløn i Danmark – en længere opholdstid 

 
 
 
 

 
7) Civilstanden for indvandrere opgøres ved indrejsetidspunktet. 

Gifte personer har dog ikke nødvendigvis ægtefællen med til 
Danmark. 

Familiære 
bindinger har 
betydning for 
opholdslængde 

Ændret 
sammensætning 
har mindsket 
opholdslængden 
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III.4 Danskeres vandringer 
 
Den stigende internationalisering betyder øgede muligheder 
for, at danskere kan udvandre i kortere eller længere perio-
der. En høj udvandring af danskere vil have betydning for 
udviklingen i arbejdsstyrken og for velfærdsstatens langsig-
tede finansiering. Dette afsnit ser derfor på omfanget af og 
udviklingen i danskernes vandringer.  
 
Det er især unge danskere mellem 18 og 30 år, som ud-
vandrer længere tid end et år, jf. figur III.16. For mændene 
er det de 25-30-årige, som har den største udvandringstilbø-
jelighed. I 2005 valgte knap 1,2 pct. af alle mænd i denne 
aldersgruppe at udvandre. Kvinder mellem 18 og 24 år og 
mellem 25-30 år har omtrent samme udvandringstilbøjelig-
hed – i de seneste år har den ligget omkring 1 pct. af en 
årgang. 
 
De seneste 10-15 år har udvandringstilbøjeligheden været 
voksende – dette gælder for begge køn og alle aldersgrupper 
under 40 år. Stigningen har været mest markant blandt de 
18-30-årige. I 2005 udvandrede ca. 65 pct. flere personer i 
årgangene 18 til 30 år sammenlignet med 1988. For mænd 
har der ligeledes været en betragtelig stigning i udvan-
dringstilbøjeligheden for de 31-40-årige. 
 
Aggregerer man over alle aldersgrupper, har mændene en 
højere udvandringstilbøjelighed end kvinder. De seneste år 
er knap 0,5 pct. af alle danske mænd udvandret hvert år, 
mens tallet for kvinder er under 0,4 pct. Personer over 40 år 
har en lille sandsynlighed for at udvandre. Det hænger 
formentlig sammen med, at denne aldersgruppe som oftest 
vil være mere etableret i Danmark, og omkostningerne ved 
at udvandre vil være høje. Der er dog en mindre gruppe af 
folke- og førtidspensionister, som vælger at bosætte sig i 
andre lande. 
 
 

Danskernes 
vandringer 
påvirker 
arbejdsstyrken  

Især unge mellem 
25 og 30 år 
udvandrer 

Unges tilbøjelighed 
til udvandring er 
stigende 

Samlet udvandrer 
flest mænd 
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Figur III.16a Udvandringssandsynlighed 
for danske mænd 

 Figur III.16b Udvandringssandsynlighed 
for danske kvinder 
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Anm.: Figurerne viser alle udvandringer i perioden 1988-2005 med en varighed større end ét år. 
 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 
 

 
 
En stor del af de, der udvandrer, kommer tilbage efter få år i 
udlandet. Omtrent 30 pct. af alle udvandringer har kortere 
varighed end 1 år. Omtrent 50 pct. er tilbage i Danmark 2 år 
efter udvandring, og ca. 80 pct. er tilbage efter 10 år, jf. 
Velfærdskommissionen (2005). Der er dog en tendens til, at 
flere udvandrede personer bliver væk i en længere periode.  
 
En del studerende udvandrer for at studere et eller flere 
semestre i udlandet. De fleste kommer hurtigt tilbage – 
formentlig for at færdiggøre deres studium i Danmark, jf. 
tabel III.11. 
 
For alle uddannelseskategorier er mere end halvdelen tilba-
ge i Danmark året efter udrejsen. Efter to år er ca. 2/3 af alle 
udrejste studerende tilbage. Omkring 80 pct. af de udvan-
drede gymnasieelever er tilbage i Danmark efter 2 år, hvil-
ket formentlig skyldes, at denne gruppe består af unge, som 
udvandrer i en længere periode sammen med deres foræl-
dre. 

Mange er tilbage i 
Danmark efter få 
år 

Mange studerende 
udvandrer … 

… men de fleste er 
tilbage efter kort 
tid 
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Tabel III.11 Studerendes udvandring og hjemkomst, 2003 
 

 Udrejste Andel af 
alle stude-

rende 

Tilbage 
året efter 
udrejse 

Tilbage  
2 år efter 
udrejse 

 -- Antal -- --------------  Pct.  -------------- 
LVU 2.242 2,3 61,6 66,7 
KVU/MVU 1.013 1,2 53,9 61,6 
Gymnasium 1.204 1,3 76,8 83,2 

 
 

Anm.: LVU, KVU og MVU står for hhv. længerevarende, kortere og 
mellemlange videregående uddannelser. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 

 
 
Færdiguddannede personer med lang uddannelse er mere 
tilbøjelige til at udvandre end personer med lavere uddan-
nelsesniveau, og de bliver i udlandet i længere tid, jf. figur 
III.17. For alle de udvalgte år har personer med en længere-
varende uddannelse mere end dobbelt så stor sandsynlighed 
for at udvandre sammenlignet med andre uddannelsesgrup-
per. Med en udvandringssandsynlighed på omkring en pct. 
er det dog stadig et forholdsvist lavt antal højtuddannede, 
som udvandrer. Den klare tendens til voksende udvan-
dringstilbøjeligheder fra figur III.16 fremgår ikke klart af 
figur III.17. Dette skyldes, at en del af stigningen i figur 
III.16 kan forklares af sammensætningseffekter relateret til 
et højere uddannelsesniveau over tid. Flere personer får en 
længerevarende uddannelse – og personer med en lang 
uddannelse har større tilbøjelighed til at udvandre. Det kan 
imidlertid også betyde, at flere personer vil udvandre i 
fremtiden i takt med, at uddannelsesniveauet stiger. 
 
Der er yderligere en entydig tendens til, at varigheden af 
udlandsopholdene er voksende for alle uddannelsesgrupper 
– en stadig større andel af de udvandrede er ikke vendt 
tilbage fem år efter udvandring. For de personer, som ud-
vandrede i 1990, var der således omkring 40 pct., der stadig 
opholdt sig i udlandet fem år efter udrejse, mens det tilsva-
rende tal i 2000 var ca. 60 pct.  
 

Lang uddannelse 
og høj 
udvandrings-
tilbøjelighed 
hænger sammen 

Længde af 
udlandsophold 
vokser 
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Figur III.17 Udvandringstilbøjeligheder fordelt på højeste 
gennemførte uddannelse 
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Anm.: Kun udvandringer med en varighed længere end ét år er medta-
get. Grundskole/faglært dækker grundskole, faglærte og gymna-
siale uddannelser. Personer under uddannelse er ikke inkluderet. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 

 
 
Personer, der udvandrer, har en højere løn end gennemsnit-
tet, jf. figur III.18a. Det er til dels en konsekvens af, at 
højtuddannede har højere løn – og højtuddannede har en 
højere udvandringstilbøjelighed. Inden for alle uddannel-
sesgrupper gælder det dog, at udvandrere har en gennem-
snitlig højere løn. Betragtes alle udvandringer med mere 
end et års varighed i perioden 1997-2005 for ikke-
studerende, er timelønnen i gennemsnit 15 pct. højere for 
udvandrede danskere end danskere, som ikke udvandrer.  
 
Udvandrede danskere har dog en mindre tilbøjelighed til at 
være i arbejdsstyrken for alle uddannelseskategorier, jf. 
figur III.18b. Dette kan skyldes, at en del udvandrede per-
soner er medfølgende ægtefæller eller f.eks. umiddelbart 
inden udvandring er uden for arbejdsstyrken som følge af 
barselsorlov eller andet. 
 

Udvandrede har 
højere timeløn før 
udvandring … 

… men lavere 
erhvervsfrekvens 
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Figur III.18a Timelønninger for udvan-
drede og ikke-udvandrede 
danskere, gns. 1997-2005 

 Figur III.18b Erhvervsfrekvenser for ud-
vandrede og ikke-udvand-
rede danskere, gns. 1997-
2005 
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Anm.: Figur III.18a. Timeløn til danskere, som ikke udvandrer, har indeks 100. For udvandrede
henviser timelønnen til året før udvandring. Kun personer, som indgår i lønstatistikken, er
medtaget (offentligt ansatte og privatansatte i virksomheder med mere end 10 medarbejdere).  
Figur III.18b. Erhvervsfrekvenser for alle personer mellem 17-64 år. Her indgår kun personer 
mellem 17-64 år, som har færdiggjort deres uddannelse mere end to år før udvandring. For
udvandrede er erhvervsfrekvensen opgjort året før udvandring. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 
 

 
 
En række faktorer har betydning for, hvorvidt en person 
vælger at udvandre. Uddannelse har betydning for størrelsen 
af den disponible indkomst, man kan forvente at opnå i 
udlandet, og en række faktorer har betydning for de person-
lige og monetære omkostninger, der er forbundet med 
udvandring. For eksempel kan det være mere besværligt at 
flytte til udlandet, hvis man bor i ejerbolig, som skal sælges 
eller lejes ud. Er man i parforhold og har børn, er der en 
række familiemæssige omkostninger, som skal tages i 
betragtning. Endvidere vil en persons erhverv – uafhængigt 
af uddannelseslængde – have indflydelse på muligheden for 
at få job i udlandet. Ved hjælp af statistiske metoder – 
varighedsanalyse og logistiske regressioner – er det muligt 
at analysere, hvilke faktorer som spiller en selvstændig 
rolle, når alle andre faktorer tages i betragtning. Velfærds-
kommissionen (2005) analyserede i 2004 de faktorer, som 
påvirker sandsynligheden for, at en person udvandrede i 
tidsrummet 1988 til 2002. Analysen viste, at højtuddannede 
har en højere sandsynlighed for at udvandre, når man tager 
højde for andre socioøkonomiske karakteristika, som ind-

Flere faktorer 
påvirker 
udvandrings-
tilbøjeligheden 
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komst, alder, civilstand, antal børn, erhvervserfaring og 
boligform (ejer/lejer). Dette bekræfter den deskriptive 
analyse i figur III.16. 
 
Velfærdskommissionens analyse viste også, at specielt 
enlige mænd med en lang videregående uddannelse og et 
vellønnet job har en markant højere udvandringstilbøjelig-
hed end personer med faglært arbejde. For eksempel har en 
nyuddannet ung ingeniør fem gange større sandsynlighed 
for at udvandre end en faglært arbejder med samme socio-
økonomiske karakteristika. Forskellen mellem de to udvan-
dringssandsynligheder mindskes med alderen, men forbliver 
markant. 
 
På trods af den stigende internationalisering fandt Vel-
færdskommissionen ikke, at udvandringstilbøjeligheden har 
ændret sig signifikant i den betragtede periode. Resultatet er 
umiddelbart i modstrid med figur III.16. Flere faktorer kan 
bidrage til at forklare dette. Velfærdskommissionens analy-
se kontrollerer for en række baggrundsfaktorer, som kan 
bestemme udviklingen i figur III.15, jf. Skipper (2005). Især 
kontrolleres for uddannelse, jf. diskussionen af sammensæt-
ningseffekter ovenfor. Tidsperioden strækker sig endvidere 
kun til 2002, og analysen bygger på unge kohorter. Ældre 
kohorter følges kun i et begrænset antal år, hvilket kan gøre 
det sværere at finde en trend over tid i analysen. 
 
For arbejdsstyrkens udvikling har det afgørende betydning, 
hvornår de udvandrede danskere vender hjem. Selvom 
størsteparten er tilbage i Danmark efter få år, er det interes-
sant at belyse, hvilke socioøkonomiske karakteristika der 
har betydning for længden af opholdet. Velfærdskommissi-
onens statistiske analyse af genindvandringssandsynligheder 
fandt, at de er forholdsvis ens på tværs af socioøkonomiske 
faktorer. Dog har mænd med en høj indkomst før udvan-
dring en lavere sandsynlighed for at vende tilbage. Stude-
rende vender oftere tilbage end øvrige grupper. Analysen 
viste endvidere, at sandsynligheden for at komme tilbage 
falder med antallet af år i udlandet. Dette hænger forment-
ligt sammen med, at omkostningerne ved genindvandring 
stiger med antallet af år i udlandet, af samme grund som 

Ingeniører har fem 
gange så stor 
udvandrings-
sandsynlighed som 
en faglært 

Velfærds-
kommissionen 
fandt ikke stigende 
udvandrings-
tilbøjelighed for 
unge 

Mænd med høj 
indkomst er mindre 
tilbøjelige til at 
vende tilbage 
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omkostninger ved udvandring er stigende, jo bedre etableret 
en person er med familie, fast ejendom mm. 
 
I det omfang udvandrede danskere vender hjem til Danmark 
med internationale erfaringer, kan der være samfundsøko-
nomiske gevinster ved udvandringen, såfremt de bedre 
kvalifikationer medfører højere produktivitet, løn og skatte-
betaling. Det Økonomiske Råd (2001) har tidligere identifi-
ceret en beskeden meraflønning – en såkaldt lønpræmie – til 
medarbejdere, som har været i udlandet. Velfærdskommis-
sionen foretog nye beregninger af lønpræmien for udlands-
ophold uden at finde et robust positivt resultat. Det må 
derfor antages, at den ekstra aflønning som følge af uden-
landsophold er meget beskeden. Følgelig er der næppe – 
eller kun en meget lille – ekstra samfundsøkonomisk ge-
vinst af udvandringen, efter at den pågældende person er 
kommet tilbage til Danmark. 
 
Afsluttende bemærkninger 
 
To faktorer er afgørende for effekten af udvandring af 
erhvervsaktive personer på de offentlige finanser – antallet 
af personer, som udvandrer, og varigheden af udlandsop-
holdet. Effekten forstærkes, hvis det er relativt veluddanne-
de og højtlønnede, som er mest tilbøjelige til at udvandre.  
 
Ovenstående har vist at: 

• Der har de seneste 20 år været en tendens til, at flere 
danskere udvandrer 

• Opholdstiden i udlandet har været stigende, således 
at stadig færre personer er vendt tilbage til Danmark 
efter 5 års ophold i udlandet 

• Personer med en lang videregående uddannelse er 
mere tilbøjelige til at udvandre, og det stigende ud-
dannelsesniveau er formentligt den afgørende årsag 
til stigningen i antallet af udvandrede personer 

 
Det er ikke forsøgt at belyse, i hvilket omfang velfærdssta-
tens finansiering påvirkes af disse faktorer, men fortsætter 
eller forstærkes tendenserne til flere og længere udlandsop-
hold, kan det på længere sigt have en større effekt på de 
offentlige finanser. 

Udvandring 
belønnes kun 
beskedent 

Flere udvandrere 
på længere ophold 
forværrer de 
offentlige finanser 
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III.5 Vandringers påvirkning af arbejdsstyrke 
og offentlige finanser 
 
Fra 2003 til 2005 er indvandringen af personer (fra ikke-
nordiske lande), der ikke har humanitært opholdsgrundlag, 
vokset fra 15.700 til 20.000 svarende til en stigning på 27 
pct. på 2 år.8 Det er en acceleration i antallet af indvandrere 
med ikke-humanitært opholdsgrundlag, som har fundet sted 
siden 1995, hvor niveauet var omkring 10.000 personer. Der 
er grund til at forvente, at denne udvikling er fortsat frem til 
2006. Den samlede indvandring er vokset med yderligere 
4.300 personer fra 2005 til 2006, men statistik på opholds-
grundlag er endnu ikke tilgængelig. 
 
Bidraget til arbejdsstyrken fra indvandring er betydeligt, 
selvom ikke alle personer, der kommer til Danmark med et 
ikke-humanitært opholdsgrundlag, bidrager til arbejdsstyrke 
og beskæftigelse. Blandt de, der kommer hertil med beskæf-
tigelse som opholdsgrundlag, er erhvervsfrekvensen i det 
første år 70 pct., og den er vokset til 80 pct. efter 5 års 
ophold. Dette svarer stort set til niveauet for danskere i den 
erhvervsaktive alder, jf. figur III.19. 
 
Da en betydelig del af dem, der kommer hertil på et ikke-
humanitært opholdsgrundlag, er studerende, bliver den 
gennemsnitlige erhvervsfrekvens for gruppen under ét 
reduceret til ca. 55 pct. i det første år efter indvandringen. 
For personer med ikke-humanitært opholdsgrundlag og 5 
års ophold i Danmark er erhvervsfrekvensen vokset til 70 
pct. Væksten i den gennemsnitlige erhvervsdeltagelse er 
således højere end for gruppen af personer, der kommer 
med beskæftigelse som opholdsgrundlag. Det hænger 
sammen med, at genudvandringssandsynligheden er betyde-
ligt højere for personer med uddannelse som opholdsgrund-
lag end for personer med beskæftigelse som grundlag. 
 
 
 

 
8) Indvandringen fra nordiske lande ligger forholdsvis konstant på et 

niveau omkring 4.000 personer pr. år. 
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Figur III.19 Erhvervsfrekvenser for danskere samt ind-
vandrere med forskellige opholdsgrundlag, 
som funktion af opholdslængde 
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Anm.: Opgørelsen er baseret på perioden 1997-2005. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Den forventede varighed af opholdet i Danmark afhænger 
generelt af typen af opholdsgrundlag. Personer, der kommer 
hertil med et humanitært opholdsgrundlag, dvs. enten som 
flygtninge eller familiesammenførte, har en lav genudvan-
dringssandsynlighed. Den forventede varighed af opholdet 
er med 36 år derfor høj. Personer fra mere udviklede lande, 
der kommer hertil med beskæftigelse som opholdsgrundlag, 
har en forventet varighed af opholdet på næsten 12 år, mens 
personer, der kommer hertil som studerende, har en høj 
udvandringssandsynlighed og derfor kun opnår en forventet 
varighed på lidt over 4 år.   
 
Udvandringstilbøjeligheden og tendensen til højere er-
hvervsdeltagelse i takt med varigheden af opholdet i Dan-
mark betyder tilsammen, at effekten på arbejdsstyrken af 
ikke-humanitær indvandring efter 1 år er ca. 40 pct. af 
indvandringen, mens effekten på arbejdsstyrken er faldet til 
30 pct. efter 3 år og yderligere til 25 pct. efter 4 år. Det 
betyder, at den ikke-humanitære indvandring fra ikke-
nordiske lande i årene 2003-05 har forøget arbejdsstyrken i 
2006 med ca. 15.000 personer i forhold til en situation uden 
denne indvandring. Der er således betydelige arbejdsstyrke-
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effekter – på kort sigt – af beskæftigelsesbetinget indvan-
dring.       
  
En del af den stærkt stigende indvandring af ikke-
humanitære årsager – og dermed den positive virkning på 
arbejdsstyrken – kan tilskrives udvidelsen af EU med de 
østeuropæiske lande, men konjunkturudviklingen og den 
høje efterspørgsel efter arbejdskraft i Danmark har uden 
tvivl også bidraget til den forøgede indvandring de senere 
år. 
 
I den periode, hvor væksten i den registrerede indvandring 
er steget, er der også sket en meget markant stigning i 
antallet af personer, der er registreret som beskæftigede i 
Danmark, men som ikke har bopæl i Danmark. Fra 1. januar 
2005 til 1. juni 2007 var denne stigning på 25.000 personer, 
hvilket svarer til mere end en fordobling af niveauet i januar 
2005. En del af denne stigning skyldes dog personer, der er 
udvandret fra Danmark til nabolandene, og som har bevaret 
beskæftigelsen i Danmark. Den gennemførte undersøgelse 
kan ikke afsløre omfanget af beskæftigelse for den enkelte 
registrering. Det må dog forventes, at en del registreringer 
repræsenterer deltidsbeskæftigelse eller supplerende be-
skæftigelse. 
 
Endelig er en del af den samlede arbejdskraftefterspørgsel i 
Danmark dækket ved en stigning i antallet af udstationerede 
i udenlandske virksomheder i Danmark. Det registreres 
ikke, hvor mange personer der er udstationerede, men 
antallet af udenlandske virksomheder (uden en dansk repræ-
sentant), som har udstationerede personer registreres. Dette 
antal er steget fra ca. 500 ultimo 2003 til ca. 4.000 medio 
2007.  
 
Samlet er der således kommet et meget betydeligt bidrag til 
det samlede effektive danske arbejdsudbud (inkl. udstatio-
nerede) fra udlandet i de seneste år. Denne udvikling bety-
der, at elasticiteten i det samlede arbejdsudbud har været 
væsentligt højere end elasticiteten i de enkelte danskeres 
individuelle arbejdsudbud. Udviklingen i tilgangen af 
udenlandsk arbejdskraft i takt med konjunkturen kan derfor 
i høj grad være med til at forklare, at de seneste års stigning 
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i efterspørgslen efter arbejdskraft har kunnet imødekommes 
uden, at stigningerne i lønningerne er kommet op på et 
endnu højere niveau. 
 
Der er grund til at forvente, at denne øgede fleksibilitet i det 
udenlandske udbud vil kunne fastholdes fremadrettet, hvis 
den del af indvandringspolitikken, der er rettet mod beskæf-
tigelse, tilrettelægges tilstrækkeligt fleksibelt. Den interna-
tionale fleksibilitet af arbejdsudbuddet indebærer, at pres på 
bestemte dele af arbejdsmarkedet som følge af manglende 
arbejdskraft af en given type lettere vil kunne imødegås i 
fremtidige perioder med højkonjunktur. Det vil betyde, at 
efterspørgselspressets effekt på lønudviklingen vil kunne 
blive reduceret. Det øgede indvandringspotentiale kan 
således føre til reduktioner i den strukturelle ledighed.      
 
Indvandring af arbejdskraft i bred forstand har således 
allerede i den aktuelle situation bidraget til at mindske den 
kortsigtede mangel på arbejdskraft og reduceret presset på 
lønningerne på det danske arbejdsmarked. I det følgende 
analyseres indvandringens betydning for den langsigtede 
arbejdsstyrkeudvikling og den finanspolitiske holdbarhed. 
Analysen gennemføres ved at betragte effekten af en antaget 
permanent stigning i indvandring af beskæftigelsesgrunde 
med 5.000 personer om året fra år 2007. Analysen foretages 
ved hjælp af DREAM’s befolkningsfremskrivningsmodel, 
og de langsigtede økonomiske konsekvenser er vurderet 
vha. DREAM-modellen, jf. også boks III.6.  
 
Resultaterne viser, at den højere årlige indvandring fører til 
en yderligere stigning i den samlede befolkning med 32.000 
personer frem til 2015, og at arbejdsstyrken frem til 2015 
øges med 16-23.000 personer. I 2040 er befolkningen 
104.000 personer højere, og arbejdsstyrken er vokset med 
mellem 54.000 og 65.000 personer som følge af den perma-
nente tilvækst i den årlige indvandring.  
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Boks III.6 Forudsætninger for DREAM-beregninger af virkninger af øget ind-
vandring 

 

I forhold til standardanalyser af øget indvandring på DREAM, jf. f.eks. Velfærds-
kommissionen (2005, 2006), er det søgt at tage højde for, at indvandrere, der 
kommer af beskæftigelsesgrunde, har en lavere udvandringstilbøjelighed end 
gennemsnittet af indvandrere fra mere udviklede lande. 
 
Det antages, at indvandringen sker jævnt over året, således at effekten er halv det 
første år. De ekstra indvandrere antages at have samme fertilitet og dødelighed 
som indvandrere fra mere udviklede lande generelt. Vedrørende arbejdsmarkeds-
tilknytning betragtes et interval, hvor det som det ene yderpunkt antages, at de 
ekstra indvandrere har en erhvervstilknytning svarende til det generelle niveau for 
indvandrere fra mere udviklede lande, mens de som det andet yderpunkt har en 
erhvervsdeltagelse på samme niveau som personer med dansk oprindelse.  
 
Lønnen for de beskæftigede ekstra indvandrere antages at inkludere en lønpræmie 
i forhold til den gennemsnitlige danske lønmodtager med samme alder og køn i 
situationen, hvor erhvervsdeltagelsen svarer til indvandrere fra mere udviklede 
lande, jf. Malchow-Møller mfl. (2007). I en situation, hvor erhvervsdeltagelsen er 
antaget at svare til danskeres, er også lønnen til de beskæftigede svarende til dan-
skeres.  
 
De ekstra indvandrere antages at være fuldt skattepligtige i Danmark, ligesom der 
ikke i beregningerne er medtaget eventuelle skattereduktioner som følge af f.eks. 
forskerskatteordningen. Endelig antages det, at de ekstra indvandreres træk på 
offentlige ydelser svarer til gennemsnittet af indvandrere fra mere udviklede lande 
(med samme alder og køn) i situationen, hvor erhvervsdeltagelsen svarer til denne 
gruppes, mens deres træk på offentlige ydelser svarer til danskeres i situationen, 
hvor erhvervsdeltagelse og løn svarer til denne gruppe.  
 
Mere indvandring antages ikke at påvirke den strukturelle ledighed i økonomien 
svarende til en antagelse om, at de ekstra indvandreres gennemsnitlige ledigheds-
risiko svarer til den generelle ledighedsprocent i økonomien. 
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Fra et arbejdsstyrkesynspunkt kan 2015-planens krav om en 
stigning i arbejdsstyrken på 20.000 personer således i store 
træk nås gennem en permanent forøgelse i den beskæftigel-
sesorienterede indvandring på 5.000 årligt. Ud fra en fi-
nanspolitisk holdbarhedsbetragtning, jf. kapitel II, har mer-
indvandringen imidlertid kun en meget begrænset effekt. 
Den finanspolitiske holdbarhed forbedres med mellem 0 og 
0,2 pct. af BNP afhængigt af antagelsen om erhvervstil-
knytningen for de ekstra indvandrere. Konklusionen er 
derfor, at indvandring af beskæftigelsesgrunde ikke umid-
delbart er en løsning på det finanspolitiske holdbarhedspro-
blem. Dette resultat kan sammenlignes med Velfærdkom-
missionen (2006), som heller ikke finder nogen effekt på 
den finanspolitiske holdbarhed af øget indvandring fra mere 
udviklede lande. 
  
Årsagen til, at der er et finanspolitisk holdbarhedsproblem i 
Danmark, er, at en gennemsnitlig person, der opholder sig i 
landet gennem hele livet, kan forvente at modtage lidt mere 
fra den offentlige sektor over livet, end vedkommende 
betaler i skatter og afgifter. For en gennemsnitlig indvandrer 
er der for det første en offentlig besparelse ved, at indvan-
dreren er opvokset uden for landets grænser og derfor ikke 
har modtaget de offentlige ydelser, som anvendes på børn 
og unge. Denne effekt trækker således i retning af, at ind-
vandring forbedrer holdbarheden. Det trækker i samme 
retning, at indvandrernes forøgede udvandringstilbøjelighed 
betyder, at der er en lavere andel af dem, som opholder sig i 
landet som ældre. Indvandrernes forventede træk på offent-
lige ydelser som ældre er derfor mindre end danskeres. 
Samlet fører disse effekter til, at en øget indvandring for-
bedrer den finanspolitiske holdbarhed. Det er denne kombi-
nation, der betyder, at øget indvandring fører til en lille 
forbedring af holdbarheden på 0,2 pct. af BNP, hvis indvan-
drernes øvrige karakteristika svarer til den gennemsnitlige 
danskers.  
 
Indvandrere, der kommer hertil med beskæftigelse som 
opholdsgrundlag, har dog sammen med deres familier i 
gennemsnit en lavere erhvervsdeltagelse end danskere. På 
trods af indvandrernes gennemsnitlige højere aflønning 
fører dette til et lavere nettobidrag til de offentlige finanser 
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end en gennemsnitlig danskers. Denne effekt er i beregnin-
gen af samme størrelse som de sparede udgifter til børn og 
ældre. Nettoeffekten på den finanspolitiske holdbarhed er 
derfor nul, når der tages udgangspunkt i den gennemsnitlige 
erhvervsdeltagelse for indvandrere fra mere udviklede 
lande. 
 
Der er dog en række indikationer for, at den faktiske effekt 
fra indvandring på den finanspolitiske holdbarhed kan være 
bedre, end forudsætningerne tillader det i de præsenterede 
DREAM-beregninger. Et vedvarende fald i strukturledighe-
den som følge af et mere fleksibelt arbejdsudbud gennem 
ind- og udvandring af udenlandsk arbejdskraft kan indebære 
en mere positiv ligevægtseffekt af indvandring på den 
finanspolitiske holdbarhed.  
 
Den større andel af beskæftigelsesorienteret indvandring de 
senere år kan indebære, at den gennemsnitlige erhvervsfre-
kvens blandt indvandrere bliver højere end blandt danskere. 
En mere målrettet hvervning af højtuddannet udenlandsk 
arbejdskraft i fremtiden kan desuden øge det gennemsnitlige 
uddannelsesniveau blandt indvandrere. Således ændrede 
forudsætninger for den fremtidige indvandring kan føre til 
en begrænset positiv effekt af beskæftigelsesindvandring på 
den finanspolitiske holdbarhed. 
 
Afsluttende bemærkninger 
 
Afsnittet giver anledning til følgende konklusioner: 
 

• Indvandring med beskæftigelse som opholdsgrund-
lag kan have gunstige virkninger på fleksibiliteten af 
arbejdsudbuddet over konjunkturerne. Det øgede 
indvandringspotentiale kan føre til lavere strukturel 
ledighed og kan dermed bidrage til større makro-
økonomisk stabilitet  

• Indvandring med beskæftigelse som opholdsgrund-
lag har endvidere betydelige effekter på den langsig-
tede udvikling i både arbejdsstyrkens og befolknin-
gens størrelse 

• Derimod har indvandring med beskæftigelse som 
opholdsgrundlag med de nuværende erhvervsfre-
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kvenser og aflønning ingen nævneværdige effekter 
på den langsigtede finansiering af de offentlige vel-
færdsordninger og dermed på den finanspolitiske 
holdbarhed. I det omfang den forøgede indvandring 
reducerer strukturledigheden og/eller indebærer en 
højere erhvervsdeltagelse og aflønning for indvan-
drere, kan indvandringen dog lede til en begrænset 
forbedring af den finanspolitiske holdbarhed  

• En målrettet indvandringspolitik, der sigter mod at 
øge uddannelsesniveauet, kan bidrage til at forøge 
både erhvervsdeltagelsen og det fremtidige gennem-
snitlige indkomstniveau blandt indvandrere 

 
 
III.6 Politikanbefalinger  
 
De seneste par år har der været stor efterspørgsel efter 
arbejdskraft i Danmark, og samtidig har der været en bety-
delig tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft. Tilstrømnin-
gen er både sket i form af indvandrere, grænsegængere og 
udstationerede i udenlandske virksomheder i Danmark. En 
del af væksten i den udenlandske arbejdskraft har været 
hjulpet på vej af engangseffekter. Udvidelsen af EU med de 
østeuropæiske lande har således gjort det meget lettere for 
østeuropæere i de nye EU-lande at arbejde i Danmark. 
Samtidig har den stigende integration i Øresundsområdet 
haft stor betydning for væksten i antallet af grænsegængere 
til Danmark. Lempeligere regler for indvandring af beskæf-
tigelsesgrunde har dog også bidraget.  
 
Det er hensigtsmæssigt, at reglerne for indvandring med 
beskæftigelse som formål er indrettet således, at de dels 
understøtter den generelle konjunkturregulerende politik og 
dels stimulerer en indvandring af højtuddannet arbejdskraft.  
 
De danske indvandringsregler vedrører dels indvandring af 
humanitære årsager, som flygtninge og familiesammenførte 
mv., dels indvandring af beskæftigelses- eller uddannelses-
grunde mv. Fokus i dette kapitel er på den sidste del af 
regelsættet, som er et centralt redskab til at sikre en til-
strækkelig fleksibilitet i arbejdsudbuddet i Danmark både i 
den aktuelle situation og i det lidt længere perspektiv. Der 
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kan på længere sigt komme øget konkurrence om en relativ 
knap arbejdskraftreserve i den region, hvor Danmark befin-
der sig, som følge af en faldende arbejdsstyrke i vores 
nabolande. 
 
Overgangsreglerne for de østeuropæiske EU-lande ophører 
fra 1. maj 2009, og EU/EØS-aftalen indebærer, at arbejds-
tagere fra disse lande frit kan vandre til Danmark for at søge 
beskæftigelse eller udføre et job. For indvandrere fra denne 
landegruppe vil der således ikke være formelle begrænsnin-
ger for at søge eller udføre arbejde i Danmark.  
 
I de senere år, hvor arbejdsmarkedet har været stramt, er der 
blevet gennemført lempelser af reglerne for beskæftigel-
sesmotiveret indvandring. Således betød velfærdsreformen 
en lempelse af jobkortordningen og indførelse af Green 
Card-ordningen, ligesom østaftalen er blevet mindre restrik-
tiv. Der er senere fremlagt flere forskellige forslag til mere 
liberale regler for indvandring til beskæftigelse.  
  
I en situation med øget konkurrence om den internationalt 
mobile arbejdskraft forekommer de nuværende regler for 
beskæftigelsesmotiveret indvandring meget komplicerede 
for udlændinge, der ikke på forhånd har et grundigt kend-
skab til danske forhold. Det anbefales, at der indføres en 
væsentlig forenkling og liberalisering af de nuværende 
regler. Det foreslås, at der fremover er to regler, der regule-
rer indvandringen af beskæftigelsesårsager: En generel 
jobkortordning og en forenklet Green Card-ordning.  
 
For jobkort foreslås følgende regel: Personer med et jobtil-
bud, der indebærer en samlet årsløn på minimum 250.000 
kr., kan opnå beskæftigelsesbetinget opholdstilladelse i op 
til to år (med mulighed for forlængelse), hvis jobbet inde-
bærer sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår og minimum 30 
timers ugentlig beskæftigelse. Hensigten med forslaget er at 
gøre det lettere for virksomhederne at rekruttere udenlandsk 
arbejdskraft til normale danske løn- og ansættelsesvilkår. 
Samtidig sikres – med et minimum af regler – mod en 
situation, hvor indvandringen øger arbejdsudbuddet af 
lavtlønnede i et omfang, der gør det vanskeligt for herboen-
de ufaglærte at fastholde såvel beskæftigelse som løn- og 
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arbejdsvilkår. Den generelle tendens til lavere efterspørgsel 
efter ufaglært arbejdskraft som følge af globaliseringen – 
herunder outsourcing og øget import af varer med højt 
indhold af ufaglært arbejdskraft – betyder i sig selv et 
nedadgående pres på gruppens relative lønninger, jf. f.eks. 
Det Økonomiske Råd (2004). Der er derfor behov for en 
minimumsindtægt på 250.000 kr. for job, der giver adgang 
til jobkort. 
 
I forhold til den nuværende jobkortordning foreslås varig-
heden af opholds- og arbejdstilladelsen begrænset til to år 
(med mulighed for forlængelse) for at signalere, at ophold 
til beskæftigelse efter denne regel er tænkt som et led i en 
konjunkturregulerende politik. Det kan endvidere overvejes 
at fastsætte en årlig kvote for det antal opholdstilladelser, 
der kan gives på dette grundlag. Størrelsen af den årlige 
kvote af opholdstilladelser kan fastlægges under hensynta-
gen til den forventede stramhed af arbejdsmarkedet i det 
kommende år. Så længe den faktiske ledighed er under den 
strukturelle, er der således behov for en stor kvote, mens det 
modsatte er tilfældet, hvis den strukturelle ledighed er 
lavere end den faktiske.        
 
Den overordnede tankegang med den foreslåede ordning er 
således, at den i videst muligt omfang skal kunne fungere 
som et konjunkturregulerende instrument, der gør det let at 
rekruttere arbejdskraft, når der er behov for det. Samtidig 
giver det mulighed for at begrænse indvandringen i situatio-
ner med forventet lavkonjunktur og udsigt til stigende 
ledighed. 
 
Hvis Danmark i fortsat stigende omfang skal kunne drage 
fordel af globaliseringen og den øgede internationale han-
del, er det vigtigt at sikre, at arbejdsstyrkens kvalifikationer 
vokser i mindst samme omfang som i de øvrige højtudvik-
lede lande. Dette kræver en fortsat investering i uddannelse 
for de kommende generationer, der træder ind på arbejds-
markedet, men også at det lykkes at tiltrække udenlandsk 
arbejdskraft med høje kvalifikationer. Tankegangen bag 
Green Card-ordningen er, at den skal stimulere en sådan 
indvandring. Imidlertid er reglerne i den nuværende danske 
Green Card-ordning komplicerede og restriktive. Der er 
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derfor behov for en forenkling, således at der sendes et 
simpelt og klart signal til en veluddannet, der overvejer at 
søge job i Danmark.   
      
Et forslag til en mere smidig regel for arbejdskraft med 
dokumenterede høje kvalifikationer er, at personer mellem 
18 og 59 år med en anerkendt bachelorgrad eller derover 
kan opnå opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. 
 
Indretningen af det danske velfærdssystem kan gøre det 
mindre attraktivt for udenlandske specialister at komme 
hertil i en kortere årrække. Det skyldes, at de kun i mindre 
grad forventer at gøre brug af de offentlige ydelser, men – i 
fravær af særregler – bidrager fuldt til finansieringen af 
disse gennem skattebetalingerne. Derfor er der i dag mulig-
hed for at tilbyde udlændinge, som er specialister, en lempe-
ligere beskatning i kraft af den såkaldte “forskerordning”. 
De nuværende regler indebærer, at udlændinge omfattet af 
ordningen beskattes med arbejdsmarkedsbidrag og en 
bruttoskat på 25 pct. i tre år, hvorefter de overgår til de 
almindelige skatteregler. Det foreslås, at den nuværende 
lave bruttoskattesats på 25 pct. fastholdes i de første tre år. 
Efter de tre år gives mulighed for forlængelse i yderligere to 
år med en bruttoskattesats på 33 pct. Det betyder, at der 
fortsat er et stærkt incitament til at komme hertil, og en 
gradvis tilpasning til det almindelige skatteniveau for per-
soner, der bliver her i lang tid. 
  
Unge under uddannelse er mere mobile end færdiguddanne-
de, der eventuelt også har etableret sig i hjemlandet med 
familie. Der er en betydelig indvandring til Danmark af 
personer med uddannelse som opholdsgrundlag. Det er 
imidlertid karakteristisk, at disse personer genudvandrer 
efter meget kort tid, og kun et mindretal bliver i Danmark 
og anvender deres erhvervede uddannelse. En måde at 
tiltrække velkvalificeret arbejdskraft på kunne være at gøre 
det mere økonomisk fordelagtigt for udenlandske studeren-
de at arbejde i Danmark efter afslutningen af studierne. 
Studerende fra lande uden for EU og Norden skal betale et 
gebyr for at studere i Danmark. Der kunne indføres et 
nedslag i skatten for de, der selv har betalt deres uddannelse 
(uanset om den er opnået i Danmark eller i udlandet), hvil-

Ny og enkel Green 
Card-ordning 

Forskerordningen: 
lempelig 
beskatning 

Skattenedslag for 
uddannelse 
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ket vil forbedre de højt uddannedes incitament til at arbejde 
i Danmark. 
 
Forslaget kan udvides med en tilsvarende ordning for dan-
ske studerende på kandidatdelen, således som det tidligere 
har været foreslået af såvel Det Økonomiske Råds formand-
skab som Velfærdskommissionen. Forslaget indebærer, at 
danske studerende betaler et undervisningsgebyr på kandi-
datdelen. Undervisningsgebyret finansieres af et statsgaran-
teret lån, som tilbagebetales efter endt uddannelse. Alle 
færdiguddannede på kandidatniveau får et nedslag i skatten, 
der modsvarer renter og afdrag på undervisningsgebyret. 
For personer, der bliver i Danmark og får beskæftigelse 
efter uddannelse i Danmark, er forslaget således helt neu-
tralt. For personer, som udvandrer – og dermed ikke bidra-
ger til skattefinansieringen af velfærdsydelserne – betyder 
forslaget, at vedkommende selv finansierer uddannelsesge-
byret på kandidatdelen. Da skattenedslaget gives til alle 
(dvs. også personer der kommer hertil med medbragt kandi-
datuddannelse fra udlandet), virker det for veluddannede 
indvandrere som en skattereduktion. Ved at inkludere 
danske studerende bidrager forslaget til at gøre finansierin-
gen af velfærdssystemet mindre følsom over for udvan-
dring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Undervisnings-
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Bilag III.1 Landegrupper 
 

Landegrupper Lande 
Danmark Danmark 
Norden Island, Norge, Sverige, Finland 
Gamle EU-lande Østrig, Belgien, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, 

Italien, Luxembourg, Holland, Portugal, Spanien, Storbritan-
nien, Cypern, Malta,9 Schweiz10 

Nye EU-lande Bulgarien, Tjekkiet, Estland, Ungarn, Letland, Litauen, Polen, 
Rumænien, Slovakiet, Slovenien 

Andre industrialise-
rede lande 

USA, Canada, Australien, New Zealand, Japan 

Østeuropa uden for 
EU 

Eksjugoslavien (ekskl. Slovenien), Albanien, Moldova, Rus-
land, Ukraine, Hviderusland 

Mindre udviklede 
lande 

Latinamerika, Asien, Tyrkiet, Afrikanske lande, Libanon, 
Israel, Syrien, Irak, Iran, Jordan, Saudi-Arabien, Kuwait, 
Forenede Arabiske Emirater, Bahrain, Qatar, Oman, Yemen, 
Egypten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) Malta og Cypern fik EU/EØS-rettighederne til arbejdskraftens fri bevægelighed ved tiltrædelse 

i 2004. 

10) Schweiz er omfattet af den danske EU/EØS-bekendtgørelse og har dermed adgang til EU/EØS-
opholdsbeviser. 
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Bilag III.2 En statistisk model for opholdslængde 
 
Fordelingen af opholdslængden T kan beskrives som ( )xtTPxtF |)|( ≤= , dvs. 
sandsynligheden for, at opholdslængden er kortere end t, givet de individuelle egen-
skaber af personen/vandringen x. Bidraget fra en afsluttet vandring til likelihood-
funktionen er sandsynligheden for, at opholdet afsluttes med en udvandring på 
tidspunkt t, dvs. tæthedsfunktion )|( xtf  givet de individuelle egenskaber x .  
 
Udvandringssandsynligheden i et lille tidsinterval [t,t+h], givet en persons karakteri-
stika, x, kan skrives som hazard’en )|( xtλ  (den øjeblikkelige udvandringsrate) 
ganget med intervallængden h. Hazard’en λ , fordelingsfunktionen F og tætheds-
funktionen f er forskellige måder at udtrykke udvandringssandsynlighederne på, og 
de er entydigt bestemte af hinanden. 
 
På linie med hovedparten af empiriske varighedsanalyser i den økonomiske forsk-
ning anvendes her en proportional hazard-model, som anvender udvandringssand-
synligheder af formen ( ) ( ) )(| 0 xgtxt λλ =  med en fælles komponent for alle 
observationer, den såkaldte baseline hazard ( )t0λ , og en individuel komponent 

)(xg , der er betinget på individuelle egenskaber. Koefficienterne skal således 
fortolkes som stigning/fald i udvandringshazarden. 
 
I varighedsanalysen skal der tages hensyn til, at ca. halvdelen af alle varigheder er 
censorerede, dvs. de indvandrede var ikke udvandret inden 1. januar 2007. Dette kan 
beskrives med sandsynligheden for, at den ægte varighed *t  af opholdet – varig-
heden, hvis vi ikke havde afsluttet observationsperioden – er længere end censore-
ringstidspunktet c , dvs. ( ) )|(1|* xcFxctP −=≥ .  
 
Den samlede likelihood-funktion fra en vandring i kan nu skrives som 
 

[ ] [ ] ii dd xtFxtfL −−= 1)|(1)|(  ,  
 
hvor d er en indikator for, at opholdet afsluttes med en udvandring. Det første led 
indgår for afsluttede vandringer, mens det andet led indgår for indvandrere, der 
stadig befinder sig i Danmark. 
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KAPITEL IV  
 
INTEGRATION AF INDVANDRERE 
OG EFTERKOMMERE 
 
IV.1 Indledning 
 
En stor del af de indvandrere, der kommer til Danmark, 
bliver boende i en længere periode af deres liv og stifter 
familie. Det er derfor vigtigt, at både indvandrerne og deres 
efterkommere bliver integreret i det danske samfund. Inte-
grationen skal sikre, at indvandrere og efterkommere kan 
deltage i samfundslivet og bidrage til udviklingen af det 
danske samfund. Samtidig skal integrationen sikre, at ind-
vandrere og efterkommere opnår en levestandard, som er 
sammenlignelig med danskeres. 
 
Arbejdsmarkedstilknytningen er helt central i forhold til 
indvandrere og efterkommeres integration i det danske 
samfund. Erhvervsfrekvensen for indvandrere og efter-
kommere er imidlertid lavere end for danskere for stort set 
alle aldersgrupper, jf. figur IV.1.1 Især indvandrere fra ikke-
vestlige lande har en lav erhvervsfrekvens. Denne gruppe 
har således en erhvervsfrekvens, der er ca. 30 pct.point 
lavere end danskeres erhvervsfrekvens i alle aldersgrupper.  
 
Indvandrere og efterkommere udgør knap 9 pct. af befolk-
ningen ifølge den statistiske definition, der er anvendt, jf. 
boks IV.1. Aldersfordelingen for indvandrere og efterkom-
mere adskiller sig mærkbart fra aldersfordelingen for etni-
ske danskere, jf. tabel IV.1. Indvandrere og efterkommere 
fra de vestlige lande er især koncentreret i den arbejdsdygti-
ge aldersgruppe mellem 30-64 år, mens der er færre i al-
dersgruppen  under 20 år og over 65 år. Blandt  indvandrere  
 
 
Kapitlet er færdigredigeret den 12. november 2007. 

 
1) Vestlige indvandrere i aldersgruppen 60-64 år har som den eneste 

gruppe en højere erhvervsfrekvens end etniske danskere i samme 
aldersgruppe, bl.a. fordi kun et mindretal er berettiget til efterløn. 

Integrationen af 
indvandrere på 
arbejdsmarkedet 

Indvandreres 
erhvervsfrekvens 
er betydeligt lavere 

Relativt mange 
unge fra ikke-
vestlige lande 
 

Dansk Økonomi efterår 2007 
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og efterkommere fra de ikke-vestlige lande er der derimod 
relativt mange børn og unge, hvilket i særlig grad gælder for 
gruppen fra Mellemøsten og Afrika. Børn mellem 0-15 år 
udgør ca. 28 pct., hvor den for etniske danskere udgør knap 
20 pct. Den landegruppering, der er anvendt i en del af 
analyserne, indeholder en underopdeling af de ikke-vestlige 
lande, som det fremgår af boks IV.1. 
 
 
Figur IV.1 Erhvervsfrekvenser fordelt på oprindelse, 

2006 
  

60-64 år55-59 år50-54 år45-49 år40-44 år35-39 år30-34 år

100
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Danskere Ikke-vestlige indvandrere
Vestlige efterkommere Vestlige indvandrere
Ikke-vestlige efterkommere

 
Anm.: Erhvervsfrekvenser for ikke-vestlige efterkommere over 45 år 

indgår ikke i figuren, da de omfatter relativt få personer. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
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Tabel IV.1 Indvandrere og efterkommere fordelt på landegrupper, 1. januar 2007 
 

 0-5 år 6-15 år 16-19 år 20-29 år 30-64 år ≥ 65 år  I alt 
 ------------------------------  Pct.  ------------------------------ --  Antal  -- 
Vestlige lande 3,2 4,8 2,7 19,7 54,5 15,2 150.061 
Ikke vestlige 
lande 10,0 18,3 6,8 17,4 43,4 4,0 327.337 
Heraf:        

Østeuropa, 
ekskl. EU 

7,3 
 

14,5 
 

6,2 
 

19,5 
 

46,2 
 

6,4 
 

55.841 
 

Asien og Latin-
amerika 7,8 15,0 6,1 19,6 47,1 4,4 109.368 
Tyrkiet 8,8 20,7 8,2 18,2 40,8 3,3 56.067 
Mellemøsten og 
Afrika  

14,3 
 

22,6 
 

7,1 
 

13,7 
 

39,8 
 

2,5 
 

104.719 
 

I alt, indvandrere 
og efterkommere 7,8 14,1 5,5 18,2 46,9 7,5 477.398 
Danskere 7,2 12,7 4,7 9,6 49,5 16,3 4.910.827 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 

 
 
Der er to forhold, der kan bidrage til at integrere indvandre-
re og deres efterkommere på arbejdsmarkedet. Det ene er, at 
unge indvandrere og efterkommere sikres en erhvervskom-
petencegivende uddannelse. Det andet er, at nytilkomne 
indvandrere hurtigt finder et job. 
 
Det største privatøkonomiske og samfundsøkonomiske 
afkast af uddannelse fås, hvis den gives til børn og unge. De 
mange børn og unge blandt indvandrere og efterkommere 
gør det vigtigt, at de får gode faglige kvalifikationer i 
grundskolen, der sætter dem i stand til at gennemføre en 
erhvervskompetencegivende uddannelse. I afsnit IV.2 ses 
derfor nærmere på, hvordan indvandrere og efterkommere 
klarer sig i grundskolen og i ungdomsuddannelserne samt 
på de videregående uddannelser.  
 
 
 

Uddannelse og 
hurtigt i job er 
vigtigt 

Uddannelse til unge 
er vigtigt 
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Boks IV.1 Statistisk definition af indvandrere og efterkommere i forhold til 
etniske danskere samt gruppering af indvandrere i landegrupper 

 

Opdelingen i dansk oprindelse, indvandrer og efterkommer anvendes i dette kapi-
tel som en statistisk definition, som sikrer, at alle personer kan placeres i en og 
kun en kategori. 
 
En person er af dansk oprindelse, hvis: 
 

• Mindst en af forældrene er både dansk statsborger og født i Danmark 
 
En person, der ikke er af dansk oprindelse, kategoriseres som: 
 

• Indvandrer, hvis personen er født i udlandet 
• Efterkommer, hvis personen er født i Danmark 

 
 

Tabel A Gruppering af indvandrere og efterkommere 
 

Grupper Lande 
Vestlige lande Island, Norge, Sverige, Finland, 

Østrig, Belgien, Frankrig, Tyskland, 
Grækenland, Irland, Italien, Luxem-
burg, Holland, Portugal, Spanien, 
Storbritannien, Cypern, Malta, 
Schweiz, Bulgarien, Tjekkiet, Est-
land, Ungarn, Letland, Litauen, 
Polen, Rumænien, Slovakiet, Slove-
nien, USA, Canada, Australien, New 
Zealand, Japan 

Ikke-vestlige lande:  
Østeuropa uden for EU Eksjugoslavien (ekskl. Slovenien), 

Albanien, Moldova, Rusland, Ukrai-
ne, Hviderusland 

Asien og Latinamerika Asien (inkl. Iran) og Latinamerika  
Tyrkiet Tyrkiet 
Mellemøsten og Afrika Libanon, Israel, Syrien, Irak, Jordan, 

Saudi-Arabien, Kuwait, Forenede 
Arabiske Emirater, Bahrain, Qatar, 
Oman, Yemen, Afrika 
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Erhvervsfrekvensen blandt indvandrere og efterkommere 
fra ikke-vestlige lande er markant lavere end blandt etniske 
danskere. Mange indvandrere blandt denne gruppe er kom-
met til Danmark som familiesammenførte med begrænsede 
kvalifikationer. Det er svært for denne gruppe at finde 
beskæftigelse. I afsnit IV.3 ses derfor nærmere på, hvor 
længe der går, før familiesammenførte indvandrere får deres 
første job, og hvilke brancher de ansættes i. 
 
I afsnit IV.4 afsluttes med anbefalinger til, hvordan integra-
tionen af indvandrere og efterkommere kan forbedres.  
 
 
IV.2 Uddannelse og kvalifikationer for indvan-
drere og efterkommere i Danmark 
 
Uddannelse er en meget væsentlig vej til integration for 
unge, og en række undersøgelser viser, at uddannelse er 
central for integrationen på arbejdsmarkedet, jf. Tænketan-
ken (2004). Det er derfor vigtigt, at indvandrere og efter-
kommere klarer sig godt i det danske uddannelsessystem, 
og at de får en erhvervskompetencegivende uddannelse.  
 
I dette afsnit ses nærmere på indvandreres og efterkomme-
res uddannelsesniveau, og der gives en vurdering af den 
fremtidige udvikling i uddannelsesniveauet for denne grup-
pe sammenlignet med danskeres uddannelsesniveau. Det 
undersøges også, hvordan indvandrere og efterkommere 
klarer sig i grundskolen, og hvilken betydning resultaterne 
fra grundskolen har for, hvordan de klarer sig i ungdoms-
uddannelserne og på de videregående uddannelser. 
 
Efterkommere i aldersgruppen 30-34 år har et lavere uddan-
nelsesniveau end danskere, jf. tabel IV.2. Der er således 31 
pct. af efterkommere, hvis højeste uddannelse er grund-
skolen, mens den tilsvarende andel er 18 pct. for danskere. 
Desuden er der 6 pct.point flere efterkommere, der har en 
gymnasial uddannelse som højeste uddannelse i forhold til 
danskere. Blandt danskere er der 73 pct., der har en er-
hvervskompetencegivende uddannelse i form af enten en 

Svært for familie-
sammenførte og 
flygtninge at finde 
job 
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gøres? 
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erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse, 
hvilket kun gælder for 49 pct. af efterkommerne.  
 
Indvandrernes uddannelsesniveau er også lavere end dan-
skernes. Der er således kun ca. 35 pct., der har en erhvervs-
kompetencegivende uddannelse. Oplysningerne om indvan-
drernes uddannelsesniveau er dog mere usikre, fordi de bl.a. 
bygger på en spørgeskemaundersøgelse med en svarprocent 
på 50, og fordi der er usikkerhed i forbindelse med oversæt-
telse af udenlandske uddannelser til danske klassifikationer.  
 
Der er ca. 40 pct. af både vestlige og ikke-vestlige indvan-
drere i aldersgruppen 25-64 år, der har en medbragt uddan-
nelse som højeste fuldførte uddannelse, jf. Integrations-
ministeriets indvandrerdatabase. Indvandrere fra ikke-
vestlige lande har især medbragt forholdsvis korte uddan-
nelser, mens indvandrere fra vestlige lande har medbragt 
uddannelser, der er fordelt mere jævnt på alle uddannelses-
niveauer.  
 
 

Tabel IV.2 Højeste fuldførte uddannelse for danskere, indvandrere og efterkom-
mere i alderen 30-34 år pr. 1. januar 2006 

 

 Danskere Efterkommere Indvandrere  
  ------------------  Pct.  ------------------ 
Grundskolen 18 31 25 
Gymnasial uddannelse 7 13 10 
Erhvervsuddannelse 39 23 19 
Videregående uddannelse 34 26 16 
Uoplyst 1 7 28 

 

Anm.: Oplysninger om indvandreres uddannelse er behæftet med større usikkerhed end oplysningerne
om danskere og efterkommere, da de delvis bygger på spørgeskemaoplysninger om medbragt 
uddannelse. Usikkerheden skyldes bl.a., at svarprocenten kun er ca. 50 pct., og at det er vanske-
ligt at omsætte udenlandske uddannelser til danske klassifikationer. 

Kilde: Danmark Statistik, Statistikbanken. 
 

 
 
 
 
 

Oplysninger om 
indvandrernes 
uddannelse er 
usikre 

Omkring 40 pct. 
har uddannelse fra 
hjemlandet 



 

 235

Uddannelse i Danmark 
 
Regeringens mål er, at mindst 85 pct. af alle unge skal 
gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010 og mindst 95 
pct. i 2015, jf. Regeringen (2007). Samtidig skal mindst 50 
pct. af en ungdomsårgang gennemføre en videregående 
uddannelse i 2015. 
 
Efter afslutningen af grundskolen kan unge vælge at starte 
på en ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelser er opdelt i 
de gymnasiale uddannelser, der er studieforberedende, og 
erhvervsuddannelserne, der er erhvervskompetencegivende. 
De gymnasiale uddannelser omfatter det almene gymnasium 
og de erhvervsgymnasiale uddannelser. Det almene gymna-
sium omfatter almen studentereksamen (stx) og højere 
forberedelseseksamen (hf). De erhvervsgymnasiale uddan-
nelser omfatter det tekniske gymnasium (htx) og handels-
gymnasiet (hhx). Alle typer af gymnasiale eksaminer er 
adgangsgivende til de videregående uddannelser, der omfat-
ter korte, mellemlange og lange videregående uddannelser.2 
Erhvervsuddannelserne omfatter de erhvervsfaglige uddan-
nelser samt social- og sundhedsuddannelserne. 
 
Et billede af, hvilket uddannelsesniveau den nuværende 
generation opnår, kan illustreres ved at beregne andelen af 
16 til 39-årige, som afslutter en uddannelse i 2005. Hvis 
generationerne i fremtiden opfører sig ligesom de, der 
afslutter en uddannelse i 2005, vil andelene illustrere, 
hvordan uddannelsesniveauet vil se ud i fremtiden.  
 
Der er 18 pct. af de danske mænd og 15 pct. af de danske 
kvinder, som ikke afslutter en ungdomsuddannelse, jf. figur 
IV.2. Samlet set er der således en højere andel uden en 
ungdomsuddannelse end regeringens målsætning for 2010 
og 2015. Andelen af indvandrere og efterkommere, som 
ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, er dog langt 
større. Værst ser det ud for mænd fra Tyrkiet, Afrika og 
Mellemøsten, Asien og Latinamerika samt kvinder fra 

 
2) Der kan dog til den enkelte videregående uddannelse stilles krav 

om suppleringskurser før påbegyndelsen afhængigt af ansøgerens 
adgangsgivende eksamen. 

Regeringens mål 

Opbygningen af 
uddannelses-
systemet 

Et øjebliksbillede af  
uddannelses-
niveauet 

Mange indvandrere 
og efterkommere 
får kun en 
grundskole-
uddannelse 
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Afrika og Mellemøsten. Her er der over 50 pct., som ikke 
gennemfører en ungdomsuddannelse. 
 
 
Figur IV.2 Andelen af unge uden uddannelse, 2005 
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Anm.: Andelene beregnes ved at summere over overgangsfrekvenserne 

for den specifikke uddannelse for hvert alderstrin mellem 16 og
39 år i det givne kalenderår. Overgangsfrekvensen for et givet 
alderstrin beregnes ved at opgøre procentandelen, som gennemfø-
rer den pågældende uddannelse for det givne alderstrin. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
 

 
Andelen af indvandrere og efterkommere, der gennemfører 
en gymnasial uddannelse, varierer betydeligt mellem oprin-
delsesland og køn, jf. figur IV.3. En større andel kvinder 
tager en gymnasial uddannelse i forhold til mændene, 
hvilket gælder for alle oprindelseslande. Indvandrere og 
efterkommere af begge køn har i langt mindre udstrækning 
en gymnasial uddannelse end danskere af samme køn. En 
gymnasial uddannelse giver mulighed for at påbegynde en 
videregående uddannelse, men nogle studenter vælger i 
stedet at påbegynde en erhvervsuddannelse. 
 
 
 

 
Flere kvinder end 
mænd gennemfører 
en gymnasial 
uddannelse 
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Figur IV.3 Andelen af unge der gennemfører en gymna-
sial uddannelse, 2005 
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Anm.: Andelene beregnes ved at summere over overgangsfrekvenserne 
for den specifikke uddannelse for hvert alderstrin mellem 16 og 
39 år i det givne kalenderår. Overgangsfrekvensen for et givet 
alderstrin beregnes ved at opgøre procentandelen, som gennemfø-
rer den pågældende uddannelse for det givne alderstrin. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Kvinder med oprindelse i Tyrkiet samt mænd og kvinder 
med oprindelse i Østeuropa uden for EU er de grupper 
blandt efterkommere og indvandrere, der i størst grad gen-
nemfører en erhvervsuddannelse, jf. figur IV.4. Der er dog 
en lavere andel af de nævnte grupper, som gennemfører en 
erhvervsuddannelse sammenlignet med danskere. 
 

Flest danske mænd 
på erhvervs-
uddannelserne 
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Figur IV.4 Andelen af unge der gennemfører en er-
hvervsuddannelse, 2005 
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Anm.: Andelene beregnes ved at summere over overgangsfrekvenserne 
for den specifikke uddannelse for hvert alderstrin mellem 16 og 
39 år i det givne kalenderår. Overgangsfrekvensen for et givet 
alderstrin beregnes ved at opgøre procentandelen, som gennemfø-
rer den pågældende uddannelse for det givne alderstrin. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Kvinder med dansk oprindelse har en langt højere frekvens 
for gennemførelse af videregående uddannelser end kvinder 
med oprindelse i andre lande, jf. figur IV.5. 60 pct. af de 
danske kvinder får en videregående uddannelse. Den mest 
markante forskel er i forhold til kvinder fra Mellemøsten og 
Afrika, hvor kun ca. 10 pct. gennemfører en videregående 
uddannelse. Kønsforskellene mellem mænd og kvinder er 
mindre for personer fra Asien og Latinamerika samt Østeu-
ropa uden for EU, end for de øvrige grupper. Endnu en gang 
ligger uddannelsesfrekvensen for mænd med tyrkisk, mel-
lemøstlig og afrikansk oprindelse meget lavt. 
 
Indvandrere og efterkommere ligger væsentligt under 
regeringens mål om, at 50 pct. af en ungdomsårgang skal 
gennemføre en videregående uddannelse. Det samme er 
tilfældet for de danske mænd. 
 

Flest danske 
kvinder på de 
videregående 
uddannelser 

Kun danske 
kvinder opfylder 
regerings-
målsætning 
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Figur IV.5 Andelen, der gennemfører en videregående 
uddannelse, 2005 
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Anm.: Andelene beregnes ved at summere over overgangsfrekvenserne 
for den specifikke uddannelse for hvert alderstrin mellem 16 og 
39 år i det givne kalenderår. Overgangsfrekvensen for et givet 
alderstrin beregnes ved at opgøre procentandelen, som gennemfø-
rer den pågældende uddannelse for det givne alderstrin. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Uddannelsesfrekvenserne er opgjort i 2005, så de afspejler 
befolkningens sammensætning det pågældende år, samt 
hvorledes uddannelsessystemet har været indrettet for de 
pågældende personer. Uddannelsesfrekvenserne for de 
gymnasiale uddannelser er imidlertid steget betydeligt fra 
2001 til 2005 for kvinder og mænd fra Tyrkiet og for kvin-
der fra Afrika, Mellemøsten, Asien og Latinamerika, jf. 
figur IV.6. For danskere er stigningen fra 2001 til 2005 
derimod beskeden. Den stigende andel, der tager en gymna-
sial uddannelse, betyder, at der fremover formentlig vil 
være flere, som tager en videregående uddannelse end vist i 
figur IV.5, da der vil være flere personer, der opfylder 
uddannelseskravene for at starte på en videregående uddan-
nelse. 
 
 
 
 

Tegn på stigende 
uddannelses-
frekvenser for de 
gymnasiale 
uddannelser 
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Figur IV.6 Ændring fra 2001 til 2005 i andelen, der 
gennemfører en gymnasial uddannelse 
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Anm.: Andelene beregnes ved at summere over overgangsfrekvenserne 
for den specifikke uddannelse for hvert alderstrin mellem 16 og 
24 år i det givne kalenderår. Overgangsfrekvensen for et givet 
alderstrin beregnes ved at opgøre procentandelen, som gennemfø-
rer den pågældende uddannelse for det givne alderstrin. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Den højere uddannelsesfrekvens i 2005 i forhold til 2001 
skyldes bl.a., at der er flere efterkommere i forhold til 
indvandrere i den givne aldersgruppe i 2005 end i 2001, og 
flere efterkommere end indvandrere tager en gymnasial 
uddannelse. For både mænd og kvinder er der 16 pct.point 
flere efterkommere end indvandrere fra Tyrkiet, der tager en 
gymnasial uddannelse i 2005, jf. figur IV.7. For Asien og 
Latinamerika er der 26 pct.point flere mandlige efterkom-
mere end indvandrere, der tager en gymnasial uddannelse, 
mens forskellen for kvinder fra denne landegruppe er hele 
37 pct.point. Andelen af efterkommere fra Asien og Latin-
amerika, der tager en gymnasial uddannelse, er højere for 
både mænd og kvinder end det tilsvarende tal for danskere. 
 
 

Flere 
efterkommere end 
indvandrere tager 
en gymnasial 
uddannelse 
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Figur IV.7 Andelen af asiater og tyrkere med en gymna-
sial uddannelse fordelt på efterkommere og 
indvandrere, 2005 
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Anm.: Andelene beregnes ved at summere over overgangsfrekvenserne 

for den specifikke uddannelse for hvert alderstrin mellem 16 og 
24 år i det givne kalenderår. Overgangsfrekvensen for et givet 
alderstrin beregnes ved at opgøre procentandelen, som gennemfø-
rer den pågældende uddannelse for det givne alderstrin. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Regeringens mål om, at mindst 95 pct. af alle unge skal 
gennemføre en ungdomsuddannelse og mindst 50 pct. skal 
gennemføre en videregående uddannelse i 2015, er ikke 
opfyldt endnu. Der er dog en stigende andel, der gennemfø-
rer en ungdomsuddannelse. Det gælder især for kvinder. 
Andelen, som gennemfører en gymnasial uddannelse, er 
dog stadig meget lav for indvandrere, især for mænd. 
 
Grundskolen 
 
Grundskolen er det første trin i uddannelsessystemet, så 
kvalifikationerne herfra har stor betydning for det videre 
uddannelsesforløb. Det er derfor interessant at analysere, 
hvad elevernes faglige udbytte er af undervisningen i grund-
skolen ved undervisningspligtens ophør, og hvilke faktorer 
der har betydning herfor. Elevernes faglige udbytte af 
undervisningen kan bl.a. måles ved de opnåede karakterer 
ved folkeskolens afgangsprøve.  

Det går fremad, 
men der er stadig 
langt til målet 

Fagligt udbytte af 
grundskolen 
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Ved afgangen fra grundskolen gives både standpunktskarak-
terer og prøvekarakter. Prøvekarakterer gives ved folkesko-
lens afgangsprøve, og det er i den betragtede periode ikke 
obligatorisk at afslutte med afgangsprøven.3 Nogle elever 
valgte ikke at afslutte med en afgangsprøve, jf. tabel IV.3. 
Dette var i højere grad tilfældet for indvandrere og til dels 
også for efterkommere end for danskere. Knap 10 pct. af 
indvandrerne gik ikke til eksamen i skriftlig matematik og 
dansk. For danskere og efterkommere var tallet hhv. 3 pct. 
og 5 pct. Elever, som ikke gik til afgangsprøven, havde ofte 
meget lave standpunktskarakterer i det pågældende fag, og 
for indvandrere og efterkommere var standpunkts-
karaktererne ofte under 6. I det følgende indgår kun prøve-
karakterer for de elever, som gik til afgangsprøven, da 
prøvekaraktererne antages at være givet ud fra ensartede 
vurderinger, fordi der er ekstern censur. 4  
 

 
3) Det er blevet obligatorisk at tage afgangsprøven fra 2007. 

4) Det medfører, at resultaterne kan have en tendens til at blive for 
positive for indvandrere, fordi der blandt indvandrere er flere med 
forventet dårlige prøvekarakterer, der ikke indgår i analysen. 

Mange indvandrere 
med lave 
karakterer går ikke 
til afgangsprøven 
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Tabel IV.3 Andel, som ikke går op til afgangsprøven i grundskolen, samt gennem-
snittet af standpunktskarakterer for de, som ikke går op, 2002-2006 

 

 Danskere Efterkommere Indvandrere 
 ---------------------  Pct.  --------------------- 
Skriftlig dansk  2 4 9 
Skriftlig matematik  3 5 8 
 -----------------  Gennemsnit  ----------------- 
Skriftlig dansk 6,7 5,9 5,5 
Skriftlig matematik 6,2 5,4 5,4 

 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
En sammenligning af karakterer for danskere, efterkommere 
og indvandrere viser, at der er stor forskel på deres karak-
tergennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve, jf. tabel IV.4. 
Gennemsnittet for danskere er væsentligt højere end gen-
nemsnittet for efterkommere og indvandrere. Efterkommere 
og indvandrere har omtrent samme gennemsnit, dog lidt 
lavere for efterkommere end indvandrere. Denne forskel er 
dog påvirket af landesammensætningen af efterkommere og 
indvandrere. Det er først og fremmest indvandrere og efter-
kommere fra Tyrkiet, Afrika og Mellemøsten, som får lave 
karaktergennemsnit. Kvinder har højere gennemsnit end 
mænd, uanset hvilken gruppe af oprindelseslande der be-
tragtes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvinder klarer sig 
bedre end mænd 
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Tabel IV.4 Gennemsnit af prøvekarakterer ved folkesko-
lens afgangsprøve fordelt på oprindelse, 
2002-2006 

 

 Kvinder Mænd 
 ---  Gennemsnit  --- 
Danskere 8,2 7,8 
Indvandrere 7,5 7,2 
Efterkommere 7,4 7,1 
Indvandrere og efterkommere   
Vestlige lande 8,1 7,8 
Østeuropa uden for EU 7,6 7,3 
Asien og Latinamerika 7,6 7,4 
Afrika og Mellemøsten 7,1 6,8 
Tyrkiet 7,1 6,7 
Land ikke angivet 7,6 7,0 

 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Fagkundskaber i matematik og dansk er væsentlige for at 
fortsætte i det videre uddannelsessystem og nødvendige for 
at fungere i mange jobfunktioner på arbejdsmarkedet. Her 
er der ligeledes stor forskel på karaktererne for danskere, 
efterkommere og indvandrere ved folkeskolens afgangsprø-
ve. Danskere får højere karakterer end efterkommere og 
indvandrere i både skriftlig matematik og dansk, jf. figur 
IV.8 og IV.9. Indvandrere og efterkommere opnår stort set 
lige lave karakterer i skriftlig matematik, mens efterkomme-
re opnår højere karakterer i skriftlig dansk end indvandrere.  
 
Det er bemærkelsesværdigt, at forskellen mellem befolk-
ningsgruppernes karakterer i matematik er væsentligt større 
end i dansk. Dette kan skyldes, at sværhedsgraden i faget 
matematik forøges for indvandrere og efterkommere, fordi 
matematikundervisningen foregår på dansk. Indvandrere og 
efterkommere rammes således “dobbelt” i andre fag end 
dansk på grund af deres manglende danskkundskaber.   
 
 

Svage matematik-
resultater for 
indvandrere og 
efterkommere 

Svagere 
matematik- 
resultater kan 
skyldes 
sprogproblemer 
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Figur IV.8 Skriftlig dansk, prøvekarakterer ved folkesko-
lens afgangsprøve fordelt på oprindelse, 
2002-2006 
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Figur IV.9 Skriftlig matematik, prøvekarakterer ved 

folkeskolens afgangsprøve fordelt på oprin-
delse, 2002-2006 
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Betragtes indvandrere og efterkommere opdelt på oprindel-
sesområder, er det personer fra Tyrkiet, Afrika og Mellem-
østen, som opnår de laveste gennemsnitlige karakterer ved 
folkeskolens afgangsprøve, når denne rapports opdeling på 
landegrupper anvendes. Resultatet gælder både for skriftlig 
matematik og skriftlig dansk, jf. figur IV.10 og IV.11. 
Indvandrere og efterkommere fra vestlige lande opnår 
karakterer, der kun er lidt lavere end danskeres. Indvandrere 
og efterkommere fra Østeuropa uden for EU opnår for-
holdsvis lave karakterer i skriftlig matematik, men relativt 
høje karakterer i skriftlig dansk. 
 
 
Figur IV.10 Skriftlig dansk, prøvekarakterer ved folkesko-

lens afgangsprøve fordelt efter oprindelses-
land, 2002-2006 
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Figur IV.11 Skriftlig matematik, prøvekarakterer ved 
folkeskolens afgangsprøve fordelt efter oprin-
delsesland, 2002-2006 
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
I det følgende søges forskellene mellem eksamensresulta-
terne for de forskellige befolkningsgrupper forklaret ved 
hjælp af en statistisk model. Den er baseret på en række 
baggrundsforhold, som forventes at påvirke de resultater, 
der opnås i skolen. Der anvendes en lineær regression til at 
forklare sammenhængen mellem karaktererne og disse 
forhold.  
 
De baggrundsforhold, der er inddraget i den empiriske 
analyse, kan deles i fire kategorier: En kategori udgøres af 
personens egne karakteristika, som inkluderer køn, alder og 
bopæl. En anden kategori af karakteristika er personens 
familiebaggrund, hvilket omfatter forældrenes uddannelse, 
forældrenes indkomst, om forældrene lever sammen, antal-
let af søskende, og om personen er ældst i søskendeflokken. 
En tredje kategori består af variabler, der vedrører den 
etniske baggrund, som oprindelsesland og antallet af år i 
Danmark. Endelig inddrages skolekarakteristika, som ved-
rører type af skole, udgifter pr. elev i kommunen, andelen af 
indvandrere og efterkommere og antallet af elever. 
 
Den familiemæssige baggrund har normalt tendens til at 
påvirke uddannelsesvalget gennem påvirkningen af den 

Empirisk analyse 

Fire kategorier af 
variabler er 
inddraget i 
analyserne 

Forældrenes 
uddannelse har … 
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unges opvækstvilkår. Der forventes generelt en tendens til, 
at både forældrenes uddannelsesniveau og familiens ind-
komstniveau påvirker barnets opnåede resultater, jf. Det 
Økonomiske Råd (2003). Der er generelt størst sammen-
hæng mellem moderens og børnenes uddannelse, hvilket er 
et resultat, der også findes i undersøgelser for etniske mino-
riteter, jf. Smith og Jacobsen (2003).  
 
De opnåede resultater i uddannelsessystemet kan endvidere 
påvirkes af de sociale relationer i familien, dvs. normer, 
regler og forpligtelser i forhold til de øvrige medlemmer af 
familien. Et aspekt af disse relationer er køns- og alders-
fordeling samt størrelsen af den unges søskendeflok.  
 
Endelig har det betydning, hvor længe indvandrere har 
opholdt sig i landet, idet det påvirker kendskabet til både 
sprog og normer. Som udgangspunkt må det således forven-
tes, at efterkommere har et bedre udgangspunkt end indvan-
drere, fordi de har været her hele livet. Tilsvarende må det 
forventes, at jo yngre indvandreren var på indvandringstids-
punktet, jo bedre er vedkommendes sproglige baggrund for 
at klare sig i uddannelsessystemet. 
 
Hovedresultatet af analysen er, at ikke-vestlige indvandrere 
og efterkommere får lavere karakterer end danskere i både 
skriftlig dansk og matematik, efter at der er korrigeret for 
baggrundsforhold, jf. tabel IV.5. 
 
Efterkommere fra ikke-vestlige lande opnår karakterer, som 
er 0,3-0,4 karakterpoint lavere end danskere, når der er 
korrigeret for baggrundsforhold. For indvandrere fra ikke-
vestlige lande er reduktionen i karaktererne større, jo korte-
re tid de har været i landet. Hvis de har opholdt sig over 10 
år i Danmark, er reduktionen i karaktererne i samme størrel-
sesorden som de ikke-vestlige efterkommeres. Det er først 
og fremmest indvandrere fra Tyrkiet, Afrika og Mellem-
østen samt Østeuropa uden for EU, der opnår væsentligt 
lavere karakterer end danskere, når der er korrigeret for 
baggrundsforhold. 
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Tabel IV.5 Betydning af oprindelsesbaggrund for prøvekarakterer ved folkeskolens 
afgangsprøve, forskel i karakterer, 2002-2006 

 Skriftlig dansk Skriftlig matematik 
 Kvinder Mænd Kvinder Mænd 
Efterkommere    
Vestlige  -0,04 0,08 0,06 0,06 
Ikke-vestlige  -0,41* -0,35* -0,31* -0,38* 
Indvandrede for 10 eller flere år siden     
Vestlige  -0,24* -0,26* -0,05 -0,06 
Ikke-vestlige  -0,37* -0,34* -0,27* -0,37* 
Indvandrede for mellem 5 og 10 år siden     
Vestlige  -0,14 -0,36* 0,15 -0,10 
Ikke-vestlige  -0,73* -0,63* -0,33* -0,48* 
Indvandrede for under 5 år siden     
Vestlige  -0,69* -0,40* 0,31* 0,56* 
Ikke-vestlige  -1,21* -1,02* 0,02 -0,14* 
Anm.: Estimaterne er korrigeret for alder, køn, bopæl, antal søskende, ældst af søskende, moderens og

faderens uddannelse, indkomst, jobstatus, om forældrene stadig er sammen, om skolen er en
efterskole, antal elever i skolen, andel af ikke-vestlige efterkommere og indvandrere i 9. klasserne 
på skolen og folkeskoleudgifter pr. elev i kommunen. Referencepersonen er en dansker på 17 år,
der bor i København eller på Frederiksberg, som har afsluttet 9. klasse i 2002 på en ikke-
efterskole med under 10 pct. af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i 9. klasserne på 
skolen, hvis forældre er ufaglærte, et job, og en disponibel ækvivaleret husstandsindkomst på 
100.000 kr. * angiver, om estimaterne er signifikante på et 5 pct. niveau. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Hvis de ikke-vestlige indvandrere har opholdt sig i Dan-
mark i mindre end 10 år, har det at være indvandrer en 
større negativ betydning på danskkaraktererne end på ma-
tematikkaraktererne. 
 
Efterkommere fra vestlige lande opnår lige så høje karakte-
rer som danskere i både skriftlig dansk og matematik, når 
der er korrigeret for baggrundsforhold. For indvandrere fra 
vestlige lande er dette kun tilfældet i skriftlig matematik, 
mens danskkarakteren er lavere for gruppen af indvandrere, 
og der er en tendens til, at reduktionen i karakteren er større, 
jo kortere opholdet i Danmark har været. Omvendt er det 
bemærkelsesværdigt, at indvandrere fra vestlige lande, der 

Opholdstid betyder 
mest i dansk 
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har opholdt sig i mindre end fem år i Danmark, klarer sig 
bedre end danskere i skriftlig matematik, når der er korrige-
ret for baggrundsforhold. 
 
De lavere karakterer for indvandrere og efterkommere 
skyldes altså ikke alene, at de har andre sociale og familie-
mæssige forhold end danske elever, da indvandrere og 
efterkommere stadig får signifikant lavere karakterer, efter 
at der er taget højde for deres baggrundskarakteristika.  
 
Det er endvidere undersøgt, om andelen af ikke-vestlige 
indvandrere og efterkommere i skolens 9. klasser påvirker 
resultaterne for såvel danske elever i skolen som ikke-
vestlige indvandrere og efterkommere. Resultatet er, at det 
har stor betydning for karaktererne i skriftlig matematik for 
såvel danskere som efterkommere, jf. tabel IV.6. 
 
For danskere er der en begrænset negativ effekt, hvis ande-
len af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 
er mellem 10 pct. og 30 pct. Når andelen overstiger 30 pct., 
er der en negativ effekt på mere end et ¼ karakterpoint for 
danske elever, når resultatet måles i forhold til et reference-
punkt med en andel på under 10 pct. indvandrere og efter-
kommere fra ikke-vestlige lande.  
 
For efterkommere er der også negative effekter på karakte-
rerne i skriftlig matematik. Betydningen af andelen af 
indvandrere og efterkommere er generelt lidt mindre end for 
danske elever. For kvindelige efterkommere er den negative 
effekt signifikant, når andelen overstiger 15 pct., mens 
karakterniveauet for mandlige efterkommere påvirkes 
signifikant negativt, når andelen når op på over 30 pct. For 
indvandrere fra ikke-vestlige lande er koncentrationens 
effekt på karakterniveauet kun signifikant for en enkelt 
gruppe. 
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Tabel IV.6 Betydning af andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i 
skolen for prøvekarakterer ved folkeskolens afgangsprøve, forskel i 
karakterer, 2002-2006 

 Danskere Efterkommere fra 
ikke-vestlige 

lande 

Indvandrere fra 
ikke-vestlige 

lande 
 Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd 
Skriftlig dansk       
10-15 pct. -0,02 -0,01 -0,03 -0,04 0,03 0,07 
15-30 pct. 0,01 0,02 -0,06 0,05 -0,03 0,02 
30-50 pct. 0,00 -0,01 0,01 0,02 -0,03 0,05 
50-100 pct. -0,15* -0,13* -0,11 -0,03 0,08 0,10 
Skriftlig matematik       
10-15 pct. -0,10* -0,06* 0,09 -0,13 0,03 0,10 
15-30 pct. -0,15* -0,09* -0,22* -0,11 -0,11 -0,06 
30-50 pct. -0,30* -0,24* -0,16* -0,18* -0,21* 0,01 
50-100 pct. -0,47* -0,53* -0,20* -0,29* -0,09 0,07 

 

Anm.: Estimaterne er korrigeret for alder, køn, bopæl, antal søskende, ældst af søskende, moderens og
faderens uddannelse, indkomst, jobstatus, om forældrene stadig er sammen, om skolen er en 
efterskole, antal elever i skolen, andel af ikke-vestlige efterkommere og indvandrere i 9. 
klasserne på skolen og folkeskoleudgifter pr. elev i kommunen. Referencepersonen er en
dansker på 17 år, der bor i København eller på Frederiksberg, som har afsluttet 9. klasse i 2002 
på en ikke-efterskole med under 10 pct. af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere i 9. 
klasserne på skolen, hvis forældre er ufaglærte, har et job, og en disponibel ækvivaleret hus-
standsindkomst på 100.000 kr. For efterkommere og indvandrere har referencepersonen
oprindelse fra Asien og Latinamerika. * angiver, om estimaterne er signifikante på et 5 pct. 
niveau.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
Det er bemærkelsesværdigt, at andelen af indvandrere og 
efterkommere fra ikke-vestlige lande kun har en begrænset 
betydning for karaktererne i skriftlig dansk. I skriftlig dansk 
har andelen kun en signifikant negativ betydning for dan-
skere, når andelen er over 50 pct. Indvandrere og efter-
kommeres resultater i skriftlig dansk påvirkes tilsyneladen-
de ikke af dette forhold.  
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Godt 80 pct. af alle skoler har 9. klasser med under 10 pct. 
efterkommere og indvandrere fra ikke-vestlige lande, og 3 
pct. har over 50 pct., jf. tabel IV.7. Det er således i knap 20 
pct. af skolerne, at koncentrationen af indvandrere og efter-
kommere fra ikke-vestlige lande isoleret set har en negativ 
påvirkning af matematikresultaterne, og i 3 pct. af skolerne, 
at danskkaraktererne isoleret set påvirkes negativt.  
 
 
Tabel IV.7 Fordelingen af skoler efter andelen af ikke-

vestlige efterkommere og indvandrere i 9. 
klasse, 2002-2006 

 Andel af skoler 
 ------  Pct.  ------ 
0 pct. 48 
0-10 pct. 33 
10-15 pct. 6 
15-30 pct. 7 
30-50 pct. 3 
50-100 pct. 3 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Forskelle i det sproglige niveau i dansk ved skolestart er en 
mulig hovedforklaring på, at inddragelse af baggrunds-
forhold ikke er tilstrækkeligt til at forklare forskellen i de 
opnåede karakterresultater mellem danskere, efterkommere 
og indvandrere. Det må forventes, at en stor del af de ind-
vandrere og efterkommere, som ikke taler dansk i hjemmet, 
kun behersker sproget delvist. En sprogtest kan give den 
nødvendige viden til at tildele ekstra sprogundervisning. 
Fremover har kommunerne pligt til at tilbyde sprogvurde-
ring. En række kommuner har dog praktiseret dette gennem 
længere tid. Det gælder bl.a. Albertslund, jf. boks IV.2.  
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Boks IV.2 Sprogindsatsen i Albertslund Kommunes skoler og daginstitutioner 
 

Albertslund Kommune fik relativt tidligt mange udlændinge og dermed en 
betydelig andel af to-sprogede elever i folkeskolen. Kommunen blev på 
nogle områder en pionerkommune inden for arbejdet med at integrere to-
sprogede elever i folkeskolen og indlæring af dansk, hvor mødet mellem 
danskere og udlændinge i skoler og daginstitutioner blev anset for en vigtig 
brik i integrationsprocessen. Andelen af tosprogede elever i kommunen er 
godt 30 pct. i 2007. 
 
Test af sproglige færdigheder i folkeskolen og aktiv fordeling af tosprogede 
elever på daginstitutioner og folkeskoler i kommunen blev påbegyndt i mid-
ten af 1980’erne. Kommunens begrundelse for at fokusere på de sproglige 
færdigheder er, at det er en forudsætning for den videre uddannelsesindsats, 
at børnene er i stand til at forstå det danske sprog. 
 
Testresultaterne vedrørende sproglige færdigheder er blevet anvendt til at 
forbedre og målrette undervisningen i dansk til elever med sproglige pro-
blemer. Metoden til at fordele børn i kommunens institutioner og screenin-
gen af elever har ændret sig over årene, men her beskrives den nuværende 
indsats. 
 
Fordeling af elever 
Næsten alle børn i den relevante alder går i daginstitution i Albertslund, og 
visitationsreglerne er udformet, så der kommer en jævn fordeling af tospro-
gede børn i de enkelte institutioner, jf. Aaberg (2005). Derved sikres, at 
børnene ikke opdeles på “danske” og “etniske” institutioner. 
 
Børnene fordeles i børnehaveklasserne efter deres skoledistrikt og efter deres 
kundskaber i dansk. Kommunens opdeling i skoledistrikterne indebærer en 
prioritering af, at der skal være en blandet elevgruppe på skolerne. Desuden 
fordeles eleverne efter deres sprogkundskaber, og børn med behov for en 
grundlæggende sprogtræning placeres på skoler med relativt ressourcestærke 
børn. Det medfører, at nogle børn ikke placeres på deres distriktsskole.  
 
Sproglig screening af børn i daginstitutioner og skoler 
Alle børn sprog-screenes første gang ved fireårsalderen. Formålet er at finde 
børn med behov for sprogstimulering og udarbejde en handleplan for sprog-
stimulering.a Alle børn, der havde behov for ekstra sprogstimulering i fire- 
  
a) Denne test gennemføres fremover i treårsalderen som følge af implementeringen    
    af nationale sprogtest for alle treårige.                       

                                           Fortsættes 
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Boks IV.2 Sprogindsatsen i Albertslund Kommunes skoler og daginstitutioner,
fortsat 

årsalderen screenes igen i børnehaveklassen og 1. klasse.  
 
I 3. og 6. klasse undersøges alle elevers læsefærdigheder. Læsetestene anvendes i 
hele landet, og det gør det principielt muligt at sammenligne børn i Albertslund 
med børn i andre kommuner.  
 
De afsluttende test af børnenes færdigheder i grundskolen er de nationale test og 
prøver ved afslutningen af 9. klasse, hvor der både er intern og ekstern vurdering 
af prøveresultaterne. 
 
Indsats for at forbedre sproglige færdigheder 
Indsatsen for at forbedre sproget for børn med særligt behov herfor starter med 
sprogstimulering i børnehaven eller i førskolegruppen for de 3-6-årige. 
 
I børnehaveklassen og 1. klasse undervises børnene med et ikke-alderssvarende 
dansk i mindre grupper i basisdansk, mens børn med mindre sproglige mangler 
får supplerende undervisning. Undervisningen i basisdansk udgør 10 timer om 
ugen i børnehaveklassen og 12 timer om ugen i 1. klasse. 
 
Resultater af sprogtest og prøver i skolen 
Det fremgår af undersøgelsen af de sproglige færdigheder for de børn, der havde 
mangler i deres sproglige færdigheder i fireårsalderen, at 60 pct. af de tosprogede 
elever i børnehaveklassen fortsat har behov for en ekstraordinær indsats for at 
forbedre deres sprog, og ca. 25 pct. har behov for basisdansk. Indsatsen følges op 
i børnehaveklassen og første klasse med screeninger, der viser, at henholdsvis 50 
pct. og 25 pct. fortsat har sproglige færdigheder under det alderssvarende niveau. 
 
Læseprøverne i 3. og 6. klasse måler elevernes forståelse af en tekst og deres 
læsefærdigheder, og resultaterne viser, at de tosprogede elever ikke har kvalifika-
tioner svarende til landsnormen, mens eleverne med dansk oprindelse har resulta-
ter over landsnormen. Resultaterne i kommunen er forbedret i løbet af de seneste 
syv år, hvor disse test er gennemført.  
 
Karaktererne ved afgangsprøven i 9. klasse i 2002-06 viser, at danskere i Alberts-
lund Kommune klarer sig bedre end danskere fra de øvrige vestegnskommuner i 
skriftlig matematik og omtrent lige så godt som danskere i resten af Danmark, jf. 
figur A. Indvandrere og efterkommere i Albertslund Kommune har derimod et 
lavere karaktergennemsnit end både indvandrere og efterkommere fra de øvrige 
vestegnskommuner og fra det øvrige Danmark.  
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fortsat 

 
Figur A.  Skriftlig matematik, prøvekarakterer ved folkeskolens afgangsprøve,  

                   2002-06 
 

Danskere                                           Indvandrere og efterkommere 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Der er omtrent en lige stor andel i Albertslund Kommune, de øvrige vestegns-
kommuner og det øvrige Danmark, der får en prøvekarakter i skriftlig dansk un-
der 7, jf. figur B. Dette gælder både for danskere, indvandrere og efterkommere. 
For danskere er der flere i Albertslund Kommune, der får en skriftlig matematik-
karakter mellem 10 og 13 end både de øvrige vestegnskommuner og det øvrige 
Danmark, og der er færre, der får en karakter mellem 7 og 8. For indvandrere og 
efterkommere er der flere, der får en karakter mellem 7 og 9, og færre, der får en 
karakter mellem 10 og 13, i forhold til de øvrige vestegnskommuner og Danmark. 
 
 
Figur B.  Skriftlig dansk, prøvekarakterer ved folkeskolens afgangsprøve, 2002-       
                06 

 

Danskere                                          Indvandrere og efterkommere 
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Albertslund Kommune har et forbrug pr. skoleelev, der 
ligger over landsgennemsnittet og gennemsnittet for Vest-
egnen, om end der er kommuner i omegnen med tilsvarende 
udgifter. Det er dog ikke lykkedes for Albertslund Kommu-
ne at opnå resultater, der forbedrer indvandreres og efter-
kommeres karakterer i grundskolen i et sådant omfang, at de 
når samme niveau som gennemsnittet af landets kommuner, 
hvilket bl.a. kan skyldes Albertslunds højere andel af ikke-
vestlige indvandrere og efterkommere. Resultatet omfatter 
9. klasser i 2002-06, som ikke har været omfattet af den 
nuværende ordning. 
 
Resultater fra PISA-undersøgelsen 
 
PISA (Programme for International Student Assessment) er 
en alternativ metode til vurdering af kompetencer hos unge 
ved afslutningen af den undervisningspligtige periode. 
Hensigten med PISA  er at måle faglig kunnen i områderne 
læsning, matematik og naturfag, jf. Meiding mfl. (2004). 
Der er gennemført en undersøgelse for Danmark, hvor der 
er særligt fokus på indvandrere og efterkommere fra ikke-
vestlige lande, jf. Egelund og Tranæs (2007). Det overord-
nede resultat er, at indvandrere fra ikke-vestlige lande helt 
generelt opnår lavere score end danske børn, hvad angår 
færdigheder i såvel læsning, matematik og naturfag. PISA-
undersøgelsen finder ligeledes, at en del af forklaringen på 
de svagere resultater er, at forældrene til børn fra ikke-
vestlige lande har et lavere uddannelsesniveau.  
 
PISA-undersøgelsen finder – ligesom analysen ovenfor – at 
moderens uddannelsesbaggrund har mindre betydning for 
læsefærdigheden for indvandrere og efterkommere fra ikke-
vestlige lande end for danskere. Herudover findes, at det 
talte sprog i hjemmet har stor betydning for læsefærdighe-
den blandt unge.  
 
En medvirkende forklaring på, at børn fra ikke-vestlige 
lande har svagere resultater, er ifølge PISA-undersøgelsen, 
at indvandrere befinder sig på etnisk koncentrerede skoler. 
PISA-undersøgelsens resultat er, at ikke-vestlige indvandre-
re, der går på skoler, hvor den etniske koncentration er 
under 10 pct., klarer sig væsentlig bedre i læsning, end hvis 

Albertslund klarer 
sig ikke bedre 

PISA en alternativ 
metode til test af 
kundskaber 

Stor forskel blandt 
forskellige 
indvandrergrupper 
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resultater 
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de går på skoler, hvor den etniske koncentration er over 10 
pct. Dette gælder selv efter, at der er taget højde for foræl-
drenes uddannelsesniveau og stilling. Herudover finder 
PISA-undersøgelsen, at danske elever klarer sig relativt 
dårligere i læsning, når de går på skoler, hvor den etniske 
koncentration er over 50 pct., end danske elever på skoler, 
hvor koncentrationen er lavere end 50 pct. Resultatet for 
danskere er i overensstemmelse med ovenstående analyse 
for skriftlig danskkarakter. Derimod kunne analysen oven-
for ikke påvise nogen negativ effekt af etnisk koncentration 
på ikke-vestlige indvandreres læsefærdigheder. 
 
Opsummering af resultater om grundskolen 
 

• Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 
får signifikant lavere karakterer end danske elever 
ved 9. klasses afgangsprøver. En markant større an-
del af indvandrere og efterkommere opnår mindre 
end 6 ved afgangsprøverne, og færre får høje karak-
terer 

• De inkluderede baggrundsvariable kan kun forklare 
en del af indvandreres og efterkommeres lavere ka-
rakterniveau 

• For indvandrere har varigheden af opholdet i Dan-
mark positiv indflydelse på karakteren i dansk 

• En høj andel af indvandrere og efterkommere på 
skolen har negativ indflydelse på matematikkarakte-
rerne for danske elever og efterkommere 

• Andelen af indvandrere og efterkommere har stort 
set ikke betydning for danskkaraktererne. Dog på-
virkes danske elevers karakter negativt, når andelen 
overstiger 50 pct.  

 
Ungdomsuddannelse 
 
Tidligere undersøgelser har peget på, at indvandrere og 
efterkommere fra ikke-vestlige lande har et meget stort 
frafald fra ungdomsuddannelserne, jf. Tænketanken om 
udfordringen for integrationsindsatsen i Danmark (2004). 
Det betyder, at en stor andel af indvandrere og efterkomme-
re har risiko for ikke at opnå en erhvervskompetencegiven-
de uddannelse.  

Stort frafald for 
indvandrere og 
efterkommere  
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Det er derfor et centralt emne for dette afsnit at undersøge, 
hvilke faktorer der er med til at bestemme de unges valg af 
ungdomsuddannelse og gennemførelsen af denne. Herunder 
analyseres det, i hvilket omfang de opnåede karakterer i 
skriftlig matematik og skriftlig dansk ved folkeskolens 
afgangsprøve kan bidrage til at forklare valget af og sand-
synligheden for at gennemføre uddannelsen. Herudover 
inddrages personlige baggrundsforhold i forklaringen af 
resultaterne. Herudfra vurderes, om der er særlige forhold 
for indvandrere og efterkommere, der er medvirkende til at 
forklare denne gruppes sandsynlighed for at gennemføre en 
ungdomsuddannelse.      
 
Udgangspunktet for analyserne er, at hovedparten af de 
unge danskere, indvandrere og efterkommere påbegynder 
en uddannelse umiddelbart efter afslutningen af grund-
skolen. I 2002 startede ⅓ af mændene på en erhvervsuddan-
nelse, ca. halvdelen startede på en gymnasial uddannelse, 
mens de resterende ca. 15 pct. ikke påbegyndte en ung-
domsuddannelse. Denne fordeling gælder for såvel danske 
mænd som mandlige indvandrere og efterkommere. For 
kvindernes vedkommende startede knap 20 pct. af danske 
kvinder på en erhvervsuddannelse, mens det tilsvarende tal 
for kvindelige indvandrere og efterkommere var 25 pct. To 
ud af tre danske kvinder, som afsluttede grundskolen, 
startede på en gymnasial uddannelse, mens det var ca. 60 
pct. af de kvindelige indvandrere og efterkommere, der 
startede en gymnasial uddannelse. Også blandt kvinderne 
var der således i alle tre befolkningsgrupper en restgruppe 
på ca. 15 pct., som ikke startede på nogen ungdomsuddan-
nelse. 
 
Det er således et bemærkelsesværdigt positivt resultat, at 
indvandreres og efterkommeres lavere karakterer ved folke-
skolens afgangsprøver ikke umiddelbart fører til, at en 
større andel af denne gruppe opgiver at starte på en ung-
domsuddannelse. Det er ligeledes positivt, at den andel af 
indvandrere og efterkommere, der starter på henholdsvis en 
erhvervsuddannelse og en gymnasial uddannelse, er af 
samme størrelsesorden som for danskere.  
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I det følgende undersøges først de unges valg af uddannelse 
ved hjælp af en statistisk model. Analysen angiver, hvordan 
sandsynligheden for valg af en given uddannelse påvirkes af 
personlige og andre karakteristika, herunder karakterer ved 
folkeskolens afgangsprøver. Resultaterne måles i forhold til 
en referenceperson, jf. boks IV.3 for en mere detaljeret 
beskrivelse. Der er i analyserne taget højde for, at familie-
mæssige forhold som antallet af søskende, ældst af søsken-
de, om forældrene er samboende, og fødested har betydning 
for påbegyndelse af en uddannelse. 
 
Det er et hovedresultat, at lavere karakterer i såvel skriftlig 
dansk som skriftlig matematik reducerer sandsynligheden 
for at starte på en gymnasial uddannelse. Dette gælder både 
mænd og kvinder, jf. tabel IV.8. 
 
Derimod betyder lavere karakterer end 8-9 i såvel skriftlig 
dansk som skriftlig matematik, at sandsynligheden for at 
starte en erhvervsuddannelse er højere. Hvis f.eks. en mand 
har opnået 6-7 i skriftlig dansk, er sandsynligheden ca. 20 
pct.point større for, at han har valgt en erhvervsuddannelse.5 
 
Hvis faderen og moderen har lange videregående uddannel-
ser, øger det sandsynligheden for at vælge en gymnasial 
uddannelse, mens det reducerer sandsynligheden for at 
vælge en erhvervsuddannelse.  
 
Det er bemærkelsesværdigt, at det har en signifikant positiv 
påvirkning af sandsynligheden for at vælge en gymnasial 
uddannelse at være indvandrer eller efterkommer for både 
mænd og kvinder. Tilsvarende er der en signifikant negativ 
påvirkning af sandsynligheden for at vælge erhvervs-
uddannelse for mandlige indvandrere og efterkommere, 
mens dette ikke er tilfældet for kvinder med denne oprindel-
se. 
 
 
5) Analysen er ligeledes gennemført særskilt for indvandrere og 

efterkommere (resultater ikke rapporteret), og også i denne analy-
se findes den positive sammenhæng mellem karakterer ved folke-
skolens afgangsprøve og påbegyndelse af en gymnasial uddan-
nelse og den negative sammenhæng mellem karakterer og påbe-
gyndelse af erhvervsuddannelse. 
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uddannelse 
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Boks IV.3 Analyse af uddannelsesvalg og -forløb 

Kapitlets analyser af sandsynlighederne for at påbegynde og gennemføre uddan-
nelser er udarbejdet på baggrund af registerdata, der bl.a. indeholder oplysninger 
om personers igangværende og højest fuldførte uddannelse.  
 
Der tages udgangspunkt i to befolkningsgrupper, der følges igennem uddannel-
sessystemet. I analyserne i tabel IV.8, IV.10 og IV.11 følges de 16-17 årige, som 
færdiggør folkeskolens 9. eller 10. klasse i 2002, i tre år. I analyserne i tabel 
IV.14-IV.15 følges unge, der afslutter en gymnasial uddannelse i 1996, frem til 
2005. 
 
Den anvendte estimationsmetode er probit regression. Den afhængige variabel i 
denne regression antager værdien 1, hvis hændelsen er indtruffet, og 0, hvis den 
ikke er indtruffet. Hændelsen kan være, at personen påbegynder en ungdomsud-
dannelse. På baggrund af personlige karakteristika estimeres sandsynligheden for, 
at hændelsen er indtruffet for en person med givne karakteristika.  
 
Tallene i de nævnte tabeller angiver effekten på den estimerede sandsynlighed af 
at ændre på et karakteristika ad gangen. Eksempelvis er den estimerede sandsyn-
lighed for, at en mand har påbegyndt en erhvervsuddannelse, 34 pct., mens en 
indvandrer med samme karakteristika vil have en sandsynlighed på 26 pct. Der-
med er effekten af at ændre på det ene karakteristikum “oprindelse” lig med -8 
pct.point.  
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Tabel IV.8 Socioøkonomiske og etniske faktorers betydning for den marginale 
sandsynlighed for at påbegynde en given ungdomsuddannelse 

 Erhverv Gymnasial 
 Mænd Kvinder Mænd Kvinder 
 -------------------  Sandsynlighed  ----------------- 
Mor faglært -0,01 -0,01* 0,03* 0,04* 
Mor videregående -0,11* -0,09* 0,15* 0,13* 
Mor uden for arbejdsstyrken -0,01 -0,01 -0,02 -0,05* 
Mor arbejdsløs -0,04* 0,01* 0,00 -0,04* 
Far faglært 0,00 -0,01* 0,02* 0,05* 
Far videregående -0,13* -0,06* 0,18* 0,11* 
Far uden for arbejdsstyrken -0,02 0,01 -0,02 -0,05* 
Far arbejdsløs -0,01* 0,00* -0,04* -0,04 
Dansk mangler 0,15* 0,03* -0,32* -0,14* 
Dansk < 6 0,25* 0,14* -0,42* -0,44* 
Dansk 6-7 0,20* 0,10* -0,27* -0,24* 
Dansk 10-13 -0,17* -0,09* 0,18* 0,12* 
Matematik mangler 0,07* 0,13* -0,22* -0,33* 
Matematik <6 0,19* 0,24* -0,47* -0,51* 
Matematik 6-7 0,20* 0,13* -0,32* -0,23* 
Matematik 10-13 -0,15* -0,08* 0,18* 0,09* 
Indvandrere -0,08* -0,05* 0,22* 0,17* 
Efterkommere -0,08* -0,03* 0,24* 0,18* 
Sandsynlighed a) 0,34 0,18 0,52 0,66 
 -------------------------  Antal  ------------------------- 
Observationer 23.064 23.500 23.064 23.500 
a) Angiver sandsynligheden for at påbegynde en given ungdomsuddannelse for en gennemsnits-

person. 
Anm.: Referencepersonen er en dansk person mellem 16-17 år, der ved folkeskolens afgangsprøve fik 

mellem 8-9 i skriftlig matematik og skriftlig dansk. Vedkommende er født i København eller på 
Frederiksberg som ældste barn, forældrene er samboende og ufaglærte. I estimationerne er der
korrigeret for, at der mangler oplysninger for en mindre del af forældrene. * angiver, at koeffici-
enten er signifikant på et 5 pct.niveau. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Indvandrere og efterkommere, der påbegynder en gymnasial 
uddannelse, har i gennemsnit et lavere karakterniveau ved 
folkeskolens afgangsprøver end de danske unge, der starter 
på en gymnasial uddannelse. Dette skyldes en kombination 
af indvandreres og efterkommeres generelt lavere karakterer 
ved folkeskolens afgangsprøve og tendensen til, at indvan-
drere og efterkommere alt andet lige i højere grad vælger en 
gymnasial uddannelse. Indvandreres og efterkommeres 
generelt lavere karakterniveau ved folkeskolens afgangs-
prøver betyder også, at de indvandrere og efterkommere, 
der starter på en erhvervsuddannelse, har lavere gennem-
snitlige karakterer fra folkeskolens afgangsprøve end de 
danskere, der starter på en erhvervsuddannelse. 
 
Gennemsnittet for prøvekarakterer for indvandrere og 
efterkommere er mellem 0,3-0,6 karakterpoint lavere ved 
påbegyndelse af en given ungdomsuddannelse, når resulta-
terne sammenlignes for et givet køn, jf. tabel IV.9. Ses der 
særskilt på prøvekaraktererne i fagene skriftlig dansk og 
skriftlig matematik, er forskellen mellem indvandrere og 
efterkommere på den ene side og danskere på den anden 
side markant større. Ved de gymnasiale uddannelser er 
forskellen på ¾ karakterpoint, når henholdsvis kvinder og 
mænd sammenlignes indbyrdes. Eksempelvis er den gen-
nemsnitlige karakter i skriftlig dansk for kvindelige indvan-
drere og efterkommere, der starter på en gymnasial uddan-
nelse, på 8,1, mens den for danske kvinder er 8,8. 
 
 

Tabel IV.9 Karakterer fra folkeskolens afgangsprøve fordelt på uddannelsesstart 
 Gymnasial Erhvervsuddannelse 
 Piger Drenge Piger Drenge 
 Indv. Dk Indv. Dk Indv. Dk Indv. Dk 
Skriftlig dansk 8,1 8,8 7,6 8,4 6,7 7,5 6,3 6,9 
Skriftlig matematik 7,5 8,3 8,1 8,9 5,5 6,5 6,1 7,2 
Prøvekarakter a) 8,3 8,6 8,2 8,5 6,8 7,4 6,7 7,3 
a) Gennemsnittet af samtlige karakterer. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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når de starter 
ungdoms-
uddannelse 

Karaktererne er 
markant lavere 
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I det følgende undersøges sandsynligheden for at gennemfø-
re en ungdomsuddannelse, og om sandsynligheden for at 
falde fra er større for indvandrere og efterkommere, hvis der 
ligesom i de hidtidige analyser korrigeres for baggrunds-
karakteristika og opnåede karakterer. I denne forbindelse er 
det helt centralt, at indvandrere og efterkommere opnår 
lavere karakterer end etniske danskere ved folkeskolens 
afgangsprøve. 
 
Forklaringer på sandsynligheden for at gennemføre en 
ungdomsuddannelse undersøges med samme type statistisk 
analyse, som blev anvendt ovenfor. Analysen gennemføres 
ved at betragte de unge tre år efter, at de startede på en 
ungdomsuddannelse i 2002. Dette årstal er valgt, fordi det 
er det første år, vi har oplysninger om karakterer i grund-
skolen. Databegrænsninger betyder således, at det er en ret 
kort tidsperiode, der undersøges. For de gymnasiale uddan-
nelser er den korte tidsperiode et lidt mindre problem, da de 
fleste gennemfører en gymnasial uddannelse i løbet af tre år. 
En begrænsning ved analysen er dog, at vi ikke medtager de 
personer, der f.eks. dropper ud af gymnasiet et par år og 
derefter starter igen på en gymnasial uddannelse.  
 
Det er et større problem på erhvervsuddannelserne, da kun 
knap 2 pct. af de etniske danskere og knap 4 pct. af indvan-
drere og efterkommerne, der har påbegyndt en erhvervs-
uddannelse i 2002, har afsluttet den i 2005. Det skyldes, at 
de fleste erhvervsuddannelser er normeret til mere end tre 
år, og at rigtig mange vælger at påbegynde en ny uddannel-
se frem for den, de valgte i første omgang. Vi har derfor 
valgt at analysere, om de unge, der påbegyndte en erhvervs-
uddannelse, stadig er i gang i 2005. Det er et mål for, hvem 
der formodentlig fortsætter og antagelig gennemfører en 
uddannelse.  
 
Udgangspunktet for analysen er, at frafaldet er væsentligt 
større blandt indvandrere og efterkommere end blandt 
danskere i løbet af den treårige periode. Der er 47 pct. af 
indvandrerne, der stadig er i gang med en erhvervsuddan-
nelse efter tre år, mens det gælder 68 pct. af danskerne. 
Frafaldet er således godt 20 pct.point større blandt indvan-
drere og efterkommere i løbet af de første tre år. 
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De fleste er endnu 
ikke færdige med 
en erhvervs-
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at indvandrere 
fortsat er i gang  
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For de gymnasiale uddannelser har niveauet for de skriftlige 
karakterer fra folkeskolens afgangsprøver en væsentlig 
betydning for risikoen for ikke at have afsluttet. Et karak-
terniveau under 6 i enten dansk eller matematik reducerer 
sandsynligheden for at fuldføre med 17 pct. og 30 pct. for 
henholdsvis kvinder og mænd. Danskkarakterer betyder 
mest for mænd, mens matematikkarakterer betyder lidt mere 
for kvinder, jf. tabel IV.10.6  
 
For elever på erhvervsuddannelserne er sammenhængen 
mellem sandsynligheden for fortsat at være i gang efter tre 
år og karaktererne i dansk og matematik ved folkeskolens 
afgangsprøve væsentligt mindre udtalt. For kvindelige 
elever har karaktererne ingen signifikant effekt, mens den er 
signifikant positiv for mænd. Effekten på sandsynligheden 
er dog langt svagere end i tilfældet med gymnasiale uddan-
nelser. 
 
Baggrundsforhold har også betydning for sandsynligheden 
for fortsat at være i gang. For de gymnasiale uddannelser 
har både faderens og moderens uddannelsesniveau en 
positiv effekt på sandsynligheden for at fuldføre. For er-
hvervsuddannelserne er resultaterne mere blandede. For 
drenge er der en positiv virkning af, at faderen er faglært, 
mens der for piger er en positiv virkning af, at faderen har 
en videregående uddannelse. 

 
6) Analysen er ligeledes gennemført for gruppen af indvandrere og 

efterkommere alene. I disse resultater er effekten af karakterni-
veauet større for mandlige elever og mindre for kvindelige elever 
end ved den generelle analyse. For begge køn er der fortsat en 
kraftig samvariation mellem karakterer i skriftlig dansk og i 
skriftlig matematik ved folkeskolens afgangsprøver og sandsyn-
ligheden for fortsat at være i gang.  
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af karakterer for at 
være i gang i 
erhvervs-
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for gymnasiale 
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Tabel IV.10 Socioøkonomiske og etniske faktorers betydning for den marginale sand-
synlighed for at være i gang med en erhvervsuddannelse efter tre år og 
have gennemført en gymnasial uddannelse 

 

 Erhverv Gymnasial 
 Mænd Kvinder Mænd Kvinder 
 -----------------  Sandsynlighed  ----------------- 
Mor faglært 0,03* 0,00 0,01 0,01 
Mor videregående -0,03 -0,05 0,03* 0,02* 
Mor uden for arbejdsstyrken -0,02 -0,03 -0,04* -0,05* 
Mor arbejdsløs -0,08* -0,05 -0,01 -0,02 
Far faglært 0,06* -0,02 0,03* 0,02* 
Far videregående -0,03 0,07* 0,06* 0,03* 
Far uden for arbejdsstyrken -0,07* -0,02 -0,02* -0,02* 
Far arbejdsløs -0,06 -0,03 0,01* 0,02* 
Dansk mangler 0,04 -0,03 -0,08* 0,06* 
Dansk < 6 0,05* 0,02 -0,30* -0,17* 
Dansk 6-7 0,06* 0,02 -0,10* -0,06* 
Dansk 10-13 -0,09* -0,03 0,04* 0,03* 
Matematik mangler -0,14* 0,04 -0,08* -0,10* 
Matematik <6 -0,14* -0,07* -0,22* -0,27* 
Matematik 6-7 -0,06* -0,02 -0,12* -0,09 
Matematik 10-13 0,06 -0,09 0,09* 0,05 
Indvandrere -0,09* -0,05 -0,04* 0,02 
Efterkommere -0,11* -0,08 0,02 0,03 
Sandsynlighed a)  0,67 0,49 0,76 0,80 
 -----------------------  Antal  ----------------------- 
Observationer 7.758 4.227 11.915 15.416 

 

a) Angiver sandsynligheden for at påbegynde en given ungdomsuddannelse for en gennemsnits-
person. 

Anm.: Referencepersonen er en dansk person mellem 16-17 år, der ved folkeskolens afgangsprøve fik 
mellem 8-9 i skriftlig matematik og skriftlig dansk. Vedkommende er født i København eller på 
Frederiksberg som ældste barn, forældrene er samboende og ufaglærte. I estimationerne er 
korrigeret for, at der mangler oplysninger for en mindre del af forældrene. * angiver, at variab-
len er signifikant på 5 pct.niveau. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Det betydeligt større frafald blandt indvandrere og efter-
kommere kan således i betydeligt omfang forklares ved 
indvandrere og efterkommeres lavere karakterniveau og 
betydningen af de øvrige baggrundsvariable. Især for mand-
lige indvandrere og efterkommere er der imidlertid en 
forøget sandsynlighed for frafald – især fra erhvervsuddan-
nelserne – der ikke forklares af opnåede karakterer og de 
øvrige medtagne baggrundsforhold. For mandlige indvan-
drere er den forøgede sandsynlighed for frafald fra er-
hvervsuddannelserne på 9 pct., mens den er på 11 pct. for 
efterkommere. Mandlige indvandrere har også et forøget 
frafald fra de gymnasiale uddannelser på 4 pct. Der er ikke 
tilsvarende forøget frafald for kvindelige indvandrere eller 
efterkommere. 
 
Det betyder, at selvom en betydelig del af indvandrernes og 
efterkommernes meget store ekstra frafald fra især er-
hvervsuddannelser kan forklares ved disse gruppers svagere 
udgangspunkt ved påbegyndelsen af uddannelsen, er der 
også særlige forhold ved ungdomsuddannelserne, som 
bidrager til de mandlige indvandrere og efterkommeres 
store frafald fra ungdomsuddannelserne.  
 
Der er gennemført en tilsvarende statistisk analyse af rest-
gruppen, som ikke er i gang med en ungdomsuddannelse 
efter tre år. Denne gruppe indeholder 30 pct. af de unge 
indvandrere og efterkommere og omkring 20 pct. af de unge 
danskere, jf. tabel IV.11.  
 
Resultatet af analysen er, at lave matematikkarakterer er en 
god indikator for risikoen for at være i restgruppen. Dette 
gælder for både mænd og kvinder og indvandrere og efter-
kommere isoleret. Hvis matematikkarakteren er mindre end 
6, er sandsynligheden for at være i restgruppen 24 pct. 
højere for kvinder, end hvis matematikkarakteren ligger 
mellem 8 og 9.  
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Tabel IV.11 Restgruppen: Socioøkonomiske og etniske faktorers betydning for den
marginale sandsynlighed for ikke at starte en ungdomsuddannelse 
eller være holdt op i 2005 

 

 Mænd Kvinder 
 Indvandre og 

efterkommere
Alle Indvandre og 

efterkommere 
Alle 

   ----------------------  Sandsynlighed  ---------------------- 
Mor faglært 0,00 -0,03 -0,02 -0,03* 
Mor videregående 0,06 -0,03* -0,09* -0,04* 
Mor uden for arbejdsstyrken 0,03 0,03* 0,01 0,04* 
Mor arbejdsløs -0,07 0,02 -0,02 0,04* 
Far faglært -0,08* -0,05* -0,02 -0,03* 
Far videregående 0,01 -0,06 -0,04 -0,04* 
Far uden for arbejdsstyrken 0,01 0,05 0,00 0,03* 
Far arbejdsløs -0,01 0,03 0,02 0,01 
Dansk mangler 0,19* 0,10* 0,12 0,06* 
Dansk < 6 0,19* 0,11* 0,13* 0,15* 
Dansk 6-7 0,10* 0,05* 0,11* 0,07* 
Dansk 10-13 -0,10 -0,02* 0,06 -0,02* 
Matematik mangler 0,35* 0,19* 0,33* 0,21* 
Matematik <6 0,35* 0,24* 0,37* 0,28* 
Matematik 6-7 0,14* 0,11* 0,17* 0,12* 
Matematik 10-13 0,03 -0,07* 0,00 -0,04* 
Vestlige indvandrere, <5 år -0,02 $ -0,01 $ 
Vestl. indvandrere, 5-10 år 0,05 $ 0,21* $ 
Vestl. indvandrere, >10 år -0,05 $ -0,09 $ 
Ikke-vestl. indv., <5 år -0,07 $ -0,01 $ 
Ikke-vestl. indv., 5-10 år -0,01 $ -0,04 $ 
Ikke-vestl. indv., >10 år -0,01 $ 0,01 $ 
Ikke-vestlige efterkommere -0,06 $ -0,01 $ 
Indvandrer $ 0,02 $ -0,05* 
Efterkommer $ -0,02 $ -0,05* 
Sandsynlighed a)  0,31 0,19 0,28 0,20 
 ----------------------------  Antal  ---------------------------- 
Observationer       1.521 23.064      1.562       23.500 
a) Angiver sandsynligheden for at påbegynde en given ungdomsuddannelse for en gennemsnits-

person. 
Anm.: Referencepersonen er mellem 16-17 år, født i København og på Frederiksberg som ældste barn, 

hvis forældre er samboende og ufaglærte, der ved folkeskolens afgangsprøve fik mellem 8-9 i 
skriftlig matematik og skriftlig dansk. For indvandrere er referencepersonen en efterkommer af 
vestlige indvandrere. I estimationerne er korrigeret for, at der mangler oplysninger for en 
mindre del af forældrene. * angiver, at variablen er signifikant på 5 pct.niveau. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Danskkarakterer har ikke helt så stor betydning for risikoen 
for at være i restgruppen. Effekten af lave danskkarakterer 
er signifikant for både mænd og kvinder og for indvandrere 
og efterkommere. En danskkarakter på mellem 6 og 7 
forøger risikoen for at være i restgruppen med ca. 10 pct. 
for indvandrere og efterkommere. 
 
Der er en selvstændig negativ effekt på sandsynligheden for 
at tilhøre restgruppen af at være indvandrer eller efterkom-
mer for kvinder, men ikke for mænd. 
 
Som den sidste statistiske analyse af ungdomsuddannelserne 
undersøges det opnåede karaktergennemsnit ved de almene 
gymnasiale uddannelser. Som ved de foregående analyser 
undersøges det i en statistisk model, om de opnåede karak-
terer kan forklares ud fra baggrundsforhold og karakterer 
ved folkeskolens afgangsprøver.  
 
For perioden fra 2000-05 var karaktergennemsnittet for 
både danske mænd og danske kvinder 8,2. Det er ca. en halv 
karakter over gennemsnittet for indvandrere og efterkom-
mere, jf. tabel IV.12. Forskellen mellem de forskellige 
grupper varierer dog fra, at tyrkerne har et gennemsnit, der 
ligger 0,8 under, mens kvindelige indvandrere og efter-
kommere fra vestlige lande har samme gennemsnit som 
danskere. 
 
De tilgængelige data gør det vanskeligt at vurdere effekten 
af karaktererne ved folkeskolens afgangsprøver på karakter-
niveauet ved de gymnasiale uddannelser, fordi der ikke 
foreligger resultater fra folkeskolens afgangsprøver før 2002 
og ikke karakterer fra gymnasiet efter 2005.  
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Tabel IV.12 Karaktergennemsnit for de gymnasiale ud-
dannelser bestået i 2000-2005 

 

 Kvinder Mænd 
 ----  Gennemsnit  ---- 
Danskere 8,2 8,2 
Indvandrere 7,9 7,7 
Efterkommere 7,7 7,6 
Indvandrere og efterkommere   
Vestlige lande 8,2 8,0 
Østeuropa uden for EU  7,9 7,8 
Asien og Latinamerika 7,7 7,7 
Afrika og Mellemøsten 7,7 7,6 
Tyrkiet 7,4 7,4 
Land ikke angivet 7,9 7,5 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Et hovedresultat af den statistiske analyse er, at karakterer 
fra folkeskolens afgangsprøver har markant betydning for 
de opnåede resultater i den gymnasiale uddannelse, jf. tabel 
IV.13. Hvis matematikkarakteren i folkeskolens afgangs-
prøve er mellem 6 og 7 i stedet for mellem 8 og 9, er det 
tilsvarende karaktergennemsnit ved den gymnasiale uddan-
nelse 0,5 karakterpoint lavere for mænd og 0,6 karakterpo-
int lavere for kvinder. Danskkarakterer ved folkeskolens 
afgangsprøver har næsten lige så stor betydning. Hvis 
karakteren i skriftlig dansk ved folkeskolens afgangsprøver 
er mellem 6 og 7 i stedet for mellem 8 og 9, er det tilsva-
rende karaktergennemsnit i de gymnasiale uddannelser 
omkring 0,4 karakterpoint lavere for begge køn. 
 
Resultatet er således, at der er en stærk positiv korrelation 
mellem, hvor godt den enkelte klarer sig ved folkeskolens 
afgangsprøver, og de resultater der senere i uddannelses-
forløbet opnås ved den gymnasiale eksamen. 
 

Karakterer fra 
grundskolen har 
stor betydning 

Sammenhæng 
mellem resultat i 
grundskole og 
gymnasium 
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Personens baggrundsforhold har også betydning for karak-
tergennemsnittet ved den gymnasiale uddannelse. Således 
har det en signifikant positiv virkning på karaktergennem-
snittet, hvis moderen og/eller faderen har en videregående 
uddannelse. Hvis begge forældre har en videregående 
uddannelse, har det tendens til at forøge gennemsnittet ved 
den gymnasiale uddannelse med omkring 0,4 karakterpoint i 
forhold til en person, hvor begge forældre har en ufaglært 
baggrund.  
 
For mænd er der ikke særlige effekter på karakterniveauet, 
der knytter sig til, om vedkommende er indvandrer eller 
efterkommer. For kvindelige efterkommere er der derimod 
en uforklaret negativ virkning på karakterniveauet på knap 
0,3 karakterpoint. Det er ikke tilfældet for kvindelige ind-
vandrere i undersøgelsen. Det er således ikke hele forskel-
len mellem karakterniveauet for efterkommere og danskere, 
der kan forklares ud fra de opnåede resultater ved folkesko-
lens afgangsprøver og personernes individuelle baggrunds-
forhold. 

Baggrundsforhold 
har effekt på 
karakterresultat i 
gymnasium 

En uforklaret 
negativ rest i 
karakterniveauet 
for kvindelige 
efterkommere 
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Tabel IV.13 Påvirkning af karaktergennemsnittet for de almene gymnasiale uddan-
nelser, 2005 

 

 Kvinder Mænd 
Mor faglært -0,05 -0,07 
Mor videregående 0,21* 0,16* 
Mor uden for arbejdsstyrken -0,01 -0,03 
Mor arbejdsløs 0,03 0,13 
Far faglært 0,02 0,04 
Far videregående 0,24* 0,26* 
Far uden for arbejdsstyrken 0,00 0,08 
Far arbejdsløs -0,07 -0,02 
Dansk < 6 -0,24 -0,59 
Dansk 6-7 -0,35* -0,41* 
Dansk 10-13 0,44* 0,50* 
Matematik <6 -0,89* -0,52 
Matematik 6-7 -0,58* -0,49* 
Matematik 10-13 0,60* 0,61* 
Indvandrere -0,16 0,09 
Efterkommere -0,27* 0,05 
  ---------------  Antal  --------------- 
Observationer 6.166 3.530 

 

Anm.: Estimaterne er korrigeret for alder, type af gymnasial uddannelse, bopæl, antal søskende, ældst
af søskende, manglende oplysninger om moderen og faderen, om moderen og faderen er
sammen, antal elever i skolen og andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere pr.
årgang. Referencepersonen er en dansker på 19 år, der er bosat i København eller på Frederiks-
berg, der er blevet student fra et alment gymnasium med under 5 pct. ikke-vestlige indvandrere
og efterkommere pr. årgang, hvis forældre er ufaglært, har et job og en indkomst på 100.000 kr.
I analysen indgår kun de personer, der har afsluttet folkeskolens afgangsprøve i skriftlig dansk
og matematik i 2002 eller 2003. Dette er 47 pct. ud af alle, der afslutter en almen gymnasial
uddannelse i 2005. * angiver, om estimaterne er signifikante på et 5 pct. niveau. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
Opsummering af resultater om ungdomsuddannelser 
 

• Såvel blandt indvandrere og efterkommere som 
blandt danskere starter 85 pct. af de unge, der forla-
der grundskolen, på en ungdomsuddannelse  
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• Indvandrere og efterkommere har – alt andet lige – 
en større tilbøjelighed til at vælge gymnasiale ud-
dannelser, når der er korrigeret for karakterer i fol-
keskolens afgangsprøver og en række andre bag-
grundsforhold 

• Indvandrere og efterkommere, der starter på en 
gymnasial uddannelse, har et lavere karaktergen-
nemsnit end de danskere, der starter.  Det samme er 
tilfældet på erhvervsuddannelserne 

• Frafaldet fra ungdomsuddannelserne er 20 pct.point 
større blandt indvandrere og efterkommere end 
blandt danskere, når det måles tre år efter afslutning 
af grundskolen 

• Det større frafald blandt indvandrere og efterkom-
mere forklares delvist af gruppens lavere karakter-
niveau og øvrige baggrundsforhold, der er medtaget 
i analysen. For mandlige indvandrere og efterkom-
mere er der imidlertid en 10 pct.’s forhøjet frafalds-
risiko fra erhvervsuddannelserne i forhold til dan-
skere, når der er korrigeret for karakterer i folkesko-
lens afgangsprøver og en række andre baggrunds-
forhold. Det tilsvarende tal for de gymnasiale ud-
dannelser er 4 pct. 

• Restgruppen af unge, der ikke er i gang med eller 
har afsluttet en ungdomsuddannelse efter tre år, in-
deholder 30 pct. af de unge indvandrere og efter-
kommere og 20 pct. af de unge danskere 

• Lave karakterer herunder især lave matematik-
karakterer forøger risikoen for at være i restgruppen 
markant 

• Kvindelige indvandrere og efterkommere har en 
formindsket risiko for at være i restgruppen, når der 
er korrigeret for karakterer og øvrige medtagne bag-
grundsforhold 

• Indvandrere og efterkommere opnår lavere eksa-
mensresultater ved de gymnasiale uddannelser end 
danskere 

• For kvindelige efterkommere er der en negativ ef-
fekt på de gymnasiale eksamensresultater i forhold 
til danskere, som ikke kan forklares af karakterer 
fra folkeskolens afgangsprøver og øvrige medtagne 
baggrundsforhold 



 

 273

Videregående uddannelser 
 
En gymnasial uddannelse giver mulighed for at starte på en 
videregående uddannelse. I det følgende vil vi se nærmere 
på indvandrere og efterkommeres vej gennem de videre-
gående uddannelser. Til analyserne af de videregående 
uddannelser er der taget udgangspunkt i de personer, der 
afsluttede en gymnasial uddannelse i 1996.7 Det er nødven-
digt at følge personerne i en del år, da der er forsinkelser i 
uddannelsessystemet som følge af sabbat, omgængere og 
omvalg. Antallet af indvandrere, der påbegyndte en videre-
gående uddannelse i 1996 og har afsluttet den i 2005, er 
forholdsvis begrænset. De korte, mellemlange og lange 
videregående uddannelser er derfor lagt sammen til en 
kategori, hvilket gælder for både de unges og forældrenes 
uddannelse.  
 
Det er muligt for alle med en adgangsgivende eksamen at 
påbegynde en videregående uddannelse. Adgangsbegræns-
ningen til de videregående uddannelser betyder dog, at 
personer, der har bestået en adgangsgivende eksamen, ikke 
frit kan vælge, hvilken videregående uddannelse vedkom-
mende ønsker at påbegynde. Det kan lægge en begrænsning 
i søgningen, at der ikke er frit optag, fordi studenter med et 
lavt karaktergennemsnit kan finde det mere attraktivt at 
søge/finde et job frem for at påbegynde en uddannelse. 
 
Som i de hidtidige analyser anvendes en statistisk model til 
at analysere, hvilke faktorer der påvirker sandsynligheden 
for at starte på en videregående uddannelse efter studenter-
eksamen. Efterfølgende analyseres – ligeledes ved en stati-
stisk model – sandsynligheden for at gennemføre den. 
 
Som i de tidligere analyser tages der udgangspunkt i en 
referenceperson. Referencepersonen bestod i 1996 studen-
tereksamen med et eksamensgennemsnit på mellem 8 og 9, 
og forældrene er ufaglærte. Andelen af både kvinder og 
mænd, der påbegynder en videregående uddannelse efter 
studentereksamen, var ca. 85 pct. for både indvandrere, 

 
7) Vi analyserer kun den almen gymnasiale uddannelse, da der først 

findes oplysninger om karaktererne for hhx og htx fra 1999. 

Nødvendigt at følge 
unge i en del år når 
de videregående 
uddannelser 
analyseres 

Studentereksamen 
giver alle mulighed 
for at påbegynde en 
videregående 
uddannelse 

Overgangen fra 
gymnasiet til en 
videregående 
uddannelse 

Påbegyndelse af 
videregående 
uddannelse 
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efterkommere og danskere, jf. tabel IV.14 for mænd og 
tabel IV.15 for kvinder. 8  
 
Et af hovedresultaterne i den statistiske analyse er, at sand-
synligheden for at påbegynde og gennemføre uddannelsen 
er lavere, hvis eksamensgennemsnittet i gymnasiet er under 
8. Hvis eksamensgennemsnittet er på over 10, er sandsyn-
ligheden 33 pct.point højere for, at mandlige indvandrere og 
efterkommere gennemfører en videregående uddannelse.9  
 
Forældrebaggrunden i form af forældrenes uddannelse og 
arbejdsmarkedstilknytning har kun en begrænset indflydelse 
på sandsynlighederne for at påbegynde og fuldføre en 
videregående uddannelse. 
 
Betragtes sandsynligheden for at påbegynde et videregående 
studium, ses det, at indvandrere og efterkommere ikke har 
noget efterslæb, når der er taget højde for den adgangs-
givende karakter og baggrundsvariable. For fuldførelsen er 
der derimod en signifikant negativ påvirkning af sandsyn-
ligheden for indvandrere og kvindelige efterkommere. 
 
 
 
 
 

 
8) Antallet af indvandrere og efterkommere, der tog studentereksa-

men i 1996, er forholdsvis begrænset, da stigningen i indvandrin-
gen først begyndte at tage til i midten af 1980’erne fra et relativt 
lavt niveau. På nuværende tidspunkt og i fremtiden vil der være 
en del flere, end det har været muligt at medtage i denne analyse. 

9) Det skal bemærkes, at der er få indvandrere og efterkommere bag 
disse resultater, 237 mænd og 267 kvinder, jf. tabel IV.14 og ta-
bel IV.15.  

Karakterer i 
gymnasium har 
betydning for 
påbegyndelse og 
fuldførelse af 
studium 

Forældrebaggrund 
betyder kun lidt 

Karakterer  
forklarer 
påbegyndelse men 
ikke fuldførelse  
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Tabel IV.14 Socioøkonomiske og etniske faktorers betydning for den marginale
sandsynlighed for en videregående uddannelse, mænd 

 Påbegyndt Fuldført 
 Indvandrere og 

efterkommere
Alle Indvandrere og 

efterkommere 
Alle 

 ---------------------------  Sandsynlighed  --------------------------- 
Mor faglært 0,06 0,00 -0,12 -0,01 
Mor videregående 0,02 0,04* -0,14 -0,01 
Mor uden for arbejdss. 0,04 0,01 0,07 -0,02 
Mor arbejdsløs 0,06 0,03* -0,08 -0,01 
Far faglært 0,07 -0,01 0,03 0,02 
Far videregående 0,10* 0,04* 0,13 0,00 
Far uden for arbejdss. -0,03 -0,03* -0,13 -0,01 
Far arbejdsløs 0,00 -0,02 0,18 -0,07 
Eksamens gns. 6-7 -0,14* -0,17* -0,22* -0,10* 
Eksamens gns. 10-13 $ 0,09* 0,33* 0,05* 
Ikke-vestlige indv.  -0,21 $ 0,10 $ 
Vestlige indvandrere  -0,06 $ -0,10 $ 
Ikke-vestlige efterk. 0,05 $ -0,05 $ 
Indv., 5-10 års ophold 0,08 $ -0,16 $ 
Indv., > 10 års ophold  0,08 $ -0,06 $ 
Indvandrere $ 0,03 $ -0,16* 
Efterkommere $ 0,06* $ -0,08 
Sandsynlighed a) 0,86 0,85 0,54 0,74 
  -------------------------------  Antal  ---------------------------- 
Observationer        296 8.765 237 6.043 
a) Angiver sandsynligheden for at påbegynde en given ungdomsuddannelse for en gennemsnits-

person. 
Anm.: Referencepersonen er en mand, der i 1996 bestod studentereksamenen og fik mellem 8-9 i

gennemsnit. Personen født i København eller på Frederiksberg som ældste barn af forældre, der
er samboende og ufaglærte. For indvandrere er referencepersonen en efterkommer af vestlige
indvandrere, der har boet Danmark i mere end 10 år. I estimationerne er korrigeret for, at der
mangler oplysninger for en mindre del af forældrene. * angiver, at variablen er signifikant på 5
pct.niveau. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Tabel IV.15 Socioøkonomiske og etniske faktorers betydning for den marginale 
sandsynlighed for en videregående uddannelse, kvinder 

 Påbegyndt Fuldført 
 Indvandrere og 

efterkommere
Alle Indvandrere og 

efterkommere
Alle 

   --------------------------  Sandsynlighed  -------------------------- 
Mor faglært 0,00 0,01* 0,13 0,02* 
Mor videregående 0,02 0,06* -0,01 0,01 
Mor uden for arbejdss. -0,11 -0,02 -0,10 -0,02 
Mor arbejdsløs 0,02 -0,01 -0,01 -0,02 
Far faglært -0,02 -0,01 -0,12 0,02* 
Far videregående 0,00 0,04* 0,08 0,00 
Far uden for arbejdss. 0,02 -0,01 0,06 0,00 
Far arbejdsløs 0,11* -0,03 0,10 -0,03 
Eksamens gns. 6-7 -0,15* -0,16* -0,13 -0,02* 
Eksamens gns. 10-13 $ 0,10* -0,03 -0,01 
Ikke-vestlige indv.  -0,17 $ -0,16 $ 
Vestlige indvandrere  0,08 $ 0,08 $ 
Ikke-vestlige efterk. -0,05 $ -0,08 $ 
Indv., 5-10 års ophold 0,10 $ 0,04 $ 
Indv., > 10 års ophold 0,03 $ 0,01 $ 
Indvandrere $ 0,01 $ -0,08* 
Efterkommere $ -0,01 $ -0,11* 
Sandsynlighed a)  0,80 0,84 0,67 0,82 
   ------------------------------  Antal  ----------------------------- 
Observationer 364 13.963 267 9.402 
a) Angiver sandsynligheden for at påbegynde en given ungdomsuddannelse for en gennemsnits-

person. 
Anm.: Referencepersonen er en mand, der i 1996 bestod studentereksamenen og fik mellem 8-9 i 

gennemsnit. Personer født i København eller på Frederiksberg som ældste barn af forældre, der
er samboende og ufaglærte. For indvandrere er referencepersonen en efterkommer af vestlige
indvandrere. I estimationerne er korrigeret for, at der mangler oplysninger for en mindre del af
forældrene. * angiver, at variablen er signifikant på 5 pct.niveau. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Indgåelse af ægteskab har en markant indvirkning på risiko-
en for at droppe ud af en uddannelse for unge mænd, jf. 
Nielsen mfl. (2007). En undersøgelse af betydningen af 
indførelsen af 24-årsreglen viser således, at indgåelse af 
ægteskab øger risikoen for at opgive en uddannelse. Forfat-
ternes vurdering er, at den langsigtede virkning af indførel-
sen af reglen er, at en betydelig del af forskellen mellem 
sammenlignelige danskere og udenlandske mænds fuldfø-
relse af uddannelse vil blive elimineret. Sandsynligheden 
for at opgive en uddannelse ved indgåelse af ægteskab 
påvirkes kun for kvinder mellem 18-19 år, tyrkere og kvin-
der på de videregående uddannelser. 
 
Opsummering af resultater om videregående uddannel-
se 
 

• Indvandrere og efterkommere har samme sand-
synlighed som danskere for at påbegynde en uddan-
nelse 

• Indvandrere og efterkommere har dog en lavere 
sandsynlighed for at gennemføre uddannelsen 

 
Overordnet opsamling  
 
Indvandreres uddannelsesniveau er lavere end danskeres, 
hvilket er medvirkende til, at de har sværere ved at finde 
fodfæste på arbejdsmarkedet. Det ser ud til, at indvandrere 
og efterkommere også i fremtiden vil have et lavere uddan-
nelsesniveau end danskere, da unge indvandrere og efter-
kommere i mindre omfang gennemfører en uddannelse. 
Undervisningen i grundskolen skal udvikle de grundlæg-
gende kundskaber, der er nødvendige for det videre uddan-
nelsesforløb, men indvandrere og efterkommere opnår 
allerede på dette uddannelsesniveau lavere karakterer end 
danskere. En markant større andel af indvandrere og efter-
kommere opnår mindre end 6 ved afgangsprøverne. Analy-
serne i dette kapitel peger på, at de svagere resultater i 
grundskolen kun delvist forklares ud fra personlige og 
familiemæssige forhold.  
 

Ægteskab øger 
risikoen for at 
udenlandske mænd 
dropper 
uddannelsen 
 

Indvandrere og 
efterkommere vil 
også i fremtiden 
have et lavere 
uddannelsesniveau 
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Der er betydelig forskel på andelen af ikke-vestlige indvan-
drere på den enkelte skole. Analyserne i kapitlet tyder på, at 
en høj koncentration af ikke-vestlige indvandrere i den 
enkelte grundskole indebærer et lavere fagligt udbytte i 
form af lavere eksamenskarakterer først og fremmest i 
skriftlig matematik. 
 
Andelen af danskere og indvandrere samt efterkommere, 
der starter på en ungdomsuddannelse, er stort set lige store. 
Forældrebaggrunden og de skriftlige karakterer ved folke-
skolens afgangsprøver er afgørende for, hvilken ungdoms-
uddannelsesretning både danskere og indvandrere vælger. 
Der er dog en tendens til, at indvandrere og efterkommere – 
alt andet lige – i højere grad vælger de gymnasiale uddan-
nelser. Frafaldet fra ungdomsuddannelserne er væsentligt 
større blandt indvandrere og efterkommere end blandt 
danskere. Det gælder både på erhvervsuddannelserne og de 
gymnasiale uddannelser. En medvirkende årsag er, at deres 
karakterer fra grundskolen er lavere. Særligt for mandlige 
indvandrere og efterkommere er der dog et væsentligt 
forøget frafald, som ikke kan forklares ud fra karakterer ved 
folkeskolens afgangsprøver og de i analyserne medtagne 
baggrundsforhold. 
 
Indvandrere og efterkommere har ikke noget efterslæb i 
påbegyndelsen af en videregående uddannelse, når der er 
taget højde for den adgangsgivende karakter og de i analy-
sen medtagne baggrundsforhold. Derimod er der for såvel 
indvandrere som efterkommere en signifikant negativ 
påvirkning af sandsynligheden for at gennemføre uddannel-
sen, når der er taget højde for den adgangsgivende karakter 
og baggrundsforhold. 
 
 
IV.3 Familiesammenførte på det danske ar-
bejdsmarked 
 
En høj beskæftigelsesgrad blandt personer i den erhvervsak-
tive alder er en højt prioriteret målsætning. Indvandrere og 
efterkommere er generelt i mindre grad i beskæftigelse end 
etniske danskere. Dette gælder især indvandrere fra ikke-
vestlige lande. Mandlige og kvindelige indvandrere fra 

Stor etnisk 
koncentration 
indebærer lavere 
karakterer 

Indvandrere og 
efterkommere har 
et større frafald i 
ungdoms-
uddannelserne 

Lavere fuldførelse 
af videregående 
uddannelse for 
indvandrere og 
efterkommere 

Indvandrere oftere 
uden for 
beskæftigelse … 



 

 279

ikke-vestlige lande har en beskæftigelsesfrekvens på godt 
55 pct. og 40 pct. mod henholdsvis 80 pct. og 75 pct. for 
hhv. danske mænd og kvinder, jf. figur IV.12. 
 
Beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige indvandrere er 
dog steget med 15 pct.point fra 1997 til 2006. I samme 
periode har beskæftigelsesfrekvensen været stort set kon-
stant for danskere. En del af forklaringen på stigningen i 
beskæftigelsesfrekvensen for ikke-vestlige indvandrere er 
den positive konjunkturudvikling samt en mindre indvan-
dring til Danmark. Det lavere indvandringsniveau betyder, 
at de ikke-vestlige indvandrere de seneste par år i gennem-
snit har været her længere end i slutningen af 1990’erne, og 
beskæftigelsesfrekvensen er stigende med opholdstiden, jf. 
Husted mfl. (2001). 
 
Stigningen i beskæftigelsen falder sammen med en stærk 
tilgang til arbejdsmarkedet, idet erhvervsfrekvensen for 
ikke-vestlige indvandrere er steget, om end ikke helt så 
meget som beskæftigelsesfrekvensen, jf. figur IV.13. Dette 
kan delvist forklares netop af en gennemsnitlig længere 
opholdstid i Danmark.  
 
 

Figur IV.12 Beskæftigelsesfrekvens fordelt på oprindelse for 16-64-årige 
Mænd Kvinder 
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Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
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Figur IV.13 Erhvervsfrekvens fordelt på herkomst for 16-64-årige 
Mænd Kvinder 
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Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 

 
 
Formålet med dette afsnit er at belyse integrationen af 
indvandrere på arbejdsmarkedet. Først beskrives reglerne 
for integration af indvandrere i det danske samfund. Der-
næst undersøges, hvor lang tid der går, fra indvandrere 
kommer til landet, til de får deres første job, og hvilken type 
job de opnår. I analyserne fokuseres på familiesammenførte. 
 
Foranstaltninger for integration  
 
Kommunerne har haft ansvar for integrationen af indvan-
drere siden 1999, hvor den første integrationslov blev 
vedtaget.10 Alle nyankomne indvandrere over 18 år fra 
lande uden for EU og Norden har siden 1999 været omfattet 
af et introduktionsprogram, jf. boks IV.4. Udformningen af 
programmet er blevet ændret flere gange, senest i 2004.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10) Før 1999 varetog Dansk Flygtningehjælp integrationen af nye 

indvandrere. 
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Boks IV.4 Integrationsindsatsen for indvandrere 
 

Introduktionsprogram: Kommunerne har ansvaret for integrationen af indvan-
drere, der er omfattet af integrationsloven, dvs. flygtninge og familiesammenførte 
indvandrere over 18 år fra lande uden for Norden og EU. Kernen i integrations-
indsatsen efter integrationsloven er integrationsprogrammet. Sigtet med pro-
grammet er, at indvandrere så hurtigt som muligt skal blive selvforsørgende.  
 
Introduktionsprogrammet omfatter danskuddannelse, som skal tilbydes til alle 
indvandrere over 18 år fra lande uden for Norden og EU. Derudover skal kommu-
nen tilbyde indvandrere, der modtager introduktionsydelse, tilbud om vejledning 
og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud. Kommunen 
har dog også mulighed for at give indvandrere, der ikke modtager introduktions-
ydelse, tilbud om virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud.  
 
Introduktionsprogrammet har en varighed på op til tre år og et omfang på 37 timer 
om ugen. Omfanget og indholdet af introduktionsprogrammet for den enkelte 
indvandrer fastlægges i individuelle kontrakter, der udarbejdes af kommunen. 
Indvandreres udeblivelse fra programmet uden en rimelig grund kan betyde en 
nedsættelse eller ophør af introduktionsydelsen samt dårligere muligheder for at 
få varig opholdstilladelse. Introduktionsprogrammet skal påbegyndes senest en 
måned efter, at kommunen har overtaget ansvaret for indvandreren. 
 
Danskuddannelse: Alle indvandrere, der er tilmeldt folkeregisteret, har ret til en 
danskuddannelse, der varer i op til tre år. Danskuddannelsen har et normeret om-
fang svarende til 1,2 års heltidsuddannelse. Undervisningen er gratis for personer, 
der er omfattet af integrationsloven, mens kommunen kan opkræve betaling for 
undervisningen for indvandrere, der er selvforsørgende, og som ikke er omfattet 
af integrationsloven. Manglende deltagelse i danskkurser kan få indflydelse på 
muligheden for at opnå dansk indfødsret efter ni år i Danmark. 
 
Kilde: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (2004). 

 

 
 
Programmet skal sikre, at nyankomne indvandrere integre-
res i det danske samfund, samt sigte mod, at indvandrere 
bliver selvforsørgende. Det omfatter danskuddannelse, 
tilbud om vejledning og opkvalificering, virksomhedsprak-
tik og ansættelse med løntilskud. Danskuddannelse skal 
tilbydes til alle familiesammenførte, mens tilbud om vejled-
ning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse 
med løntilskud kun skal tilbydes indvandrere, der modtager 
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introduktionsydelse. Kommunen har dog mulighed for at 
tilbyde virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud til 
andre. Det er obligatorisk at deltage i introduktionspro-
grammet, og indholdet er fastlagt i individuelle kontrakter.  
 
Rammerne for introduktion og ansættelse i virksomhederne 
med løntilskud er aftalt mellem arbejdsmarkedets parter, de 
kommunale parter og staten, og de er centrale i den såkaldte 
trappemodel, jf. boks IV.5.  
 
Indtil 2002 var indvandrere fra lande uden for EU og Nor-
den omfattet af de samme regler for offentlige indkomst-
overførsler som andre. Det blev ændret fra juli 2002, hvor 
en kvalifikationsperiode på syv år blev indført for alle. En 
person skal have opholdt sig mindst syv år i Danmark ud af 
de seneste otte år, før vedkommende har optjent ret til 
samme kontanthjælpsydelser som andre borgere. Personer, 
der er indvandret efter 2002, og som er berettiget til at 
modtage en indkomstoverførsel, får enten introduktions-
ydelse eller starthjælp. Introduktionsydelse og starthjælp har 
samme niveau og er en del lavere end kontanthjælp.11 Disse 
ydelser gives dog ikke til familiesammenførte, der skal 
forsørges af ægtefællen. Kommunen kan dog tildele den 
familiesammenførte en ydelse til forsørgelse, hvis ægtefæl-
len modtager introduktionsydelse, jf. Hansen (2005). Ni-
veauet for ydelsen og aktiveringsindsatsen er den samme for 
personer på introduktionsydelse. 
 
 

 
11) Eksempelvis modtager en enlig over 25 år på introduktionsydelse 

eller starthjælp 5.773 kr. pr. måned, mens en tilsvarende kontant-
hjælpsmodtager modtager 8.959 kr. pr. måned (2007-niveau). 
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Boks IV.5 Trappemodel 
 

Trappemodellen er en firepartsaftale fra 2002 mellem regeringen, arbejdsmarke-
dets parter og de kommunale parter, der danner rammen for indvandreres integra-
tion på arbejdsmarkedet. Hensigten er at kombinere introdukti-
on/virksomhedspraktik med ansættelse med løntilskud og ansættelse på særlige 
løn- og ansættelsesvilkår. 
 
Modellen er beregnet på at sluse grupper med svage kvalifikationer ind på ar-
bejdsmarkedet uden at fortrænge ordinær arbejdskraft. Der indgår fire trin i trap-
pemodellen: 
 

• Aktiv start: Vejledning og opkvalificering, f.eks. kompetenceafklaring, job-
søgning og basal danskundervisning 

• Virksomhedspraktik: Den enkelte opkvalificeres på en virksomhed, således 
at virksomheden og den enkelte har mulighed for at se hinanden an. Den 
enkelte bibeholder det offentlige forsørgelsesgrundlag 

• Introduktion til ordinær ansættelse: Ansættelse med løntilskud eller ansæt-
telse på særlige løn- og ansættelsesvilkår 

• Ordinært arbejde: Job på ordinære vilkår 
 
Der kan på de enkelte trin tilbydes sproglig og faglig opkvalificering, støtte til en 
mentor og kompetenceafklaring afhængigt af den enkeltes kvalifikationer. De 
overenskomstberettigede parter anviser løn- og ansættelsesvilkår. 
 
Kilde: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (2004). 

 

 
 
Der er en gruppe indvandrere, som modtager kontanthjælp, 
nemlig de, som er kommet til landet før 2002. For at styrke 
bl.a. denne gruppes tilknytning til det ordinære arbejdsmar-
ked er der iværksat en tidsbegrænset indsats, der gælder i 
perioden 1. juli 2006 til 1. juli 2008. Den indebærer, at 
kontanthjælpsmodtagere, der ikke har været i beskæftigelse 
eller aktivering i mindst et år, skal have behandlet deres sag 
på ny. Kommunen skal tage stilling til, om den ledige er i 
stand til at komme i job eller uddannelse, samt vurdere, om 
det er nødvendigt med jobtræning, virksomhedspraktik, 
revalidering eller andet. Indsatsen indebærer, at alle kon-
tanthjælpsmodtagere løbende skal have aktive tilbud. 
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Kontanthjælpssystemet er i de seneste år blevet ændret, så 
kontanthjælpen efter seks måneder nedsættes, og der lægges 
et loft over, hvor meget man sammenlagt kan få i kontant-
hjælp, boligsikring og særlig hjælp. Desuden skal ægtefæl-
ler, hvor begge får kontanthjælp på voksensats, efter to år 
med hjælp hver opfylde et beskæftigelseskrav på mindst 
300 timer over en to års periode, ellers fratages kontant-
hjælpen for en af ægtefællerne. Dette gælder dog ikke for 
personer i matchgruppe fem. Incitamenterne til at være i job 
er derved blevet skærpet. 
 
Omfanget af familiesammenførte fra lande uden for Norden 
og EU, som modtager en danskuddannelse, er relativt lavt, 
jf. tabel IV.16. For de nytilkomne indvandrere i 2003 er der 
knap 30 pct., som deltager i danskundervisning eller sam-
fundsforståelse i løbet af de første tre år i Danmark, og for 
nytilkomne indvandrere i de foregående tre år er andelen på 
godt 40 pct. Efter at introduktionsprogrammet blev indført i 
1999, steg omfanget af danskuddannelse dog væsentligt fra 
ca. 2 pct. i 1998 til 45 pct. i 2001. De familiesammenførte, 
der ankom til Danmark i 2003, påbegynder i gennemsnit 
uddannelsen i dansk et halvt år efter, at de er indvandret til 
landet. 
 
 

Tabel IV.16 Omfanget af danskuddannelse i de første tre år i Danmark for familie-
sammenførte uden for Norden og EU fordelt på indvandringsår 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
  ----------------------------  Pct.  ---------------------------- 
Andel af de indvandrede 0,6 2,1 32,7 41,2 45,3 40,2 29,4 
Fordelt på:        
   Danskundervisning 100,0 98,9 95,8 94,5 94,4 93,4 90,5 
   Samfundsforståelse 0,0 1,1 4,2 5,5 5,6 6,6 9,5 
  -----------------  Uger efter indvandring  ---------------- 
Tidspunkt 130 107      36   25 25 23 25 

 

Anm.: I opgørelsen er kun medtaget danskuddannelse, hvis den finder sted inden beskæftigelse. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Kommunen har også mulighed for at tilbyde aktivering til 
familiesammenførte. For nyankomne indvandrere i 2003 
deltog godt 20 pct. i aktivering inden for de første tre år i 
Danmark, jf. tabel IV.17. Denne andel har dog været på ca. 
30 pct. for de, der indvandrede i 2001. Det er typisk korte 
vejlednings- og afklaringsforløb, virksomhedspraktik og 
særlig tilrettelagte projekter, som de nyankomne i 2003 
først deltog i.  
 
En analyse for perioden 1999-2003 af effekten af integrati-
onsloven konkluderer, at implementeringen af loven samlet 
set hverken har haft en positiv eller negativ betydning for 
nyankomne indvandreres chance for at blive selvforsøgen-
de, jf. Clausen mfl. (2006).  
 
 

Tabel IV.17 Deltagelse i aktivering i de første tre år i Danmark for familiesam-
menførte uden for Norden og EU fordelt på indvandringsår 

 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
  ------------------------  Pct. ------------------------ 
Andel af de indvandrede 12,1 19,7 26,0 32,3 36,0 31,8 21,2 
Fordelt på:        
   Korte vejl.- og afklaringsforløb 3,3 6,5 16,4 27,2 25,0 24,2 20,3 
   Særligt tilrettelagte projekter 11,1 24,1 37,7 26,5 25,1 23,6 21,8 
   Særligt tilrettelagt uddannelse 10,8 17,5 21,1 16,4 15,7 15,6 15,1 
   Ordinær uddannelse 0,4 0,7 0,2 0,3 0,5 0,2 0,0 
   Virksomhedspraktik 2,4 4,5 12,6 19,6 22,2 21,1 25,4 
   Løntilskud, privat arbejdsplads 0,2 0,9 2,3 2,8 2,2 2,8 4,8 
   Løntilskud, offentlig arbejdsplads 0,0 0,2 0,6 0,4 0,5 0,3 0,2 
   Løntilskud, uoplyst 0,0 0,0 0,2 0,1 0,4 0,2 0,2 
   Uoplyst aktivering 71,8 45,5 8,9 6,7 8,4 12,0 12,2 
  ------------  Uger efter indvandring  ------------ 
Tidspunkt  80 73 56 52    51 52 50 

 

Anm.: I opgørelsen indgår kun første aktiveringstype samt aktivering, hvis den finder sted inden
beskæftigelse. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Virkningen har dog været bedre for nogle grupper, som 
eksempelvis personer fra Eksjugoslavien, Tyrkiet og perso-
ner fra det øvrige Afrika end for personer fra Irak, Iran, 
Afghanistan, Somalia og det øvrige Asien. Derudover virker 
loven bedre for personer, der er familiesammenførte til 
ikke-flygtninge. 
 
Jobtræning i private virksomheder er den mest effektive 
aktiveringsindsats, mens uddannelse og særligt aktiverende 
forløb forværrer chancerne for at blive selvforsørgende. 
Derudover viser analyserne, at de forskellige typer af akti-
vering har omtrent de samme effekter, når der analyseres på 
afgang til beskæftigelse.  
 
Familiesammenførte i Danmark skal deltage i danskunder-
visning, men ikke nødvendigvis i aktivering. For nyankom-
ne indvandrere i 2003 har kun 30 pct. deltaget i danskun-
dervisning og 20 pct. i aktivering. Aktivering i privat job-
træning øger sandsynligheden for at komme i beskæftigelse, 
mens uddannelse og særlige aktiveringsforløb mindsker 
sandsynligheden. 
 
Familiesammenførtes tilknytning til arbejdsmarkedet 
 
I det følgende undersøges, hvor hurtigt og hvor mange 
familiesammenførte der kommer i beskæftigelse, efter at de 
er indvandret til Danmark, samt hvilken branche de bliver 
ansat i. Begrundelsen for at se nærmere på de familiesam-
menførte er, at denne gruppe ikke er særligt belyst i tidlige-
re analyser, og at de formodentlig har færre personlige og 
helbredsmæssige problemer end flygtninge, fordi de selv 
har valgt at rejse til Danmark. De familiesammenførte 
omfatter indvandrere, der er sammenført med flygtninge, 
med ikke-flygtninge samt med danskere.12 
 
Godt 20 pct. af de familiesammenførte, der indvandrede i 
1997, er kommet i beskæftigelse i samme år, som de er 
indvandret, og knap 40 pct. er i beskæftigelse efter ophold i 
fem år i Danmark. For nyankomne indvandrere, der kom i 

 
12) Familiesammenførte er defineret som i kapitel III.  
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2000, er andelen, som er i beskæftigelse fem år efter ophold 
i Danmark, på ca. 45 pct.  
 
Omtrent ⅔ af de familiesammenførte i 1997, 2000 og 2002 
er kvinder, og knap 50 pct. er mellem 25-34 år, jf. tabel 
IV.18. Omtrent en fjerdedel af de familiesammenførte 
stammer fra vestlige lande. 
 
På andre karakteristika adskiller nyankomne indvandrere i 
2000 og 2002 sig fra nyankomne indvandrere i 1997. Færre 
indvandrere i 2000 og 2002 er mellem 18-24 år, mens flere 
er mellem 35-44 år. Der er færre, som har bosat sig i Kø-
benhavn eller Frederiksberg, og flere, som har bosat sig på 
landet. Desuden kommer færre fra de vestlige lande eller 
Tyrkiet, mens flere kommer fra Mellemøsten og Asien, og 
endelig er færre familiesammenført med indvandrere, der 
ikke er flygtninge. 
 
Mænd, der familiesammenføres til en dansker, kommer fra 
alle verdensdele, jf. tabel IV.19. De fordeler sig med ca. 25 
pct. på hver af grupperne: Vestlige lande, Tyrkiet, Afrika og 
Mellemøsten samt Latinamerika og Asien. De kvindelige 
familiesammenførte til danske mænd kommer derimod ofte 
fra Asien og Latinamerika. Familiesammenførte til indvan-
drere, der ikke er flygtninge, stammer ofte fra Tyrkiet 
uanset køn, og familiesammenførte til flygtninge kommer 
først og fremmest fra Afrika og Mellemøsten for både 
mænd og kvinder. 
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Tabel IV.18 Karakteristika for familiesammenførte indvandrere fordelt på ind-
vandringsår 

 1997 2000 2002 
 ----------  Pct.  ---------- 
Mand 34 33 30 
18-24 år 39 33 34 
25-34 år 44 45 46 
35-44 år 14 19 17 
45-49 år 2 3 3 
Enlig 7 7 5 
Ingen børn 67 66 65 
København og Frederiksberg 31 25 21 
Forstadskommune til København 16 14 14 
Provinsby a) 18 17 16 
Landet 35 43 49 
Vestlige lande 17 13 12 
Østlande uden for EU 9 10 9 
Tyrkiet 15 13 12 
Mellemøsten og Afrika 25 31 30 
Asien og Latinamerika 33 34 35 
Land ikke angivet 0 0 4 
Familiesammenført til en dansk statsborger 59 63 66 
Familiesammenført til en flygtning 18 25 26 
Familiesammenført til en ikke-flygtning 21 10 6 
Familiesammenført til andre 2 2 2 
  ----------  Antal  ---------- 
Observationer 4.264 5.113 4.072 
a) Provinsby er Odense, Esbjerg, Randers, Århus og Ålborg.  
Anm.: Opdelingen af personerne, som indvandrerne er sammenført til, er sket ud fra opholds-

grundlag, som er et juridisk grundlag. Det betyder, at en dansk statsborger kan have 
oprindelse i eksempelvis Tyrkiet eller Asien. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Tabel IV.19 Familiesammenføringsgrupperinger fordelt på oprindelsesland og 
køn, 1997-2005 

 

 Familiesammenførte til en 
 Dansker Ikke-

flygtning
Flygtning Barn mv. Alle 

 -----------------------------  Pct.  ------------------------------ 
Mænd   
Vestlige lande 20 5 0 5 14 
Østlande uden for EU 5 14 7 8 7 
Tyrkiet 22 46 0 12 20 
Mellemøsten og Afrika 28 14 77 42 37 
Asien og Latinamerika 24 21 14 32 22 
Land ikke angivet 1 0 1 0 1 
I alt 100 100 100 100 100 
Kvinder      
Vestlige lande 18 4 1 4 10 
Østlande uden for EU 10 14 6 7 9 
Tyrkiet 6 42 1 16 9 
Mellemøsten og Afrika 17 18 65 40 35 
Asien og Latinamerika 48 21 26 33 37 
Land ikke angivet 0 0 0 0 0 
I alt 100 100 100 100 100 

 

Anm.: Tabellens søjler summerer ikke alle til 100, som følge af afrunding. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
Et centralt tema i denne analyse er, om indvandrerne kom-
mer i beskæftigelse. Der er anvendt en varighedsanalyse- 
model til at analysere tiden indtil det første job, jf. boks II.2 
i Det Økonomiske Råd (2006). Analysen viser dels udvik-
lingen i sandsynligheden for at komme i beskæftigelse over 
tid, og dels betydningen af baggrundskarakteristika. Analy-
sen udføres for familiesammenførte i perioden fra 1997 til 
2005 fordelt på mænd og kvinder samt familiesammenfø-
ringsgrundlag.  
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Beregningerne viser, at sandsynligheden for at finde det 
første job er højest i de to første år i Danmark for familie-
sammenførte mænd til ikke-flygtninge, jf. figur IV.14. Efter 
to år i Danmark er sandsynligheden for ikke at have været i 
beskæftigelse ca. 25 pct. for familiesammenførte til en ikke-
flygtning. Denne sandsynlighed er 65 pct. for familiesam-
menførte til en flygtning.  
 
 
Figur IV.14 Sandsynligheden for ikke at have fundet det 

første job for en typisk familiesammenført 
mand, 1997-2005 
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Anm.: Referencepersonen er en mand fra Tyrkiet i alderen 25 til 34 år 
med børn og bopæl i Københavns eller Frederiksberg Kommune, 
som er indvandret i 1997. Beskæftigelse er defineret som ordi-
nært beskæftiget i november måned og/eller en lønindkomst eller 
et overskud af egen virksomhed på over 10.000 kr. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Efter at de familiesammenførte mænd har opholdt sig fem 
år i Danmark, er sandsynligheden for ikke at have været i 
beskæftigelse forholdsvis lav, nemlig 5 pct. Dette gælder 
uanset, hvem mændene er familiesammenført med.  
 
Familiesammenførte mænd til danskere og flygtninge har 
lavere sandsynlighed for at finde beskæftigelse, jo ældre de 
er, jf. tabel IV.20. Alder har ingen betydning for familie-
sammenførte mænd til ikke-flygtninge. Uanset, hvem de er 
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familiesammenført til, har personer, der er bosat i en pro-
vinsby, lavere sandsynlighed for at komme i beskæftigelse, 
end hvis de er bosat i København eller Frederiksberg.  
 
Mænd, der familiesammenføres med en dansker og kommer 
fra Afrika og Mellemøsten eller Asien og Latinamerika, har 
en mindre sandsynlighed for at få job end mænd fra Tyrkiet. 
For familiesammenførte til en ikke-flygtning er der kun en 
signifikant negativ forskel på mænd fra Afrika og Mellem-
østen og Tyrkiet. Tyrkiske mænd, der familiesammenføres 
til flygtninge, har en meget større sandsynlighed for at få 
job end personer fra Østeuropa uden for EU, Afrika og 
Mellemøsten samt Asien og Latinamerika.  
 
Familiesammenførte mænd til en flygtning, der kom til 
landet i årene 2000 til 2004, har højere sandsynlighed for at 
komme i beskæftigelse, hvis de kom i de sidste år frem for 
de første år. For familiesammenførte til en dansker gælder 
dette for årene 2003 til 2005. Dette kan bl.a. skyldes den 
forbedrede beskæftigelsessituation. 
 
Kvinder, som er familiesammenførte til flygtninge, har en 
meget lavere sandsynlighed for at komme i beskæftigelse 
end familiesammenførte til ikke-flygtninge, uanset hvor 
lang tid de har opholdt sig i Danmark, jf. figur IV.15. Efter 
to år er sandsynligheden for ikke at være kommet i beskæf-
tigelse 90 pct., og efter fem år er den 70 pct. For familie-
sammenførte kvinder til danskere og ikke-flygtninge er 
sandsynligheden for ikke at være kommet i beskæftigelse 70 
pct. efter to år. Efter to års ophold i Danmark har familie-
sammenførte til danskere større sandsynlighed for at have 
fundet beskæftigelse end familiesammenførte til ikke-
flygtninge. 
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førte fra Afrika og 
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førte til flygtninge 
får job senere 
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Tabel IV.20 Betydning af udvalgte socioøkonomiske karakteristika på sandsynlig-
heden for at have fundet det første job for familiesammenførte mænd, 
der er ankommet til Danmark i 1997-2005 

 

 Familiesammenførte til en 
 Dansker Ikke-flygtning Flygtning 
   -------------------------  Pct.  -------------------------  
18-24 år 0,01 0,07 0,66* 
35-44 år -0,10* -0,11 -0,31* 
45-49 år -0,23* -0,23 -0,60* 
Ingen børn 0,16* 0,25* -0,05* 
Enlig -0,10 -0,52* -0,34* 
Forstad til København 0,06 -0,01 -0,28* 
Provinsby a) -0,31* -0,49* -0,27* 
Landet -0,07* -0,12 0,11 
Vestlige lande -0,02 -0,10 0,27 
Østeuropa uden for EU 0,10 0,03 -0,54* 
Afrika og Mellemøsten -0,29* -0,32* -0,86* 
Asien og Latinamerika  -0,19* 0,05 -0,66* 
Land ikke angivet -0,49* $ -0,97* 
Indvandrede i 1998 0,04 0,03 0,04 
Indvandrede i 1999 -0,09* 0,00 0,34 
Indvandrede i 2000 -0,05 0,36* 0,54* 
Indvandrede i 2001 -0,02 0,00 0,79* 
Indvandrede i 2002 0,06 0,08 1,46* 
Indvandrede i 2003 0,28* 0,45* 2,73* 
Indvandrede i 2004 0,48* 1,24* 7,41* 
Indvandrede i 2005 0,87* 0,98 2,49 

 

a) Provinsby er Odense, Esbjerg, Randers, Århus og Ålborg. 
Anm.: Referencepersonen er en tyrkisk mand i alderen 25 til 34 år med børn og bopæl i Københavns 

eller Frederiksberg Kommune, og som er indvandret i 1997. Uddannelsesniveau er ikke 
medtaget i analysen, da det i nogle år er uoplyst. Koefficienterne angiver, hvor meget afgangs-
raten til beskæftigelse forskydes op eller ned med. * angiver, at koefficienter er signifikante på 
et 5 pct. niveau.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Figur IV.15 Sandsynligheden for ikke at have fundet det 
første job for en typisk familiesammenført 
kvinde, 1997-2005 
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Anm.: Referencepersonen er en kvinde fra Tyrkiet i alderen 25 til 34 år 
med børn og bopæl i Københavns eller Frederiksberg Kommune, 
og som er indvandret i 1997. Beskæftigelse er defineret som 
ordinært beskæftiget i november måned og/eller en lønindkomst 
eller et overskud af egen virksomhed på over 10.000 kr. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Familiesammenførte kvinder har større sandsynlighed for at 
komme i beskæftigelse, hvis de ikke har børn, og hvis de er 
mellem 25 til 34 år, jf. tabel IV.21. Familiesammenførte 
kvinder fra vestlige lande og Østeuropa uden for EU har 
bedre chancer for at få job end familiesammenførte fra 
Afrika og Mellemøsten samt Tyrkiet. For familiesammen-
førte til flygtninge har det større betydning at stamme fra 
industrialiserede lande samt Afrika og Mellemøsten end for 
familiesammenførte til ikke-flygtninge. Kvindelige familie-
sammenførte i 2000 til 2005 til en ikke-flygtning eller en 
dansker har større sandsynlighed for at komme i beskæfti-
gelse, hvis de er ankommet sidst i perioden.  
 
 

Kvinder uden børn 
får hurtigere job 



 

 294 

Tabel IV.21 Betydning af udvalgte socioøkonomiske karakteristika på sandsynlig-
heden for at komme i beskæftigelse for kvinder, der er ankommet til
Danmark i 1997-2005 

 

 Familiesammenførte til en 
 Dansker Ikke-flygtning Flygtning 
  -------------------------  Pct.  ------------------------- 
18-24 år -0,14* -0,20* -0,04 
35-44 år -0,02 0,25* -0,07 
45-49 år -0,19* -0,31* -0,33* 
Ingen børn 0,19* 0,32* 0,41* 
Enlig -0,12* -0,12 0,09 
Forstad til København -0,17* -0,30* -0,08 
Provinsby a) 0,09* 0,10 0,08 
Landet 0,11* -0,14* -0,09 
Vestlige lande 0,41* 0,35* 0,76* 
Østeuropa uden for EU 0,33* 0,17* 0,40 
Afrika og Mellemøsten -0,26* -0,16* -0,72* 
Asien og Latinamerika  0,15* -0,06 -0,30 
Land ikke angivet -0,54* $ -0,66 
Indvandrede i 1998 -0,05 0,02 -0,09 
Indvandrede i 1999 0,02 0,32* 0,12 
Indvandrede i 2000 -0,01 0,31* 0,35* 
Indvandrede i 2001 0,10* 0,47* 0,21 
Indvandrede i 2002 0,20* 0,61* 0,77* 
Indvandrede i 2003 0,30* 0,94* 1,54* 
Indvandrede i 2004 0,32* 0,88* 0,39 
Indvandrede i 2005 0,93* 0,92* 0,05 

 

a) Provinsby er Odense, Esbjerg, Randers, Århus og Ålborg. 
Anm.: Referencepersonen er en tyrkisk kvinde i alderen 25 til 34 år med børn og bopæl i Københavns 

eller Frederiksberg Kommune, og som er indvandret i 1997. Uddannelsesniveau er ikke 
medtaget i analysen, da den i nogle år er uoplyst. Koefficienterne angiver, hvor meget afgangs-
raten til beskæftigelse forskydes op eller ned med. * angiver, at koefficienter er signifikante på 
et 5 pct. niveau. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Familiesammenførte mænd kommer både hurtigere og i 
større omfang i beskæftigelse i forhold til familiesammen-
førte kvinder. Uanset køn har familiesammenførte til flygt-
ninge en ringere sandsynlighed for at komme i beskæftigel-
se end til en ikke-flygtning. Samme resultat findes i Liebig 
(2007).  
 
Familiesammenførte i 2000, som kommer i beskæftigelse 
inden 2006, ansættes ofte i handels-, hotel- og restaurati-
onsbranchen eller i finansiering og forretningsservice, der 
bl.a. omfatter rengøring, jf. tabel IV.22. Dette er tilfældet 
for hhv. 24 pct. og 23 pct. af alle familiesammenførte i 
beskæftigelse. Derudover er der også en stor andel af fami-
liesammenførte, der bliver ansat i offentlige og personlige 
tjenester. Det er tilfældet for 13 pct. af de familiesammen-
førte i 2000. I bygge- og anlægsbranchen ansættes kun 2 
pct. af de familiesammenførte. Denne fordeling på brancher 
er relativt konstant med hensyn til indvandringsåret.  
 
Familiesammenførte i brancherne handel, hotel og restaura-
tion er ofte mænd i alderen 18 til 24 år, og indvandrere fra 
Latinamerika og Asien er overrepræsenteret. Familiesam-
menførte i finansierings- og forretningsservicebranchen er 
ofte kvinder i alderen 18 til 24 år eller 45 til 49 år. De 
familiesammenførte i branchen offentlige og personlige 
tjenester er fortrinsvis kvinder samt personer med oprindel-
se i de vestlige lande. 
 
En anden analyse viser, at indfødte danskere har omtrent 
den samme fordeling af arbejdsfunktioner som indvandrere 
fra andre EU-lande, mens især indvandrere fra mindre 
udviklede lande er mere koncentreret i visse brancher, jf. 
Malchow-Møller mfl. (2007). Af den sidstnævnte gruppe er 
bl.a. 27 pct. ansat til rengørings- og køkkenarbejde, og 13 
pct. arbejder i omsorgs- og plejesektoren. 
 

Mænd kommer 
hurtigere i 
beskæftigelse 
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ofte i handel eller 
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lande er 
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brancher 



 

 

Tabel IV.22 Beskæftigelsesbranche i det første job for familiesammenførte, der indvandrede i 2000 
 

 Landbrug 
mv. 

Fremstil-
ling 

Energi- og 
vand 

Byggeri Handel og 
hotel 

Transport 
mv. 

Finansie-
ring mv.a)

Off. og 
pers. 

tjenester 

Uoplyst 
aktivitet 

 -----------------------------------------------------------  Pct.  ----------------------------------------------------------- 
Alle 6,2 5,9 2,5 1,9 24,1 4,8 23,3 12,8 18,4 
Kvinde 7,0 3,5 2,4 0,7 17,7 2,7 26,7 18,4 20,9 
Mand 5,1 9,4 2,8 3,5 33,1 7,7 18,6 4,9 14,9 
Vestlige lande 4,9 7,0 2,5 4,3 19,3 6,5 15,6 18,4 21,5 
Østeuropa uden for EU 5,9 10,5 4,4 2,7 15,9 3,7 28,7 15,4 12,8 
Asien og Latinamerika  6,1 9,1 1,7 1,7 38,2 2,2 22,6 3,7 14,8 
Tyrkiet 5,8 3,3 1,9 1,8 21,3 5,7 26,6 13,5 20,1 
Mellemøsten og Afrika 7,2 4,0 2,7 0,8 24,3 5,1 23,2 13,1 19,8 
Land ikke angivet 0,0 8,3 0,0 0,0 25,0 16,7 25,0 8,3 16,7 
18-24 år 6,1 6,9 2,5 1,2 27,1 3,6 26,0 8,9 17,7 
25-34 år 6,7 5,2 2,7 2,3 23,4 5,7 22,8 13,5 17,7 
35-44 år 5,6 5,6 2,2 2,2 21,7 5,2 18,8 17,8 21,0 
45-49 år 2,4 8,5 3,7 2,4 14,6 1,2 28,1 14,6 24,4 
 ----------------------------------------------------------  Antal  ---------------------------------------------------------- 
Observationer  208   199 85  63 808         161      780       427   617 

 

a) Finansiering mv. omfatter bl.a. rengøring. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Der er både få kvindelige familiesammenførte, der får job, 
og det går relativt langsomt. Stort set alle familiesammen-
førte mænd kommer forholdsvis hurtigt i beskæftigelse. 
Omtrent ⅔ af alle familiesammenførte er kvinder, dvs. 
samlet set er sandsynligheden for, at familiesammenførte 
finder beskæftigelse, forholdsvis lille. 
 
Indvandrere med ringe tilknytning til arbejdsmarkedet 
 
Der er mange indvandrere, som har en meget ringe eller slet 
ingen forbindelse til arbejdsmarkedet. Enten er de ledige på 
kontanthjælp, eller de er helt uden for arbejdsmarkedet, 
enten på en varig overførselsindkomst eller uden indkomst. 
 
Nogle forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere har 
høje effektive marginalskatter ved deltagelse på arbejds-
markedet, når der tages højde for både den almindelige 
beskatning og indkomstreguleringen af offentlige overfør-
selsindkomster og tilskud til bolig. Andre er uden for ar-
bejdsmarkedet og har ingen overførselsindkomst. De har en 
relativt lav beskatning af den første indkomst, de tjener. 
 
Andre indvandrere har ikke kvalifikationer eller arbejdsev-
ner til at kunne passe et job på danske løn- og arbejdsvilkår. 
En anden forklaring på at være uden for arbejdsmarkedet 
kan være, at det er et bevidst valg. 
 
Der er relativt mange indvandrere eller efterkommere med 
en meget ringe arbejdsindkomst på midlertidige overførsels-
indkomster eller helt uden for arbejdsmarkedet, jf. tabel 
IV.23. Grænsen for en lav arbejdsindkomst er her sat til 
15.000 kr. i 2005, hvilket svarer til 150 timer til 100 kr. i 
timen. Antallet af danskere med en ringe arbejdsindkomst i 
alderen 35-59 år er omtrent fem gange højere end antallet af 
indvandrere fra mindre udviklede lande med ringe arbejds-
indkomst, men antallet på midlertidige overførsler er kun 
knap dobbelt så højt.  
 

Samlet set er 
chancerne for, at 
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sammenførte får 
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små 

Mange indvandrere 
uden job 
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… og/eller 
manglende 
muligheder 

Mange indvandrere 
på midlertidige 
overførsler 
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Tabel IV.23 Personer i alderen 35-59 år efter oprindelse med en arbejdsindkomst 
under 15.000 kr. i alle årene, 2003-05 

 

 Danskere Vestlige 
lande 

Ikke-vestlige 
lande 

Total 

 -----------------------  Personer  ------------------------ 
Beskæftiget mv.a) 11.958 756 1.165 13.879 
Midlertidige overførsler 34.916 1.899 18.980 55.795 
Varige overførsler 112.232 2.831 11.621 126.684 
Uden for arbejdsmarked 16.004 3.045 4.196 23.245 
Alle 175.110 8.531 35.962 219.603 

 

a) Tilknytning til arbejdsmarkedet i november 2005.  
Anm.: Kravet er en arbejdsindkomst på 15.000 kr. i 2005 eller en tilsvarende indkomst i 2003 og

2004. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
Næsten to ud af tre danskere med ringe arbejdsindkomst er 
på førtidspension, hvilket betyder, at deres arbejdsevne er 
vurderet til at være under halvdelen af en normal arbejds-
evne.  
 
Indvandrere og efterkommere har en lavere beskæftigelses-
frekvens end danskere, om end beskæftigelsen for indvan-
drere er steget de sidste ti år. Analysen af familiesammen-
førte indvandreres integration på arbejdsmarkedet viste: 
 

• At under halvdelen af de familiesammenførte mod-
tager danskuddannelse, og færre bliver aktiveret 

• At familiesammenførte mænd til danskere og ikke-
flygtninge kommer relativt hurtigt i deres første job, 
mens familiesammenførte kvinder kun meget lang-
somt finder beskæftigelse 

• Familiesammenførte til flygtninge kommer lang-
sommere i beskæftigelse 
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opsummering 
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IV.4 Anbefalinger  
 
En bedre integration på arbejdsmarkedet for indvandrere og 
efterkommere vil kunne sikre, at de opnår en levestandard, 
der er sammenlignelig med danskeres, og samtidig medvir-
ke til en varig forbedring af de offentlige finanser. Det 
skyldes, at en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet for 
indvandrere og efterkommere vil give anledning til såvel 
højere skatteindtægter som reducerede udgifter til ind-
komstoverførsler. 
 
For unge indvandrere og indvandreres børn (i analysen 
kaldet efterkommere) er tilegnelsen af færdigheder i skole-
systemet den vigtigste vej til integration i Danmark. Hvis 
unge indvandrere og efterkommere kan opnå et uddannel-
sesniveau, der svarer til unge danskeres, vil den fremtidige 
arbejdsmarkedstilknytning for gruppen af unge indvandrere 
og efterkommere blive væsentligt forbedret i forhold til 
forældregenerationen.     
 
Regeringen har som målsætning, at 95 pct. af alle unge i 
2015 skal have gennemført en ungdomsuddannelse. Med 
indvandreres og især efterkommeres stigende andel af 
ungdomsårgangene stiller dette krav om betydelige forbed-
ringer i disse gruppers uddannelsesniveau. I dag er der 
blandt indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 
en betydelig restgruppe, der ikke opnår en ungdomsuddan-
nelse. En af hovedårsagerne er, at indvandreres og efter-
kommeres faglige udbytte af grundskolen er væsentlig 
lavere end danske unges. 
 
Resultatet af analysen af indvandrere og efterkommeres 
udbytte i grundskolen er, at selv når der korrigeres for andre 
forskelle i elevernes baggrund (forældres uddannelse, 
familiens indkomstniveau, familiens sammensætning mv.), 
opnår børn af indvandrere væsentligt lavere resultater end 
danske børn ved folkeskolens afgangsprøve. Analysen 
peger således på, at der er særlige problemer i grundskolen 
for indvandrere og efterkommere.   
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 300 

Det har stor betydning for det videre uddannelsesforløb, at 
den enkelte opnår gode faglige kundskaber i grundskolen. 
Undersøgelserne i rapporten viser, at karaktererne i skriftlig 
dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve er en 
god indikator for, hvordan den enkelte klarer sig i det videre 
uddannelsesforløb. Det er således særdeles vanskeligt for 
eleverne at fortsætte videre i uddannelsesforløbet, hvis de 
opnår mindre end 2 (6 i den gamle karakterskala) i skriftlig 
dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve. 
 
Det seneste politiske forlig på folkeskoleområdet indebærer, 
at folkeskolens afgangsprøve gøres obligatorisk. Globalise-
ringsoplægget lagde herudover op til, at 10. klasse skulle 
erstattes af en ungdomsklasse, der skulle fungere som 
indgang til ungdomsuddannelserne. Det vil være et skridt i 
den rigtige retning. Imidlertid vil det næppe være tilstræk-
keligt til at afhjælpe problemstillingen med den store andel 
af særligt indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige 
lande, der ikke opnår minimum 2 ved folkeskolens afgangs-
prøve. For at forbedre de svageste elevers muligheder 
videre i uddannelsessystemet bør en betydelig del af mid-
lerne til 10. klasse målrettes mod de elever, som ikke eller 
kun netop opnår 2 ved folkeskolens afgangsprøve. Svage 
elever bør visiteres til den målrettede 10. klasse inden 
optagelse i ungdomsuddannelsessystemet. Tilsvarende 
foreslås, at elever, som starter på en ungdomsuddannelse, 
men ikke har tilstrækkelige faglige kundskaber til at gen-
nemføre den, kan henvises herfra til den målrettede 10. 
klasse. Som et alternativt og mere vidtgående forslag kan 
det overvejes at udvide undervisningspligten med ét år for 
de elever, der ikke har opnået mindst 2 i gennemsnit ved 
folkeskolens afgangsprøve.  
 
Børnenes familiebaggrund har stor betydning for, hvordan 
eleverne klarer sig fagligt, hvilket bl.a. kan skyldes foræl-
drenes evne til at hjælpe eleverne med lektielæsning. Lek-
tiehjælp kan være særlig vanskeligt for indvandrerforældre, 
da en del har mangelfulde danskkundskaber, og de generelt 
har et mindre kendskab til det danske skolesystem end 
danske børns forældre. Det anbefales derfor, at der tilbydes 
systematisk lektiehjælp efter skoletid til alle, der vurderes at 
have behov for et sådant tilbud. 
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Der er iværksat en række initiativer for børn i førskolealde-
ren og på skoleområdet for at styrke først og fremmest 
danskkundskaber for børn af indvandrere i grundskolen. 
Mange af de børn, der indgår i analyserne i denne rapport, 
har ikke været omfattet af disse tiltag. Det er muligt, at en 
del af de nye initiativer fremover kan bidrage til at reducere 
forskellen i det faglige niveau mellem børn af indvandrere 
og børn af danskere. Det er imidlertid nødvendigt, at det 
systematisk undersøges, om der er tilstrækkelige forbedrin-
ger i det faglige niveau for børn af indvandrere, så der 
hurtigt kan iværksættes andre initiativer, hvis forbedringer-
ne udebliver. Analyserne i dette kapitel peger på, at basale 
faglige mangler har betydelige negative konsekvenser for 
det videre forløb i uddannelsessystemet. Det er derfor 
nødvendigt, at de basale kundskaber erhverves i grundsko-
len. 
 
Analyserne i denne rapport indikerer, at elever i skoler, hvor 
der er en høj koncentration af indvandrere, klarer sig dårli-
gere end elever i skoler med en lavere koncentration. Det 
peger i retning af, at en mere jævn fordeling af elever med 
anden etnisk baggrund i visse tilfælde ville kunne have en 
gavnlig effekt på de opnåede resultater. Kommunerne kan 
forbedre fordelingen af indvandrerbørnene, både når de 
kommunale skoledistrikter fastlægges og ved fordelingen af 
børnene mellem skoledistrikterne. Man skal dog være 
opmærksom på, at en jævn fordeling mellem skoler i en 
række kommuner (f.eks. København og kommuner på 
Københavns vestegn) ikke vil give anledning til et lavt 
niveau af indvandrere og efterkommere, pga. den høje 
samlede andel af disse befolkningsgrupper i kommunerne.  
 
Endvidere er det naturligt at pege på, at også privatskoler 
samt fri- og efterskoler bør inddrages i indsatsen for at 
sprede indvandrere og efterkommere på flere skoler, idet 
hovedparten af disse skolers udgifter er offentligt finansie-
rede. En mulighed er at gøre det offentlige tilskud til skoler 
voksende med andelen af elever, der er indvandrere og 
efterkommere. Det kunne f.eks. opnås ved, at skoler med 
mellem 10 og 30 pct. børn af indvandrere fra ikke-vestlige 
lande fik et tillæg til tilskuddet pr. elev.  
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Indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande har et 
større frafald end danskere på erhvervsskolerne. Forskellen i 
frafaldet er større, end det er muligt at forklare ud fra deres 
lavere karakterer fra grundskolen og forskelle i forældre-
karakteristika. Analysen peger derfor på, at det ikke kun er i 
grundskolen, at indvandrere og efterkommere har særlige 
problemer. Der er således også grund til at se nærmere på 
tilrettelæggelsen af erhvervsuddannelserne med henblik på 
større gennemførelsesprocent for indvandrere og efterkom-
mere. En mulighed kunne være at styrke indsatsen for at 
hjælpe praktikpladssøgende. Et element i en sådan indsats 
kunne være en forhøjelse af AER-refusionen til arbejdsgive-
ren for elever, der opfylder de såkaldte EMMA-kriterier. 
EMMA-kriterierne indebærer, at den praktikpladssøgende 
er vurderet som fagligt egnet af erhvervsskolen, er geogra-
fisk og fagligt mobil samt aktivt praktikpladssøgende. 
  
Indvandrerkvinder fra ikke-vestlige lande, der er kommet til 
Danmark efter skolealderen som familiesammenførte til 
ægtefæller, har generelt en lav arbejdsmarkedstilknytning. 
Det gælder især for kvinder fra Afrika og Mellemøsten. 
Forbedring af denne gruppes arbejdsmarkedstilknytning og 
dermed deres integration i det danske samfund kan ikke 
bare forøge levestandarden for de pågældende familier, men 
har ifølge analyserne også betydning for, hvordan næste 
generation klarer sig i grundskolen.  
 
Det er en vigtig forudsætning for indvandrernes integration 
på det danske arbejdsmarked, at de behersker det danske 
sprog. Integrationsloven sikrer, at alle har ret og pligt til 
danskundervisning, hvis de har behov, og kommunerne kan 
tilbyde familiesammenførte vejledning, korte introduktions-
forløb m.m. Kommunerne har derimod ikke pligt til at 
tilbyde arbejdsmarkedsaktivering til familiesammenførte. 
Det anbefales derfor, at alle familiesammenførte som en del 
af introduktionsprogrammet får et tilbud om arbejdsmar-
kedsrettet aktivering med en deltagergodtgørelse. Dette bør, 
i det omfang det er muligt, ske i form af privat jobtræning.  
 

Øget tilskud til 
unge der har svært 
ved at finde en 
praktikplads 

Forbedret 
tilknytning har 
også betydning for 
næste generation 

 
Tilbud til familie-
sammenførte om 
arbejdsmarkeds-
aktivering 
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En stor gruppe af indvandrere, som er kommet til Danmark 
inden det nuværende introduktionsprogram blev iværksat, 
har haft meget beskeden tilknytning til det danske arbejds-
marked efter ankomsten hertil. Denne gruppe har dels pga. 
den lange periode uden for arbejdsmarkedet og dels pga. 
deres alder vanskeligt ved at komme ind på arbejdsmarke-
det. Samtidig har en del af denne gruppe kun en lille eller 
ingen økonomisk gevinst ved at komme i beskæftigelse. Der 
er således tale om en afgrænset gruppe med ganske særlige 
problemer. Der er iværksat en tidsbegrænset indsats frem til 
1. juli 2008 for den del af denne gruppe, som er kontant-
hjælpsmodtagere. Indsatsen indebærer, at de kontant-
hjælpsmodtagere, som ikke har været i beskæftigelse eller 
aktivering i mindst et år, skal have deres sag behandlet på 
ny. I tillæg til denne indsats foreslås – som en engangsind-
sats – at forhøje beskæftigelsesfradraget for alle over 35 år, 
der kun har haft en helt marginal indtjening på arbejdsmar-
kedet i perioden 2005-2007. Fradraget fastsættes til 25 pct. 
af den arbejdsmarkedsbidragspligtige indkomst og gives i 
tre år i fuldt omfang. Herefter nedtrappes fradraget over to 
år, således at ordningen er bortfaldet i 2013. En del af den 
gruppe, som er potentielle modtagere af fradraget, er endvi-
dere berettiget til løntilskud efter gældende regler, idet 
personer, der i en længere periode har modtaget indkomst-
overførsler, kan beskæftiges i job med løntilskud. Med 
beskæftigelsesfradraget er der således forøgede incitamenter 
for såvel arbejdsgiver som lønmodtager.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forhøjet 
beskæftigelses-
fradrag til de 
marginaliserede 
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Finansministeriet 
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Dansk Byggeri 
Landsorganisationen i Danmark 
Dansk Metal 
HK/Danmark 
Akademikernes Centralorganisation 
Dansk Industri 
Håndværksrådet 
Landbrugsraadet 
HTS Handel, Transport og Service  
Dansk Erhverv 
Finansrådet 
FTF – Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
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Økonomi- og Erhvervsministeriet 
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet deler i høj grad formandskabets vurdering af 
den danske konjunktursituation. Dansk økonomi er karakteriseret ved et betyde-
ligt pres på arbejdsmarkedet. Den udbredte mangel på arbejdskraft er en helt 
central udfordring for dansk økonomi på både kort og længere sigt.  
 
En række forhold kan trække i retning af en mere afdæmpet dansk vækst, blandt 
andet en lavere global vækst end hidtil forudsat. Det kan sammen med høje olie-
priser og et fortsat afdæmpet boligmarked i Danmark bidrage til et mindre kapa-
citetspres i dansk økonomi.  
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet er imidlertid enig i formandskabets bekymring 
over de voksende lønstigningstakter. Lønstigningerne i Danmark overstiger alle-
rede lønstigningerne i de lande, danske virksomheder konkurrerer med. Samtidig 
er udviklingen i produktiviteten meget lav og mere afdæmpet end produktivitets-
stigningerne hos vores samhandelspartnere. Det medfører aktuelt et tab af kon-
kurrenceevne og markedsandele. Der er derfor behov for at udvise stor agtpågi-
venhed i finanspolitikken og ved overenskomstforhandlingerne. Formandskabets 
rapport kunne i den forbindelse med fordel have belyst forholdet mellem den 
private og den offentlige lønudvikling. 
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet finder også, at aftalesystemet med kommuner-
ne fremadrettet bør revideres, så der skabes større sikkerhed for at de økonomi-
ske rammer overholdes. Som tidligere annonceret vil regeringen drøfte rammerne 
for aftalesystemet med KL med henblik på at fremlægge konkrete forslag til et 
nyt budgetsamarbejde. 
 
Der er en usikkerhed om de offentlige udgifter og indtægter på lang sigt, og op-
gørelser af den finanspolitiske holdbarhed er derfor grundlæggende usikre, hvil-
ket formandskabets rapport korrekt fremhæver. Nu som før er der forskelle mel-
lem regeringen og formandskabets vurdering af den finanspolitiske holdbarhed. 
Som formandskabet påpeger, skyldes den nuværende forskel i vurdering af den 
finanspolitiske holdbarhed i høj grad forskellige antagelser om udviklingen i 
fremtidens sundhedsudgifter. De to vurderinger er dog kommet tættere på hinan-
den, hvilket giver et godt grundlag for de videre drøftelser.  
 
Økonomi- og Erhvervsministeriet skal endvidere bemærke, at regeringens skatte-
lettelser er finansierede inden for rammerne af finanslovsforslaget for 2008 og 
2015-planen. Inden for skattestoppet gælder, at såfremt en i lovgivningen forud-
sat lettelse af en afgift (arbejdsmarkedsbidraget) ikke gennemføres, skal det 
kompenseres ved en nedsættelse af andre skatter (indkomstskatten). Formand-
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skabet kommer i øvrigt frem til en lidt lav beskæftigelseseffekt af skattepakken i 
forhold til det af ministerierne fremlagte skøn på 7-8.000 fuldtidsbeskæftigede.  
 
Regeringen vil nedsætte en skattekommission, der bl.a. skal se, på hvordan man 
mest hensigtsmæssigt sikrer en markant reduktion af skatten på arbejdsindkomst, 
herunder en sænkning af skatten på den sidst tjente krone. Økonomi- og Er-
hvervsministeriet har i den forbindelse noteret sig formandskabets bemærkning 
om, at skattelettelser med stor sikkerhed vil have større effekt på arbejdsudbud-
det, hvis lettelsen gives i form af en reduktion af topskatten. 
 
Regeringen har lanceret en jobplan for at afhjælpe den aktuelle mangel på ar-
bejdskraft. Formandskabet påpeger i den forbindelse, at forslaget om bedre mu-
lighed for førtidspensionister for at arbejde kan give anledning til et øget pres på 
førtidspensions- og fleksjob-ordningerne, der samlet set er vokset de senere år. 
Hertil kan bemærkes, at forslaget alene gælder førtidspensionister på gammel 
ordning og derfor ikke ventes at have betydning for tilgangen. 
 
Vedrørende et skattenedslag til 64-årige på arbejdsmarkedet, som formandskabet 
tidligere har foreslået, er det væsentligt at udforme forslaget, så det øger arbejds-
udbuddet for de 62-årige allerede i 2008. Økonomi- og Erhvervsministeriet deler 
denne vurdering. 
 
Formandskabets forslag om udenlandsk arbejdskraft følger meget godt intentio-
nerne i regeringens jobplan. Danmark skal ses som et attraktivt sted at bo og 
arbejde, hvor det at rekruttere internationalt ikke er byrdefuldt, hverken for ar-
bejdsgivere eller de udenlandske medarbejdere. Samtidig er det selvfølgelig vig-
tigt, at den danske aftalemodel på arbejdsmarkedet respekteres. 
 
Formandskabets anbefalinger går imidlertid noget videre, end det der er lagt op 
til i regeringens netop fremlagte handlingsplan for international rekruttering. Det 
er formentlig på den baggrund, man skal se formandskabets forslag om at be-
grænse varigheden af opholds- og arbejdstilladelser og overvejelserne om at ind-
føre årlige kvoter, hvilket vil være administrativt tungt og hæmme fleksibiliteten. 
 
Muligheden for at få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark afhænger allerede i 
dag af den aktuelle situation på arbejdsmarkedet. Mulighederne for at få en ar-
bejdstilladelse gennem jobkortordningen, reguleres bl.a. af en såkaldt positivliste 
over jobtyper med mangel på særligt kvalificeret arbejdskraft. Denne liste vil 
naturligt vokse eller mindskes i takt med konjunkturerne. Dermed er der allerede 
indbygget tilpasningsmekanismer i det danske system. 
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Finansministeriet 
 
Konjunktursituationen 
Vismændenes forudsætter en “blød landing” de næste år, men med forholdsvis 
høje lønstigninger på op mod 5 pct.,  en opgang i ledigheden, som afspejler, at 
presset på arbejdsmarkedet nødvendigvis må tage af, og vigende overskud på 
betalingsbalancen. De centrale risici knytter sig især til lønudviklingen og den 
internationale økonomi, hvor væksten dog indtil videre ser robust ud.  
 
Finansministeriet er enige i den overordnede vurdering af pressituationen målt 
ved outputgab, skønnet for strukturel ledighed og vækstpotentiale. I Finansmini-
steriets seneste konjunkturvurdering fra august var forventningen også en vis 
opgang i ledigheden og en klart afdæmpet vækst i efterspørgslen. 
 
Det kan undre, at Vismændene ikke har kommenteret de forestående overens-
komstforhandlinger på det offentlige område, som kræver en balanceret løsning, 
hvis afsmitning på den private løndannelse og yderligere svækkelser af konkur-
renceevnen skal undgås. Det er vigtigt at undgå et forløb som i 1987, hvor for 
høje lønstigninger i både den offentlige og private sektor medførte indgreb og 
bidrog til, at økonomien måtte gennem en længere periode med høj ledighed og 
lavere beskæftigelse.  
 
DØR forventer, at væksten tager af, men at presset på arbejdsmarkedet fortsat vil 
være betydeligt. Den indenlandske efterspørgselsvækst ventes at svare til om-
kring 2 pct. om året i 2008 og 2009, hvilket fortsat er over det mellemfristede 
vækstpotentiale. Med et negativt bidrag fra nettoeksporten, blandt andet i lyset af 
indenlandske kapacitetsbegrænsninger og svækket lønkonkurrenceevne, skønnes 
BNP-væksten til ca. 1½ pct. pr. år. Beskæftigelsen ventes at aftage en anelse, 
men niveauet er fortsat højt. 
 
Det ser ud til, at der fortsat er en vis styrke i efterspørgslen, herunder privatfor-
bruget. Realindkomsterne stiger pga. beskæftigelsesfremgang og ret høje real-
lønsstigninger og der er opbygget store boligformuer. Desuden har renteniveauet 
været vigende som følge af den finansielle uro, mens væksten i udlandet som 
nævnt fortsat er robust. De seneste nationalregnskabstal for 3. kvartal (som DØR 
ikke har haft adgang til) bekræfter billedet af ret stor fremgang i privatforbruget i 
de seneste kvartaler. Beskæftigelsen er fortsat stigende i tredje kvartal og ledig-
heden er på vej ned under 3 pct. af arbejdsstyrken.  
 
DØR fremhæver, at der risiko for mere markant tilbagegang på kort sigt i lyset af 
– bl.a. – den finansielle uro og udviklingen i USA. Det fremgår, at disse risici 
ikke i sig selv kan begrunde mere ekspansiv politik i en situation med historisk 
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lav ledighed og høje og tiltagende lønstigninger. Der vil fortsat være risiko for 
tiltagende lønstigninger så længe ledigheden er under det strukturelle niveau, 
også når ledigheden er stigende.  
 
DØR vurderer, at finanspolitikkens aktivitetsvirkning er ½ pct. af BNP i 2008 og 
0,3 pct. af BNP i 2009. Det er lidt mere end Finansministeriets skøn, og er base-
ret på det finanslovsforslag for 2008, som blev lagt frem i august. Forudsætnin-
gen for den politik, der er lagt frem, er ansvarlighed i løndannelsen, både på det 
private og det offentlige arbejdsmarked, og at kommuner og regioner holder sig 
til de aftalte udgiftsrammer. Desuden var det forventningen, at den private efter-
spørgselsvækst dæmpes markant, og at der er initiativer, der kan øge arbejdsud-
buddet – herunder 10-punkts-planen. Der fremsættes et finanslovsforslag igen i 
begyndelsen af 2008. 
 
Langsigtet fremskrivning, 2015-plan og finanspolitisk holdbarhed 
Formandskabet har fremlagt en opdateret langsigtet fremskrivning, der indregner 
de fleste prioriteringer fra 2015-planen.  
 
Det er positivt, at der er konvergens i de tekniske forudsætninger bag de langsig-
tede beregninger, og at der er større enighed om omfanget af de langsigtede ud-
fordringer end tidligere. Det bidrager til, at fokus kan holdes på det centrale – 
dvs. de økonomisk-politiske prioriteringer og de krav til strukturreformer mv., 
der kan sikre holdbarhed og håndtere de fremtidige udfordringer.  
 
Med de krav, der stilles til beskæftigelse og arbejdstid i 2015-planen, er finanspo-
litikken holdbar efter Finansministeriets opgørelse. Efter Formandskabets opgø-
relse udestår der (med kravene i 2015-planen om et løft i beskæftigelsen og 
uændret arbejdstid) en finanspolitisk stramning på ca. ¾ pct. af BNP (eller struk-
turpolitiske initiativer med samme virkning) for at sikre langsigtet holdbarhed.  
 
Forskellen henføres navnlig til udfordringerne fra stigende udgifter til sundhed 
og ældrepleje i årene fremover, idet DØR indregner større vækst i udgifterne på 
disse områder. Det skyldes beregningsmæssigt, at DØR har valgt ikke at korrige-
re for, at stigende levetid delvist må ventes at medføre bedre sundhedstilstand.  
 
Finansministeriets vurderinger af den finanspolitiske holdbarhed beror på et så-
kaldt finanspolitisk neutralt udgifts- og skatteniveau, idet forudsætningerne er 
stillet op med sigte på at foretage et beregningsmæssigt konsistenstjek af, om den 
økonomiske politik kan videreføres uændret efter 2015 – og ikke en egentlig 
prognose. Udviklingen i sundhedsudgifterne skal endvidere ses i sammenhæng 
med udviklingen på andre udgiftsområder, hvor væksten kan vise sig at blive 
mindre end antaget. Udgifterne til sundhed er i 1990-2005 steget på linje med 
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det, principperne i Finansministeriets langsigtede fremskrivninger ville tilsige. 
Det dækker over mindre vækst før 2001 og en større vækst i årene efter. 
 
Finansministeriet deler opfattelsen af, at der bør være fuld åbenhed om de forud-
sætninger, der ligger til grund for vurderingen af finanspolitikkens holdbarhed og 
2015-fremskrivningen, og der arbejdes med en publikation om det tekniske 
grundlag for 2015-planen.  
 
Den primære operationelle målsætning for finanspolitikken i 2015-planen er 
målet for den strukturelle saldo. Planen indeholder også, som noget nyt, en hold-
bar ramme for de offentlige forbrugsudgifter på 26½ pct. af konjunkturrenset 
BNP i 2015. I den kommende tekniske baggrundsrapport offentliggøres yderlige-
re information om antagelserne i 2015-planen, herunder offentlige overførsler, 
offentlige investeringer, direkte og indirekte skatter mv.  
 
I planen er der taget stilling til mål og krav i finanspolitikken frem til 2015, dvs. 
planlægningshorisonten er frem til 2015. Med en holdbar finanspolitik i det sam-
lede forløb, og med en nuværende nettogæld på ca. 0, vil store overskud i de 
kommende år blive modsvaret af underskud i senere perioder og navnlig i årene 
omkring 2030-40. Det konkrete underskud i årene omkring 2030-40 skal blandt 
andet ses i sammenhæng med, at der periodevist er relativt mange ældre i disse år 
– ligesom der i dag sigtes efter store overskud, idet der er relativt mange er-
hvervsaktive. Men som nævnt er der ikke taget politisk stilling til den økonomi-
ske politik og det præcise forløb efter 2015, som beror på beregningstekniske 
antagelser. 
 
Vandringer og integration 
Kapitlerne om vandringer og integration behandler centrale temaer og bidrager 
med ny viden og mange interessante analyser. Særligt interessant er måske un-
dersøgelsen af indvandrere og efterkommeres præstationer og bevægelser gen-
nem uddannelsessystemet.  
 
En væsentlig del af forslagene på indvandrings- og integrationsområdet er – med 
nuancer og typisk i en mindre vidtgående form – foreslået tidligere eller gennem-
ført, bl.a. i Velfærdsaftalen (juni 2006), Aftale om fremtidig indvandring (juni 
2006), Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen (november 2006), og senest 
som forslag i Regeringens plan for international rekruttering (oktober 2007).  
Dette gælder bl.a. de foreslåede ændringer af jobkort-, Green Card- og forsker-
skatteordningerne, der i store træk er på linje med intentionerne i regeringens 
plan for international rekruttering (Danmark – et godt sted at arbejde). Det ville 
derfor være nyttigt hvis forslagene blev vurderet på basis af en samlet oversigt 
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over reglerne og de nye initiativer på de pågældende områder, som er foreslået 
eller under implementering.  
 
Det ville også være nyttigt at supplere analyserne med konsekvensberegninger og 
vurderinger af de fremsatte forslag, herunder omkostninger, beskæftigelseseffek-
ter og andre effekter af forslagene, for derved at tilvejebringe et dækkende be-
slutningsgrundlag. Det gælder navnlig, når initiativerne er udgiftskrævende, hvil-
ket synes at kendetegne en ret stor del af forslagene. 
 
 
Kommunale Organisationer, KL 
 
Konjunkturvurderingen  
KL er enig med formandskabet i, at dansk økonomi i øjeblikket befinder sig på 
kapacitetsgrænsen, da den demografiske udvikling begrænser udviklingen i ar-
bejdsstyrken. Derfor skal der tages initiativer, der kan øge arbejdsudbuddet. Der 
er dog flere risikoelementer i den globale økonomi som gør det særligt vanskeligt 
at vurdere om dansk økonomi står overfor fortsat vækstmuligheder eller om der 
er tegn på stagnation.  
 
Både i den offentlige og private sektor har arbejdsgiverne betydelige problemer 
med at skaffe den nødvendige arbejdskraft. KL bakker derfor op om initiativer, 
der også på den korte bane kan medvirke til at forøge udbuddet af kvalificeret 
arbejdskraft. Det er en afgørende forudsætning for, at de forventninger om mere 
og bedre offentlig service, der er blevet skabt hos borgerne i forbindelse med 
debatten forud for regeringens lancering af en kvalitetsreform, overhovedet har 
en chance for at blive indfriet. 
 
Formandskabet nævner risikoen for, at den manglende arbejdskraft vil udløse 
lønstigninger i 2008-2010 på op til 5 pct. KL er enig i, at det er en reel trussel, 
hvis man forestiller sig store, generelle lønstigninger til alle grupper på arbejds-
marked. Siden starten på overenskomstforhandlingerne for det offentlige i okto-
ber er der fra mange sider fremsat forslag om betydelige lønstigninger til de of-
fentlige ansatte. Det fremmer en forventningsdannelse, som det er vanskeligt at 
imødekomme. Hvis et generelt løft i lønniveauet for de offentlige ansatte sætter 
gang i en ukontrollabel lønomkostningsudvikling både offentligt og privat, kan 
det vise sig vanskeligt at bevare styrken i dansk økonomi. Det vil være sam-
fundsøkonomisk uansvarligt. 
  
På den anden side er KL meget opmærksom på, at der for tiden er åbenlys uba-
lance på dele af det offentlige arbejdsmarked, som kan true mulighederne for en 
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stabil og høj kvalitet i leveringen af højtprioriterede, arbejdskraftintensive ser-
viceydelser i de kommende år. 
 
KL finder derfor, at alle bør samles om nu at overlade overenskomstforhandlin-
gerne til arbejdsmarkedets parter uden yderligere indblanding fra anden side.  
 
Store fordele ved aftalesystem 
KL er uenig i formandskabets meget hårde kritik mod aftalesystemet mellem stat 
og kommuner.  
 
Det er unuanceret, når formandskabet skriver, at aftalesystemet har spillet fallit, 
fordi kommunernes udgifter et enkelt år stiger med 600 mio. kroner mere end 
aftalt. Aftalen for 2008 er ikke overholdt. Men overskridelsen svarer til blot 0,3 
pct. af de samlede kommunale serviceudgifter. Og det drejer sig om et ganske 
særligt år, hvor samspillet mellem konsekvenserne af udligningsreformen, opga-
ve- og strukturreformen og et voksende behov for økonomisk konsolidering 
sammen med flere andre ting har spillet ind oven på to års reel fastfrysning af de 
kommunale skatter. Kun en del af den budgetterede skattestigning i kommunerne 
omsættes i offentligt forbrug. 
 
Regeringen har i 2015-planen en erklæret målsætning om, at det offentlige og 
private forbrug skal stige i nogenlunde samme takt. På den baggrund ligger den 
årlige vækst i den kommunale service på et meget fornuftigt niveau, der bestemt 
ikke udgør noget samfundsøkonomisk problem.  
 
Det nuværende aftalesystem, hvor aftaler indgås for alle kommuner under ét, 
giver en fleksibilitet, som både regeringen og kommunerne er godt tjent med i 
forhold til en centralistisk styring af de offentlige udgifter, som formandskabet 
lægger op til bl.a. ved at henvise til et tidligere fremført forslag om omsættelige 
udgiftsrettigheder.  
 
Omsættelige udgiftsrettigheder lider af flere åbenlyse ulemper i forhold til det 
nuværende aftalesystem, som indgås for “kommunerne under ét”. Blandt andet 
forudsætter et system med omsættelige kvoter, at der som udgangspunkt kan ske 
en “retfærdig” fordeling fra centralt hold af den samlede udgiftsramme på en-
keltkommuner.  
 
Derudover forekommer der en række praktiske problemer ud fra den betragtning, 
at stort set alle kommuner anvender overførselsadgang mellem årene for deres 
daginstitutioner, folkeskoler, plejehjem mv. Det er et sundt styringsprincip, som 
sikrer en hensigtsmæssig økonomisk adfærd hen over årene. Omsættelige ud-
giftsrettigheder kan umuliggøre anvendelse af dette styringsprincip, idet kommu-
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nerne ikke før i januar eller februar måned efter regnskabsåret ved, hvor meget de 
decentrale enheder rent faktisk har brugt af deres bevillinger.   
 
Vandringer og integration 
Der er ingen tvivl om, at Danmark i stigende grad er afhængig af udenlandsk 
arbejdskraft, men indvandringen bør følges løbende og reglerne tilpasses den 
demografiske udvikling, den teknologiske udvikling og konjunkturer m.v.  
 
Der savnes imidlertid en række faktuelle oplysninger og beskrivelse af problem-
stillinger, som knytter sig til øget rekruttering. Desuden kan det undre, at for-
mandskabet belyser indvandring og udvandring frem til udgangen af 2005, mens 
den fortsatte stigning i antallet af udlændinge i 2006 og 2007 ikke belyses selvom 
Udlændingeservice har opstillet de aktuelle tal for de enkelte kategorier af ud-
lændinge med opholdstilladelse/opholdsbevis.  
 
 
Danmarks Nationalbank 
 
Dansk økonomi har fortsat den ekspansive udvikling med kraftig stigning i be-
skæftigelsen over de sidste to år og betydelig mangel på arbejdskraft. Denne 
udvikling, hvor arbejdsstyrken ligger over det strukturelle niveau og arbejdsløs-
heden markant lavere end den strukturelle, afspejler et betydeligt output gap. 
Lønningerne for arbejdere er steget med 4½-5 pct. 
 
Efterspørgslen må vurderes at fortsætte på et højt niveau styrket af en ekspansiv 
finanspolitik. Beskæftigelsen må derfor forventes fortsat at ligge højt med pres på 
arbejdsmarkedet. Formandskabet vurderer, at i den nuværende situation skal 
arbejdsudbuddet øges med ca. 50.000 personer for at eliminere det kortsigtede 
pres på arbejdsmarkedet. I betragtning af det høje beskæftigelsesniveau må mu-
lighederne for at gennemføre strukturreformer, der hurtigt skal øge arbejdsud-
buddet med 50.000, anses for at være små. 
 
Med pres på arbejdsmarkedet vil lønstigningerne næppe falde fra det nuværende 
niveau på knap 5 pct. – betydeligt højere end vore samhandelslande. Med denne 
lønstigning kan det blive vanskeligt at fastholde inflationen på 2 pct. 
 
En ekspansiv finanspolitik med stabile renter vil øge presset i økonomien, mens 
en finanspolitik som foreslået af formandskabet med en finanseffekt på -¼ kan 
bidrage til at reducere de betydelige risici for fortsat overophedning, med løn-
stigninger, der er betydelig større end de udenlandske, hvad der ikke i længden er 
foreneligt med samfundsøkonomisk balance. 
 



 316

Dansk Arbejdsgiverforening  
 
Manglen på arbejdskraft er det altoverskyggende problem for dansk økonomi. 
Allerede nu har det haft økonomiske konsekvenser for virksomhederne, der ople-
ver at måtte sige nej til nye ordrer.  
 
Der er brug for flere politiske tiltag, som på kort sigt kan afhjælpe presset på 
arbejdsmarkedet.  
 
Et vigtigt element er dagpengesystemet. Som Formandskabet påpegede i forårets 
rapport, bør en sådan reform blandt andet bestå i en reduktion af ydelsesperioden 
fra 4 til 2½ år. Dette skal suppleres med et krav om 52 ugers ordinært arbejde for 
genoptjening af dagpengeretten i stedet for de 26 uger, der gælder i dag. 
 
Analyser fra DA viser, at mange modtager dagpenge ved siden af en arbejdsind-
komst, til trods for de bedste beskæftigelsesmuligheder i mere end 30 år. Retten 
til supplerende dagpenge er for vidtrækkende og bør reduceres fra de nuværende 
52 uger til 13 uger. 
 
Hver fjerde ledige står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet. Pligten til at 
påtage sig et arbejde skal være klarere, og rådighedskontrollen bør være langt 
bedre, end den er i dag. Tilskyndelsen til at arbejde kan for eksempel øges ved at 
forhøje beskæftigelsesfradraget. 
 
Dernæst er det nødvendigt med en langt mere konsekvent brug af sanktioner, når 
ledige siger nej til et ordinært job. Karantænen bør således øges fra 3 til 6 uger. 
 
DA deler Formandskabets bekymringer for, at incitamenterne til fleksjobordnin-
gen er for positive. Personer i fleksjob skal kun have løn for de timer, de er på 
virksomhederne. I de resterende timer skal fleksjobbere have ledighedsydelse. 
 
Også udenlandsk arbejdskraft er en af nøglerne til her og nu at afhjælpe den om-
fattende mangel på medarbejdere. Derfor er det afgørende, at det bliver lettere at 
komme til Danmark for at arbejde. 
 
Formandskabets forslag om konjunkturbestemte kvoteordninger og tidsbegræns-
ninger på arbejdstilladelser er derimod ikke den rigtige løsning. Det vil skabe et 
usikkert rekrutteringsgrundlag og risikere at modvirke tilgangen af kvalificeret 
arbejdskraft fra udlandet. 
 
I stedet er der behov for regler, der er langsigtet bæredygtige. En mulighed er at 
gøre arbejdstilladelsen afhængig af, om indvandreren har job og kræve udrejse 
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ved endt beskæftigelse. Hvis behovet efter arbejdskraft ændres, kan en regulering 
bestå i, at positivlisten løbende opdateres og tilpasses arbejdsmarkedets mangel-
områder.  
 
Den akutte mangel på arbejdskraft betyder, at virksomhederne skal kunne rekrut-
tere den nødvendige arbejdskraft i udlandet - også fra tredjelande, hvor der er 
mange begrænsninger. DA er derfor enig med Formandskabet i forslaget om 
enkle og mindre restriktive adgangsregler samt i en væsentligt lavere indkomst-
grænse i jobkortordningen. Herunder bør der indføres en offensiv Green Card-
ordning efter canadisk mønster. 
 
Som Formandskabet påpeger, vil konkurrencen om udenlandsk arbejdskraft stige. 
Derfor er det også nødvendigt at gå videre end Formandskabets anbefalinger og i 
langt højere grad satse offensivt for at få udenlandsk arbejdskraft til landet. 
 
Udfasningen af Østaftalen skal gennemføres for beskæftigede på overenskomst-
dækkede virksomheder. Derudover skal Danmark markedsføres som et attraktivt 
land at arbejde i, så danske virksomheder kommer højest på den udenlandske 
arbejdstagers ønskeliste. Dette kan for eksempel ske gennem målrettede initiati-
ver på danske repræsentationer i udlandet og i udenlandske medier.  
 
Rekrutteringen skal gøres lettere og mere effektiv og give udenlandske arbejdsta-
gere bedre vilkår for et arbejdsliv i Danmark. En løsning kan være at samle for-
valtning af regler og jobformidling ét sted sammen med de administrative opga-
ver og serviceydelser, der hører med, når en indvandrer kommer til landet for at 
arbejde. DA’s forslag om et center for international rekruttering af medarbejdere 
vil sikre denne effektivisering.  
 
DA er enig i Formandskabets forslag om en styrket og tidlig indsats i forhold til 
sprog og kompetencer for indvandrere og efterkommere - og med tidlig menes 
før indgangen til folkeskolen. 
 
Formandskabet argumenterer for, at det skal være lettere for unge med indvan-
drerbaggrund at finde en praktikplads. Dette er dog ikke problemet. Der indgås et 
stadig stigende antal praktikpladsaftaler, og antallet af indgåede aftaler for ind-
vandrere og efterkommere er steget endnu mere.  
 
Derudover vil Formandskabets forslag om en forhøjelse af AER-refusionen, gæl-
de for mange andre grupper end indvandrere. Flere af Formandskabets forslag på 
integrationsområdet rammer for bredt og er ikke målrettede nok. 
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I stedet bør der være større fokus på at give den enkelte unge individuel støtte 
ved vejledning og brug af mentorer. 
 
Formandskabets forslag om en lempelse af skatten for kontanthjælpsmodtagere, 
som kun har en lille tilknytning til arbejdsmarkedet, rammer også for bredt, og 
vil medføre en uhensigtsmæssig tilskyndelse til at holde sig ude af beskæftigelse.  
 
 
Dansk Byggeri 
 
Dansk Byggeri ligger i sine økonomiske forventninger på linie med rapportens 
hovedscenario, og genkender de beskrevne tegn på en mere afdæmpet økonomisk 
udvikling i Danmark og internationalt, f.eks. i USA. 
  
For bygge- og anlægssektorens vedkommende skal det dog bemærkes, at Dansk 
Byggeri forventer et fald i den samlede aktivitet i 2008 og 2009 og at beskæfti-
gelsen i sektoren som følge heraf vil aftage efter flere år med kraftig vækst.  
 
Dansk Byggeri anerkender, at der i den nuværende situation med et meget stramt 
arbejdsmarked er risiko for uholdbare lønstigninger. En sådan situation ses ofte 
mod slutningen af et længere konjunkturforløb med stærke vækstrater. Men efter 
Dansk Byggeris opfattelse er muligheden for en veltilrettelagt finanspolitisk ju-
stering af dansk økonomi forpasset.  
 
En “finjustering” af konjunkturudviklingen via finanspolitikken i et omfang på 
1/4% af BNP, som rådet lægger op til, kan være ganske svær at gennemføre. 
Erfaringsmæssigt kan især timingen volde kvaler og ofte vil finanspolitiske juste-
ringer have karakter af “for meget, for sent”.  
 
Det seneste halve år har de økonomiske indikatorer peget på en opbremsning i 
dansk økonomi. Samtidig er der usikkerhed om udviklingen på boligmarkedet, 
dele af boligmarkedet har allerede oplevet en kraftig nedadgående priskorrektion. 
En finanspolitisk opstramning på nuværende tidspunkt risikerer derfor at skubbe 
ekstra til en økonomi, der i forvejen er på vej ned i gear.  
 
Det skal i øvrigt bemærkes, at lønudviklingen i bygge- og anlægssektoren har 
vist sig hurtigt at tilpasse sig markedsudviklingen. I årene 2003 og 2004 lå løn-
stigningstakten noget under stigningstakten for DA området under et. Dansk 
Byggeri forventer derfor, at lønstigningstakten i bygge- og anlægssektoren vil 
dæmpes i 2008, og hæfter sig i øvrigt ved, at lønudviklingen har været moderat 
sammenlignet med tidligere tider med meget høj økonomisk vækst. 
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Dansk økonomis altoverskyggende problem er manglen på arbejdskraft. Det 
fremgår af diskussionsoplægget, at hovedårsagen til den forventede afdæmpning 
i væksten er mangel på arbejdskraft. Der er derfor et meget påtrængende behov 
for strukturreformer, som øger arbejdsudbuddet.   
 
Først og fremmest skal skatten på arbejde reduceres. En lempelse af skatten på 
arbejde vil ikke kun øge tilskyndelsen til at arbejde for herboende, men vil også 
gøre det nemmere at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. I den nuværende situation 
med fuld kapacitetsudnyttelse, bør en skattereform dog være fuldt finansieret. 
 
Derudover skal de lediges incitament til at tage arbejde forbedres ligesom inci-
tamenterne til at blive længere på arbejdsmarkedet skal styrkes.  
 
Fra 1. januar 2008 vil der for de fleste virksomheder reelt være adgang til al ar-
bejdskraft i EU. Problemet er imidlertid, om Danmark kan tiltrække tilstrækkelig 
af denne arbejdskraft og ikke mindst fastholde den.  
 
Den stærkere konkurrence om arbejdskraften indebærer, at Danmark må i offen-
siven, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at tiltrække kvalificeret udenlandsk 
arbejdskraft. På kort sigt skal Danmark markedsføres som et attraktivt arbejds-
land og reglerne for arbejde i Danmark skal være enkle og letforståelige, så de 
ikke i sig selv kommer til at udgøre en barriere for rekruttering af arbejdskraft til 
Danmark.  
 
Men skal vi for alvor forbedre Danmarks konkurrencedygtighed på det her områ-
de, kommer vi formentlig ikke udenom at se på niveauet for skatten på arbejds-
indkomst.  
 
Eftersom kampen om arbejdskraften intensiveres i de kommende år er der en 
risiko for, at landene kommer ud i en usund konkurrere med hinanden om den 
højt kvalificerede arbejdskraft, og at der skabes en arbejdskraftskarrusel, hvor 
højtuddannede danskere tager til udlandet, lokket af gunstige skatteordninger, 
mens vi lokker med skattebegunstigelser som f.eks. forskerordningen.  
 
En ændring af forskerordningen vil ikke løse det problem, selvom en ændring 
som den foreslåede på kort sigt givetvis vil medvirke til at fastholde udenlandske 
eksperter lidt længere. 
 
Dansk Byggeri støtter forslaget om brugerbetaling på kandidatuddannelserne, der 
modsvares af en efterfølgende skattenedsættelse. Det giver en fornuftig incita-
mentsstruktur, som kan hjælpe Danmark med at beholde de kvalifikationer som 
samfundet bruger mange penge på at udvikle.  
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Tilgangen af arbejdskraft bør ikke reguleres via kvoter eller begrænsninger i va-
righeden af arbejdstilladelserne. Det vil skabe usikkerhed hos potentielle arbejds-
tagere fra udlandet og dermed risikere at modvirke intentionen om at tiltrække 
arbejdskraft.  
 
Det er afgørende, at indvandrere og efterkommere helt fra folkeskolen bliver 
klædt på til at begå sig i det danske uddannelsessystem og på det danske ar-
bejdsmarked. Forslagene om en massiv indsats over for svage unge i overgangen 
mellem folkeskole og ungdomsuddannelse kan vi bakke fuldt op om.  
 
Dansk Byggeri bakker også op om de øvrige anbefalinger, der skal medvirke til 
at hæve fagligheden i folkeskolen. 
 
Anbefalingen om øget tilskud til unge, der har svært ved at finde praktikplads 
kan være fornuftigt. Men et sådan tilskud bør ikke gives som en forhøjelse af 
AER-refusionen til arbejdsgivere for elever, der opfylder EMMA-kriterierne. 
Alle elever der får en praktikplads opfylder kravet om at være Egnede, fagligt 
Mobile, geografisk Mobile og Aktivt søgende – så forslaget giver ikke mening.  
 
Desuden løser øget AER-refusion til særlige grupper, fx indvandrere og efter-
kommere, ikke disse gruppers problemer med at skabe kontakt til mulige lære-
pladser.   
 
Dansk Byggeris anbefaling vil være, at skolerne får øgede bevillinger til at op-
prioritere sparringen og hjælpen til unge indvandrere/efterkommere og andre 
grupper af unge, der ikke har et naturligt voksennetværk, der kan hjælpe og støtte 
dem i praktikpladssøgningen. 
 
Manglende voksennetværk, der kan hjælpe i praktikpladssøgningen, kan være en 
af årsagerne til, at indvandrerdrenge har en forøget sandsynlighed for at falde fra 
erhvervsuddannelserne, som ikke kan forklares ud fra lave karakterer eller fx 
forældres uddannelsesniveau. 
 
 
Landsorganisationen i Danmark 
 
Overordnet set, er LO ikke fuldstændig enig i Formandskabets bedømmelse af 
den nuværende økonomiske situation. Formandskabet vurderer, at dansk økono-
mi har ramt kapacitetsgrænsen, og at der er så store udbudsbegrænsninger i øko-
nomien, at det medfører en væsentlig opbremsning i væksten. LO mener modsat, 
at en væsentlig del af nedgangen i BNP-væksten i år følger af lavere - og mere 
normale - vækstrater på efterspørgselssiden. 
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I de seneste rapporter har Formandskabet ventet, at dansk økonomi var så tæt på 
kapacitetsgrænsen, at lønstigningstakten ville begynde at accelerere. På trods af 
en fortsat stigende beskæftigelse og faldende ledighed er dette scenarie ikke ind-
truffet. Formandskabet har imidlertid fastholdt deres skøn for udviklingen i time-
lønnen i 2007 på 4,3 pct., en stigningstakt som i årene efter øges yderligere til 4¾ 
og 5 pct. LO anser Formandskabets lønskøn for at være for høje. 
 
LO deler ikke Formandskabets anbefaling af en finanspolitisk stramning svaren-
de til ¾ pct.point af BNP til næste år. Danmark står i en situation, hvor økonomi-
en må forventes, at komme ind i et mere moderat vækstforløb. Følges Formand-
skabets anbefalinger vil økonomien ikke kunne trække de tilbageværende ledige 
og personer på kanten af arbejdsmarkedet i beskæftigelse. Derved tabes mulighe-
derne i konjunkturopgangen på gulvet. 
 
LO vil dog give Formandskabet medhold i det uhensigtsmæssige i at give ufinan-
sierede skattelettelser.  
 
Formandskabet fremhæver nødvendigheden af en ordentlig implementering af 
forslaget om skattenedslag for de 64-årige, der fortsat arbejder. Formandskabet 
pointerer korrekt, at hvis forslaget skal have størst mulig adfærdsmæssig virkning 
skal skattenedslaget først gives til de, der fylder 64 år i 2010 og ikke til alle 64-
årige i 2008. I sidstnævnte tilfælde bliver dødvægtstabet størst.  
 
Forslaget bliver dog ikke mere tiltalende af en god implementering. Forslaget er 
primært til fordel for de stærke grupper, som har muligheden for at tage nogle år 
mere på arbejdsmarkedet, eller som ville have gjort det under alle omstændighe-
der. Det gælder først og fremmest personer med en lang videre gående uddannel-
se. Tiltaget kan heller ikke forventes at være selvfinansierende, sådan som For-
mandskabet forestiller sig. I rapporten anføres, at forslaget (korrekt implemente-
ret) vil være selvfinansierende, hvis blot en tredjedel af dem, der normalt går på 
efterløn som 62-årige, vælger at udskyde tilbagetrækningstidspunktet fra 62 år til 
64 år. Det er imidlertid næppe realistisk, at så mange personer vil blive længere 
på arbejdsmarkedet. Det forudsætter en deltagelseselasticitet på knapt 1, hvilket 
er meget højt. Normalt antages det, at deltagelseselasticiteter ligger omkring 0,1-
0,2. Dvs., når det økonomiske incitament øges med 1 pct., vil 0,1-0,2 pct. af mål-
gruppen benytte sig af dette. Endelig er det værd at hæfte sig ved, at der i efter-
lønsordningen allerede er økonomiske incitamenter til senere tilbagetrækning.  
 
Formandskabet anbefaler en udvidelse af jobkortordningen, således at alle perso-
ner, der kan opnå beskæftigelse til en løn på blot 250.000 kr., kan opnå beskæfti-
gelsesbetinget opholdstilladelse i op til to år, med mulighed for forlængelse. En 
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udvidelse af ordningen vil indirekte gøre det vanskeligere for de svage grupper at 
opnå tilknytning til arbejdsmarkedet, og arbejdsgiverne vil blive mere kræsne 
over for dansk arbejdskraft. Det vil betyde flere ledige danskere, og dermed stør-
re offentlige udgifter og lavere skatteindtægter. 
 
Formandskabet vil benytte denne ordning som konjunkturregulerende sty-
ringsinstrument, med en kvoteordning. Det er yderst problematisk, specielt set i 
lyset af formandskabets overvurdering af den strukturelle ledighed. Formandska-
bet anslår således, at den strukturelle ledighed udgør op imod 140-150.000 per-
soner, mens vi i øjeblikket har en ledighed på godt 80.000 personer. Det vil i 
LO’s øjne være overordentligt problematisk med indvandring i alle typer job, 
hvis ledigheden igen nærmer sig 150.000 personer. 
 
Formandskabet anbefaler også en mere enkel Green Card-ordning, og anbefaler, 
at alle personer mellem 18 og 59 år med en anerkendt bachelorgrad pr. automatik 
kan opnå opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Forslaget er særdeles proble-
matisk, fordi det ikke sikrer, at det er udlændinge med de relevante kvalifikatio-
ner på områder med konstateret mangel, der indvandrer til Danmark. 
 
Det kan undre, at formandskabet vil udvide tilgangen af udenlandsk arbejdskraft. 
De påviser således selv, at indvandringen af arbejdskraft er steget betragteligt i 
de senere år og dermed er allerede meget fleksibel. Samtidig vil der blive helt fri 
tilgang fra hele EU-området, når Østaftalen udløber i 2009. Endvidere vises det i 
rapporten, at beskæftigelsesindvandringen ikke har nogen direkte effekt på de 
offentlige finanser. 
 
 
Dansk Metal 
 
Konjunkturvurdering  
Dansk Metal mener, at dansk økonomi er på vej mod en blød landing med lidt 
lavere vækst, som især skyldes nedgang i privat forbrug og eksport. Dansk Metal 
ser dog ikke så negativt på nedgangen som vismændene, der især peger på kapa-
citetsbegrænsninger som problemet.  
 
Det er fortsat Metals holdning, at ledigheden og beskæftigelsen vil ligge stabilt i 
de kommende år.  
 
Vismændene vurderer, at presset på arbejdsmarkedet vil give udslag i lønstignin-
ger på ca. 5 pct., hvilket er højere end hos vores konkurrenter. Metal mener, at de 
indgåede overenskomstaftaler på det private arbejdsmarked og de efterfølgende 
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lokale lønaftaler på virksomhederne sikrer dansk konkurrenceevne både på kort 
og lang sigt.  
 
Metal er enig i, at der på trods af en nedgearing af dansk økonomi fortsat kan 
være farer f.eks. ved en for ekspansiv finanspolitik. Det er derfor Metals hold-
ning, at skattelettelser kun bør finde sted, når disse er fuldt ud finansierede. Dette 
er ikke tilfældet med de skattelettelser, som VK-regeringen og Dansk Folkeparti 
er blevet enige om.  
 
Vandringers betydning for arbejdsstyrken 
Vismændene viser i deres rapport, at bruttoindvandringen på 55.000 ligger på et 
historisk højt niveau. Det er derfor Metals holdning, at de nuværende danske 
regler i høj grad er fleksible i forhold til at sikre tilgangen af udenlandsk arbejds-
kraft. Grundlæggende er Metal åben over for brug af udenlandsk arbejdskraft, så 
længe det foregår på danske løn- og arbejdsvilkår. 
 
Hvad angår jobkortordningen må denne ikke blive en sovepude for ikke at ud-
danne folk. En øget lempelse af grænsen til 250.000 for adgang via jobkortord-
ningen, som foreslået af Vismændene, vil være problematisk, da der i fremtiden 
vil være alt for mange danske ufaglærte. Hvis jobkortordningen tiltrækker for 
mange ufaglærte, vil incitamentet for at sikre uddannelse og efteruddannelse til 
de danske ufaglærte ikke være til stede.   
 
Integration af indvandrere og efterkommere 
I dette kapital argumenteres for en større uddannelsesindsats med henblik på at 
sikre indvandrere og efterkommere lige vilkår på det danske arbejdsmarked. Det-
te synspunkt er Dansk Metal helt enig i. Det er især indsatsen i folkeskolen, der 
skal målrettes, så elever der er indvandrer eller efterkommere får bedre mulighe-
der for at få en ungdomsuddannelse.  
Vismændene anbefaler et særligt fradrag på 25 pct. af indkomsten for alle over 
35 år, der kun har en marginal indtjening på arbejdsmarkedet. Dette forslag me-
ner Dansk Metal ikke vil være nyttigt. I dag findes allerede trappemodellen, der 
sigter mod en bedre integration af indvandrere og deres efterkommere på ar-
bejdsmarkedet.  
 
 
HK/Danmark 
 
I den seneste Vismandsmandsrapport (efterår 2007) beskriver kapitel 3 “Van-
dringers betydning for arbejdsstyrken”. Desværre er kapitlet præget af en række 
misforståelser omkring de nuværende regler, som gør, at Vismændenes anbefa-
linger ikke har fodfæste i de muligheder, der reelt er for arbejdskraftindvandring i 
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øjeblikket. I forhold til at Vismændene foreslår relativt vidtgående liberaliserin-
ger (fx side 221 og 223), kunne man efterlyse et noget bedre analytisk grundlag.     
 
HK mener således ikke, der er sagligt belæg for følgende forslag:  
 

• Nedsættelse af mindstelønnen på alle områder i jobkortordningen. 
• En ny og simpel Green Card-ordning, der vil åbne det danske arbejds-

marked for alle grupper med minimum en anerkendt bachelorgrad. 
• Yderligere lempelser i beskatningen for lønmodtagere omfattet af for-

skerordningen.  
 
Nedenfor følger mere specifikke kommentarer til kapitel 3. 
 
Statistik for hvor mange højt kvalificerede der i virkeligheden kommer her-
til 
Som Vismændene selv påpeger, er det ikke uvæsentligt, hvor mange højtkvalifi-
cerede der kommer til landet. Kategorien i statistikkerne, der viser udviklingen 
for denne vigtige gruppe, benævnes hos Udlændingeservice som “specialist-
/jobkort”-kategorien (se www.nyidanmark.dk -> Statistik og tal -> Erhvervs- og 
studieområdet). Allerede i august måned i år (2007) er antallet af ansøgere i net-
op denne kategori, som fik arbejdstilladelse, på niveau med sidste års (2006) 
samlede antal. I november 2007 er antallet af arbejdstilladelser 1.692, mens det lå 
på 1.350 arbejdstilladelser i 2006 og 941 arbejdstilladelser i 2005. Der er aldrig 
kommet et større antal til landet end i dag. Hertil kommer det forhold, at 99 % af 
ansøgerne inden for denne kategori ifølge Udlændingeservices egne tal rent fak-
tisk får opholds- og arbejdstilladelse. Begge dele er forhold, som ikke peger på, 
at de nuværende regler skulle være specielt begrænsende for udenlandsk arbejds-
kraft. Disse kvantitative mål behandles imidlertid slet ikke i vismandsrapporten, 
selvom der er tale om meget håndfaste indikatorer for, hvordan reglerne fungerer.    
 
Ingen restriktion for antallet af østeuropæiske arbejdstagere  
I beskrivelsen af den såkaldte Østaftale og i reglerne for ansøgere for de nye EU-
lande forekommer det noget mangelfuldt (blandt andet på side 177), at det ikke 
slås klarere fast, at der ingen restriktioner er for, hvor mange østeuropæere der 
kan komme til landet i henhold til gældende regelsæt. Det eneste krav, der findes 
i reglerne, er, at de pågældende ansøgeres løn- og ansættelsesvilkår skal være 
“sædvanlige efter danske forhold”. Al den arbejdskraft, som der efterspørges, vil 
derfor kunne komme hertil fra de nye EU-lande, hvis man ellers lever op til dette 
rimelige og socialt afbalancerede krav.  
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Akademikernes Centralorganisation 
 
AC takker for modtagelse af Det Økonomiske Råds rapport, som indeholder en 
række emner og forslag, der har AC’s særlige bevågenhed, ikke mindst forslage-
ne i relation til indvandringspolitikken.  
 
AC støtter forslaget om skattereduktion for udenlandske personer, der selv har 
betalt deres uddannelse – uanset om uddannelsen er opnået i Danmark eller i 
udlandet. AC finder forslaget udmærket i forhold til at skabe større incitament 
blandt højtuddannede udlændinge til at orientere sig uddannelses- og karriere-
mæssigt mod Danmark.  
 
AC er derimod stærkt kritisk over for forslaget om, at danske studerende skal 
betale et undervisningsgebyr på kandidatdelen. Ifølge forslaget skal undervis-
ningsgebyret finansieres af et statsgaranteret lån, som tilbagebetales efter afslut-
ning af studierne. Der gives et skattenedslag til alle færdiguddannede på kandi-
datniveau, der modsvarer renter og afdrag på undervisningsgebyret. Forslaget er 
udgiftsneutralt for personer, der bliver i Danmark efter endt uddannelse, mens 
personer der efter endt uddannelse tager til udlandet selv skal betale undervis-
ningsgebyret. Hensigten er således at bremse op for højtuddannede danskeres 
udvandring til udlandet. 
 
DØR’s forslag er alene begrundet i et ønske om at begrænse højtuddannedes 
udvandring, men ikke desto mindre viser DØR’s analyse, at Danmark ikke har 
alvorlige problemer med hjerneflugt til udlandet. Analysen viser, at højtuddanne-
de har en udvandringssandsynlighed på omkring 1 pct., og af de der udvandrer er 
50 pct. retur i Danmark to år efter udvandring, og 80 pct. er tilbage efter 10 år. 
Derfor finder AC det således også uheldigt, at forslaget ikke medtænker, at Dan-
marks fremtidige velstand afhænger af en åbenhed mod omverdenen – en åben-
hed der nødvendigvis må gå begge veje.  
 
Endvidere peger flere forhold på, at forslaget vil sænke uddannelsesniveauet i 
samfundet, fordi færre vil tage en kandidatuddannelse. Da forslaget alene retter 
sig mod kandidatuddannelserne er der fare for, at forslaget vil bevirke en skæv-
vridning i unges uddannelsesvalg. Ikke mindst for unge fra ikke-akademiske 
familier, der måske i forvejen er i tvivl, kan det at skulle optage statsgaranteret 
lån få indflydelse på uddannelsesvalget. Ud fra en samfundsøkonomisk betragt-
ning er det også problematisk, fordi samfundet ikke opnår fuld udnyttelse af be-
folkningens evner, og fordi færre får adgang til viden.  
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Uagtet bagvedliggende begrundelser for at indføre brugerbetaling på kandidatde-
len, åbner forslaget op for en glidebane, hvor brugerbetaling også kan blive vir-
kelighed på de underliggende niveauer i uddannelsessystemet.   
 
Samlet set finder AC det dybt bekymrende for den fortsatte udvikling af Dan-
mark som videnssamfund, hvis forslaget om brugerbetaling på kandidatuddan-
nelserne får politisk medvind. Konsekvensen kan vise sig at være faldende ud-
dannelsesniveau og dermed forringelse af Danmarks konkurrenceevne i en globa-
liseret verden.   
 
AC bakker op omkring tre interessante forslag i DØR-rapporten på det beskæfti-
gelsespolitiske område, som skal være med til at trække højtuddannede til Dan-
mark: 
 
For det første forslaget om en forenkling af jobkortordningen, således at alle 
personer med et jobtilbud, der indebærer en samlet årsløn på minimum 250.000 
kr., kan opnå beskæftigelsesbetinget opholdstilladelse i op til 2 år med mulighed 
for forlængelse, hvis jobbet indebærer sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår og 
minimum 30 timers ugentlig beskæftigelse. 
 
AC vil gerne kvittere for, at DØR lægger op til at fjerne positivlisten og indføre 
mere simple regler. Positivlisten kan nemt blive et rigidt, unuanceret og ikke-
opdateret redskab til at afdække mangelområder. Ved i stedet udelukkende at 
køre med en relativ lav minimumsgrænse for årsløn overlades det til markeds-
kræfterne at bestemme, hvilken udenlandsk arbejdskraft der er behov for at im-
portere. 
 
For det andet forslaget om meget simpel Green Card ordning, hvor personer mel-
lem 18 og 59 år med en anerkendt bachelorgrad eller derover kan opnå opholds- 
og arbejdstilladelse i Danmark. AC hæfter sig ved, at DØR’s forslag er meget let 
at kommunikere. Skal Danmark blive et mere attraktivt land at søge til som højt-
uddannet, så kræver det, at man let kan forstå ordningen. Dette opnås med 
DØR’s forslag. Samtidig vil virksomhedernes efterspørgsel også her bestemme, 
hvorvidt der er tale om kvalificeret arbejdskraft. 
 
Endelig for det tredje forslaget om en ændring af forskerskatteordningen, således 
at den nuværende lave bruttoskat på 25 pct. fastholdes de første tre år, og at der 
derefter gives mulighed for to yderligere år med en bruttoskatteprocent på 33. 
DØR’s forslag er her på linie med AC’s 6-punktsplan for afhjælpning af virk-
somhedernes mangel på højtuddannet arbejdskraft, hvori vi peger på behovet for 
en markant skatterabat i det 4.-6. arbejdsår. Der er derfor gode grunde til at bakke 
op om DØR’s forslag. 
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Dansk Industri 
 
Strammere finanspolitik 
DI synes ikke, at der er gode erfaringer med en aktiv finanspolitik, der har til 
hensigt at udligne konjunkturudsving. Aktiv finanspolitik fører erfaringsmæssigt 
til øget offentligt forbrug, når der skal lempes, og øgede skatter, når der skal 
strammes. Det omvendte er vist aldrig rigtig set. 
 
Men DI anser det mildt sagt ikke for hjælpsomt, at man øger stigningstakten i det 
offentlige forbrug, når vi akut står og mangler arbejdskraft i den private sektor. 
Så i den nuværende situation så vi meget gerne en væsentlig lavere vækst i det 
offentlige forbrug. 
 
I den nuværende arbejdsmarkedssituation er der en betydelig risiko ved at øge 
stigningstakten i det offentlige forbrug væsentligt, som der er lagt op til. 
 
Det er helt afgørende for væksten i det offentlige forbrug, at vi får et nyt system 
til styring af de kommunale udgifter. Det nuværende aftalesystem har spillet helt 
fallit, idet aftalerne ikke overholdes. Gode ideer til en afløser for det nuværende 
system, evt. i form af en grundig belysning af mulighederne for omsættelige ud-
giftstilladelser, vil her være velkomment. 
 
Hurtigtvirkende reformer 
Mangel på arbejdskraft er den største udfordring, som Danmark står over for. 
Situationen er akut, og der er behov for handling her og nu. 
 
De mest virksomme redskaber er afskaffelse af efterlønnen og markante lettelser 
i marginalskatten. Lavere skat på arbejde skal dog ikke afløses af nye skatter på 
at drive virksomhed i og ud fra Danmark. Så er vi lige vidt. 
 
Da der politisk ikke er udsigt til hverken afskaffelse af efterløn eller lavere mar-
ginalskat den korte bane synes, har DI fremlagt en PLAN B for mere arbejds-
kraft, der kan virke på kort sigt.  
 
Det er fortsat muligt at nedbringe antallet på offentlig forsørgelse. Blandt løsnin-
gerne er opstramninger i dagpengesystemet, skattenedslag til personer over 64, 
som er i beskæftigelse, mere effektiv beskæftigelsesindsats i jobcentrene, mar-
kant nedbringelse af sygefravær, lavere tilgang til førtidspension og bedre inte-
gration af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere. Og naturligvis tiltrækning 
af udenlandsk arbejdskraft. 
Særligt sygedagpenge er et område, der fortjener mere opmærksomhed. Navnlig 
er der behov for at undersøge, i hvilket omfang nedgangen i antallet af modtagere 
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af arbejdsløshedsdagpenge modsvares af en stigning i antallet af sygedagpenge-
modtagere. 
 
Langvarige offentlige underskud 
Når der i en periode skal forsørges særligt mange ældre, er der i princippet ikke 
noget galt i, at man i denne periode har underskud på de offentlige finanser.  
 
Dette må dog ikke blive en sovepude, og føre til manglende budgetdisciplin. Det 
er vigtigt at sikre sig, at underskuddene holder sig inden for på forhånd klart de-
finerede grænser og at den oparbejdede gæld kan afdrages i en senere periode 
med mindre demografisk modvind uden nogen form for stramninger af finanspo-
litikken. Underskuddene må således alene være begrundet i særlige og midlerti-
dige demografiske forhold. 
 
DI så naturligvis gerne, at man afkortede perioden, hvor særligt mange ældre skal 
forsørges. Dette kunne opnås via en afskaffelse af efterlønnen, som ville kappe 5 
år af den lange periode med særligt mange ældre. 
 
Betragtes 2015-planen bør det i øvrigt bemærkes, at der efter DI's opfattelse er alt 
for stort fokus på at øge den offentlige service, mens investeringsbehovet i infra-
struktur mv. dårligt nok adresseres. Efter DI's opfattelse er der brug for et større 
fokus på investeringer i infrastrukturen. 
 
Indvandring 
Der er arbejdskraftmangel i Danmark. Arbejdskraftmanglen spænder bredt - både 
i geografisk og faglig henseende. 
 
Der er uforståelige paradoksproblemer. Der er 86.000 ledige - som skulle være 
aktivt jobsøgende - men alligevel er der ufaglærte job, som virksomhederne ikke 
kan få besat (f.eks. butiksjob, avisbude, postmedarbejdere, rengøring mv.) 
 
Det bør være en hovedprioritet at ledig arbejdskraft, der har kvalifikationer, der 
matcher ledige job, kommer i arbejde. Det kræver en målrettet og konsekvent 
indsats over for de resterende ledige.  
 
Udenlandsk arbejdskraft er et supplement. Udenlandsk arbejdskraft er nødvendig 
for at få besat de stillinger, hvor der ikke er danske ledige, som har de rette kvali-
fikationer. Her er udenlandsk arbejdskraft nødvendig, hvis disse ledige job ikke 
skal flyttes til udlandet eller helt nedlægges. 
Det er afgørende, at danske virksomheder har mulighed for let og smidigt at hen-
te udenlandsk arbejdskraft til landet i en situation, hvor der ikke er den nødven-
dige danske arbejdskraft til rådighed. 
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Skal indvandringspolitikken bruges som et konjunkturregulerende instru-
ment? 
DI kan ikke støtte, at reglerne for adgang til Danmark for udenlandsk arbejdskraft 
gøres konjunkturafhængige. 
 
Det er vanskeligt på forhånd eksakt at vurdere, hvordan konjunkturerne udvikler 
sig. Derfor er det vanskeligt at vurdere det eksakte arbejdskraftbehov på det dan-
ske arbejdsmarked - også på kort sigt. 
 
Et konjunkturregulerende system - i form af kvoteordninger - vil alene skabe 
bureaukrati og rigide systemer. Der er brug for et smidigt system. Et system, hvor 
der er let adgang for den arbejdskraft, som der er brug for. 
 
Hvis virksomhederne ikke har brug for udenlandsk arbejdskraft, vil deres efter-
spørgsel efter den aftage. Udlændinge arbejder på samme overenskomstmæssige 
vilkår som danske medarbejdere. Er den nødvendige danske arbejdskraft til rå-
dighed, er det lettere at ansætte dansk arbejdskraft. 
 
Skal adgangen til indvandring af beskæftigelsesgrunde gøres lettere? 
Der skal være let adgang for den nødvendige udenlandske arbejdskraft. 
 
Det skal ske gennem fleksible systemer, hvor der er let adgang for kvalificeret 
arbejdskraft: Vi skal bruge: 
 

• En green card-ordning, hvor højtuddannede får adgang til at søge og tage 
arbejde i Danmark 

• En jobkortordning, der giver adgang til at arbejde i Danmark inden for 
områder, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft (med indkomst-
grænse på kr. 250.000 omfattes en lang række områder med mangel på 
arbejdskraft) 

 
Én ting er at lette adgangen for udenlandsk arbejdskraft. En anden er, muligheden 
for at kunne tiltrække den udenlandske arbejdskraft. Her spiller de høje marginal-
skatter en negativ rolle. Derfor skal de høje marginalskatter ned. De høje margi-
nalskatter gør, at vi ikke kan tiltrække den arbejdskraft, der er mest brug for. 
 
Der er desuden et behov for at markedsføre Danmark som et attraktivt land, at 
arbejde og bo i. 
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Skal adgangen til Danmark begrænses for visse typer af arbejdskraft? 
Der er eksempler på, at danske virksomheder har måttet hente arbejdskraft i ud-
landet for at få besat ufaglærte stillinger (budsagerne, frugtplukning mv.). Dette 
til trods for, at der er ledig dansk arbejdskraft. 
 
Vi skal ikke åbne for fri adgang til Danmark for ufaglært arbejdskraft, men det 
skal være muligt fortsat at kunne få ufaglært arbejdskraft til de stillinger, hvor der 
ikke kan skaffes dansk arbejdskraft. 
 
Et fleksibelt og holdbart system i forhold til lavt kvalificeret arbejdskraft vil væ-
re, at lade arbejds- og opholdstilladelser være knyttet til det specifikke job. Der-
ved sikres, at lavt kvalificerede kun har ophold i Danmark, såfremt der er arbejde 
til dem. I det øjeblik de opfører i arbejde, vil deres opholdstilladelse bortfalde. 
 
Bemærkninger til øvrige dele af diskussionsoplægget 
Det går fremad med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, 
men der et fortsat et betydeligt arbejdskraftpotentiale. 
 
Integrationsudfordringen består af to led. På længere sigt er det helt afgørende, at 
mange flere ikke-vestlige efterkommere starter på og gennemfører en erhvervs-
kompetencegivende uddannelse. 
Her og nu handler det primært om at få flere ikke-vestlige indvandrere og efter-
kommere i den erhvervsaktive alder i arbejde. 
 
Her er det ikke ledighed, der er det store problem. Den lave beskæftigelse skyl-
des manglende erhvervsdeltagelse. Virksomhederne har vist, at de gerne vil an-
satte ikke-vestlige indvandrere. Men det er en forudsætning, at de står til rådig-
hed for arbejdsmarkedet og dermed bliver synlige for virksomhederne. 
 
Jobcentrene skal bruge mere energi på kompetenceafklaringer og skal opkvalifi-
cere, hvor der er behov. Samarbejde med enkeltvirksomheder om kombinerede 
forløb med virksomhedspraktik/jobtræning og danskuddannelse har vist sig at 
have meget gode beskæftigelseseffekter. 
 
Det er altid afgørende, at de aktive tiltag reelt opkvalificerer. Derfor er vi meget 
betænkelige ved at udstyre selvforsørgede familiesammenførte med en ret til 
aktivering, hvor der tilbydes godtgørelse. Der er stor risiko for, at forslaget pri-
mært leder til spild af offentlige ressourcer. 
 
10. klasse er gledet fra at være for elever med yderligere undervisnings- og mod-
ningsbehov, til at blive en slags udvidelse af folkeskoletiden for et meget stort 
antal elever.  
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Den tendens bør vendes. 10. klasse bør fokusere sin indsats på elever med et 
behov for ekstra uddannelse. Dette er også intentionen med forslaget fra Økono-
misk Råd, hvilket er positivt. 
 
Især er det positivt, at ungdomsuddannelserne skal kunne henvise elever, der ikke 
har tilstrækkelige kompetencer til 10. klasse. Dermed sikrer man både det faglige 
niveau på ungdomsuddannelserne og undgår at unge, der endnu ikke er parate til 
en ungdomsuddannelse, får et nederlag og eventuelt ryger helt ud af uddannelses-
sektoren. 
 
Samtidig er det en god idé at forsøge at holde fast på de elever, der ikke kan bestå 
9. Klasse, så de ikke ryger ud af uddannelsessektoren. Men en udvidelse af un-
dervisningspligten for denne gruppe må ikke føre til, at 10. klasse bliver en del af 
uddannelsespligten for alle. 
 
 
Håndværksrådet 
 
Finanspolitik  
Håndværksrådets seneste konjunkturundersøgelse viser, at optimismen blandt de 
små og mellemstore virksomheder er kraftigt på retur. Gennem hele 2007 har 
flere og flere mindre virksomheder nedjusteret deres forventninger til årets resul-
tat. Man skal helt tilbage til juni 2004 for at finde tilsvarende lave forventninger 
til fremtiden blandt de små og mellemstore virksomheder. Derfor forventer rådet, 
at vi kan klare en stor del af den udfordring, som formandskabet beskriver, uden 
at gribe til øget beskatning eller forringelser af den offentlige service. 
 
Ved at effektivisere og udlicitere en række af de offentlige opgaver kan man iføl-
ge Dansk Økonomi 2004I reducere det offentlige forbrug med 4 mia. kr. om året 
– hvilket jo er 1/3 af den udfordring, der opstilles i den aktuelle rapport. Desvær-
re oplever Håndværksrådets medlemmer ikke, at der i nævneværdig grad bliver 
lagt flere opgaver ud til private virksomheder 
 
Håndværksrådet påpeger, at vi spilder, hvad der svarer til, mere end 20.000 fuld-
tidsansatte på, at der er trængsel på vores veje, og at vores tog ikke kører til tiden. 
Der er derfor brug for et massivt løft til vores infrastruktur vil kunne aktivere 
denne arbejdskraftreserve.  
 
En tredje måde at lette presset på arbejdsmarkedet er ved at gøre det mere attrak-
tivt at subsidiere arbejdskraft med maskiner. Ved i en årrække at forbedre af-
skrivningsmulighederne for maskiner kan vi reducere efterspørgslen efter ar-
bejdskraft, samtidig med at vi øger produktionen. 
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Ved at øge den effektive arbejdstid kan også fremskaffes ekstra ressourcer. Et 
centralt element er her sygefraværet. Der er stor forskel på sygefraværet i den 
offentlige sektor og de private virksomheder. Derfor ligger der et meget stort 
arbejdskraftpotentiale i at nedbringe sygefraværet – enten ved at udlicitere en 
større del af opgaverne eller ved at nedbringe sygefraværet i den offentlige sektor 
gennem bedre ledelse. 
 
Indvandring  
Håndværksrådet kan tilslutte sig en mere forenklet Green Card-ordning. Rådet 
påpeger dog, at en afgrænsning af ordningen med udgangspunkt i en bachelor-
grad er utilstrækkelig. Der findes mange udenlandske ressourcepersoner med 
høje kvalifikationer, der ikke har en bachelorgrad, men måske en erhvervsfaglig 
baggrund. Derfor skal vi sørge for, at de også får mulighed for at benytte ordnin-
gen. 
 
Integration 
Succesfuld integration er måske en af vor tids største samfundsmæssige udfor-
dringer. I forhold til prioritering af investeringer i velfærdssamfundet er det 
Håndværksrådets klare anbefaling, at målsætningen, om at 85 % af de unge skal 
gennemføre en ungdomsuddannelse, allerede i 2010 bør vægtes meget højt.  
 
En massiv satsning på folkeskolen er helt afgørende for senere at kunne tilskynde 
flere til at tage en ungdomsuddannelse og for at kunne minimere frafaldet på bl.a. 
erhvervsuddannelserne. Det er vigtigt, at folkeskolen i stigende grad orienterer 
sig mod erhvervsuddannelserne. Håndværksrådet har selv gode erfaringer med at 
etablere “Erhvervsadoption” for praktisk orienterede unge i folkeskolens ældste 
klassetrin. Det er en måde at give etniske unge og deres forældre et realistisk 
indblik i potentialer ved at blive faglært.  
 
Dansk Økonomi 2007II viser, at erhvervsuddannelserne tiltrækker unge indvan-
drere og efterkommere med lave karaktergennemsnit. Det er en tendens, som 
Håndværksrådets medlemmer kan nikke genkendende til. Årsagen skal givet vist 
søges i kulturelle frem for økonomiske forhold. Gymnasiet har højere status 
blandt indvandrere. Tilsvarende kan der findes et markant skævt søgemønster 
indenfor erhvervsuddannelserne, hvor nogle uddannelser åbenbart virker meget 
attraktive, mens andre har lav status. 
 
Håndværksrådet anbefaler derfor, at vi ud over at satse på forbedringer af er-
hvervsuddannelserne også satser på at øge uddannelsernes image, således at er-
hvervsuddannelserne i videre udstrækning bliver et tilvalg frem for en konse-
kvens af, at karaktererne var for lave til at starte i gymnasiet. 
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En omfattende benchmarkanalyse af 24.000 lærlinge og 3.300 lærere på er-
hvervsskolerne dokumenterer, at erhvervsskolernes image ligger i det lave mid-
delområde. Samtidig viser analysen, at skolernes image har meget stor indflydel-
se på elevernes tilfredshed og på, om de optræder som ambassadører for deres 
uddannelse ved at anbefale den til deres omgangskreds. Det er derfor en selv-
stændig og helt central udfordring at løfte erhvervsuddannelsernes image. 
 
I forhold til erhvervsuddannelserne er det helt afgørende, at der satses massivt på 
at minimere frafaldet. Håndværksrådet tilslutter sig derfor, at man ser nærmere 
på muligheden for at kompensere arbejdsgivere, der påtager sig at uddanne unge 
med svage forudsætninger, da disse unge kræver langt flere ressourcer fra virk-
somheden end øvrige lærlinge.  
 
 
Landbrugsraadet 
 
Aktuel økonomisk politik 
Landbrugsraadet deler diskussionsoplægges vurdering af risikoen for en op-
bremsning i stedet for en blød landing, som afslutning på den højkonjunktur 
Danmark har befundet sig i en lang periode. Blandt andet er det bekymrende med 
den ekspansive finanspolitik, der er peget på i den netop overstået valgkamp, og 
den nuværende økonomiske situation bør medføre, at politikkerne overvejer en 
strammere styring af finanspolitikken. Landbrugsraadet vil derfor endnu engang 
gerne bakke op om DØRs forslag til omsættelige kommunale udgiftsrettigheder 
til en effektiv styring af en stor del af de offentlige udgifter.  
 
Diskussionsoplægget beskriver, at lønudviklingen har været mindre end det de 
økonomiske modeller har forudsagt. Rent faktisk har de seneste rapporter fra 
DØRs skudt over mål, når den forventede fremtidige lønstigning skulle forudsi-
ges. Det er derfor bekymrende, at DØR fortsætter med, at foruddiskontere høje 
lønstigninger.  
 
En langsigtet fremskrivning af dansk økonomi 
I en situation som den Danmark og en lang række andre vestlige lande befinder 
sig i med en kraftig demografisk forskydning i de kommende år bliver der brug 
for en række ekstraordinære tilpasninger. Ekstraordinære tilpasninger har der før 
været brug for. Men det interessante med de demografiske forskydninger er, at de 
med stor sandsynlighed kan forudsiges, hvorfor der også ligger en forpligtigelse 
til at forholde sig til kommende problemer og komme med løsninger i god tid.  
 
Forslag om løbende at offentliggøre nye beregninger af de langsigtede balancer 
er utvivlsomt ganske fornuftigt. Men forudsætningerne bør også løbende revide-
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res. En række af de demografiske forudsætninger er behæftet med stor usikker-
hed med store økonomiske konsekvenser. Der er forhold, som bør nøje undersø-
ges, f.eks. 
 

• Vil det, at vi bliver ældre medføre flere raske leveår eller flere år som syg 
med deraf større træk på sundhedssystemet? 

• Vil de fremtidige generationer i arbejdsstyrken stadig generere den sam-
me grad af førtidspensionering eller anden form for manglende deltagelse 
på arbejdsmarkedet?  

 
Den type spørgsmål har stor betydning for, hvilke resultater modellerne giver 
politikkerne som rettesnor. Et mere systematisk fokus på langsigtede beregninger 
bør derfor kombineres med en løbende faglig vurdering af de forudsætninger, 
økonomerne anvender i deres modeller. Ellers kan man nemt skyde forkert i poli-
tikanbefalingerne. 
 
Udenlandsk arbejdskraft – indvandring og udvandring 
Landbrugsraadet er enig i analysen om behovet for udenlandsk arbejdskraft. Det 
er forholdsvis nemt at skaffe ufaglært arbejdskraft fra udlandet til korterevarende 
jobs, som f.eks. i visse dele af jordbruget. Det er derimod vanskeligere at tiltræk-
ke mere kvalificeret arbejdskraft til permanente jobs. Det gælder såvel i jord-
brugserhvervene som i forarbejdningsvirksomhederne. 
 
Forenkling i enhver henseende af reglerne omkring udenlandsk arbejdskraft er 
påkrævet. Østaftalen udløber i 2009, hvilket i sig selv vil være en forenkling. Det 
løser dog ikke alle problemer med EU-arbejdskraft. Skattereglerne er stadig en 
hindring. For de kortere ansættelser er det en ulempe, at medarbejderne skal ind i 
det danske skattesystem. Ved vikaransættelser gælder en regel om indeholdelse 
af 30 pct. af lønnen hos den danske arbejdsgiver. Den regel kunne gøres mere 
generel for ansættelser af længere varighed f.eks. op til 2 års ansættelse. 
 
I EU betales en del af den sociale sikring via opkrævning hos arbejdsgiveren af 
særlige socialsikringsbidrag. I Danmark finansieres det via skatten. Dette giver 
fortsat problemer med arbejdstagere bosat i f.eks. Sverige men med arbejdssted i 
Danmark. Hvis den pågældende har et selv ubetydeligt lønnet bijob i Sverige, så 
skal den danske virksomhed betale svenske socialsikringsbidrag af hele lønmod-
tagerens indkomst. En dansk-svensk aftale giver kun mulighed for dispensation i 
ganske få tilfælde. Den danske arbejdsgiver har som udgangspunkt kun mulighed 
for at sikre sig ved i ansættelseskontrakten udtrykkeligt at forbyde arbejdstageren 
at tage andet arbejde. I modsat fald vil arbejdstageren selv bære den økonomiske 
byrde. 
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Landbrugsraadet er helt enig i, at det skal gøres mere attraktivt for udenlandske 
arbejdstagere at slå sig ned i Danmark for en længere periode. Virksomheder 
afholder sig fra at antage højtuddannet udenlandsk arbejdskraft af frygt for, at de 
forlader landet igen hurtigt. Vi støtter derfor DØRS forslag om forenklinger med 
en langt lavere beløbsgrænse under jobkortordningen samt en lempeligere be-
skatning under forskerordningen, som endvidere bør udstrækkes til andre grup-
per. Kombineret med en fortsættelse af praktikantordningen vil det være positive 
forbedringer i retning af at gøre Danmark til et mere interessant sted for uden-
landsk arbejdskraft.  
 
Det er vanskeligt at afgøre, hvornår adgangen til arbejdstilladelser fra tredjelande 
skal begrænses, som det foreslås i diskussionsoplægget. Man skal være opmærk-
som på, at der er en meget forskellig job- og beskæftigelsessituation i de enkelte 
brancher.   
 
Med gratis universitetsuddannelser og uddannelsesstøtte er der store incitamenter 
til at tage uddannelse i Danmark, mens incitamentet til at “tilbagebetale” uddan-
nelsen med job på det danske arbejdsmarked er afkoblet. Det er derfor en god idé 
at indføre brugerbetaling på kandidatuddannelserne, som så kan tilbagebetales 
via et skattefradrag i efterfølgende arbejdsår på det danske arbejdsmarked. På den 
måde øges incitamentet til, at nyuddannet viden bruges til gavn for dansk øko-
nomi.  
 
Integration af indvandrere og efterkommere 
Et dårligt udgangspunkt ved afgangen fra folkeskolens 9. klasse er øjensynligt 
hovedskurken i spørgsmålet om indvandreres og deres efterkommeres manglende 
succes i uddannelsessystemet og dermed på arbejdsmarkedet. Det er derfor her, 
der først og fremmest skal sættes ind. Samme konklusion kunne drages for man-
ge etnisk danske elever. En målrettet 10. klasse til disse elever er ikke nok – det 
er langt tidligere, der skal gøres en indsats.  
 
De unges valg af uddannelse bør påvirkes. Mange bogligt svage søger gymnasiet, 
mens behovet for faguddannede er umættet. Det bør i langt højere grad gøres 
klart for de unge, at der findes overbygninger på faguddannelser og, at det derfor 
ikke er karrieremæssigt begrænsende at vælge en faguddannelse. Det gælder igen 
ikke mindst nydanske unge. 
 
Med hensyn til indvandrernes beskæftigelsesmuligheder siger vores erfaringer, at 
nogle erhverv lettere fravælges på grund af disser erhvervs anseelse i hjemlandet. 
Det gælder bl.a. jordbrugs- og håndværkserhverv. Der er derfor et stort behov 
for, at både sagsbehandlere og indvandrere får et bedre kendskab til disse er-
hverv, så “berøringsangsten” kan fjernes. 
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Afgørende er også at få ændret mentaliteten og undervisningsformen på er-
hvervsskolerne. Eleverne synes i alt for høj grad at være overladt til “selvstudi-
um”, hvilket mange nydanske, men også danske elever ganske enkelt ikke kan 
administrere og forstå. Derfor er frafaldet uacceptabelt stort og undervisningsre-
sultatet ringe. 
 
Forslagene om at bruge differentierede AER-refusioner og differentierede be-
skæftigelsesfradrag er efter Landbrugsraadets opfattelse ikke en farbar vej. AER-
ordningen skal ikke bruges til den slags incitamenter. Det har vi allerede set til-
strækkeligt med dårlige eksempler på. Forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget for 
disse grupper vil give et enormt afgrænsningsproblem og vil være stærkt diskri-
minerede. Det er et helt forkert incitament, at mindre kvalificerede personer skul-
le opnå en højere løn gennem en skattebegunstigelse. Skal der skabes øget inci-
tamenter til at bringe svage borgere i beskæftigelse kan det være fornuftigt at 
bruge løntilskudsordninger til at integrere disse medarbejdere på arbejdsmarke-
det.  
 
 
HTS Handel, Transport og Service  
 
Formandskabets rapport bekræfter, at dansk økonomis alt overskyggende pro-
blem på såvel kort som lang sigt er manglen på arbejdskraft. Det manglende ar-
bejdsudbud begrænser væksten i økonomien i dag og i fremtiden, hvilket betyder, 
at velstandsudviklingen kommer til at gå trægere. En vigtig politisk implikation 
heraf er, at velfærden heller ikke vil kunne udbygges i det tempo, som danskerne 
hidtil har været vant til. Hvis der ikke sker en tilpasning af forventninger og reali-
teterne, vil der opstå konflikter, som potentielt vil kunne skade økonomien yder-
ligere.  
 
Der er gennemført en række reformer i de senere år, der har haft til hensigt at øge 
udbuddet af arbejdskraft. Velfærdsaftalen fra 2006 har således som primært mål 
at øge den reelle pensionsalder. Mulighederne for at tiltrække arbejdskraft fra 
udlandet er blevet forbedret løbende. Og der er gennemført to mindre skattelettel-
ser, som tilsammen skønnes at give et øget arbejdsudbud svarende til omkring 
15.000 personer. Dette er skridt i den rigtige retning, men som også bærer præg 
af, at være politiske kompromisser frem for den optimale saltvandsindsprøjtning 
til økonomien.  Velfærdsaftalen får først for alvor virkning om ti år, der er fortsat 
meget bureaukrati omkring brugen af udenlandsk arbejdskraft, og skattelettelser-
ne har ikke været målrettet at få mest muligt arbejde ud af dem. 
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Behov for flere målrettede reformer 
Der er derfor fortsat behov for flere målrettede reformer for at øge udbuddet af 
arbejdskraft ikke mindst på kort sigt. Lavere skat på arbejde, skærpet rådigheds-
kontrol, faldende dagpengeprofil, lettere adgang for udenlandsk arbejdskraft og 
en afskaffelse af efterlønnen er blot nogle af de instrumenter, der bør bringes i 
anvendelse. 
 
HTS’ egne analyser viser, at der i dag er en række paradokser på arbejdsmarke-
det. Fx mangler HTS’ virksomheder ufaglært arbejdskraft samtidigt med, at der i 
det samme geografiske område er ledige ufaglærte (og for den sag skyld også 
andre grupper, der umiddelbart vil kunne bestride disse stillinger). Det tyder på, 
at mange ledige ikke reelt står til rådighed for nye job, hvilket er uacceptabelt og 
dyrt, da virksomhederne mister ordrer og produktion og samfundet velstand og 
skatteindtægter.  
 
Det virker også paradoksalt, at dagpengeperioden i Danmark fortsat er 4 år på 
trods af den kraftige reduktion i ledigheden. Det ligger derfor lige for at reducere 
dagpengeperioden fra 4 år til 2 år. Dette vil have en hurtig effekt på arbejdsud-
buddet, da de lediges søgeaktivitet går markant i vejret, når der er udsigt til, at 
den økonomiske støtte falder væk. 
 
Virksomhederne har i dag store problemer med også at skaffe tilstrækkeligt med 
ufaglært arbejdskraft – fx bus- og godschauffører. Det er jobtyper, som vil bestå 
også i fremtiden. Hvis man derfor begrænser disse virksomheders muligheder for 
at få tilstrækkeligt med arbejdskraft, vil det betyde produktionstab og dårligere 
service fx inden for persontransporten. Derfor skal jobkortordningen forbedres, 
og HTS kan til fulde støtte formandskabets forslag om at nedsætte indkomst-
grænsen i jobkortordningen fra 450.000 kr. til 250.000 kr. Det vil reelt kunne 
gavne handel, transport og serviceerhvervene, hvilket den nuværende ordning 
kun gør i mindre grad.  
 
HTS mener, at Danmark generelt skal være åben over for indvandring af beskæf-
tigelsesmæssige grunde. Det være sig af højtuddannede, som i Greencard-
ordningen, som mere almindelig arbejdskraft, som i jobkortordningen. Danmark 
bør i den forbindelse arbejde for at blive et mere attraktivt land at arbejde i for 
såvel danskere som udlændinge. I den forbindelse springer den meget høje dan-
ske skat på arbejde i øjnene. Der er behov for at sikre, at det altid kan betale sig 
at yde en (ekstra)indsats. Og der er behov for at sikre, at Danmark fremstår som 
et attraktivt land at arbejde i. Derfor skal jobskatterne – mellem- og topskatten – 
afskaffes over en årrække. Nyere forskning indikerer, at statens indtægtstab vil 
begrænse sig til meget få milliarder kroner på længere sigt. Sådanne forslag udlø-
ser imidlertid altid en debat om ulighed i samfundet. Men den største ulighed 
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opstår, når folk ikke kan få et arbejde. Den danske debat om ulighed er statisk, 
idet den fokuserer på et øjebliksbillede, hvilket er irrelevant. Det vigtigste er at 
sikre, at flest muligt kan være mest muligt i beskæftigelse i længst mulig tid, og 
derfor skal skatten på arbejde reduceres mærkbart. 
 
En strammere finanspolitik? 
Formandskabet rejser spørgsmålet om, hvorvidt der er behov for at stramme fi-
nanspolitikken på nuværende tidspunkt. HTS mener, at dansk økonomi formo-
dentlig befinder sig tæt på sin kapacitetsgrænse. I en sådan situation er det vigtigt 
at fokusere på tiltag, der på kort sigt kan udvide udbuddet af arbejdskraft og sam-
tidigt ikke øger efterspørgslen i faretruende grad.  
 
Det er ligeledes vigtigt, at diskussionen om finanspolitikkens stramhedsgrad ikke 
overvurderer politikernes muligheder for at styre økonomien via finanspolitik-
ken, dels ikke glemmer, hvad det centrale problem er for dansk økonomi – mang-
len på arbejdskraft. Der bør således ikke indføres tiltag for at dæmpe aktiviteten, 
der reelt begrænser udbuddet af arbejdskraft, som for eksempel skattestigninger. 
 
Når man sammenholder, at arbejde er ekstremt højt beskattet i Danmark, samti-
digt med at udviklingen i det offentlige forbrug er ude af kontrol, så ligger det 
lige for, at begrænse væksten i det offentlige forbrug, samtidigt med at skatten på 
arbejde reduceres, der hvor man får mest arbejdsudbud for pengene (top- og mel-
lemskatten). I den forbindelse er det vigtigt at erindre, at 1 mia. kr. til øget offent-
ligt forbrug har en større aktivitetsvirkning end 1 mia. kr. givet ud til skattelettel-
ser, således at efterspørgslen rent faktisk dæmpes ved en sådan aktion. 
 
Det offentlige forbrug har generelt vokset betydeligt hurtigere, end det som skif-
tende regeringer har forudsat. I perioden 2002-2007 blev det således forudsat, at 
væksten i det offentlige forbrug måtte være 0,7 procent om året, når man renser 
for pris- og lønudviklingen. Det realiserede forbrug blev dobbelt så højt. Rege-
ringen forudsætter i sin nye økonomiske plan – Mod nye mål – Danmark 2015 - 
at det offentlige forbrug vil vokse med i gennemsnit 1 procent om året i perioden 
2008-2015.  
 
Hvis evnen til at opfylde de udgiftspolitiske målsætninger ikke forbedres, kan vi i 
Danmark se frem til en gennemsnitlig real vækst i det offentlige forbrug på om-
kring 2 procent om året, hvilket vil betyde, at den offentlige sektor kommer til at 
fylde en stadigt større del af økonomien. Det er uhensigtsmæssigt ikke mindst i 
en periode med stor mangel på arbejdskraft. En kraftigere vækst i den offentlige 
sektor vil nemlig fortrænge privat beskæftigelse og dermed bliver der skabt min-
dre velstand, der kan betale for alle velfærdsløfterne. Hermed er en ond spiral sat 
i gang, som vil skade dansk økonomi. 
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HTS mener derfor, at der er brug for hurtigt, at finde en metode med hvilken 
politikerne kan få styr på det offentlige forbrug. Det er svært at opretholde et 
aftalesystem, når den ene af parterne ikke kan holde sin del af aftalen. Formand-
skabet udtrykker det meget præcist, når det skriver, at det kommunale aftalesy-
stem har spillet fallit. 
 
Uddannelse 
Formandskabet sætter fokus på uddannelsens – ikke mindst grunduddannelsens – 
betydning for integration af indvandrere og efterkommere i Danmark. Det er et 
vigtigt emne, og HTS er enig i, at uddannelse er vejen til at få fodfæste på ar-
bejdsmarkedet og dermed blive vel integreret og selvforsørgende – de to væsent-
ligste parametre for succes i integrationsindsatsen. 
 
Folkeskolen er afgørende for, at give indvandrere, efterkommere og andre svage 
grupper muligheden for at videreuddanne sig. I mange år har folkeskolen kun løst 
denne opgave delvist, idet omkring en femtedel af en ungdomsårgang ikke får 
lært de fornødne basale færdigheder i folkeskolen. Derfor er der behov for lektie-
hjælp m.v. til disse grupper.  
 
Formandskabet foreslår konkret, at gennemførselsprocenten på erhvervsuddan-
nelserne skal øges bl.a. ved en forhøjelse af AER-refusionen til arbejdsgiveren i 
visse situationer. Det kan HTS ikke tilslutte sig. Politikerne har uden større suc-
ces allerede indført en praktikpladspræmieordning i AER-systemet, som heller 
ikke er hensigtsmæssig. AER-systemet er ikke velegnet til at løse denne type 
problemer, da det blot vil flytte problemerne fra skolerne til virksomhederne. 
Hvis frafaldet på erhvervsuddannelserne skal mindskes, er det tværtimod nød-
vendigt at styrke grundforløbet på handelsskolerne og de tekniske skoler fx ved 
hjælp af mentorer, støttelærer og lektiehjælp, så eleverne bliver fagligt og socialt 
styrket og kvalificeret til at indgå uddannelsesaftaler med virksomhederne efter 
afsluttet grundforløb. 
 
 
Dansk Erhverv 
 
Konjunkturvurdering 
Arbejdskraftmangel samt udsigten til en ekspansiv finanspolitik kræver yderlige-
re strukturreformer. Et i pressen fortegnet billede af lønningerne i den offentlige 
sektor har skabt urealistiske forventninger om ekstraordinært store lønstigninger. 
Lønstigninger på op imod 5 pct. om året vil skade lønkonkurrenceevnen i den 
private sektor i hidtil uset grad og forstærke risikoen for “en hård landing” af 
økonomien. 
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Langfristet fremskrivning 
Formandskabet har et mere negativt syn på udviklingen på de offentlige finanser 
end regeringen jf. 2015-planen. Det gælder især udgifterne til ældrepleje og 
sundhed. Konsekvensen er, at finanspolitikken efter formandskabets beregninger 
kræver en permanent forbedring på de offentlige finanser svarende til 1,5 pct. af 
BNP hvis kravene i 2015-planen ikke opfyldes.  
 
Dansk Erhverv mener, at den pt. gunstige økonomiske situation bør give anled-
ning til at iværksætte yderligere strukturreformer. Først og fremmest skatterefor-
mer der udvider arbejdsudbuddet, en dagpengereform der skaber større incita-
menter til at søge beskæftigelse, samt en indvandringspolitik der kan hjælpe virk-
somhederne til at undgå at miste ordrer og dermed indtægter. 
 
Da udfaldet af prognoserne er følsomme for de indlagte forudsætninger er det 
afgørende, at der sikres åbenhed og løbende måling af alle indlagte parametre i 
langsigtede fremskrivninger. 
 
Vandringers betydning for arbejdsstyrken 
I forbindelse med “vandringers betydning for arbejdsstyrken” er et af emnerne 
fastholdelse af såvel udenlandske som danske studerende på videregående ud-
dannelse i Danmark efter endt uddannelse. 
 
Som forslag hertil genfremsættes ideen om indførelse af studiegebyr på de vide-
regående uddannelser, dog modsvaret af et tilsvarende skattenedslag efter endt 
uddannelse. Det er ikke Dansk Erhvervs politik at indføre uddannelsesgebyrer og 
samtidig må en generel nedsættelse af skat på arbejdsindkomst foretrækkes frem 
for sådanne selektive ordninger. 
 
Integration i Danmark 
Formandskabets omfattende analyser dokumenterer endnu engang den store be-
tydning uddannelse har for integrationen. De senere år er der iværksat mange 
initiativer hele vejen gennem uddannelsessystemet, men det tager tid at rette op 
på mange års forsømmelser fra folkeskoleniveauet. 
 
Dansk Erhverv støtter formandskabets forslag om et forhøjet beskæftigelsesfra-
drag til de marginaliserede for en kort periode. Men det er efter Dansk Erhvervs 
opfattelse vigtigere, at indsatsen i jobcentrene forbedres. Virksomhedskontakten 
skal være langt bedre. 
 
Informationsindsatsen overfor virksomhederne skal forstærkes. Jobcentrene skal 
sikre et bedre match mellem marginaliserede og virksomhederne. Én indgang til 
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kommunen for virksomhederne og en fast kontaktperson vil medvirke til en bed-
re dialog og dermed få flere marginaliserede ind på arbejdsmarkedet. 
 
 
Finansrådet 
 
Finanspolitik 
En strammere finanspolitik i 2008? 
Finansrådet er overordnet enig i formandskabets vurdering af udsigterne for 
dansk økonomi, hvor væksten skønnes at have toppet. Formandskabets holdning 
til, at afmatningen primært er drevet af udbudssiden i form af kapacitetsbegræns-
ninger, deler vi dog kun i en vis udstrækning. Finansrådet finder, at efterspørg-
selssiden fremover kan spille en mindst lige så stor rolle. Boligprisernes udvik-
ling, den såkaldte “subprime” krise med deraf følgende strammere kreditgivning 
og faldende internationale erhvervstillidsindikatorer bidrager til betydelig usik-
kerhed og dermed lavere efterspørgselspres. 
 
Derfor mener Finansrådet ikke, at der er behov for at stramme finanspolitikken i 
2008. Modsat kan en ekspansiv finanspolitik heller ikke anbefales. En neutral 
finanspolitik vil være ønskelig. 
 
Finansrådet deler formandskabets bekymringer om fremtiden for det kommunale 
aftalesystem. Idéen med omsættelige udgiftsrettigheder kan være en løsning. Det 
er i så fald vigtigt, at systemet følges op med skarpe regler for sanktionsmulighe-
der.  
 
Hurtigtvirkende strukturreformer? 
Formandskabet skal have ros for at have løftet deres skøn på de afledte dynami-
ske effekter af lettelser i topskatten. Her tænkes særligt på selvfinansieringsgra-
derne. Netop en nedsættelse af topskatten ser Finansrådet som det mest oplagte 
strukturelle instrument til at øge arbejdsudbuddet. Ikke kun på det korte sigt, men 
også på lang sigt.  
 
Indførelsen af et skattenedslag for 64-årige, der ikke har forladt arbejdsmarkedet, 
kan være et instrument til at øge arbejdsstyrken på kort sigt. Grundlæggende er 
det fint, at incitamenterne til at arbejde forbedres. Finansrådet har dog den hold-
ning, at sådanne forslag mere har karakter af symptombehandling. Den mest kor-
rekte kur er en sænkelse af marginalskatterne.  
 
Lavere topskat vil formentligt også fremme de studerendes appetit på at færdig-
gøre deres studier hurtigere end i dag. Danskerne er et folkefærd, der i et interna-
tionalt perspektiv både starter og færdiggør deres uddannelse i en meget høj al-
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der. De unge bør starte tidligere i et uddannelsesforløb. Samtidigt er det SU-
finansierede “fjumreår” samfundsøkonomisk dyrt og koster på arbejdsstyrken. 
Endelig bør specialeopgaver udarbejdes indenfor fastsatte tidsrammer. De skal 
stadigvæk være af høj kvalitet, men det kan også lade sig gøre, uden at det tager 
uforholdsmæssig lang tid.  
 
Formandskabets forslag fra foråret om at afkorte dagpengeperioden, fx til 2½ år, 
deler vi i Finansrådet. Den meget lave ledighed gør timingen god og mere poli-
tisk spiselig. I samme forbindelse bør man se på reglerne for supplerende dag-
penge. Her findes en ganske stor arbejdskraftreserve.  
 
Formandskabet peger ligeledes på problemerne omkring førtidspensions- og 
fleksjobordningen. Finansrådet kan kun støtte op om, at der foretages et grundigt 
eftersyn af sådanne ordninger. 
 
Planlægning af et offentligt underskud på mere end 2 pct. af BNP 20 år i 
træk? 
Finansrådet vil gerne kvittere for, at formandskabet sætter fokus på den finanspo-
litiske holdbarhed. Beregningerne viser tydeligt, at der på trods af de seneste 
reformer, jævnfør velfærdsforliget, stadig er behov for yderligere tiltag, der øger 
arbejdsudbuddet på både kort og lang sigt. Det kan fx ske via senere tilbagetræk-
ning. På den anden side illustrerer kapitlet også, at udregningen af den finanspoli-
tiske holdbarhed er enormt afhængig af de bagvedliggende antagelser. Finansrå-
det kan derfor i høj grad støtte formandskabets anbefaling om, at der skabes mere 
åbenhed omkring de bagvedliggende antagelser samt den løbende overholdelse af 
regeringens 2015-plan.  
 
I og med, at fremskrivningen er så afhængig af antagelserne, finder vi det i Fi-
nansrådet vigtigt, at mulighederne for at føre økonomisk politik på kort sigt ikke 
alene afhænger af den tilbagediskonterede værdi af et meget usikkert langsigtet 
råderum.  
 
Formandskabets analyser viser, at regeringens 2015-plan bygger på en kombina-
tion af en opsparings- og en lånestrategi. Store overskud på de offentlige budget-
ter indebærer en risiko for en mere lempelig finanspolitik, hvilket tydeligt ses i 
disse år. Strategien bag 2015-planen bliver således vanskelig at gennemføre i 
praksis.  
 
På den baggrund mener Finansrådet, at den eneste holdbare langsigtede strategi 
er en tilpasningsstrategi. En stor politisk vilje til løbende at gennemføre struktu-
relle reformer, der også virker på kort sigt, er dog en bindende betingelse for reelt 
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at gennemføre tilpasningsstrategien og dermed sikre den finanspolitiske holdbar-
hed.  
 
Indvandring 
Overordnet vil Finansrådet gerne kvittere for et par gode informative kapitler, der 
kommer godt rundt om emnet.  
 
Der er ingen tvivl om, at de udfordringer vi står overfor på arbejdsmarkedet i 
dag, er for ingenting at regne i forhold til situationen om få år, hvor både Dan-
mark og vores nabolande rammes af faldende arbejdsstyrke. En situation hvor vi 
derfor i langt højere grad skal konkurrere om arbejdskraften. Samtidigt trækker 
globaliseringen stadigt flere danskere mod udlandet. En tendens, der formentlig 
fortsat vil blive styrket. Diskussionen om indvandring har derfor i Finansrådets 
øjne aldrig været mere relevant end nu.  
 
Skal indvandringspolitikken bruges som et konjunkturregulerende instru-
ment? 
Finansrådet finder, at indvandringspolitikken allerede i dag de facto anvendes 
som et konjunkturregulerende instrument. Gennem løbende justeringer af jobkor-
tordningens positivliste og politiske ændringer af fx østaftale og green card ord-
ning foretages der reelt konjunkturregulering.  
 
Finansrådet mener dog også, at der ligger en udfordring i at anvende indvan-
dringspolitikken i forhold til en konjunkturregulering, da langt hovedparten af 
den indvandrende arbejdskraft kommer fra de nordiske lande eller resten af EU, 
hvor der reelt ikke fra myndighedsside er mulighed for at fastlægge indvan-
dringskvoter. I 2005 kom der ifølge formandskabet ca. 800 til Danmark fra ikke-
EU lande (jf. figur III.4 side 175). 
I forhold til denne residualgruppe kan det imidlertid være fornuftigt at tiltrække 
flere indvandrere på områder med arbejdskraftsmangel. Som sådan giver det i 
forhold til denne gruppe mening at anvende indvandring som konjunkturinstru-
ment, om end det i forhold til en egentlig fine-tuning af konjunkturudviklingen 
næppe er en farbar vej. 
 
Det vil øvrigt være oplagt som formandskabet selv foreslår, at forenkle de nuvæ-
rende ordninger, der uden tvivl er vanskelige at gennemskue for den udenlandske 
arbejdskraft, som vi gerne vil have til landet. Her kan man med fordel igen skele 
til fx Canadas erfaringer, som man gjorde ved etableringen af den eksisterende 
green card ordning. 
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Skal adgangen til indvandringen af beskæftigelsesgrunde til Danmark gøres 
lettere? 
Det giver i Finansrådets optik god mening at tiltrække udenlandsk arbejdskraft på 
de områder, hvor der er mangel. Desværre er det ofte ikke nok at kunne tilbyde et 
ledigt job. På mange områder er det også et spørgsmål om at gøre det attraktivt 
for arbejdskraften at søge til Danmark. Og som forskerordningen tydeligt illustre-
rer, så er vores skattesystem ikke just det, der gør Danmark til en magnet for højt 
kvalificeret arbejdskraft.  
 
Det er vigtigt at pointere, at fokus bør være rettet mod ikke bare at sikre mere 
arbejdskraft, men kvalificeret arbejdskraft.  
 
Skal adgangen til Danmark begrænses for visse typer af arbejdskraft? 
Finansrådet er enig med formandskabet i, at indvandringen løbende bør regule-
res, så udbuddet af lavtlønnet arbejdskraft ikke gennem indvandring overstiger 
den til enhver tid værende efterspørgsel. Med andre ord bør adgangen løbende 
reguleres i takt med udviklingen på arbejdsmarkedet. 
 
Forslaget om brugerbetaling på kandidatuddannelser bør overvejes nærmere. Vi 
finder det dog tvivlsomt, om modellen vil afholde færdige kandidater fra at søge 
arbejde i udlandet. Og endelig mener Finansrådet også her, at der er tale om en 
lappeløsning. Grundlæggende sænker de høje marginalskatter afkastet af uddan-
nelse, hvilket resultater i at Danmark jf. OECD ligger i bund, når det handler om 
den enkeltes afkast af at uddanne sig. En højere grad af selvfinansiering kan på 
grund af incitamentsforbedringer være fornuftig, men bør gå hånd i hånd med en 
væsentlig sænkelse af marginalbeskatningen. 
 
For forskerordningen kan argumentationen gentages. En lappeløsning, der ikke 
løser det fundamentale problem. En forlængelse af forskerordningen med yderli-
gere tre år som formandskabet foreslår, er ikke vejen frem. Som arbejdstager 
under forskerordningen vil man stadig møde en skattemur – nu efter 6 år - hvilket 
formentlig ikke ændrer væsentligt på andelen, der beslutter at slå sig permanent 
ned i Danmark. 
 
 
FTF – Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte 
 
Finanspolitik  
En strammere finanspolitik i 2008? 
FTF er ikke tilhænger af at den offentlige sektor og dens rolle som leverandør af 
velfærdsgoder bruges ensidigt og ukritisk som instrument til at stabilisere den 
overordnede økonomi. Traditionelle finanspolitiske stramninger i form af bespa-
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relser i den offentlige sektor vil give negative effekter for vores konkurrenceevne 
og samfundets sammenhængskraft. Specielt i lyset af, at den offentlige sektor 
allerede nu kæmper med at fastholde serviceniveauet, som følge af mange års 
stram styring af den kommunale og regionale økonomi. Hertil kommer at kom-
muner og regioners økonomi lider under den utilstrækkelige finansiering af 
kommunalreformen. 
 
FTF ser hellere en finanspolitisk stramning gennemført via skattesystemet, mere 
præcist, at de skattelettelser der er igangsat til 2008 og 2009 ikke burde være 
ufinansierede. FTF ser gerne, at der sker finansierede omlægninger af skatten så 
skatten på arbejde reduceres. Det er dog uforståeligt, at formandskabet nu peger 
på at det er i topskatten der er størst effekt på arbejdsudbuddet, i forhold til at 
formandskabet i efteråret 2004 fandt at reduktion af mellem skattesatsen ville 
have størst effekt på arbejdsudbuddet. I realiteten er det særdeles tvivlsomt om 
arbejdsudbudseffekterne kan opnås i den konjunktursituation dansk økonomi nu 
er i, tæt på kapacitetsgrænsen. 
 
Hurtigtvirkende strukturreformer? 
Mangel på kvalificeret arbejdskraft bremser i dag velstand og velfærd. På de 
centrale FTF-områder i den offentlige og private sektor er der udbredt mangel på 
arbejdskraft. Ubalancerne tegner til at blive større de kommende år. Manglen på 
kvalificeret arbejdskraft er den væsentligste politiske og samfundsmæssige ud-
fordring de kommende år Der er på kort sigt behov for at øge arbejdsudbuddet. 
Ved en målrettet indsats på en række områder er der også mulighed herfor. 
 
På grund af arbejdsgivernes manglende vilje og evne til at etablere en optimal 
stillingsstruktur er mange deltidsbeskæftigede i dag afskåret fra at arbejde på fuld 
tid. Derfor bør de ansatte der reelt ønsker at gå på fuldtid have mulighed for fuld-
tidsjob. 
 
Der skal føres en aktiv beskæftigelsespolitik for hurtigst muligt at bringe ledige 
inden for mangelområderne i beskæftigelse. Her er brug for en individuel og 
målrettet indsats. Med den lave ledighed bør der både i jobcentrene og i a-
kasserne være ressourcer til en sådan håndholdt indsats. 
 
De seneste år har man oplevet en markant stigning i det langvarige sygefravær. 
Vi er i Danmark dårlige til at få langvarigt syge tilbage på arbejdsmarkedet. Her 
er der et potentiale for forbedringer. FTF støtter en forstærket indsats mod syge-
fravær baseret på inddragelse af arbejdsmiljøet og en tidlig og koordineret indsats 
i jobcentrene. 
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Det vil kunne afhjælpe mangelsituationerne, hvis de ældre blev længere på ar-
bejdsmarkedet. Forslaget om et særligt skattenedslag til de 64 årige har dette 
sigte. Men for de mange ældre, som på grund af nedslidning, ikke har mulighed 
for at fortsætte frem til de er 64 år, har forslaget ingen effekt. Det vil være langt 
mere målrettet inden for efterlønsordningen at øge incitamenterne til arbejde Fx 
ved at gøre det mere attraktivt at arbejde ved siden af efterlønnen. Man bør også 
på mangelområderne iværksætte seniorpolitiske initiativer, der fastholder de æl-
dre. 
 
Det er fornuftigt både for den enkelte og samfundet, at førtidspensionister kan 
arbejde uden at miste retten til pension. Men dette skal ikke have konsekvenser 
for fleksjobordningen. Fleksjobordningen giver netop mulighed for, at arbejds-
markedet bliver mere rummeligt. Problemet i fleksjobordningen er, at alt for 
mange fleksjobvisiterede er uden job. Her er der behov for en særlig indsats i 
jobcentrene. 
 
Samtidig med en indsats for på kort sigt at øge arbejdsudbuddet er der også be-
hov for en mere langsigtet strategi for at øge arbejdsudbuddet, der øger antallet af 
uddannede på områderne med mangel på kvalificeret arbejdskraft, mindsker ud-
stødningen fra arbejdsmarkedet, og får de ældre til at blive længere på arbejds-
markedet.  
 
Planlægning af et offentligt underskud på mere end 2 pct. af BNP 20 år i 
træk? 
Det vil efter FTF’s opfattelse være en overreaktion nu at planlægge finanspoliti-
ske stramninger i relation til et forventet underskud i 2020.  
Der er derimod behov for allerede nu at få gennemført investeringer i den offent-
lige sektor, for at økonomien ikke bremses af at den offentlige velfærd ikke kan 
leve op til moderne krav og at infrastrukturen hæmmer den økonomiske udvik-
ling. De beløb til offentlige investeringer, der fremgår af regeringens 2015-plan, 
er langt fra tilstrækkelige og er i realitet ikke en forøgelse af det offentlige inve-
steringsniveau. 
 
Indvandring 
Skal indvandringspolitikken bruges som et konjunkturregulerende instru-
ment? 
Det er positivt, at øget indvandring under den nuværende højkonjunktur har bi-
draget til at lette presset på visse dele af arbejdsmarkedet. Derfor er indvandrin-
gen i høj grad konjunkturregulerende.  
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Men rekruttering af udenlandsk arbejdskraft er ikke hovedvejen i løsningen af 
arbejdskraftudfordringen. Det må ikke erstatte en aktiv beskæftigelsespolitik eller 
en aktiv indsats for at fastholde arbejdskraften. 
 
Fx bør de fagområder, der optræder på positivlisten i jobkortordningen, også 
være på de regionale flaskehalslister, hvor jobcentrene med tilskud kan iværksæt-
te opkvalificering.  
 
Det er betænkeligt offensivt at bruge indvandring som “fine-tuning” i den øko-
nomiske politik ved systematisk at regulere arbejdskraftindvandringen på bag-
grund af konjunkturerne. Hertil kommer, at mennesker, der kommer for at arbej-
de og bo i Danmark i videst muligt omfang, bør gøre det på samme vilkår som os 
danskere. 
 
På de arbejdsområder FTF-grupperne er beskæftiget er manglen på kvalificeret 
arbejdskraft i høj grad strukturel og mindre konjunkturafhængig. Udfordringen er 
derfor at få udpeget mangelområderne. 
 
Skal adgangen til indvandringen af beskæftigelsesgrunde til Danmark gøres 
lettere? 
Der er behov for en mere offensiv indsats i forsøget på at tiltrække udenlandsk 
arbejdskraft på de områder der mangler arbejdskraft. Det er ikke først og frem-
mest reglerne, der udgør barriererne for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft på 
områder med mangel på arbejdskraft. Således fik kun 6 sygeplejersker opholds- 
og arbejdstilladelse under jobkortordningen i 2006. FTF støtter derfor de initiati-
ver regeringen vil tage for at markedsføre Danmark som arbejdsland og vil op-
fordre regeringen til at den inddrager de relevante faglige organisationer heri. 
 
Rekrutteringen af udenlandsk arbejdskraft bør ske målrettet på de områder, hvor 
der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. FTF er på den baggrund positiv over 
for, at udvide den nuværende jobkortordning med de områder, hvor den løbende 
overvågning af arbejdsmarkedet tilsiger, der er mangel. Arbejdsmarkedets parter 
på centralt og regionalt plan bør inddrages i ændringerne i jobkortlisten.  
 
Derimod bør jobkortordningen ikke ændres således at reguleringen udelukkende 
sker på grundlag af en foreslået meget lavere beløbsgrænse eller at Green Card-
ordningen ændres, som formandskabet foreslår. Dette vil ikke kunne sikre, at 
ordningen udelukkende adresseres mangelområder. 
 
Skal adgangen til Danmark begrænses for visse typer af arbejdskraft? 
Det er mangelsituationen, der skal afgøre om der af beskæftigelsesmæssige grun-
de skal gives arbejds- og opholdstilladelse i Danmark. Med udviklingen i den 
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internationale arbejdsdeling er det derfor usandsynligt, at lavt kvalificeret ar-
bejdskraft vil optræde på mangellisterne.  
 
Det er imidlertid afgørende at det at arbejde, der udføres i Danmark sker efter 
danske regler og vilkår, herunder overenskomstmæssige vilkår.  
 
Øvrige dele  
FTF er enig i, at aftalesystemet i forhold til den kommunale økonomi står overfor 
en række udfordringer. Men ikke fordi kommunerne ikke har kunnet overholde 
Regeringens skattestop, men fordi Regeringen så ensidigt har dikteret de økono-
miske rammer på både indtægts- og udgiftssiden, at det kommunale selvstyre 
mest har bestået i at skulle forvalte alt for snævre økonomiske rammer.  
 
 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
 
Konjunkturvurdering, 2015-fremskrivning og økonomisk politik 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AErådet) er enig med Formandskabet i, at 
væksten er på vej ned i dansk økonomi, men er ikke enig i de bagvedliggende 
årsager til nedgearingen. Formandskabet giver et indtryk af, at arbejdskraftman-
gel via øgede lønstigninger og tab af konkurrenceevne vil bremse væksten i 
dansk økonomi. AErådet vurderer derimod, at vækstnedgangen følger af en gene-
rel afmatning i de indenlandske konjunkturer bl.a. som følge af de stigende renter 
og afmatningen på boligmarkedet. 
 
Formandskabet anbefaler – i fravær af tiltag der øger arbejdsudbuddet – en op-
stramning af finanspolitikken i 2008 og 2009 på i alt 17 mia.kr. AErådet mener, 
at Formandskabets anbefaling af en kraftigt finanspolitisk stramning er et farligt 
eksperiment, da man risikerer at sætte mulige strukturforbedringer over styr og 
ligefrem forværre strukturerne, fordi man har fejlvurderet de strukturelle grænser, 
og fordi man ser bort fra, at de strukturelle grænser også bestemmes af presset på 
arbejdsmarkedet. Det kan meget vel betyde, at mange fra de svage grupper, der 
de senere år er kommet ind i beskæftigelse, igen må tilbage i ledighedskøen og til 
kontanthjælp. 
 
AErådet mener, man skal være opmærksom på, at de 50.000 personer, som For-
mandskabet mener, der kræves for at eliminere det kortsigtede pres på arbejds-
markedet, passende kan handle om at fastholde den nuværende høje beskæftigel-
se. 
 
AErådet anbefaler, at man i den nuværende konjunktursituation fører en finans-
politik, der har en neutral virkning på den økonomiske aktivitet, hvilket er den 
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gyldne middelvej mellem regeringens ekspansive finanspolitik (hvor der trædes 
på speederen) og Formandskabets anbefaling om en kraftig opstramning (hvor 
der trædes hårdt på bremsen).  
 
AErådet er enige i, at der er behov for at fastholde ældre længere tid på arbejds-
markedet, men mener ikke, Formandskabets forslag om et skattefrit år for de 64-
årige er løsningen. Formandskabets forslag giver næsten én mia. kr. i skattelettel-
se til de rigeste og bedst uddannede 64-årige, der i forvejen er i beskæftigelse. 
AErådet mener, at f.eks. en forhøjelse af efterlønspræmien vil være at foretræk-
ke, da det halverer dødvægtstabet. 
 
Langsigtet fremskrivning 
Formandskabet skriver, at synet på de offentlige finansers holdbarhed er mere 
negativt end i regeringens 2015-plan. Det forholder sig dog omvendt, hvis blot 
Formandskabet accepterer, at nuværende generationer kun skal sikre, at kom-
mende generationer kan fastholde et uændret serviceniveau i forhold til i dag – 
ikke et stigende serviceniveau. Vil kommende generationer have mere service, 
end hvad velstandsfremgangen tilsiger, må de selv betale for det. 
 
Formandskabet indregner en stigende offentlig investeringskvote, hvilket ifølge 
Formandskabets beregninger er påkrævet for at sikre, at det offentlige kapitalap-
parat ikke udhules. Det står i skarp kontrast til regeringens 2015-plan, hvor den 
offentlige investeringskvote i 2018 forventes at være uændret i forhold til i dag 
efter, at selv Kvalitetsfonden er indregnes. Hvis Formandskabet står ved deres 
beregninger, bør det føre til en kritik af, at regeringen underinvesterer i den of-
fentlige sektor. 
 
AErådet mener, at Formandskabet undervurderer svækkelsen af den finanspoliti-
ske holdbarhed som følge af skattelettelserne fra september 2007 og forlængelsen 
af skattestoppet til 2015. 
 
Vandringernes betydning for arbejdsstyrken 
AErådet er enig i, at effekten af øget indvandring på den finanspolitiske holdbar-
hed er meget begrænset. Det kunne være nyttigt med beregninger der tager højde 
for, at mange indvandrere ikke er fuldt skattepligtige i Danmark bl.a. pga. for-
skerskatteordningen og de lukrative kost- og logifradrag, der gælder udenlandsk 
arbejdskraft med midlertidigt ophold i Danmark. Det kunne også have været 
nyttigt med beregninger af, hvordan per capita velstanden påvirkes af øget ind-
vandring. 
 
Formandskabet ønsker markante lempelser i den i forvejen meget gunstige for-
skerskat. AErådet mener, at forskerskatteordningen bør målrettes mod udenland-
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ske forskere og højt specialiserede udenlandske medarbejdere. Bl.a. bør danske 
statsborgere ikke kunne opnå skatterabatten. 
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ENGLISH SUMMARY 
 
 
Chapter I: The Danish Economy 
 
In 2005 and 2006, annual GDP growth in Denmark ex-
ceeded 3 per cent. It is expected that in 2007 the economy 
will grow by only 1½ per cent. Demand remains solid, but 
demand growth rate is expected to slow down somewhat. 
The labour force is expected to shrink over the coming 
years; this is primarily attributable to demographics and to 
an expected normalization of the business cycle. In the 
coming years an even lower rate of growth in GDP is ex-
pected, due to the fall in the size of the labour force and to 
the return of the economy to a neutral position in its cycle. 
On this basis, employment is expected to decrease over the 
coming years, leading to lower GDP growth rates. 
 
The current low level of unemployment means that the 
pressure on the labour market remains significant, and wage 
acceleration can consequently be expected. The present 
forecast indicates a “soft landing” for the economy, but a 
more abrupt ending of the economic upturn cannot be ruled 
out, since there are several risk factors present in the global 
economy. Furthermore, wages may accelerate faster than 
anticipated, constituting a risk to the Danish economy. 
 
Chapter I presents a short-term forecast for the Danish 
economy as well as a medium-term projection up to the year 
2015. In the long run, GDP growth is determined by the size 
of the structural labour force, structural unemployment, 
growth in productivity, and changes in hours worked. The 
size of the structural labour force is expected to remain 
almost constant, while structural unemployment is expected 
to slowly decrease. It is estimated that the trend growth in 
hourly productivity is of a little less than 1½ per cent a year, 
while hours worked are expected to decrease. Overall, this 
implies a trend growth rate in GDP of approximately 1¼ per 
cent a year.  
 
Production is presently above trend and consequently the 
output gap is positive and amounts to around 2 per cent of 

Dansk Økonomi efterår 2007 
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structural GDP. Unemployment is substantially below its 
structural level, and the size of the labour force is far above 
its structural level. As a consequence, current employment 
is considerably above its structural level. Over the coming 
years a normalization of the cycle is expected, implying that 
unemployment will gradually increase and the labour force 
gradually decreases in size. Hence, GDP growth will be 
below trend for a number of years, and the average GDP 
growth rate as we approach 2015 is expected to be around 
only 1 per cent a year.  
 
The level of employment is historically high, and unem-
ployment is at its lowest level since the beginning of the 
1970s. Unemployment has fallen by approximately 100,000 
persons during the past 3½ years, and employment has 
increased by nearly 150,000 persons during the same pe-
riod. The large increase in the size of the labour force is 
primarily due to the economic upturn and to the increas-
ingly more open borders within the EU, leading to a signifi-
cant inflow of foreign labour. 
 
Labour productivity fell in 2007. This may be attributable to 
the economic boom that has allowed a number of people 
with low levels of productivity to move into employment. 
However, over the coming years they will increase their 
productivity – at maybe even a greater pace than settled 
workers are able to – and this promises faster productivity 
progress compared to this year.  
 
Private consumption growth has been low over the last 
quarters, but various indicators point in the direction of a 
resurgence. Over the coming years, employment is expected 
to decrease slowly from its current high level. Nevertheless, 
disposable income will continue to grow significantly, due 
to the agreement enacted by Parliament on income tax cuts. 
The investment ratio (investments relative to GDP) has 
increased significantly but is expected gradually to level 
out. Despite a significant dampening of US growth, trig-
gered by the housing market and the financial crisis, Danish 
export market growth is expected to remain above trend for 
the years to come. This should ensure a solid export growth 
rate despite the fact that Danish wage increases, and ulti-
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mately export prices, are expected to rise faster then import 
prices. 
 
Over the coming years, the strong demand will continue to 
challenge the flexibility of the labour market. In the fore-
casts, it is assumed that a significant part of the demand 
growth will be met by foreign production, i.e. increases in 
imports. All in all, however, it is expected that increased 
import growth rates will dominate the effects of improved 
terms of trade and the expected bright export market per-
formance. On this basis, the current account is expected to 
be negative in a couple of years. 
 
The tight labour market is expected to lead to wage accel-
eration over the coming years – wage increases are expected 
to reach 5 per cent a year, which is significantly higher than 
among Denmark’s closest trading partners. Import prices 
will still increase only modestly, while oil price inflation 
and higher wage increases will cause an upward trend in the 
overall rate of price increases. Inflation is expected to reach 
around 2½ per cent annually over the coming years.  
 
Projected fiscal policy is clearly expansive in the coming 
years, partly because of high growth rates in public con-
sumption and partly because of tax cuts. As a consequence 
– and with the normalization of the economic cycle – the 
very large public sector budget surplus from recent years is 
expected to be gradually reduced. It is expected that the 
public sector balance surplus will be approximately zero in 
2015.   
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Table 1 Short-term outlook for the Danish economy 
 

2006 2007 2008 2009 2010
Private consumption                     793.5 48.3 3.1 2.2 2.6 2.5 2.2
Public consumption                      419.6 25.6 1.5 1.8 1.7 1.0 1.0
Gross fixed capital formation        370.8 22.6 12.7 5.0 1.3 1.8 1.0
consisting of:                                  
   Residential investments              108.5 6.6 12.0 8.9 -2.7 -1.1 -0.9
   Business fixed investments        230.5 13.2 13.5 4.9 3.0 2.5 1.8
   Public investments                     31.8 1.9 13.1 -12.0 5.0 8.0 1.8
Stockbuilding a)                               9.6 0.6 0.3 -0.2 0.0 0.0 0.0
Total domestic demand                 1,593.6 97.0 5.2 2.4 2.0 1.9 1.6
Exports of goods and services       853.1 52.0 10.1 2.3 2.1 2.7 2.7
Imports of goods and services       804.5 49.0 14.4 4.2 2.9 3.8 4.1
GDP                                             1,642.2 100.0 3.5 1.5 1.6 1.4 0.9

2.1 1.9 2.4 2.6 2.1
4.3 3.2 2.9 3.1 3.5

39.5 21.5 17.2 11.7 -0.8
2.4 1.3 1.0 0.6 0.0

76.5 68.3 60.3 55.6 48.0
4.7 4.0 3.4 3.0 2.5
3.1 4.3 4.8 5.0 4.5

-0.5 -0.7 0.7 0.9 0.6Terms of trade, percentage change               

Percentage change, volume Per cent
of GDP

2006

Current 
prices

DKK bn.
2006

Key indicators                                  
Consumer prices, percentage change b)          

Unemployment, per cent c)                      

Current account, DKK bn.                        
Current account, per cent of GDP                
General government financial balance, DKK bn.   
General government fin. balance, per cent of GDP
Hourly wage costs, percentage change            

 
 

a) 
 
b) 
c) 

The percentage changes are calculated as real changes in stock-building relative to real GDP in 
the previous year. 
Implicit private consumption deflator. 
Percentage of the total labour force. National definition. 

Note: The DKK/USD exchange rate is taken as 5.94 in 2006, 5.44 in 2007 and 5.08 in 2008-10. 
Source: Statistics Denmark, National Accounts and own estimates. 
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Policy recommendations 
 
The current economic upturn has led to a significant short-
age of labour, and it is necessary to increase the size of the 
effective labour force. The Danish parliament has intro-
duced a welfare reform which includes a series of labour 
market policies aimed at contributing to a reduction in 
structural unemployment. In addition, the Government has 
indicated that it will initiate a string of measures which will 
increase the size of the labour force. Some of these meas-
ures are aimed at attracting more foreign labour to Den-
mark. In chapters III and IV several recommendations are 
presented on how to maintain or increase the foreign contri-
bution to the Danish labour force.  
 
To increase employment, the Government has proposed tax 
cuts for persons still working at the age of 64. This has 
previously been recommended by the chairmanship in 
Danish Economy, Spring 2007. If the tax cuts are given to 
those who turn 64 in 2010 or later, it is estimated that the 
initiative will be fully financed if just one third of those who 
would normally retire as 62-year-olds postpone their retire-
ment from age 62 to 64.  However, if the cut is given to all 
64-year-olds in 2008, the initiative will be significantly 
more expensive in the short term and have only a limited 
additional effect on the labour supply.  
 
In addition, the Government has announced that it will 
make it possible for persons on disability pension to work 
for a period and then return to the disability pension scheme 
later on. Potentially, this could contribute to increasing the 
effective labour supply, but at the same time there is a risk 
that it will increase the general inflow to the disability 
pension scheme. Another risk is that it may involve an 
unintended increase in the inflow to subsidised jobs, the so-
called flexi-jobs, which are also designed for people with 
limited capacity to work. The inflow to flexi-jobs has been 
substantial in recent years, while at the same time the num-
ber of people entering the disability pension benefit scheme 
has not fallen correspondingly. There are therefore good 
reasons to consider the incentives structure in this arrange-
ment. 
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Another element in the Government’s efforts to increase the 
labour force is the tax cuts introduced in extension of the 
medium-term fiscal plan, the 2015 plan. The tax cuts will 
mean an increase in the earned income tax credit, combined 
with an extraordinary increase in income transfers in 2008 
and an increase in the basic allowance for the middle tax 
bracket in 2009. Overall, income tax will be reduced by 
approximately DKK 10 billion, which is equivalent to 0.6 
per cent of GDP. It is estimated that labour supply will be 
increased by around 5,000 people working full-time, which 
is equivalent to 0.2 per cent of the labour force. Had the tax 
cuts been given as reductions in the tax rate for the top tax 
bracket instead, the effects on labour supply would have 
been larger, but with very different distributional conse-
quences. 
 
Apart from a small contribution from indexing energy fees, 
the tax cuts will not be financed in the short term. At the 
same time, public expenditure on consumption and invest-
ment is expected to increase significantly. Public consump-
tion is expected to increase by 1¾ per cent in 2008. One 
factor behind this high rate of growth in public expenditures 
is that municipal consumption expenditures are expected to 
increase by more than agreed upon between the municipali-
ties and the central Government. The current system does 
not have any clear sanctions on the individual level. The 
agreement system should therefore be supplemented with 
clear sanctions known to each municipality before the 
budget is set, or be replaced by another system. One possi-
bility is tradable municipal “expenditure rights” (see Danish 
Economy, Autumn 2006).   
 
The projected fiscal policy will contribute to increasing total 
demand. During the current economic upturn it is inappro-
priate that fiscal policy should contribute to increasing the 
pressure on the labour market. It is estimated that fiscal 
policy will contribute to GDP growth by half a percentage 
point in 2008 and by a quarter of a percentage point in 
2009. In other words, the projected fiscal policy will make a 
significant contribution to greater wage increases and to the 
substantial deterioration of the competitiveness which 
seems likely to occur during the coming years.  
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Even if substantial structural policy reforms that noticeably 
reduce the pressure on the labour market are carried out, 
there is no reason to put further pressure on the economy 
through fiscal policy. If pressure on the labour market were 
to be eliminated through structural policy reforms, structural 
employment would have to be increased by approximately 
50,000 persons. It is hard to imagine that reforms could be 
made to influence the labour market on such a scale in the 
short term. And even if that were the case, a neutral fiscal 
policy would be appropriate. 
 
If no labour market policy reforms are carried out, fiscal 
policy should not only be neutral, but should actually reduce 
GDP growth. On the basis of the analyses of fiscal policy in 
Danish Economy, Spring 2007, fiscal policy should dampen 
GDP growth by up to half a percentage point in 2008. 
However, that forecast, based on low growth rates and a risk 
of the international economy being affected by the financial 
crisis more severely than anticipated in our main scenario, 
implies that a smaller degree of tightening is suitable. In the 
absence of policy reforms, a dampening of the GDP growth 
of one quarter of a percentage point in 2008 and 2009 is 
recommended. This is three-quarters and half of a percent-
age point lower than in our present forecasts, respectively. 
 
A reduction of GDP growth of one quarter of a percentage 
point can be obtained in many ways, but it can hardly be 
implemented without a significant reduction in the projected 
growth in public consumption (see the calculations in 
section I.8). A tighter fiscal policy will lead to a faster 
increase in unemployment, and thereby reduce the risk of 
untenable expectations for future wage rises. A tightening 
of fiscal policy will at the same time create a permanent 
improvement of the public finances of the magnitude of 1 
per cent of GDP in comparison to the situation where the 
fiscal policy is expansive, as currently planned. The rec-
ommended tightening of fiscal policy would also contribute 
significantly to a reduction of the long-term fiscal sustain-
ability problem.  
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Chapter II: A Long-Term Projection of the 
Danish Economy 
 
Chapter II presents a new long-term projection of the Dan-
ish economy which builds upon the medium-term projection 
to 2015 presented in Chapter I. The long-term projection 
period is the 21st century, although the decades up to 2040 
are emphasized. The projection has been made using the 
computable general equilibrium model DREAM.  
 
According to the projection, the labour force will be re-
duced by about 5 per cent during the next decade. Thereaf-
ter, the retirement rules of the welfare agreement from last 
year will result in renewed labour force growth. Because of 
the expected continued productivity growth, the material 
living standards of the population are expected to grow 
considerably. GDP per capita is expected to double before 
2050. At the same time the consumption to GDP ratio 
increases permanently in the projection, accompanied by a 
decline in the ratio of private sector wealth to GDP.  
 
The government budget worsens considerably during the 
projection, as shown in Figure A. This is partly due to 
demographic factors, but also to the fact that government 
revenues in the base year are considered to be extraordinar-
ily large.  
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Figure A Government Budget in the projection 
 

2070206020502040203020202010

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

Per cent of GDP
Budget
Primary Budget

 

Note: The primary budget is equal to the actual budget minus net 
interest expenditures. When the actual budget deficit is larger 
than the primary budget deficit, net government debt – and 
consequently interest expenditure – is positive. In the projection,
net government debt equals 38 per cent of GDP in 2040. 

 
 
Compared to the medium-term “2015 Plan” which the 
government presented in August, the projection in the 
present chapter produces a more negative view of public 
finances in the long run. Consequently, the projection 
concludes that there are still problems concerning the long-
run sustainability of Danish fiscal policy. However, long-
term projections like the one presented here are inherently 
very uncertain, with uncertainty increasing the further into 
the future we look. Hence, it is not possible to answer with 
complete confidence the question of whether Danish fiscal 
policy is sustainable today, given the specific ambitions for 
the labour force stipulated in the 2015 Plan.  
 
According to the assumptions underlying the Government’s 
2015 Plan, Danish fiscal policy is sustainable. According to 
the central assumptions decided upon in the projection 
presented in this report, the result is reversed and the budget 
must be permanently improved by an amount corresponding 
to about 1½ per cent of GDP in order to ensure sustainabil-
ity. Under the condition that the specific requirements of the 
2015 Plan regarding the size of the labour force and hours 
worked are fulfilled, the budget should still be permanently 
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improved by around three quarters of a per cent of GDP to 
obtain sustainability. This corresponds to about DKK 12 
billion at present price and wage levels.  
 
As present fiscal policy is unsustainable according to the 
projection, the budget needs to be improved at some time. 
How this should be done depends on several independent 
choices. Basically, fiscal sustainability may be obtained by 
actions which increase revenues or decrease expenditures. 
Revenue-increasing actions may be tax reforms which result 
in a net surplus, or reforms which effectively increase the 
labour force, whereas expenditure reductions may be ob-
tained by reducing government consumption or public 
transfers. The instruments chosen here affect the economic 
conditions of life for people alive at the time of the reform. 
 
Another independent choice is when to improve the budget. 
The intertemporal distribution of the increased burden 
affects the economic conditions of life for the various 
generations alive at different points in time. Economic 
science does not provide any objective answers as to how 
this intergenerational distribution is optimally designed. 
Economists play a role by pointing out various costs and 
benefits of certain possible strategies, but the issue is fun-
damentally one of distributional policies, which the popula-
tion and its elected representatives alone should decide 
upon. 
 
It does seem natural, though, that a trade-off between the 
interests of the various generations should take into account 
the standards of living which otherwise affect them. Over 
time, consumption possibilities for different generations 
will be influenced by several different factors: exogenous 
phenomena such as business cycles, changes in economic 
policy, the varying size of the generations themselves and 
finally the general perpetual productivity growth which 
generally ensures that younger generations become richer 
than their older predecessors. Even though the last effect 
clearly dominates in the long run, all the factors mentioned 
may influence the rate of growth in the consumption possi-
bilities of the generations. Apart from this, the various 
generations also differ regarding other conditions of life. 
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For instance, younger generations have a considerably 
higher life expectancy than do the present oldest Danish 
cohorts. 
 
In any case, it is important that the consequences for differ-
ent generations of different budget financing strategies are 
presented clearly so that the impact of various choices is 
made evident. 
 
Given the uncertainty as to whether the present fiscal policy 
is considered sustainable, the tax cuts and the extraordinary 
increase in government expenditure in 2008 and 2009 which 
form part of the 2015 Plan are remarkable. According to the 
calculations presented here, the budget deterioration will not 
be financed, in the sense that it aggravates the existing 
sustainability problem. This is true even though the tax cuts 
are expected to increase labour supply. 
 
Taking a closer look at the specific labour force require-
ments of the 2015 Plan, the ambition for longer hours 
worked on average for those in employment is relatively 
new. As it has not been thoroughly investigated how longer 
hours worked can be ensured without undesirable side 
effects, the decision to appoint a labour market commission 
to go into the question deeply seems like a good idea. 
However, it can be debated whether it is advantageous to 
decide in advance that the majority of the necessary fiscal 
sustainability improvements should come from this particu-
lar change, given the fact that it is not clear which instru-
ments are best suited to influence hours worked, and which 
side effects these instruments may have. 
 
In order for the general public to be able to judge how 
realistic the 2015 Plan actually is, it is important that all 
central assumptions behind the plan are made visible. This 
is true for the period up to 2015 as well as for the long-run 
projection after 2015. 
 
It is worth discussing whether the specific goals of the 2015 
Plan are sufficient for the objectives that such mid-term 
plans should fulfil. One overall ambition is that the plan 
should be compatible with a sustainable fiscal policy. In the 
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operational time frame consisting of the period up until 
2015, one of the overall goals of the 2015 Plan is to main-
tain a structural budget surplus of between ¾ and 1¾ per 
cent of GDP until 2010, and at least a balance in 2011-15.  
 
Given the long-term projection of the plan, this is sufficient 
to ensure sustainability. However, the structural budget 
cannot be immediately observed, which makes it difficult to 
decide whether actual development will in fact be compati-
ble with this goal. That is why it is relevant to supplement 
the overall aim of the structural budget with more specific 
benchmarks.  
 
The plan contains further requirements for government 
consumption expenditures, which may not exceed 26½ per 
cent of GDP in 2015. However, focusing on a single ele-
ment in the budget may lead to an undesirable change in the 
balance between this element and the other elements over 
time. Therefore, it seems desirable that a medium-term plan 
should specify the anticipated development for all main 
budget posts: direct and indirect tax revenues, transfers, 
government consumption and investment. In particular, 
investments have a clear intertemporal dimension which 
might mean that they deserve special attention in a medium-
term context. Decreasing investment levels in order to 
improve the budget implies a smaller government capital 
stock in the long run and hence does not necessarily im-
prove the total situation with respect to future government 
assets.   
 
 
Chapter III: The role of immigration for the 
labour force 
 
The flow of people migrating to or from Denmark has seen 
a steady increase since World War II, with a positive net 
migration into Denmark of 5-10,000 people per year over 
the last two decades. Migration is expected to increase in 
the coming years as the process of globalisation continues. 
Immigration will affect the Danish economy more than 
before as the number of immigrants in the labour force 
increases. In this context, the increased international mobi-
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lity of labour poses major challenges for the Danish econ-
omy.  
 
Over the coming decades, demographic changes will, on the 
one hand, reduce the size of the Danish labour force, while,  
on the other hand, they lead to a decrease in the migration 
potential in Eastern European countries. These changes will 
– combined with comparatively greater demographic short-
falls in a number of major neighbouring economies such as 
Germany and Sweden – presumably considerably increase 
competition for both permanent and temporary labour 
migration. 
 
There has been a shift in the composition of migration into 
Denmark since 2002. Changes in immigration rules have 
prompted a decrease in the number of immigrants admitted 
for humanitarian reasons (encompassing mainly refugees 
and family reunification), and this has been partially offset 
by an increase in labour immigration. Targeted labour 
immigration regulations, such as the job card scheme and 
special rules regarding workers from the ten new EU coun-
tries in Eastern Europe (the so-called “Eastern Worker 
agreement”), have led to low but increasing immigration 
flows since their introductions in 2002 and 2004 respec-
tively. 
 
Strong labour demand in the Danish economy has led to a 
rapid influx of temporary migrants, cross-border commuters 
and foreign firms operating in Denmark. In particular, the 
construction and manufacturing sectors have benefited from 
this additional labour force. 
 
Analyses reveal substantial differences in the average 
duration of stay across categories of immigrants. Humani-
tarian immigrations have a permanent character, and ac-
cordingly also exhibit by far the longest duration of stay in 
Denmark, while labour immigrations – and in particular 
educational stays – are typically temporary and shorter. The 
shift from humanitarian to labour immigration has therefore 
led to shorter average durations of stay. 
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Wages among recently arrived immigrants are more un-
evenly distributed than among ethnic Danes. Some have a 
low income, while others have a higher potential income. 
Some of the best qualified could be tempted to move to 
other countries with lower taxation. However, a statistical 
analysis rejects the hypothesis that more highly skilled 
immigrants have a higher propensity to emigrate. 
 
Over the last two decades an increasing number of Danes 
have emigrated and stayed abroad for a longer period than 
previously. However, the propensity to emigrate is corre-
lated with higher educational achievements, and the in-
creased emigration rate over time seems to be driven mainly 
by increases in the average educational level of the Danish 
population.  
 
The increased permanent immigration for work-related 
reasons as well as the greater influx of temporary workers 
have contributed considerably to the size of the Danish 
labour force over the past years. Permanent immigration in 
2003-2005 increased the labour force in 2006 by approxi-
mately 15,000 persons, while the number of cross-border 
commuters rose by around 25,000 between 2005 and 2007. 
This inflow of workers and the increased number of foreign 
firms operating in Denmark can – given the low unem-
ployment rate – to some extent account for the relatively 
modest wage increases over the last years. The recent 
developments in migration and wages indicate that migra-
tion has contributed to the flexibility of the labour force. 
This increased flexibility of the labour force could lead to a 
lower rate of structural unemployment in the Danish eco-
nomy. 
 
A dynamic computable general equilibrium analysis reveals 
that immigration with the current composition does not 
improve the long-term sustainability of the Danish fiscal 
policy and welfare system. Immigrants receive fewer wel-
fare services over their full lifetime, but also pay less in 
taxes, since their average participation rate is lower than 
among ethnic Danes. However, immigration may contribute 
somewhat to the sustainability of the Danish welfare system 
if structural unemployment is reduced and more work-
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related immigration and a higher educational level among 
immigrants lead to higher participation rates and higher 
wage incomes among immigrants. 
 
The chairmen of the Danish Economic Council recommend 
a considerable simplification of the Danish immigration 
policy. The regulations should stimulate immigration of 
highly-educated workers and support temporary immigra-
tion in times of strong labour demand in Denmark. Specifi-
cally, it is suggested that work-related immigration be 
governed by only two sets of rules for people from outside 
the EU and Nordic countries: a generalized job card scheme 
which would provide work permits to persons with a job 
offer in Denmark, and a simplified green card scheme that 
would provide work permits to highly qualified workers. 
 
It is suggested with respect to the job card scheme that 
workers with a job offer that will lead to annual earnings of 
at least DKK 250,000 per year should be able to obtain 
work and residence permits for two years (with the possibi-
lity of extension) if the job in question meets the standard 
Danish wage and employment criteria and involves at least 
30 working hours per week. This should facilitate the hiring 
of foreign workers under the standard Danish wage and 
employment regulations, while ensuring that immigration 
does not undermine unskilled residents’ employment and 
wage conditions. 
 
It is suggested that the duration of work permits based on 
the job card scheme be restricted to two years in order to 
signal that the role of that scheme is to alleviate short-term 
shortages of labour. The introduction of yearly quotas for 
this type of work permit could also be considered, letting 
the quota vary with the expected labour market conditions 
in Denmark. As long as the measured unemployment rate is 
below the structural rate of unemployment, a large quota is 
necessary, while the opposite is the case when the measured 
rate of unemployment is above the structural rate. 
 
The qualifications of the Danish labour force need to rise 
hand in hand with those of the work forces in other deve-
loped countries if Denmark is still to benefit from globalisa-
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tion and increased international trade. In order to attract 
workers with documented high qualifications, it is sug-
gested that persons between the age of 18 and 59 with a 
documented degree at bachelor level or higher should be 
able to obtain residence and work permits in Denmark. This 
would constitute a simplification and liberalisation of the 
current regulations in the Danish immigration law, accord-
ing to which highly-qualified workers can obtain a six-
month residence permit to search for work in Denmark.  
 
The Danish welfare system may make it less attractive for 
foreign specialists to work in Denmark, since they contri-
bute in full to the system – through tax payments – but only 
enjoy a limited share of the welfare services. Under the 
current regulations, foreign specialists can therefore – 
during a transitional period of 3 years – be taxed less than 
others by paying labour market contributions and a gross 
income tax of only 25 per cent. It is suggested that the 
transitional period is extended by an additional two years, 
during which a gross tax rate of 33 per cent would apply. 
This would maintain a strong incentive to come to Den-
mark, while offering a gradual transition to the regular tax 
system for specialists who stay longer. 
 
There is a considerable immigration to Denmark for educa-
tional purposes, but only very few people stay for several 
years in Denmark and use the education they obtain here. 
Students from outside the EU and Nordic countries pay 
tuition fees in Denmark. One way to make it more attractive 
for foreign students to use their skills in Denmark would be 
to introduce a tax credit system for graduates who have paid 
for their education (in Denmark or abroad) with respect to 
their subsequent labour income in Denmark.  
 
The proposal could be extended to all Danish graduate 
students, as suggested earlier by both the Welfare Commis-
sion and the chairmanship of the Danish Economic Council 
(Danish Economy, Autumn 2003). The tuition fees for 
graduate students would be financed by individual state-
backed loans, which should in principle be repaid after 
graduation. However, all graduates would receive a tax 
credit with respect to their subsequent labour income equal 
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to the instalments and interest on the loan. This proposal 
would thus be fully neutral for students who stayed and 
worked in Denmark after graduation. Since the proposal 
would also encompass tuition fees for graduate studies 
outside Denmark, it would act as a tax reduction for highly 
educated immigrants who come to Denmark with a paid-for 
foreign education. Graduates who emigrate – and thus do 
not contribute to the financing of the Danish welfare system 
through tax payments – would however pay for their gradu-
ate studies themselves. The inclusion of Danish students in 
the combined proposal of a tuition fee and a subsequent tax 
credit would make the Danish welfare system less vulner-
able to emigration of highly educated workers. 
 
 
Chapter IV: Integration of immigrants and 
their offspring 
 
It is important that foreigners are integrated into Danish 
society, since this will secure them a living standard compa-
rable to that of native residents as well as improving long-
term fiscal sustainability. 
 
Education is an important way of integrating young immi-
grants into Danish society.  
 
The Danish education system is divided into three parts: 
“folkeskolen” (primary and lower secondary school) for 
children aged 6-16 years, upper secondary school and 
vocational training for persons aged 15-20, and further or 
higher education for persons aged 18 years or above. 
 
Denmark has nine years of compulsory schooling, and 
about 85 per cent of the pupils attend a state school. Educa-
tional programmes available at the upper secondary school 
and vocational training level include both vocational train-
ing courses and general academic courses preparing stu-
dents for further studies. The courses of further and higher 
education last between 2 and 8 years. Enrolment in longer 
courses of higher education normally requires matriculation 
from upper secondary school. 
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The education level for immigrants and second-generation 
immigrants from non-Western countries is lower than for 
ethnic Danes. Furthermore, the proportion of young people 
who do not finish a course of upper secondary education or 
vocational training is far higher for immigrants and second 
generation immigrants than for native Danes. Analyses in 
the present report show that immigrants and second-
generation immigrants from non-Western countries get 
lower marks than Danes at the final test from lower secon-
dary school. A substantially higher proportion of immi-
grants and second-generation immigrants fail the tests, and 
a significantly smaller proportion gets high marks. One 
explanation for this is that the parents of these pupils have a 
lower level of education, but even after correcting for this, 
immigrants still get lower marks. 
 
Analyses in the report also reveal that Danish pupils who 
attend a school with more than 50 per cent of the pupils 
being from non-Western countries get lower marks in 
written Danish than pupils who attend a school with less 
than 10 per cent of the pupils being from non-Western 
countries. The same applies for marks in written maths 
when the proportion of non-Western immigrants is above 10 
per cent. 
 
About 85 per cent of all young people start a course of 
education at upper secondary level after finishing lower 
secondary education. Young people with high marks typi-
cally attend general academic courses preparing students for 
further studies, and those with lower marks typically attend 
vocational training courses. Parents’ educational back-
ground and employment also have a significant influence on 
the choice of education at the upper secondary and voca-
tional training level, especially for Danish pupils. Immi-
grants and second-generation immigrants have, all else 
being equal, a greater tendency to choose a general aca-
demic course. 
 
Immigrants and second-generation immigrants who finish a 
general academic course get lower marks than ethnic Danes, 
even after a correction for marks from the final test at the 
lower secondary school. 
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Marks from upper secondary school are very important for 
both the probability of starting and for the probability of 
completing a course of further or higher education, while 
parents’ educational background has only a minor influence. 
Immigrants and second-generation immigrants have a lower 
probability of finishing a course of further or higher educa-
tion, even after correcting for differences in marks from the 
matriculation examination. 
 
In summary, the analyses in the report show that immigrants 
and second-generation immigrants from non-Western 
countries acquire fewer skills in the course of their primary 
and lower secondary education, and this influences their 
results further on in the educational system. It contributes to 
the fact that a smaller proportion of immigrants and second-
generation immigrants finish a course of higher secondary 
education, a vocational training course or a course qualify-
ing them for some particular type of work. Only immigrants 
from Western countries, Asia and Latin America finish 
courses of higher secondary education in the same propor-
tions as Danes. 
 
It is a goal that immigrants and their children should get the 
same qualifications in school as Danish children. In the 
report it is recommended that new educational methods 
should be introduced in order to improve the level of suc-
cess of immigrants in primary and lower secondary school. 
These methods must be evaluated in a systematic way. 
Some measures have already been introduced, but the 
results of these initiatives have not been tested. Further-
more, it is recommended that homework assistance after 
school is offered to everybody who is assessed as having a 
special need for aid.  
 
Also, it is recommended that non-Western immigrants are 
dispersed more equally across schools in both the public 
and the private sector. In Denmark about 85 per cent of 
private school costs are financed by the Government, and it 
is therefore recommended that public contributions to these 
schools are increased by the proportion of immigrants and 
second-generation immigrants in the school. 
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An important element of vocational education is practical 
experience in a firm. However, analyses in the report indi-
cate that it is particularly difficult for immigrants and sec-
ond-generation immigrants to find a training place in a firm. 
It is recommended that firms should be financially rewarded 
if they hire trainees who have difficulty in finding a training 
place despite having good qualifications. 
 
Integration into the Danish labour market of migrants 
arriving through family reunification 
 
Participation in the labour market is another way of inte-
grating immigrants. It is especially important for adult 
immigrants, because they do not have the same opportuni-
ties as the young immigrants of taking a course of educa-
tion. In the analysis, we focus on family-reunified migrants.  
 
Since 1999, all immigrants coming from outside the EU and 
the northern part of Europe have been offered free teaching 
in Danish for three years. Furthermore, immigrants who are 
not self-supporting are offered employment-promoting 
opportunities that lead to an improvement in their skills as 
well as to inclusion in on-the-job training programmes. 
Family-reunified migrants who are supported by their 
spouses may receive offers regarding employment-
promoting opportunities, though these offers are not manda-
tory.  
 
Less than half of the family-reunified immigrants are found 
to be participating in Danish language courses six months 
after their arrival, and even fewer have taken up some 
employment-promoting offer after around one year. On-the-
job training programmes in the private sector are the most 
effective employment-promoting opportunities, while 
classroom training actually appears to worsen the chances 
of moving into employment. 
 
Two out of three of the family-reunified immigrants are 
women between 25 and 34 years old. The immigrants 
mostly come from the Middle East, Africa and Asia. 
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On average, family-reunified men move into employment 
faster than family-reunified women. After two years of stay 
in Denmark, the probability of having been employed on the 
labour market for persons who are family-reunified with 
Danes or non-refugees is 75 per cent for men and 30 per 
cent for women. The probability of getting a job for persons 
reunified with refugees is 35 per cent for men and 10 per 
cent for women. After five years the probability of having 
been employed is 90 per cent for all men, while for women 
the probability is around 50 per cent for those reunified with 
Danes or non-refugees and about 30 per cent for those 
women that are reunified with refugees. 
 
Many of the immigrants who came to Denmark before 
1999, and thus prior to the introduction of the current inte-
gration rules, have only a slight degree of attachment to the 
Danish labour market. People in this group have difficulty 
in getting a job, because they have been out of employment 
for a long period and because they are older. On top of this, 
some of them do not have any economic incentive for 
getting into employment. 
 
Therefore, it is recommended that all persons above 35 
years of age with a marginal income on the labour market in 
the period from 2005 to 2007 should be granted an earned 
income tax credit amounting to 25 per cent of all labour 
market income. This earned income tax credit should be 
given for the coming three years and should decrease there-
after. 
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