
 

  
  

 
Formandskabet 

 

Dansk Økonomi • Efterår 2014 
 

Danish Economy • Autumn 2014 • English Summary 

 

 

 

  
   

 Konjunkturvurdering 

     Dagpengesystemet 

  



 

 

Dansk Økonomi, efterår 2014 
 
 
Signaturforklaring: 
 Oplysning kan ikke foreligge/foreligger ikke 
Som følge af afrundinger kan summen af tallene i tabellerne afvige fra totalen 
 
 
Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: 
Rosendahls-Schultz Distribution 
Herstedvang 10 
2620 Albertslund 
Tlf.: 43 22 73 00 
Fax: 43 63 19 69 
E-mail: distribution@rosendahls.dk 
Hjemmeside: www.rosendahls-schultzgrafisk.dk 
 
 
Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: 
De Økonomiske Råds Sekretariat 
Amaliegade 44 
1256 København K 
Tlf.: 33 44 58 00 
E-mail: dors@dors.dk  
Hjemmeside: www.dors.dk 
 
 
Tryk:   Rosendahls-Schultz Grafisk  
Pris:  175 kr. inkl. moms 
Oplag:  1.350 
ISBN:  978-87-89027-79-1 
ISSN:  0419-9480 
 
 
Publikationen kan elektronisk hentes på 
De Økonomiske Råds hjemmeside: www.dors.dk 
 
 



 

 

INDHOLD 
 
Resume 1 
 

Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik 17 
 I.1   Indledning 17 
 I.2   Dansk økonomi 23 
 I.3   Udviklingen i arbejdsstyrken 48 
 I.4   Finansielle forhold 73 
 I.5   International økonomi 95 
 I.6   Offentlige finanser 108 
 I.7   Aspekter af budgetloven 134 
 I.8   Aktuel økonomisk politik 149 
   
Kapitel II Dagpengesystemet 159 
 II.1  Indledning 159 
 II.2 Principper for ledighedsforsikring 161 
 II.3  Dagpengesystemet 167 
 II.4  Dagpengereformen 192 
 II.5 En ændret dagpengeprofil 212 
 II.6 Et lempeligere beskæftigelseskrav 235 
 II.7 Et konjunkturafhængigt dagpengesystem 249 
 II.8  Sammenfatning og anbefalinger 261 
 Litteraturliste 273 
  
 Skriftlige indlæg fra Det Økonomiske Råds  
 medlemmer 277 
 
 English Summary 327 
 
 



 1 

RESUME 

Efterårsrapporten fra Det Økonomiske Råds formandskab 
indeholder i denne omgang to kapitler: 
 

 Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik 
 Dagpengesystemet 

 
Rapporten er udarbejdet af De Økonomiske Råds formand-
skab til mødet i Det Økonomiske Råd den 7. oktober 2014, 
hvor rapporten blev diskuteret. Vurderinger og anbefalinger 
i rapporten er alene formandskabets. I slutningen af rappor-
ten er rådsmedlemmernes skriftlige kommentarer til det 
oprindelige diskussionsoplæg optrykt. I forhold til diskussi-
onsoplægget er der kun foretaget korrekturrettelser og andre 
mindre justeringer af teksten. 
 
Konjunkturvurdering 
 
Væksten har stort set været fraværende i dansk økonomi de 
seneste tre til fire år. I foråret var der flere tegn, som tydede 
på, at væksten var ved at få fodfæste, men en svag udvikling 
i andet kvartal kombineret med usikkerhed omkring den 
internationale situation har ført til en markant nedjustering 
af vækstbilledet for 2014. Forventningen til BNP-væksten i 
år er på den baggrund nedjusteret fra knap 1½ pct. i foråret 
til ½ pct. nu. 
 
Konjunktursituationen er dog ikke forværret i det omfang, 
som nedjusteringen af BNP-væksten umiddelbart giver ind-
tryk af. Ses på værditilvæksten i de private byerhverv, der 
står for langt størstedelen af den private beskæftigelse, har 
udviklingen i første halvår været mere positiv, og nedjuste-
ringen af den forventede vækstrate er her ubetydelig.  
 
Den afdæmpede vækst i BNP forudsættes at være relativt 
kortvarig. I 2015 ventes en vækst i omegnen af 1½ pct., og i 
2016 skønnes væksten at øges til godt 2½ pct. Fremgangen 
ventes især at blive trukket af fremgang i det private forbrug 
og investeringer, der har ligget på et meget lavt niveau i 

Markant 
nedjustering af 
vækstudsigterne 
for 2014 ... 

… men ikke 
nedjustering af 
vækst i privat 
produktion 
 

Derfor udsigt til 
vækst over det 
strukturelle 
niveau allerede 
fra 2015 

Resumeet er færdigredigeret den 22. september. 
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adskillige år. I de følgende år ventes væksten at forblive 
over den strukturelle vækstrate. Aktuelt vurderes produktio-
nen at ligge omkring 4½ pct. under det normale niveau, og 
den forskel vurderes gradvist at blive lukket frem imod 
2020. Prognosens hovedtal fremgår af tabel I.1 og tabel I.2 i 
kapitel I. 
 
Fremgangen i efterspørgsel og produktion ventes at kunne 
bidrage til en fortsat stigning i beskæftigelsen. Alene den 
forventede normalisering af konjunktursituationen anslås at 
øge beskæftigelsen med omkring 85.000 personer frem mod 
2020. Erfaringen viser, at såvel beskæftigelse som arbejds-
styrke er følsom overfor konjunktursituationen, og en væ-
sentlig del af beskæftigelsesfremgangen ventes derfor at 
komme som følge af en konjunkturbetinget stigning i ar-
bejdsstyrken. Den præcise størrelsesorden af den konjunk-
turbetingede stigning i beskæftigelse er forbundet med be-
tydelig usikkerhed. Usikkerheden knytter sig i høj grad til 
fastlæggelsen af de strukturelle niveauer for arbejdsstyrken, 
jf. blandt andet afsnit I.3. 
 
Den svage konjunktursituation bidrager til, at der er udsigt 
til et offentligt underskud på godt 3½ pct. af BNP i 2015. I 
de efterfølgende år skønnes en gradvis forbedring af saldo-
en, mens der for 2016 ventes et underskud på ca. 2¾ pct. af 
BNP, hvilket fortsat er tæt på EU’s underskudsgrænse. 
 
Det store underskud på de offentlige finanser kan primært 
tilskrives den dårlige konjunktursituation. Den strukturelle 
saldo, hvor den faktiske saldo søges korrigeret for konjunk-
turpåvirkningen og andre midlertidige faktorer, vurderes i 
2015 at udvise et underskud på lidt under ½ pct. af BNP, og 
frem mod 2020 er der udsigt til en forbedring af såvel den 
faktiske som den strukturelle saldo.  
 
“Finanspolitisk vagthund” 
 
Formandskabet skal qua sin rolle som “finanspolitisk vagt-
hund” vurdere målopfyldelse for en række af de finanspoli-
tiske målsætninger, herunder overholdelsen af budgetloven 
samt fastlæggelse og overholdelse af udgiftslofter. 
 

Fremgang i 
beskæftigelsen 

Forventet under-
skud over 3 pct.- 
grænsen i 2015, 
… 

… men strukturel 
saldo på den 
rigtige side af 
½ pct.-grænsen  
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Hovedkonklusionen er, at de væsentligste opmærksomheds-
punkter vedrører udviklingen i den faktiske saldo i 2015 og 
i mindre grad 2016 samt niveauet for den strukturelle saldo i 
2014-16. Herudover bemærkes det, at det vurderes, at der 
ikke er plads til at udnytte de vedtagne udgiftslofter for 
2014-17 fuldt ud. Sammenfatningen af disse vurderinger 
fremgår af tabel A.  
 
Budgetloven og udgiftslofterne har virkning fra 2014. Der 
bliver derfor løbende offentliggjort materiale om justeringer 
af udgiftslofter og fortolkningen af budgetloven mv. Ansva-
ret for offentliggørelser mv. ligger i Finansministeriet. På en 
række områder kunne regeringens fortolkning af loven blive 
mere klar. Det gælder blandt andet i forhold til retnings-
linjerne for at gennemføre tiltag med effekt på den struktu-
relle saldo, efter finanslovforslaget er fremlagt. Samtidig 
bør håndteringen af skatteudgifter i forhold til justeringer af 
udgiftslofter blive mere klar, jf. diskussionen i afsnit I.7. 
 
Finanspolitiske vurderinger og anbefalinger 
 
På baggrund af nærværende vurdering er der som nævnt 
udsigt til et underskud på mere end 3½ pct. af BNP i 2015. 
En sådan overskridelse af underskudsgrænsen i Stabilitets- 
og Vækstpagten på 3 pct. af BNP er betydelig, men den 
vurderes ikke at være varig, da underskuddet i 2016 forven-
tes at ligge under (men tæt på) 3 pct. af BNP. Den forvente-
de udvikling på mellemlang sigt understøtter vurderingen 
af, at overskridelsen er midlertidig. 
 
Idet det lægges til grund, at EU-Kommissionen vil have 
lignende forventninger, vurderes det at være mest sandsyn-
ligt, at Danmark ikke på ny vil blive underlagt proceduren 
for uforholdsmæssigt store underskud, og at Danmark der-
for ikke vil få en henstilling. En henstilling kan indeholde 
konkrete anvisninger om finanspolitiske stramninger og om, 
hvornår underskuddet skal være bragt varigt under 3 pct. af 
BNP. Muligheden for en henstilling kan dog ikke udeluk-
kes. Sker det alligevel, bør Danmark følge henstillingen. 
 

Væsentligste 
opmærksom-
hedspunkt er den 
faktiske saldo i 
2015 og 2016 

Regeringens 
fortolkning af 
budgetloven bør 
gøres klar 

Betydelig 
overskridelse af 
3 pct.-grænsen  
forventes i 2015 

Mest sandsynligt 
at Danmark ikke 
får en ny EU-
henstilling 
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Tabel A Vurdering af finanspolitikske målsætninger 

Målsætning Vurdering  

Holdbarhed  Finanspolitikken er grundlæggende holdbar, jf. Dansk 
Økonomi, forår 2014 
 

Mellemfristet  
udvikling i  
offentlig saldo 
 


 


Strukturel saldo  
Underskud på 0,4 pct. af BNP i 2014-15 og på 0,5 pct. 
af BNP i 2016 

Underskud mindre end 0,4 pct. af BNP i 2017-20  

 




Faktisk saldo  
-3,6 pct. af BNP i 2015 

-2,7 pct. af BNP i 2016  

Fra 2017 til 2020 gradvis forbedring til et overskud på 
0,3 pct. i 2020  

Udgiftslofter afstemt 
med finanspolitiske 
målsætninger 

 Ikke plads til at udnytte lofterne i 2015-17 indenfor 
grænsen for den strukturelle saldo  

  Lofterne for 2018 fastsat i overensstemmelse med 
målsætningerne for de offentlige finanser  

Udgiftslofter over-
holdt i planlægnings-
fasen 

 Økonomiaftaler med regioner og kommuner samt 
finanslovforslag for 2015 ligger indenfor regeringens 
forslag til udgiftslofter 

Udgiftslofter over-
holdt i regnskabet 

 Vurderes, når regnskabet for 2014 foreligger 

 Anm.: Overholdelsen af de finanspolitiske målsætninger vurderes ud fra farvekoderne: 
 Rød: Formel grænse eller målsætning vurderes ikke at blive overholdt. 
 Gul: Formel grænse eller målsætning vurderes tæt på ikke at blive overholdt, og der er risiko

for manglende overholdelse. 
 Grøn: Formel grænse eller målsætning vurderes at blive overholdt. 
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Selv om det vurderes mest sandsynligt, at Danmark ikke vil 
blive “sendt i procedure”, taler det forventede store under-
skud på den faktiske saldo i 2015 og de forventede struktu-
relle underskud tæt på budgetlovens ½ pct.-grænse i perio-
den 2014-16 for, at der er behov for at gennemføre finans-
politiske opstramninger. Regeringens finanslovforslag inde-
bærer (målt ved de direkte provenuer i finanseffektbereg-
ningen) en stramning i forhold til en neutral finanspolitik på 
0,3 pct. af BNP i 2015. Denne stramning er lagt til grund for 
nærværende prognose, herunder for den beskrevne forvent-
ning til udviklingen i de offentlige saldi. Det præcise stram-
ningsbehov må fastlægges på basis af en afvejning mellem 
hensynene til konjunktursituationen på den ene side og ud-
viklingen i de offentlige finanser på den anden. Det vurde-
res, at den planlagte stramning på 0,3 pct. af BNP er for-
svarlig, men den må samtidig betragtes som en mindste-
grænse for en anbefalelsesværdig opstramning i 2015. 
 
Finanspolitikken for 2016 skal først fastlægges i 2015 og 
skal naturligvis indrettes efter udviklingen i konjunkturer og 
offentlige finanser frem til da. Der kan imidlertid være 
grund til allerede nu at pege på, at der kan blive behov for 
en stramning i 2016, som er større end den stramning på 0,1 
pct. af BNP, der ligger til grund for nærværende fremskriv-
ning. For det første forventes i prognosen en ganske betyde-
lig lukning af output gap på mere end 1 pct. af BNP fra 
2015 til 2016. Dette kan i sig selv begrunde en mærkbar 
neddrosling af den finanspolitiske stimulans. For det andet 
forventes der i 2016 et strukturelt underskud på ½ pct. af 
BNP, hvilket er helt på kanten af budgetlovens grænse.      
 
Tilsynsdiamant og lånegrænser for boliglån 
 
Finanstilsynet fremlagde i september et forslag til en til-
synsdiamant for realkreditinstitutter. Forslaget består af en 
række pejlemærker, som vedrører institutternes udlånsporte-
følje og kapitalforhold, og som afspejler deres risici. Til-
synsdiamanten er, ligesom refinansieringsloven, der blev 
vedtaget i foråret, et fornuftigt tiltag, der styrker den finan-
sielle stabilitet. Tiltagene ændrer imidlertid ikke ved, at der 
fortsat vil være mange husstande med variabelt forrentede 
lån, som er meget udsat ved en stor rentestigning. 

Behov for 
finanspolitisk 
stramning i 2015  
 
 
 
Planlagt 
stramning 
på 0,3 pct. 
af BNP netop 
tilstrækkelig 

Stramning 
udover det 
planlagte kan 
blive relevant 
i 2016 
 

Tilsynsdiamant 
for realkredit-
institutioner 
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En kraftig stigning i renten og dermed ydelsen, eksempelvis 
udløst af en valutakrise, vil, uanset de nævnte tiltag, kunne 
udløse et fald i det private forbrug af en størrelsesorden, der 
kan lede til en stigning i ledigheden og fald i beskæftigel-
sen. Dermed bæres risikoen ved rentetilpasningslånene ikke 
alene af dem, der optager lånene for at opnå en lavere rente, 
men af bredere dele af samfundet. Denne afsmittende virk-
ning kan begrunde en strammere regulering af boliglån med 
variabel rente. 
 
Tilsynsdiamanten og refinansieringsloven regulerer på insti-
tutniveau. Det betyder, at den enkelte boligejer som ud-
gangspunkt kan have mulighed for at belåne hele ejendoms-
værdien med variabelt forrentede bank- eller realkreditlån. 
Regulering på institutniveau forhindrer ikke, at personer 
med et stort ønske om at udnytte lånegrænsen fuldt ud kan 
gøre dette. 
 
Det taler for, at tilsynsdiamantens regulering på institut-
niveau understøttes af en begrænsning af muligheden for at 
optage variabelt forrentede lån i den enkelte ejerbolig. En 
sådan begrænsning kunne bestå i en grænse for, hvor stor en 
del af ejendomsværdien, som kan sættes i pant for ikke-
fastforrentede lån. Grænsen bør gælde for summen af lån, 
og ikke specifikt for realkreditlån. Dette betyder, at en 
grænse på eksempelvis 80 pct., selv om den er sammenfal-
dende med den eksisterende grænse for realkreditbelåning, 
vil indebære en reel begrænsning og eliminere de allerhøje-
ste belåningsgrader med variabelt forrentede lån. De reste-
rende 20 pct. af ejendomsværdien kan belånes med fastfor-
rentede lån. 
 
Gevinsten ved at begrænse muligheden for at optage varia-
belt forrentede lån med pant i fast ejendom bør afvejes over-
for omkostningerne. Gevinsten ved at begrænse mulighe-
derne for at optage variabelt forrentede lån består i en mind-
sket makroøkonomisk risiko ved ekstreme rentestigninger. 
Denne gevinst skal vejes op imod, at muligheden for at få 
gavn af en konjunkturstabiliserende pengepolitik fra ECB 
svækkes, og at den enkelte boligejer får mindre fleksibilitet 
til at tilrettelægge privatøkonomien efter eget ønske. 
 

Boliglån med 
variabel rente 
giver risiko for 
makroøkonomisk 
ustabilitet 

Tilsynsdiamant 
regulerer på 
institutniveau 

Hensigtsmæssigt 
med regulering 
på husholdnings-
niveau 

Afvejning af 
gevinster og 
omkostninger … 
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Størrelsen af gevinster og omkostninger ved en begræns-
ning af muligheden for at optage variabelt forrentede lån 
afhænger af udgangspunktet. Givet dette udgangspunkt, 
hvor lånegrænsen for variabelt forrentede lån – og i øvrigt 
også for afdragsfri lån – udgør 100 pct. af ejendomsværdi-
en, må det formodes, at gevinsten ved en vis reduktion af 
lånemulighederne vil være relativt stor, mens omkostnin-
gerne må formodes at være relativt små. Disse forhold taler 
sammenlagt for, at muligheden for at optage lån med varia-
bel rente i den enkelte ejerbolig bør reduceres. 
 
Dagpengesystemet 
 
Dagpengesystemet giver forsikrede ledige en kompensation 
for indkomsttabet ved ledighed og gør det muligt for løn-
modtagere og selvstændige at gardere sig delvist mod ud-
sving i forbrugsmulighederne. Forsikringen betyder imidler-
tid samtidig, at lediges og beskæftigedes incitamenter til at 
søge og fastholde job reduceres. Derfor indebærer indret-
ningen af dagpengesystemet, at der skal foretages en afvej-
ning mellem forsikringsfunktionen på den ene side og be-
skæftigelsesincitamenterne på den anden side.  
 
Det er væsentligt at skelne mellem systemets funktion som 
forsikring og dets indkomstomfordelende virkninger. Æn-
dringer i dagpengesystemet skal derfor både vurderes ud 
fra, hvordan de påvirker den forsikringsmæssige lighed, 
dvs. forskellige gruppers forventede nettogevinst ved forsik-
ringen, og ud fra hvordan de påvirker den generelle ind-
komstfordeling. 1 
 
Ofte vil der være en modsætning mellem ændringer, der 
øger den forsikringsmæssige lighed, og ændringer, der øger 
indkomstligheden i samfundet. Det primære formål med 
dagpengesystemet er dog forsikring mod ledighed, og derfor 
bør ændringer af systemet især sigte på forsikringselemen-
tet, mens det primære formål med kontanthjælpssystemet og 

 
1) Den forsikringstekniske betegnelse for nettogevinsten ved forsik-

ringsordningen, eller den forsikringsmæssige lighed, er graden af 
aktuarisk fairness. Dette afspejler, hvor meget den enkelte forsik-
ringstager kan forvente at modtage i udbetaling fra forsikringen 
set i forhold til forsikringspræmien.  

… taler for 
at begrænse 
muligheden for 
boliglån med 
variabel rente 

Afvejning mellem 
forsikring og 
incitamenter i et 
dagpengesystem 

Vigtigt 
at skelne mellem 
forsikrings- og 
indkomstmæssig 
fordeling 

Dagpenge-
systemets 
hovedfunktion er 
at forsikre mod 
ledighed 
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andre dele af skatte- og overførselsindkomstsystemet er at 
varetage forsørgelses- og fordelingshensyn. 
 
Dagpengereformen 
 
Med dagpengereformen fra 2010 blev den maksimale dag-
pengeperiode forkortet, og genoptjeningskravet blev forøget 
for ledige, der har opbrugt dagpengeretten. Formålet var at 
reducere ledigheden, øge beskæftigelsen og skabe en varig 
forbedring af de offentlige finanser. 
 
En analyse af reformens effekt på overgangen fra ledighed 
til beskæftigelse i afsnit II.4 tyder på, at reformen, når den 
er fuldt indfaset, vil reducere den strukturelle ledighed med 
omkring ½ pct.point. Dette svarer til en forøgelse af beskæf-
tigelsen med omkring 15.000 personer i en neutral konjunk-
tursituation. Som følge af overgangsordninger, der betyder, 
at reformen endnu ikke er fuldt indfaset, knytter der sig dog 
betydelig usikkerhed til den præcise størrelsesorden. Analy-
sen underbygger, at ledige reagerer på ændringer i de øko-
nomiske incitamenter.  
 
Ændringer i dagpengesystemet 
 
Ændringerne i dagpengesystemet som følge af dagpengere-
formen har sammen med et generelt, mangeårigt fald i dag-
pengenes gennemsnitlige kompensationsgrad mindsket dag-
pengesystemet generøsitet og forsikringsfunktion, men sam-
tidig bidraget til at incitamentet til at fastholde eller komme 
i beskæftigelse er styrket. Den svagere forsikringsdækning 
kan imidlertid føre til, at flere beskæftigede fravælger dag-
pengesystemet, hvilket kan have implikationer for risikovil-
ligheden og mobiliteten på arbejdsmarkedet. 
 
Regeringen nedsatte i juni 2014 en dagpengekommission, 
der blandt andet skal undersøge, hvordan det kan sikres, at 
dagpengesystemet forbliver en attraktiv forsikringsordning 
mod arbejdsløshed. Det er annonceret, at kommissionen 
senest i september 2015 skal præsentere sine anbefalinger til 
et nyt dagpengesystem. 
  

Dagpenge-
reformen 
vurderes at 
styrke den 
strukturelle 
beskæftigelse  

Mindre 
generøsitet 
svækker 
forsikringen,  
men styrker 
incitamenter 

Dagpenge-
kommission 
skal se på 
systemet 
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Der er i den forbindelse en lang række mulige ændringer, 
som kan overvejes. I kapitel II er fokus på at belyse konse-
kvenser af en række ændringer af dagpengesystemet, der 
styrker forskellige aspekter af dagpengesystemets funktion 
som forsikring. Ændringerne påvirker imidlertid også den 
traditionelle indkomstfordeling på forskellig vis, og derfor 
kan der ikke peges på entydige forbedringer på et rent 
fagøkonomisk grundlag. De centrale beregninger og diskus-
sioner af ændringer i dagpengesystemet, der er præsenteret i 
kapitlet, er: 
 

 Højere dagpengesatser i starten af ledighedsperioden 
 Permanent arbejdsmarkedsydelse 
 Lempelse af genoptjeningskravet 
 Konjunkturafhængigt dagpengesystem 

 
Valget af instrument afhænger af, hvilke hensyn man ønsker 
at tilgodese med ændringen.  
 
Ændringer med fokus på forsikring og efficiens  
 
Ud fra en præmis om, at dagpengesystemets hovedformål er 
at forsikre mod indkomsttab ved ledighed, og at fordelings-
hensyn bør varetages af forsørgelsessystemet og skattepoli-
tikken, er det muligt at pege på forskellige forandringer, der 
kan styrke dagpengesystemets forsikringselement. 
 
En dagpengesats, der er højere i starten, men senere aftager, 
styrker forsikringsfunktionen for ledige med sjældne og 
korte ledighedsforløb og dermed for de, der bidrager mest 
til systemet. En aftagende dagpengesats vil samtidig skærpe 
incitamenterne til at søge beskæftigelse for personer i lange 
ledighedsforløb. 
 

De her betragtede 
ændringer af 
dagpengesystemet 

Fokus er at 
forbedre 
forsikrings-
elementet 
 

Aftagende 
dagpenge- 
profil skærper 
incitamenter 
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En aftagende dagpengeprofil kan fremkomme som et resul-
tat af, at en højere dagpengesats for alle nyledige i eksem-
pelvis et kvartal finansieres ved at sænke dagpengesatsen 
for de efterfølgende kvartaler af dagpengeperioden. Bereg-
ninger viser, at en forhøjelse af dagpengesatsen med 25 pct. 
for alle nyledige i ét kvartal vil kunne reducere strukturle-
digheden med godt 5.000 personer, hvis den finansieres ved 
en reduktion på 10 pct. af dagpengesatsen de efterfølgende 
kvartaler.  Herved stilles alle med en samlet ledighed på 
mindre end 10½ mdr. bedre. Finansieres forhøjelsen i stedet 
via højere skatter, vil effekten på strukturledigheden der-
imod være en lille forøgelse. 
 
Fordelingseffekten af en højere dagpengesats for nyledige 
afhænger også af finansieringen. Finansieres en højere dag-
pengesats i starten af en lavere sats ved længere forløb, vil 
det være til fordel for højindkomstgrupperne, mens det sam-
let set vil være til fordel for lavindkomstgrupper, hvis det 
finansieres ved en forhøjelse af skatten. 
 
Omkostningen ved at hæve dagpengesatsen i det første 
kvartal for alle nyledige vurderes at være godt 830 mio. kr., 
når der tages højde for skattebetalinger, men ikke afledte 
adfærdsvirkninger. En måde at begrænse omkostningerne 
på vil være at betinge den højere dagpengesats på en stærk 
beskæftigelseshistorik. En sådan betinget forhøjelse af dag-
pengesatsen vil yderligere fokusere på en gruppe, der i ud-
gangspunktet bidrager relativt meget til dagpengesystemet. 
Tankegangen kan sammenlignes med en “elitebillist”-
ordning, hvor personer, der kun trækker lidt på forsikringen, 
får bedre vilkår end andre. I det omfang de forsikrede via 
deres adfærd selv kan påvirke sandsynligheden for at blive 
ledige og forblive ledige, kan dette opfattes som et skridt i 
en mere fair retning.  
 
Betinges løftet på 25 pct. på, at den nyledige i den forudgå-
ende 3-års periode har haft 2 år og 9 måneders beskæftigel-
se, vil omkostninger efter skat, men uden at tage højde for 
afledte adfærdseffekter blive reduceret til knap 200 mio. kr. 
eller knap en fjerdedel af omkostningen, hvis den højere 
dagpengesats kommer alle nyledige til gode. En sådan mo-
del vurderes at indebære en reduktion af strukturledigheden 

Højere dagpenge 
for nyledige kan 
sænke struktur- 
ledighed … 
 
 
 
 
 
… men det 
afhænger af 
finansieringen  

Fordelingseffekt 
afhænger også af 
finansieringen 

Højere dagpenge 
kan betinges på 
forudgående 
beskæftigelse 

Udgiften kan 
reduceres til en 
fjerdedel 
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på knap 1.500 personer, hvis finansieringen sker ved at 
sænke dagpengesatsen for andre ledige og senere i dagpen-
geperioden, med 2 pct. Der er dermed tale om en relativt 
billig model, der skaber markant bedre forsikring for det 
store flertal, som sjældent og kortvarigt rammes af ledighed. 
 
Fokus på konsekvenser af tabt dagpengeret 
 
I forbindelse med dagpengereformen har der været meget 
fokus på de personer, der mister retten til dagpenge. Hvis 
forsikringsfunktionen ønskes styrket for den gruppe, der er 
meget ledige, er der forskellige muligheder. 
 
En betydelig del af de ledige, der opbruger dagpengeretten, 
og som ikke finder beskæftigelse eller har adgang til anden 
offentlig forsørgelse, vil være henvist til kontanthjælpssy-
stemet. I kontanthjælpssystemet sker der modregning for 
familieindkomst og formue. Det vurderes, at ca. 70 pct. af 
de ledige, der opbruger dagpengeretten, ikke vil være beret-
tiget til kontanthjælp som følge af modregning via familie-
indkomst og formue. 
 
Den gruppe, der ikke kan få kontanthjælp, er i dag hjulpet af  
den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, som er på niveau 
med de højeste kontanthjælpssatser, men hvor der ikke sker 
modregning for husstandsindkomst og -formue. En mulig-
hed for at hjælpe personer med lang ledighed er at indføre 
en permanent et-årig arbejdsmarkedsydelse. Dette svarer i 
praksis til at forlænge dagpengeperioden og kombinere det 
med en aftagende dagpengesats. En permanent arbejdsmar-
kedsydelse vil svække incitamentet til at søge og acceptere 
beskæftigelse for den gruppe af ledige, der ellers ville have 
mistet deres forsørgelsesgrundlag ved udløb af dagpengepe-
rioden, og det trækker derfor i retning af en højere strukturel 
ledighed. Indførelsen af en permanent arbejdsmarkedsydel-
se vil primært komme lavindkomstgrupperne til gode. 
 
En anden mulighed for at hjælpe de ledige, der er ved at 
tabe dagpengeretten, eller som allerede har tabt den, er at 
lempe genoptjeningskravet. En lempelse af genoptjenings-
kravet vil betyde, at færre ledige opbruger dagpengeretten, 

Modregning gør, 
at mange ikke 
kan få kontant-
hjælp 

Et-årig arbejds-
markedsydelse 
kan gøres 
permanent … 
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og at ledige, der mister retten til dagpenge, får lettere ved at 
generhverve den. 
 
Det generelle beskæftigelseskrav er på 52 uger, hvilket også 
var tilfældet inden dagpengereformen. Indtil da eksisterede 
der imidlertid en særregel, som indebar, at ledige stod over-
for et lempeligere genoptjeningskrav på 26 ugers beskæfti-
gelse, når de havde opbrugt deres dagpengeret. En lempelse 
af genoptjeningskravet kan gøres generelt ved at lempe for 
alle, eller blot for de der har tabt dagpengeretten. Sidst-
nævnte svarer til at genindføre en særregel, der gjaldt frem 
til dagpengereformens ikrafttrædelse. 
 
Beregninger viser, at en genindførelse af særreglen, således 
at ledige, der har tabt dagpengeretten, står overfor et lempe-
ligere genoptjeningskrav på et halvt år, vurderes at øge 
strukturledigheden med omkring 1.700 personer, mens en 
lempelse af det generelle genoptjeningskrav til et halvt år 
anslås at forøge strukturledigheden med omkring 2.700 
personer. De umiddelbare omkostninger (eksklusive ad-
færdsvirkninger) ved at genindføre særreglen vurderes at 
udgøre omkring 400 mio. kr.  
 
Særreglen betød, at ledige ikke havde så stor en tilskyndelse 
til at søge job, når de havde opfyldt det lempelige genoptje-
ningskrav, da de allerede var sikret en forlængelse med 
endnu en dagpengeperiode. Dette indebar en favorisering af 
nogle ledige frem for andre, hvilket fordelingsmæssig er 
vanskelig at forsvare og giver skæve beskæftigelsesincita-
menter.  Derfor er det hensigtsmæssigt, at særreglen blev 
afskaffet med den seneste dagpengereform. Et ønske om at 
hjælpe de ledige, der opbruger deres dagpengeret, bør enten 
forfølges via en lempelse af det generelle beskæftigelses-
kravkrav eller eksempelvis via en permanent 1-årig ar-
bejdsmarkedsydelse. 
  
 
 
 
 
 
 

Tidligere: 
Et generelt krav 
på 52 uger 
og en særregel 
på 26 uger 
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Konjunkturafhængigt dagpengesystem 
 
Personer, der mister jobbet under en lavkonjunktur, har 
udsigt til en længere ledighedsperiode, end personer, der 
mister jobbet i en højkonjunktur. Derfor har de også større 
risiko for at opbruge dagpengeretten. Det tager det nuvæ-
rende dagpengesystem ikke højde for, hvilket reelt indebæ-
rer en ulige behandling af personer afhængig af, hvornår de 
bliver ledige. 
 
Formandskabet har tidligere anbefalet et regelbaseret kon-
junkturafhængigt dagpengesystem. Nyere økonomisk forsk-
ning tyder på, at et konjunkturvarierende system vil være 
velfærdsforbedrende og resultere i en højere strukturel be-
skæftigelse.  
 
I forbindelse med indfasningen af dagpengereformen er der 
gennemført en række tiltag, der diskretionært og midlerti-
digt har lempet dagpengereglerne under den aktuelle lav-
konjunktur. Hvis præmissen er, at der er politisk ønske om 
at ændre på systemerne, når konjunktursituationen tilsiger 
det, bør ændringerne baseres på regler fremfor diskretionæ-
re tiltag. En regelbaseret konjunkturafhængighed i dagpen-
gesystemet vil indebære en større grad af forudsigelighed og 
skabe en bedre incitamentsstruktur, end hvis alternativet er 
uforudsigelige diskretionære ændringer. 
 
Arbejdsmarkedskommissionen har tidligere foreslået et 
system, hvor den maksimale dagpengeperiode øges i perio-
der med høj ledighed. Arbejdsmarkedskommissionens for-
slag indebærer, at forlængelsen af dagpengeperioden sker, 
når bruttoledigheden stiger over et vist niveau, og at forlæn-
gelsen kun gælder de ledige, der er ved at have opbrugt 
deres dagpenge. 
 
Arbejdsmarkedskommissionens model vurderes at være et 
godt udgangspunkt for indførelsen af et konjunkturaf-
hængigt dagpengesystem. Der er dog en række justeringer, 
der bør overvejes. 
 

Omskiftelige 
konjunkturer kan 
føre til forskels-
behandling af 
ledige 

Et konjunktur-
afhængigt 
dagpengesystem  

Konjunktur-
afhængighed bør 
være regelbaseret  

Arbejdsmarkeds-
kommissionen 
har foreslået en 
model 
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Det bør overvejes, om antallet af ledige stillinger bør ind-
drages som supplerende indikator; antallet af ledige stillin-
ger indeholder sandsynligvis relevant ekstra information om 
sandsynligheden for at finde job. 
 
De konkrete grænser for, hvornår dagpengeperioden for-
længes, bør justeres i lyset af udviklingen i den strukturelle 
ledighed og de nyere erfaringer, der har været om ledighe-
dens svingninger. I Arbejdsmarkedskommissionens forslag 
blev dagpengeperioden forlænget fra 2 til 2½ år, hvis brut-
toledigheden oversteg 7 pct. 
 
Hvis det er en betingelse, at den gennemsnitlige dagpenge-
periode skal være uændret i forhold til den gældende 2-årige 
dagpengeperiode, må den minimale dagpengeperiode nød-
vendigvis være kortere end 2 år. Det skyldes, at den betrag-
tede model kun opererer med forlængelser. Den minimale 
dagpengeperiode er den, der vil være gældende i perioder 
med lav ledighed – op til det niveau, hvor den første for-
længelse iværksættes. 
 
Det kan overvejes, om dagpengeniveauet i de konjunktur-
betingede forlængelser skal være på samme niveau som i 
den første del af dagpengeperioden. Eksempelvis kunne 
forlængelserne give ret til en ydelse svarende til den eksiste-
rende, midlertidige arbejdsmarkedsydelse, dvs. på kontant-
hjælpsniveau, men uden modregning i familieindkomst og 
formue. 
 
Konklusion omkring dagpenge 
 
Valget af indretning af dagpengesystemet indebærer en 
afvejning mellem forskellige hensyn: Systemets forsikrings-
funktion, effekten på ledighed og beskæftigelse samt konse-
kvenser for indkomstfordelingen. Sådanne afvejninger er i 
sidste ende et politisk spørgsmål, og det er derfor umuligt at 
komme med klare anbefalinger på et rent fagøkonomisk 
grundlag. 
 

1) Antal ledige 
stillinger kan 
inddrages 

2) Konkrete 
grænser bør 
ændres 

3) Minimums-
periode skal være 
kortere, hvis 
gennemsnitlig 
periode skal være 
2 år 

4) Forlængelse 
kan være på en 
lavere sats 

Dagpenge-
systemets 
indretning er et 
politisk valg 
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På baggrund af de foretagne analyser og diskussioner af 
mulige ændringer dagspengesystemet er der dog enkelte 
relativt klare konklusioner, der kan drages: 
 

 Et regelbaseret konjunkturafhængigt dagpenge-
system vil kunne forbedre forsikringselementet ved 
at stille personer, der bliver ledige i forskellige kon-
junktursituationer, mere lige. Samtidig vil det sand-
synligvis bidrage til at øge den strukturelle beskæf-
tigelse. En regelbaseret konjunkturafhængighed bør 
foretrækkes frem for diskretionære ændringer 

 
 Et højere dagpengemaksimum i starten af ledigheds-

forløbet betinget på en stærk beskæftigelseshistorik 
kan skabe en markant forbedring i forsikringsdæk-
ningen for arbejdsmarkedets kernetropper, der i dag 
er nettobidragsydere til dagpengesystemet på en 
måde, så omkostningerne for statskassen vil være 
begrænsede. Tiltaget vil kunne bidrage til at sikre et 
fleksibelt arbejdsmarked 
 

 En permanent et-årig arbejdsmarkedsydelse på kon-
tanthjælpsniveau vil sikre ledige, der falder ud af 
dagpengesystemet, en indkomst, der er uafhængig af 
husstandsformue og -indkomst. Dette vil bidrage til 
en mere lige indkomstfordeling, men vil samtidig 
have en negativ virkning på den strukturelle beskæf-
tigelse. En lempelse af det generelle genoptjenings-
krav kan øge incitamentet til at finde beskæftigelse 
af kortere varighed. Det vil reducere antallet af ledi-
ge, der falder ud af dagpengesystemet og gøre det 
lettere at generhverve dagpengeretten. 

 
  

Dog visse klare 
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 Hvis fokus på 
forsikrings-
mæssig fairness: 
Højere dagpenge 
i starten til 
kernetropperne 
 

Hvis fokus på 
indkomstsikring: 
Arbejdsmarkeds-
ydelse eller 
lempeligere 
beskæftigelseskrav 
 



Resume. Dansk Økonomi, efterår 2014 

 16 

 



 17 

KAPITEL I   

KONJUNKTURVURDERING OG 
AKTUEL ØKONOMISK POLITIK 

I.1 Indledning 

Dansk og europæisk økonomi har stået stille de seneste fire 
år, jf. figur I.1. Udviklingen i begyndelsen af 2014 har været 
svagere end ventet i Dansk Økonomi, forår 2014, og vækst-
skønnene for såvel Danmark som euroområdet er ned-
justeret. I Danmark ventes BNP kun at stige svagt med ca. 
½ pct. i år, hvilket er knap 1 pct.point lavere end skønnet i 
foråret. Nedjusteringen skyldes dels en fortsat svag efter-
spørgselsudvikling, dels et negativt bidrag fra energi- og 
tjenestehandel. I euroområdet dæmpes vækstudsigterne bl.a. 
som følge af usikkerhed omkring situationen i Ukraine, og 
der ventes kun svag vækst på godt ¾ pct. i 2014. 
 
 

Figur I.1 BNP 

Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2014. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og EcoWin. 
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Kapitlet er færdigredigeret den 22. september 2014. 
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Den underliggende aktivitet i dansk økonomi er dog bedre, 
end BNP-udviklingen umiddelbart giver indtryk af. Produk-
tionen i de private byerhverv, der står for langt størstedelen 
af den private beskæftigelse, er således steget jævnt siden 
2010, jf. figur I.2, og samlet ventes omtrent samme frem-
gang i de private byerhverv som vurderet i foråret. En væ-
sentlig del af forklaringen på den forskelligartede udvikling 
i 2014 er, at nordsøproduktionen er faldet betydeligt i star-
ten af året, hvilket trækker væksten i BNP ned.  
 
 

Figur I.2 BVT og beskæftigelse i private byerhverv 

Anm.: Den lodrette streg markerer overgang til prognosen. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
 
 
Opsvinget har endnu ikke indfundet sig i euroområdet, og 
væksten i første halvår af 2014 var lavere end ventet i for-
året. Flere af GIIPS-landene1 bidrager nu positivt til væk-
sten, men der er sket en opbremsning i store økonomier som 
Tyskland og Frankrig. Det skyldes formentlig delvist usik-
kerhed om, hvordan konflikten i Ukraine ville udvikle sig 
henover sommeren. 
 

 
1) Betegnelse for Grækenland, Italien, Irland, Portugal og Spanien. 
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Fremadrettet vurderes der at være potentiale for fremgang i 
euroområdet. Rentespændene på GIIPS-landenes statsobli-
gationer overfor tilsvarende tyske statsobligationer er faldet 
til moderate niveauer, og tilliden blandt husholdninger og 
virksomheder i euroområdet er steget til et relativt højt ni-
veau over de seneste to år. Denne genetablering af tilliden 
er en forudsætning for et opsving i euroområdet. Samtidig 
er situationen bedret betydeligt i GIIPS-landene, og ECB’s 
meget lempelige pengepolitik understøtter den private efter-
spørgsel. Det er i konjunkturvurderingen lagt til grund, at 
krisen i Ukraine ikke eskalerer, men ikke desto mindre kan 
væksten først forventes at komme i gang i euroområdet mod 
slutningen af 2014. I USA aftog væksten lidt i styrke i første 
halvår, men vækstbilledet synes robust, og den genopret-
ning af økonomien, som har stået på siden 2009, ventes at 
fortsætte.  
 
Den private indenlandske efterspørgsel i Danmark har i en 
årrække ligget underdrejet. De senere års forbrugs- og inve-
steringstilbageholdenhed har ført til et betydeligt opsparet 
potentiale hos virksomheder og forbrugere, som forventes 
materialiseret i takt med, at usikkerheden om den inter-
nationale situation aftager. På det seneste kan der spores 
begyndende fremgang i det private forbrug, ligesom er-
hvervsinvesteringerne stiger svagt. Herudover har produkti-
onsfremgangen i de private byerhverv medvirket til at øge 
den private beskæftigelse. Samtidig er renterne historisk 
lave, boligpriserne stiger, og forbrugertilliden er høj. En 
stærkere indenlandsk efterspørgsel forventes på den bag-
grund at bidrage til tiltagende vækst i produktionen de 
kommende år. I 2015 og 2016 ventes kun afdæmpet vækst i 
nordsø- og offentlig produktion, hvilket medvirker til, at 
væksten i de private byerhverv skønnes at blive højere end 
BNP-væksten, jf. tabel I.1.  
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Tabel I.1 Hovedtal i prognosen 

2013 2014 2015 2016 2020a)

BNP i aftagerlande (realvækst i pct.) 1,1 1,8 2,3 2,9 2,7

BNP (realvækst i pct.) 0,4 0,5 1,5 2,6 2,8

BVT i priv. byerhverv (realvækst i pct.) 1,8 1,4 2,1 3,5 3,6

Output gap (pct. af strukturelt BNP) -4,1 -4,5 -4,2 -3,0 0,0

Beskæftigelsesgap (1.000 pers.) -96 -87 -82 -68 0

Inflation (pct.) 1,0 0,7 1,3 1,7 2,0

Timeløn (pct.) 1,7 1,5 1,9 2,7 2,9

Offentlig saldo (pct. af BNP) -0,9 -1,7 -3,6 -2,7 0,3
 

a) “2020-søjlen” viser den gennemsnitlige vækst fra 2016 til 2020 for de fleste rækker, dog
vises niveauet i 2020 for output gap og beskæftigelsesgap samt for offentlig saldo. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, EcoWin og egne beregninger. 
 
 
Som resultat af de seneste års svage udvikling i efterspørg-
sel og produktion vurderes der at være en betydelig mængde 
ledige ressourcer i dansk økonomi. Produktionen skønnes at 
være ca. 4½ pct. lavere end det strukturelle niveau og be-
skæftigelsen ca. 85.000 personer lavere. Prognosen inde-
bærer, at output gap er omtrent uændret over perioden 2013-
15, hvorefter det forudsættes indsnævret frem mod 2020. 
 
I takt med den ventede efterspørgselsfremgang forventes 
beskæftigelsen at stige mod det strukturelle niveau. Derud-
over ventes den strukturelle beskæftigelse at stige ca. 
100.000 personer frem mod 2020, primært som følge af 
tilbagetrækningsreformens afkortning af efterlønsperioden 
og stigende pensionsaldre. Den samlede beskæftigelse 
skønnes derfor at stige med op mod 185.000 personer de 
kommende år, jf. figur I.3. Beskæftigelsesfremgangen er 
markant, og den del, der er drevet af den ventede konjunk-
turnormalisering, kommer primært i form af, at en stor del 
af de personer, der aktuelt står udenfor arbejdsstyrken, for-
ventes at komme i beskæftigelse.  
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Figur I.3 Beskæftigelse 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Der er udsigt til et stort underskud på den offentlige saldo 
på godt 3½ pct. af BNP i 2015 som følge af den fortsat sva-
ge konjunktursituation. I 2013-14 påvirkes saldoen af en 
omlægning af kapitalpensioner, der skønnes at bidrage med 
et provenu på godt 1½ pct. af BNP i begge år. Korrigeret for 
dette ekstraordinære bidrag ville underskuddet på den of-
fentlige saldo være tæt på 3 pct. i hele perioden 2009-16. 
Frem mod 2020 ventes en betydelig forbedring af de offent-
lige finanser at føre til et overskud på godt ¼ pct. af BNP i 
2020. Det forventede overskud er betinget af den forudsatte 
konjunkturnormalisering samt en skønnet underliggende 
forbedring af de offentlige finanser, jf. figur I.4.  
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Figur I.4 Offentlig saldo 

Anm.: Den brune kurve viser den offentlige saldo korrigeret for om-
lægningen af kapitalpensioner. Den strukturelle udvikling på de
offentlige finanser (vist med stiplet blå kurve i figuren) er be-
regnet ved at fastlægge et strukturelt niveau for hver post på
den offentlige saldo. Beregningsmetoden er nærmere beskrevet
i Dansk Økonomi, efterår 2012 og et tilhørende baggrundsnotat. 
Denne beregningsmetode afviger fra Finansministeriets metode
til beregning af strukturel saldo, som er den relevante opgørelse
i forhold til budgetloven. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
I kapitlet beskrives først i afsnit I.2 den forventede udvik-
ling i dansk økonomi frem mod 2020, og i afsnit I.3 ses 
nærmere på omfanget af ledige ressourcer på arbejdsmarke-
det. Derefter følger i afsnit I.4 en gennemgang af den for-
ventede udvikling på de finansielle markeder, og bl.a. dis-
kuteres øget rentefølsomhed hos boligejerne som følge af 
nye låneformer. Den internationale konjunktursituation 
behandles i afsnit I.5. Afsnit I.6 gennemgår udviklingen i de 
offentlige finanser og indeholder en vurdering af det nye 
udgiftsloft for 2018, og afsnit I.7 diskuterer forskellige 
aspekter ved budgetloven. Kapitlet afsluttes med en diskus-
sion af aktuel økonomisk politik i afsnit I.8.  
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I.2 Dansk økonomi 

Dansk økonomi har de seneste år udviklet sig svagt, og 
stilstanden i BNP er fortsat ind i 2014. Udviklingen i årets 
første kvartaler har været svagere end tidligere vurderet, og 
BNP ventes kun at stige med ca. ½ pct. i 2014. Dette er 
knap 1 pct.point lavere end vurderet i Dansk Økonomi, for-
år 2014. Nedjusteringen skyldes dels en svag udvikling i 
den private indenlandske efterspørgsel og industrieksporten 
og dels et negativt bidrag fra energi- og tjenestehandel. 
 
Udviklingen i den private indenlandske efterspørgsel har 
været svagere end ventet i foråret, og samtidig er konjunk-
turudsigterne i vores aftagerlande betydeligt forværrede, jf. 
afsnit I.5. Udviklingen i første halvår tyder dog på, at den 
svagere efterspørgsel modgås af en tilsvarende svagere ud-
vikling i industriimporten. Det tyder dermed på, at danske 
virksomheder har været i stand til at vinde markedsandele. 
Dette billede bekræftes af, at bruttoværditilvæksten i de 
private byerhverv er steget knap 1½ pct. i første halvår 2014 
i forhold til første halvår 2013. Dette er i tråd med forårets 
prognose for BVT i de private byerhverv, og udviklingen 
forventes at fortsætte, så væksten bliver ca. 1½ pct. i 2014.  
 
Udover en svag udvikling i industrieksport og privat inden-
landsk efterspørgsel bidrager energi- og tjenestehandel til, at 
BNP-væksten er nedjusteret i forhold til vurderingen i for-
året. På baggrund af Energistyrelsens seneste prognose ven-
tes nordsøproduktionen at stige svagt i resten af året, men et 
markant produktionsfald i første halvår indebærer, at pro-
duktionen samlet ventes at falde betydeligt i 2014. Den 
mindre nordsøproduktion medvirker til et fald i energi-
eksporten, og udviklingen i energihandlen bidrager dermed 
til nedjusteringen af BNP i 2014. Samtidig viser de fore-
løbige opgørelser fra Danmarks Statistik en markant stig-
ning i tjenesteimporten i første halvår, som ikke modgås af 
en tilsvarende stigning i tjenesteeksporten. Tjenestehandlen 
skønnes dermed at bidrage betydeligt negativt til BNP-
væksten i 2014.  
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Nedjusteringen af BNP i 2014 indebærer, at opsvinget ud-
skydes ca. et år i forhold til vurderingen i foråret. Den fort-
satte stilstand i 2014 betyder, at den faktiske produktion 
aktuelt vurderes at ligge ca. 4½ pct. under det skønnede 
strukturelle niveau. Prognosen indebærer, at output gap 
ventes omtrent uændret fra 2013 til 2015, hvorefter det luk-
kes frem mod 2020. Beskæftigelsen vurderes aktuelt at lig-
ge betydeligt under det strukturelle niveau, og den gradvise 
efterspørgselsfremgang ventes at give udslag i stigende 
beskæftigelse de kommende år, jf. figur I.5. Samlet skønnes 
beskæftigelsen at stige ca. 70.000 personer fra 2013 til 
2015, heraf knap 60.000 personer i den private sektor. 
 
 

Figur I.5 Output gap 

Anm.: Output gap angiver faktisk BNP i forhold til strukturelt BNP.
Produktivitetsgap er vist for de private byerhverv, mens output
gap og beskæftigelsesgap er for hele økonomien. Beskæftigel-
sesgap er timebeskæftigelsen. Produktivitetsgap og beskæfti-
gelsesgap summerer omtrent til output gap.  

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Prognosens hovedtal fremgår af tabel I.2, og de centrale 
forudsætninger fremgår af boks I.1. Danmarks Statistik har i 
september 2014 offentliggjort et hovedrevideret national-
regnskab, jf. boks I.2. Dette er ikke indarbejdet i prognosen. 
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Boks I.1 Centrale forudsætninger 

Nærværende prognose bygger på en række forudsætninger om udviklingen i ud-
landet, på de finansielle markeder samt i de offentlige finanser. De vigtigste for-
udsætninger præsenteres i denne boks. For uddybninger henvises til Dokumenta-
tionsnotat, Dansk Økonomi efterår 2014, der findes på De Økonomiske Råds 
hjemmeside.  

 

Udland og finansielle forhold 

Der forudsættes fremgang på de danske eksportmarkeder på ca. 1¾ pct. i 2014, 
godt 2¼ pct. i 2015 og ca. 2¾ pct. om året i 2016-20. Væksten i euroområdet ven-
tes at blive godt ¾ pct., ca. 1¼ pct. og knap 2½ pct. i 2014-16, mens fremgangen i 
USA skønnes at blive kraftigere med vækstrater på ca. 2¼ i 2014, ca. 3¼ pct. i 
2015 og ca. 3½ i 2016. Herudover forudsættes, at pengepolitikken i euroområdet 
forbliver lempelig i 2014-15. De første renteforhøjelser ventes i 2016, men også i 
2016 ventes pengepolitikken at være meget lempelig. I USA ventes normaliserin-
gen af de pengepolitiske renter at begynde i 2015. Den danske statsobligations-
rente ventes at stige svagt fra det nuværende niveau i andet halvår og nå et års-
gennemsnit på knap 1½ pct. i 2014 stigende til ca. 1¾ pct. i 2015 og godt 2¼ pct. 
i 2016. Den 30-årige realkreditrente skønnes at nå et årsgennemsnit på 3¼ pct. i 
år, ca. 3½ pct. i 2015 og ca. 4¼ pct. i 2016. Valutakurser antages konstante fra 
niveauet i august, mens olieprisen ventes at nå et årsniveau på ca. 109 dollar pr. 
tønde i 2014. I de følgende år ventes olieprisen at stige moderat mod et niveau på 
ca. 135 dollar pr. tønde i 2020. 

 

Finanspolitiske forudsætninger 

Prognosen lægger den planlagte finanspolitik til grund. I forhold til Dansk øko-
nomi, forår 2014 drejer det sig bl.a. om Vækstpakke 2014 og finanslovforslaget 
for 2015. Det offentlige forbrug forudsættes at følge den realvækst, der er lagt op 
til i Økonomisk Redegørelse, august 2014 for de loftsdækkede år 2014-18, hvor-
efter det følger det beregnede demografiske træk. De offentlige investeringer for-
udsættes at følge realvæksten i Økonomisk Redegørelse, august 2014 i perioden 
2014-20. Finanspolitikken ventes at yde et positivt vækstbidrag på ca. ¼ pct. i år, 
hvilket hovedsageligt skyldes en høj realvækst i det offentlige forbrug. I det næste 
par år ventes finanspolitikken strammet som følge af, at vækstraten i det offent-
lige forbrug såvel som i investeringerne forudsættes at blive lavere. I 2015 ventes 
finanseffekten således at yde et negativt vækstbidrag på ca. ¼ pct. 
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Tabel I.2 Hovedtal i konjunkturvurderingen 

2013 2014 2015 2016 2020a)

Privat forbrug 906 0,1 1,1 1,9 2,8 3,3

Offentligt forbrug 524 0,7 1,3 0,8 0,6 0,9

Offentlige investeringer 43 -0,7 1,8 -4,6 -5,5 2,1

Boliginvesteringer 74 -5,0 4,4 5,3 5,1 3,3

Erhvervsinvesteringer 204 2,8 2,8 5,6 9,5 8,0

   heraf private byerhverv 143 9,3 8,2 7,0 10,3 8,8

Lagerinvesteringer 1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,0

Indenlandsk efterspørgsel i alt 1.752 0,6 1,8 2,2 2,9 3,2

Eksport i alt 1.019 1,0 1,8 2,8 4,2 4,8

Vareeksport 617 1,5 -0,2 2,2 3,9 4,8

heraf industrivarer 548 2,0 2,6 3,4 4,6 5,1

Tjenesteeksport 402 0,1 4,9 3,7 4,5 4,7

Efterspørgsel i alt 2.770 0,7 1,8 2,4 3,4 3,8

Import i alt 914 1,4 4,4 4,3 4,9 5,6

Vareimport 583 3,4 1,7 5,4 7,3 6,8

heraf industrivarer 476 1,4 3,4 6,3 8,9 7,5

Tjenesteimport 331 -2,1 9,1 2,2 0,6 3,3

Bruttonationalprodukt 1.857 0,4 0,5 1,5 2,6 2,8

BVT i private byerhverv 994 1,8 1,4 2,1 3,5 3,6

Forbrugerpriser 1,0 0,7 1,3 1,7 2,0

Timelønsomkostninger 1,7 1,5 1,9 2,7 2,9

Kontantpris på enfamiliehuse 2,7 3,1 3,4 1,8 2,2

2013

Mia. kr. ---------  Realvækst, pct.  ---------

---------------- Pct.----------------
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Tabel I.2 Hovedtal i konjunkturvurderingen, fortsat 

2013 2014 2015 2016 2020a)

BNP i aftagerlande 1,1 1,8 2,3 2,9 2,7

Udlandets timelønomkostninger 2,1 2,4 2,5 2,4 2,5

Timeproduktivitet i private byerhverv 3,1 0,3 1,2 1,6 1,6

Real disponibel indkomst 1,3 3,6 0,2 1,5 1,6

10-årig obligationsrente 1,7 1,5 1,7 2,4 4,8

Strukturel arbejdsstyrke 15 9 11 14 17

Arbejdsstyrke 1 15 18 24 32

Privat beskæftigelse 7 20 11 26 31

Offentlig beskæftigelse -5 4 7 2 4

Nettoledighed 118 108 108 105 91

Bruttoledighed 153 138 135 132 118

Output gap -4,1 -4,5 -4,2 -3,0 0,0

Timebeskæftigelsesgap -4,7 -4,2 -3,7 -3,0 0,0

Betalingsbalance 7,3 5,8 4,5 3,6 0,1

Offentlig saldo -0,9 -1,7 -3,6 -2,7 0,3

ØMU-gæld 44,5 45,7 48,2 49,0 42,0

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

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

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

------  Ændring i 1.000 pers. -------

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

 
 

a) 2020-søjlen angiver den gennemsnitlige årlige vækst fra 2016-20 til og med rækken “Offent-
lig beskæftigelse”. Resten af 2020-søjlen samt “10-årig obligationsrente” er de respektive 
værdier i 2020. 

Anm.: Realvækst i “Lagerinvesteringer” angiver vækstbidraget til BNP. Output gap og beskæftigel-
sesgap angiver procentvise afvigelser i forhold til de strukturelle niveauer. Udviklingen i for-
brugerpriserne er udtrykt ved deflatoren for det private forbrug. Det er antaget, at ændringen i 
den offentlige gæld i fremskrivningsperioden er lig den offentlige saldo.  

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, DA’s lønstatistik, OECD, EcoWin og egne bereg-
ninger. 
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Boks I.2 Hovedrevision af nationalregnskab 2014 

Danmarks Statistik offentliggjorde i september en hovedrevision af nationalregn-
skabet for årene 1966-2013. Revisionen omfatter en implementering af EU’s reg-
ningslinjer (ESA2010) samt en data- og metoderevision. Hovedtrækkene i revisi-
onen er: 

 Udgifter til forskning og udvikling (F&U) behandles fremover som investe-
ringer fremfor som forbrug i produktionen. Dette vil generelt bevirke en op-
justering af BNP-niveauet 

 Ændret afgrænsning af offentlig sektor, ændret beregning af realvæksten i 
det offentlige forbrug og ændret beregning af bidrag til tjenestemandspensi-
oner, jf. beskrivelse i afsnit I.6. Dette bidrager generelt til en nedjustering af 
BNP-niveauet de seneste år 

 Ny opgørelse af boligbenyttelse, der bygger på data fra boligstøtteregisteret. 
Dette bevirker generelt en nedjustering af BNP-niveauet 

 Ændringer i opgørelsen af aktivitetsniveauerne i landbruget samt i bygge- og 
anlægsbranchen, hvilket generelt bidrager til en opjustering af BNP-niveauet 

 Arbejdstidsregnskabet baseret på eIndkomst er nu fuldt ud indarbejdet i nati-
onalregnskabet. Dette ændrer beskæftigelsen opgjort i såvel personer som 
timer 

 

BNP-niveauet i årets priser er generelt opjusteret, i de seneste år er der tale om 2-
3 pct., jf. figur A. Realvæksten i BNP er i store træk uændret – dog er væksten for 
2012-13 nedjusteret med 1 pct.point for de to år tilsammen, jf. figur B.a  

Figur A Nominelt BNP-niveau  Figur B Real BNP-vækst 

 

 
Anm.: Venstre figur viser BNP efter revisionen i forhold til BNP før revisionen. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank. 

a) Hovedrevisionen af det kvartalsvise nationalregnskab, herunder tal for 1. og 2. kvartal 2014, 
bliver først offentliggjort efter denne rapports deadline. 
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Privat indenlandsk efterspørgsel 
 
Den private indenlandske efterspørgsel har de seneste år 
ligget underdrejet. Det skal hovedsageligt ses i lyset af stil-
stand i det private forbrug, men en svag udvikling i private 
bygnings- og boliginvesteringer har ligeledes holdt den 
private efterspørgsel nede. I første halvår af 2014 har det 
private forbrug ekskl. biler imidlertid vist begyndende 
fremgang, ligesom de private investeringer er steget svagt. 
Begyndende fremgang på arbejds- og boligmarkedet kom-
bineret med lave renter, høj forbrugertillid og et stort opspa-
ret potentiale hos især virksomhederne ventes at bidrage til 
fortsat svag fremgang i resten af 2014, således at den priva-
te indenlandske efterspørgsel samlet ventes at stige ca. 2 
pct. i 2014. Frem mod 2020 forventes gradvist mere mar-
kant fremgang, jf. figur I.6. 
 
 

Figur I.6 Privat indenlandsk efterspørgsel  

Anm.: Figuren viser vækstbidrag til den private indenlandske efter-
spørgsel fra underkomponenter. Den lodrette streg markerer
overgang til prognose. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Det private forbrug har været mere eller mindre uændret de 
seneste år som følge af en svag udvikling i forbruget af 
såvel varer som tjenester. Forbruget af biler er derimod 
steget markant siden 2009 og har dermed trukket det private 
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forbrug op. I første halvår af 2014 synes udviklingen at 
være vendt: Bilkøbet er faldet kraftigt siden årsskiftet, mens 
det private forbrug ekskl. biler steg i 2. kvartal efter godt tre 
års stilstand.  
 
Forbrugsindikatorerne har det seneste år indikeret fremgang 
i det private forbrug. Den reale dankortomsætning er steget 
gennem 2013 og 2014, og den mængdemæssige detail-
omsætning er steget svagt siden midten af 2013 efter at have 
udvist faldende tendens siden 2009. Forbrugertilliden er i 
samme periode steget markant og er næsten på niveau med 
2006, hvor økonomien var præget af fremgang og optimis-
me. Normalt er der tæt sammenhæng mellem niveauet for 
forbrugertilliden og væksten i det private forbrug, jf. figur 
I.7. Optimismen blandt forbrugerne ventes derfor at sikre, at 
den begyndende fremgang i forbruget ekskl. biler fortsætter 
i resten af 2014. Samtidig bidrager forventet beskæftigelses- 
og indkomstfremgang samt fortsat fremgang på bolig-
markedet til at løfte det samlede private forbrug godt 1 pct. i 
år og knap 2 pct. i 2015. 
 
 

Figur I.7 Privat forbrug og forbrugertillid 

Anm.: Det private forbrug ekskl. biler er i 4. kvartal 2013 korrigeret
for effekten af to efterårsstorme.  

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
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Forbrugets andel af den langsigtede disponible indkomst 
ligger aktuelt på et lavt niveau. Det afspejler, at forbrugerne 
de seneste år har været mere tilbageholdende i deres for-
brugsdispositioner, end den underliggende indkomstudvik-
ling umiddelbart tilsiger. De seneste års økonomiske usik-
kerhed er formentlig stærkt medvirkede hertil, ligesom kraf-
tige boligprisfald har tvunget nogle husholdninger til at 
konsolidere sig. I takt med at boligpriserne forventes at stige 
vil behovet for konsolidering mindskes, ligesom øget tillid 
til situationen på bolig- og arbejdsmarkedet samt en længere 
periode med ro på de finansielle markeder kan medvirke til, 
at forbrugere uden konsolideringsbehov de kommende år vil 
hæve forbruget relativt til indkomsten. Frem mod 2020 
ventes forbrugskvoten på den baggrund gradvist normalise-
ret, jf. figur I.8.  
 
 

Figur I.8 Forbrugskvote 

Anm.: Forbrugskvoten er defineret som det private forbrug i løbende
priser relativt til SMEC’s langsigtede disponible indkomst. 
Trenden er estimeret over perioden 1990-2011. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Forbrugerpriserne har i årets første otte måneder udvist 
afdæmpede stigningstakter i lighed med udviklingen i euro-
området. Prisfald på fødevarer og transport samt afdæmpet 
stigning i husleje bidrager til at dæmpe inflationen. Der 
forventes fortsat lav inflation i 2014 på ca. ¾ pct. for året 
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som helhed, stigende til godt. 1¼ pct. i 2015 og ca. 1¾ pct. 
2016. De afdæmpede prisstigningstakter sikrer realløns-
fremgang i 2014-16, hvilket bidrager til den forventede 
forbrugsfremgang i samme periode. Noget af inflations-
stigningen fra 2014 til 2015 skyldes, at en del af finansie-
ringen af skattereformen fra 2012 sker via afgiftsforhøjelser 
i 2015.  
 
Boligmarkedet ser ud til at være kommet i gang igen ovenpå 
de store prisfald i 2008-09 og tilbageslaget i 2011. De no-
minelle huspriser var i juni godt 1½ pct. højere end på 
samme tidspunkt sidste år, og lejlighedspriserne var næsten 
11 pct. højere. Samtidig er antallet af tvangsauktioner fal-
det, og især lejlighederne sælges hurtigere end tidligere, idet 
liggetiderne er faldet. Det er dog hovedsageligt i Hoved-
stadsregionen, boligmarkedet ser ud til at være i fremgang, 
mens huspriserne fortsat ligger omtrent fladt i de øvrige fire 
regioner, jf. figur I.9.  
 
 
 

Figur I.9 Regionale boligpriser 

Enfamiliehuse  Ejerlejligheder 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
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Fremgangen på boligmarkedet understøttes af de historisk 
lave renter. De førstkommende år ventes renterne at stige 
svagt fra det nuværende lave niveau, jf. afsnit I.4, men de 
lave renter ventes fortsat at holde hånden under bolig-
markedet og bidrage til stigende reale boligpriser de først-
kommende år. Den forventede konjunkturnormalisering 
med indkomstfremgang til følge vil øge boligefterspørgslen 
og lægge et opadgående pres på boligpriserne. I modsat 
retning trækker, at boligudbuddet ventes øget, efterhånden 
som de reale priser stiger. Herudover ventes renteniveauet 
gradvist normaliseret frem mod 2020, hvilket bidrager til 
reale prisfald mod slutningen af prognoseperioden. Samlet 
ventes en stigning i de nominelle priser på enfamiliehuse på 
ca. 3 pct. i 2014, knap 3½ pct. i 2015 og knap 2 pct. i 2016. 
Afdæmpet inflation de kommende år betyder, at de reale 
boligpriser ventes at stige, jf. figur I.10.  
 
 

Figur I.10 Real huspris  

Anm.: Den reale huspris er defineret som kontantprisen på enfamilie-
huse deflateret med deflatoren for det private forbrug. Den 
langsigtede trend er estimeret over perioden 1955-2005. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Bedringen af situationen på boligmarkedet og udsigt til 
yderligere prisstigninger de kommende år øger troen på, at 
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fremgang siden slutningen af 2013. I takt med forventede 
boligprisstigninger og indkomstfremgang ventes boliginve-
steringerne at stige frem mod 2020, jf. figur I.11. Samlet 
ventes boliginvesteringerne at stige knap 4½ pct. i 2014, ca. 
5¼ pct. i 2015 og godt 5 pct. i 2016. 
 
 

Figur I.11 Investeringskvoter 

Anm.: Boliginvesteringskvoten måler boliginvesteringerne som andel
af realt BNP. Erhvervsinvesteringskvoten måler private 
maskin- og bygningsinvesteringer i pct. af realt BVT i den pri-
vate sektor. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
De private erhvervsinvesteringer steg svagt igennem 2013 
og første halvdel af 2014. Investeringsvinduets ophør med 
udgangen af 2013 vil lægge en dæmper på investeringerne i 
2014 i det omfang, virksomhederne har fremrykket investe-
ringer til 2012 og 2013 som følge af ordningen. Omfanget 
af fremrykkede investeringer kan dog ikke opgøres. Indu-
striens forventninger faldt markant i 2. kvartal 2014, hvilket 
formentlig delvist afspejler usikkerhed omkring situationen 
i Ukraine. Under forudsætning af at krisen ikke eskalerer, 
ventes den markante forværring af forventningerne ikke at 
give udslag i en tilsvarende kraftig reaktion i virksomheder-
nes investeringer. Forventningerne i byggeriet og service-
sektoren viser omvendt tegn på bedring, men fra et lavt 
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niveau. Samlet set ventes på den baggrund en fremgang i 
erhvervsinvesteringerne i 2014 på knap 3 pct.  
 
Over tid vokser kapitalapparatet kraftigere end beskæftigel-
sen. Dette kan tilskrives teknologiske fremskridt, der får 
prisen på brugen af kapital til at falde relativt til reallønnen, 
hvorfor virksomhederne intensiverer brugen af kapital rela-
tivt til arbejdskraft. Forholdet mellem kapital og beskæfti-
gelse (K/L-forholdet) er aktuelt tæt på det skønnede trend-
mæssige niveau, jf. figur I.12. Den svage investerings-
udvikling skal dermed ses i sammenhæng med det lave 
beskæftigelsesniveau, og ikke nødvendigvis som udtryk for 
et unormalt lavt investeringsniveau.  
 
 

Figur I.12 K/L-forhold i private byerhverv 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
De kommende år skønnes den strukturelle beskæftigelse at 
stige markant, hvorfor virksomhederne ventes gradvist at 
øge deres investeringsomfang for at opretholde forholdet 
mellem deres kapitalapparat og beskæftigelse. Den forven-
tede investeringsfremgang muliggøres af, at der vurderes at 
være et væsentligt opsparet potentiale i virksomhederne 
som følge af de seneste års investeringstilbageholdenhed, 
der har sat sig i en stor, positiv nettofordringserhvervelse.  
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Konkurrenceevne og udenrigshandel 
 
Konkurrenceevnen opgøres traditionelt på baggrund af de 
relative enhedslønomkostninger, der måler omkostningerne 
pr. produceret enhed i Danmark relativt til et aggregat af 
vores største konkurrentlande. Målt på denne måde blev den 
danske lønkonkurrenceevne svækket betydeligt i perioden 
2000-09, mens der siden er sket en vis genopretning. Den 
traditionelle opgørelse foretages i faste priser og tager ikke 
højde for, at en stigning i prisen på de producerede varer alt 
andet lige tillader højere lønomkostninger for en given pro-
duktivitet. Tages der højde for dette, er de danske enheds-
lønomkostninger steget i omtrent samme grad som de uden-
landske over perioden 1995-2013, jf. figur I.13. 
 
 

Figur I.13 Relative enhedslønomkostninger 

Anm.: Enhedslønomkostningerne angiver de gennemsnitlige lønom-
kostninger pr. produceret enhed, hvor det anvendte produktivi-
tetsmål er mandeproduktivitet for hele økonomien. Der anven-
des BNP i faste priser hhv. BNP i løbende priser i produktivi-
tetsberegningen. Lønomkostningerne er timelønningerne i indu-
strien, omregnet til danske kroner. Udlandet inkluderer ti kon-
kurrentlande, der sammenvejes med Nationalbankens dobbelt-
vejede kronekursvægte. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Bureau of Labor Stati-
stics, OECD, Economic Outlook 94 og egne beregninger.  
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I de kommende år ventes den danske lønkonkurrenceevne, 
opgjort på traditionel vis, svækket. I 2014 bidrager en  
appreciering af den effektive kronekurs samt en svag dansk 
produktivitetsudvikling til en stigning i de relative enheds-
lønomkostninger, mens mere afdæmpede lønstigninger i 
Danmark end i udlandet modsat ventes at medvirke til at 
forbedre lønkonkurrenceevnen. Frem mod 2020 er der for-
udsat en fortsættelse af den historiske tendens til relativt lav 
produktivitetsvækst i Danmark, ligesom de danske lønstig-
ninger på sigt ventes at overstige de udenlandske. Samtidig 
forudsættes dog, at den historiske tendens til bytteforholds-
gevinster i industrien fortsættes, hvorfor svækkelsen af en-
hedslønomkostningerne opgjort på baggrund af nominelt 
BNP pr. beskæftiget ikke vil svækkes i samme grad.  
 
Aktiviteten i vores vigtigste aftagerlande er aftaget i første 
halvår af 2014, hvilket medvirker til at dæmpe fremgangen i 
industrieksporten. Kombineret med faldende energieksport, 
har dette betydet, at vareeksporten faldt i første halvår. Ud-
sigt til fortsat afdæmpet vækst på eksportmarkederne i re-
sten af 2014 giver forventning om kun behersket vækst i 
industrieksporten. Samlet set ventes vareeksporten at falde 
svagt med ca. ¼ pct. i 2014. De kommende år ventes en 
bedre udvikling i udlandet igen at give anledning til stigning 
i vareeksporten, som vurderes at stige ca. 2¼ pct. i 2015 og 
omtrent 4 pct. i 2016.  
 
Fragtraterne steg i løbet af 2013, men er i første del af 2014 
faldet betydeligt tilbage, hvilket har medført et markant fald 
i priserne på tjenestehandlen. Ifølge Danmarks Statistiks 
foreløbige opgørelser har der været en betydelig mængde-
mæssig stigning i tjenesteeksporten i første halvår af 2014, 
som modgår den svage udvikling i vareeksporten. Den sam-
lede eksport lå således knap 2 pct. højere i 2. kvartal 2014 
end på samme tidspunkt sidste år. Som følge af den markan-
te udvikling i første halvår ventes tjenesteeksporten samlet 
at stige knap 5 pct. i 2014. Kombineret med en svag udvik-
ling i vareeksporten giver dette sig udslag i, at den samlede 
eksport ventes at stige godt 1¾ pct. i 2014.  
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De foreløbige opgørelser viser, at tjenesteimporten er steget 
markant mere end tjenesteeksporten i første halvår, og der 
ventes således et negativt vækstbidrag fra nettotjeneste-
eksporten på godt ½ pct. i år. I fremskrivningen forudsættes 
en gradvis tilbagevenden til, at tjenesteeksport og -import 
stiger i samme takt, og i 2015-20 indebærer denne normali-
sering et positivt vækstbidrag fra tjenestehandlen.  
 
De kommende år ventes en betydelig fremgang i den inden-
landske efterspørgsel trukket af fremgang i især maskin-
investeringer og privat forbrug, som traditionelt er import-
tunge efterspørgselskomponenter. Det medvirker til at øge 
importen mere end eksporten og indebærer, at nettoekspor-
ten frem mod 2020 kan forventes at bidrage negativt til 
væksten. Det negative vækstbidrag skal ses i lyset af den 
dybe lavkonjunktur i Danmark sammenlignet med vores 
vigtigste samhandelspartnere, og i mindre grad at løn-
konkurrenceevnen forventes forværret de kommende år. I 
takt med at konjunktursituationen normaliseres både i ud-
landet og Danmark, reduceres det negative vækstbidrag fra 
nettoeksporten frem mod 2020. Den ventede importfrem-
gang de kommende år indebærer en fortsættelse af den hi-
storiske tendens til, at den andel af den samlede efterspørg-
sel, der tilfredsstilles ved import, øges over tid, jf. figur I.14. 
 
 

Figur I.14 Import som andel af samlet efterspørgsel 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster nåede i 
2013 et historisk højt niveau på 7,3 pct. af BNP, men er 
faldet siden årsskiftet. En del af det store overskud på beta-
lingsbalancen skal ses som et udtryk for, at den danske kon-
junktursituation i en årrække har været svagere end i vores 
vigtigste aftagerlande. Derudover har betydelige indtægter 
fra Nordsøen de seneste år bidraget til det høje overskud. 
De kommende år ventes konjunkturnormaliseringen at inde-
bære en stigende investeringskvote, hvilket vil indebære en 
reduktion af overskuddet på betalingsbalancen, jf. figur 
I.15. 
 
 

Figur I.15 Betalingsbalance 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Produktion og arbejdsmarked 
 
Den danske produktion, opgjort ved udviklingen i BNP, har 
ligget fladt de seneste knap fire år. Den svage udvikling er 
fortsat i første halvår af 2014, og der ventes kun svag vækst 
i BNP resten af året. Samlet skønnes BNP blot at vokse med 
½ pct. i 2014. Den overraskende svage udvikling i begyn-
delsen af året kombineret med forringede vækstudsigter i 
udlandet indebærer, at opsvinget udskydes omtrent et år i 
forhold til vurderingen i Dansk Økonomi, forår 2014. Den 
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produktion aktuelt vurderes at ligge ca. 4½ pct. under det 
skønnede strukturelle niveau.  
 
Den underliggende produktionsudvikling i dansk økonomi 
er dog noget bedre, end BNP-udviklingen umiddelbart giver 
indtryk af. Værditilvæksten i de private byerhverv, der står 
for langt størstedelen af den private beskæftigelse, er så-
ledes steget i årets første kvartaler og skønnes samlet at 
stige ca. 1½ pct. i 2014. Dette er omtrent på niveau med 
vurderingen fra foråret. En væsentlig del af forklaringen på 
den forskelligartede udvikling i BNP og BVT i de private 
byerhverv er, at nordsøproduktionen er faldet betydeligt i 
starten af året, hvilket trækker væksten i BNP ned. Tenden-
sen til faldende nordsøproduktion har stået på gennem en 
årrække og har bidraget til den svage udvikling i BNP de 
seneste år. Produktionen i de private byerhverv har omvendt 
udvist svag fremgang, og opgjort på denne måde er aktivite-
ten i dansk økonomi omtrent tilbage på niveauet fra 2007, 
jf. figur I.16.  
 
 

Figur I.16 BNP og BVT i private byerhverv 

Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2014. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
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Nordsøproduktionen forudsættes at stige svagt i resten af 
2014 og frem til 2016, hvorefter den forudsættes omtrent 
uændret frem mod 2020, jf. Energistyrelsens prognose fra 
juni 2014. Et markant fald i nordsøproduktionen i starten af 
året medvirker til, at BNP også i 2014 vil udvikle sig svage-
re end BVT i private byerhverv. Fra 2015 bidrager Nordsø-
en ikke længere negativt til væksten, og den positive udvik-
ling i de private byerhverv ventes derfor gradvist at slå ud i 
højere BNP. I 2015 ventes BNP-væksten at tiltage til ca. 1½ 
pct., mens der forventes en vækst på godt 2½ pct. i 2016. I 
årene 2017-20 forudsættes vækstrater på godt 2¾ pct. i gen-
nemsnit om året. Prognosen indebærer, at output gap ventes 
omtrent uændret fra 2013 til 2015, hvorefter det forudsættes 
gradvist indsnævret frem mod 2020.  
 
Produktionsfremgangen i de private byerhverv er medvir-
kende til, at den private beskæftigelse er steget gennem 
2013 og begyndelsen af 2014. Samlet set var den private 
beskæftigelse ifølge nationalregnskabet i andet kvartal 2014 
knap 25.000 personer højere end på samme tidspunkt sidste 
år. Fremgangen i den private beskæftigelse har været kraftig 
nok til at sikre fremgang i den samlede beskæftigelse på 
trods af, at den offentlige beskæftigelse er faldet gennem 
2013 og starten af 2014.  
 
Den private beskæftigelse er steget i omtrent samme takt 
som produktionen, og produktiviteten har derfor udviklet 
sig svagt det seneste år. Det kan afspejle, at virksomhederne 
har været optimistiske med hensyn til fremtiden, men er 
blevet ramt af svagere vækst end ventet på eksportmarke-
derne. Det vil i så fald betyde, at virksomhederne kan blive 
nødsaget til igen at afskedige medarbejdere senere på året. 
Beskæftigelsesindikatorerne er dog fortsat positive, og ek-
sempelvis er antallet af opslåede stillinger på såvel Jobnet 
som Jobindeks steget henover sommeren. Prognosen inde-
bærer, at den private beskæftigelse er omtrent uændret re-
sten af 2014 og stiger svagt igennem 2015, således at pro-
duktiviteten gradvist genoprettes. Den private beskæftigelse 
forventes på den baggrund at stige ca. 20.000 personer i 
2014 og godt 10.000 i 2015, jf. figur I.17. 
 
 

Forventet 
fremgang  
fra 2015 

Privat 
beskæftigelse 
i fremgang … 

… men svag 
udvikling i 
produktiviteten 



Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik. Dansk Økonomi, efterår 2014 
 

 42 

Figur I.17 Privat beskæftigelse 

Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2014.  
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
 
Frem mod 2020 er der udsigt til en markant beskæftigelses-
fremgang på omtrent 185.000 personer. Beskæftigelses-
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vurderes at komme fra faldende nettoledighed. Ud af en 
anslået arbejdsstyrkefremgang på ca. 170.000 personer kan 
ca. 95.000 tilskrives den underliggende strukturelle udvik-
ling som følge af demografi og effekten af vedtagne refor-
mer, herunder særligt tilbagetrækningsaftalen fra 2011. Den 
resterende del skyldes, at ca.75.000 personer anslås at være 
midlertidigt udenfor arbejdsstyrken som følge af den svage 
konjunktursituation og andre midlertidige forhold.  
 
Den ventede fremgang i arbejdsstyrken frem mod 2020 er 
markant og er i betydeligt omfang drevet af, at en stor del af 
de personer, der aktuelt vurderes at være udenfor arbejds-
styrken, indtræder på arbejdsmarkedet. I afsnit I.3 vurderes 
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den registrerede ledighed, og der skønnes i særdeleshed at 
være en væsentlig arbejdskraftreserve blandt studerende og 
ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Vurde-
ringen af den ledige kapacitet er dog forbundet med usik-
kerhed, og det historisk store antal personer, som aktuelt 
skønnes midlertidigt uden for arbejdsstyrken, kan indikere, 

201620142012201020082006200420022000

2100

2050

2000

1950

1900

1850

1.000 pers.

Markant 
beskæftigelses-
fremgang frem 
mod 2020 … 

… kan være 
overvurderet 



I.2 Dansk økonomi 

 43 

at stigningen i den strukturelle arbejdsstyrke, og dermed den 
ventede beskæftigelsesfremgang, frem mod 2020 vil vise 
sig at være overvurderet. 
 
Usikkerheden knyttet til vurderingen af de strukturelle ni-
veauer indebærer, at også det aktuelle beskæftigelsesgap 
kan vise sig at være overvurderet. Usikkerhed om størrelsen 
af dette ændrer dog ikke på, at der aktuelt vurderes at være 
en betydelig mængde ledige ressourcer. Det understøttes af, 
at der ikke vurderes at være tegn på pres på arbejdsmarke-
det, jf. afsnit I.3. 
 
Den betydelige mængde ledige ressourcer medvirker til at 
holde lønstigningerne i ro, og i industrien steg timelønnen 
ca. 1½ pct. (år/år) i årets første to kvartaler. Overenskomst-
aftalerne, der blev indgået i foråret 2014, lægger op til fort-
sat moderate lønstigninger på godt 1½ pct. i 2014, stigende 
til omkring 1¾ pct. i 2015 og 2016. Baseret på de foreløbige 
lønstigninger i år ventes lønnen at stige omtrent som det 
overenskomstmæssigt aftalte i 2014. Historisk set er der 
givet lidt højere lønstigninger end det overenskomstmæssigt 
aftalte og kombineret med en forventning om svag frem-
gang på arbejdsmarkedet de kommende år, ventes lønstig-
ningerne at blive ca. 2 pct. i 2015 og ca. 2¾ pct. i 2016. 
Samtidig er der udsigt til fortsat afdæmpet inflation, og de 
nominelle lønstigninger ventes dermed at give udslag i real-
lønsfremgang i 2014-16.  
 
Såvel brutto- som nettoledigheden faldt gennem 2013 og de 
første måneder af 2014, men har ligget omtrent fladt siden 
maj, jf. figur I.18. Ledighedsudviklingen præges de seneste 
år af en række reformer, der vanskeliggør vurderingen af 
den underliggende udvikling. Det er derfor ikke hele ledig-
hedsfaldet, der afspejler en forbedring af situationen på 
arbejdsmarkedet. En del af faldet vurderes i stedet at skyl-
des omfordelinger som følge af reformvirkninger. 
 
Dagpengereformen fra 2010 samt de aftalte midlertidige 
forlængelsesordninger knyttet til reformen betød, at en del 
personer mistede retten til dagpenge. Hovedparten af disse 
personer er overgået til de midlertidige forlængelsesordnin-
ger på kontanthjælpssats, hvorfor der hovedsageligt har 
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været tale om en omfordeling mellem dagpenge- og kon-
tanthjælpsledige. De midlertidige muligheder for forlængel-
ser udløber i 2016. Analyser i kapitel II peger på, at dag-
pengereformen på sigt vil indebære en reduktion af den 
strukturelle bruttoledighed og en udvidelse af den struktu-
relle ordinære beskæftigelse med i omegnen af 15.000 per-
soner. 
 
 

Figur I.18 Dekomponering af ledighed 

Anm.: Seneste observation er juli 2014. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
 
Kontanthjælpsreformen fra 2013 vurderes samlet at have 
bidraget til et fald i ledigheden, hovedsageligt som følge af 
en omklassificering af de unge ledige, men også som følge 
af øget tilskyndelse til at komme i beskæftigelse for de kon-
tanthjælpsledige, jf. nedenfor. Herudover vurderes det, at en 
del af det ledighedsfald, der er sket igennem 2013 og i star-
ten af 2014, er udtryk for en forbedret situation på arbejds-
markedet. Udsigt til kun svag produktionsfremgang i den 
resterende del af 2014 indebærer, at såvel netto- som brutto-
ledigheden ventes at være omtrent uændret i resten af 2014, 
således at nettoledigheden når et årsniveau på ca. 108.000 
personer i år, mens bruttoledigheden ventes at nå et niveau 
på knap 140.000 personer.  
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Nettoledigheden vurderes aktuelt at være tæt på det skønne-
de strukturelle niveau, og ledigheden ventes på den bag-
grund kun at falde svagt de kommende år trods udsigt til 
vækst over den strukturelle i 2015-16. I 2015 ventes netto-
ledigheden omtrent uændret i forhold til 2014, og i 2016 
ventes et årsniveau på ca. 105.000 personer.  
 
Kontanthjælpsreformen2 
 
Kontanthjælpsreformen fra 2013 trådte i kraft 1. januar 
2014. Reformen påvirker hovedsageligt unge kontant-
hjælpsmodtagere, som efter reformen vil modtage en lavere 
ydelse, jf. boks I.3. Udviklingen i starten af året indikerer, at 
reformen indebærer en omklassificering af de unge kontant-
hjælpsmodtagere, så færre nu vurderes at være til rådighed 
for arbejdsmarkedet. Denne omfordeling af de unge kon-
tanthjælpsmodtagere indebærer et markant fald i ledigheden 
blandt unge i starten af 2014, jf. figur I.19. Beregninger 
foretaget på registerdata tyder på, at antallet af bruttoledige 
kontanthjælpsmodtagere er faldet med i omegnen af 8.000 
personer som følge af sådanne omklassificeringer. 
 
 

Figur I.19 Aldersfordelt bruttoledighed 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 

 
2) Beregningerne er nærmere beskrevet i et dokumentationsnotat, 

der findes på De Økonomiske Råds hjemmeside. 
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Boks I.3 Kontanthjælpsreform 

Pr. 1. januar 2014 trådte en ny kontanthjælpsreform i kraft. Formålet med refor-
men er, at unge under 30 år i øget grad tilskyndes til at tage en uddannelse, og 
voksne over 30 år til at komme i arbejde. 

 

Med reformen modtager personer under 30 år uden en kompetencegivende ud-
dannelse uddannelseshjælp frem for kontanthjælp. Unge under 30 år med en 
kompetencegivende uddannelse vil fortsat modtage kontanthjælp. For modtagere 
af uddannelseshjælp skelnes der mellem: Åbenlyst uddannelsesparate, uddannel-
sesparate og aktivitetsparate. De åbenlyst uddannelsesparate vurderes i stand til at 
tage en uddannelse med det samme, og de skal stå til rådighed for arbejdsmarke-
det frem til uddannelsesstart, hvorved de medregnes i ledighedsstatistikken. Ud-
dannelsesparate vurderes i stand til at tage en uddannelse inden for et år, men ikke 
straks efter, de påbegynder uddannelseshjælp. De aktivitetsparate vurderes ikke at 
have de nødvendige forudsætninger til at kunne varetage et job eller gennemføre 
en uddannelse inden for et år. Uddannelses- og aktivitetsparate skal ikke stå til 
rådighed for arbejdsmarkedet og indgår dermed ikke i de officielle ledighedstal. 

 

Uddannelses- og kontanthjælpen for unge under 30 år er blevet reduceret. Uddan-
nelseshjælpen følger størrelsen på SU, mens kontanthjælpen er på niveau med 
ungesatsen, som er den ydelse, personer under 25 år modtager. Den reducerede 
ydelse for kontant- og uddannelseshjælp gælder for både hjemme- og udeboende 
unge samt enlige- og samlevende forsørgere. Aktivitetsparate unge har yderligere 
ret til et aktivitetstillæg, når de deltager i aktivering eller får mentorstøtte. Sum-
men af aktivitetstillægget og uddannelseshjælpen svarer til niveauet for kontant-
hjælp for personer over 30 år. 

 

Siden 2010 er kontanthjælpsmodtagere blevet visiteret i tre match-grupper: 
Jobklar, indsatsklar og midlertidigt passiv. Med kontanthjælpsreformen er match-
grupperne blevet afskaffet, og i stedet skal modtagere af kontanthjælp (som ikke 
kvalificerer til uddannelseshjælp) visiteres til at være jobparate eller aktivitetspa-
rate. De jobparate vurderes til at kunne varetage et job, og de står dermed til rå-
dighed for arbejdsmarkedet og regnes for ledige, mens de aktivitetsparate er ikke-
arbejdsmarkedsparate. 

 

Udover indførelsen af uddannelseshjælp og afskaffelse af match-grupper for øvri-
ge kontanthjælpsmodtagere, medfører reformen, at samlevende par, hvor begge er 
fyldt 25 år, får gensidig forsørgerpligt. Dette sker efter samme regler som for gifte 
par. Ordningen får kun halv virkning i 2014 og bliver fuldt indfaset i 2015.  
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Formålet med kontanthjælpsreformen er dels at få flere 
unge i uddannelse, dels at få flere i beskæftigelse. En analy-
se foretaget af Beskæftigelsesministeriet finder, at kontant-
hjælpsreformen har øget afgangen til beskæftigelse med 2 
pct.point, mens afgangen fra uddannelseshjælp til SU er 
steget med 3 pct.point i forhold til 2013. Herudover vurde-
res afgangen til selvforsørgelse at være steget 1 pct.point, 
og der er således nogle, der er faldet helt ud af systemet som 
følge af reformen. 
 
Foruden effekten på de unge kontanthjælpsmodtagere på-
virker kontanthjælpsreformen samlevende par. Med ind-
førelsen af kontanthjælpsreformen får samlevende par gen-
sidig forsørgerpligt efter samme regler som gifte par. Det 
betyder i praksis, at ydelsesniveauet bliver reduceret for 
ugifte, samlevende par, hvor den ene er på kontanthjælp, og 
den anden er i beskæftigelse. Det øger incitamentet for kon-
tanthjælpsmodtageren til at finde beskæftigelse, hvis partne-
ren er i beskæftigelse, men mindsker omvendt incitamentet 
til at finde beskæftigelse i parforhold, hvor begge er kon-
tanthjælpsmodtagere. Ifølge beregninger baseret på regi-
sterdata vurderes det øgede beskæftigelsesincitament at 
kunne ramme maksimalt 17.000 personer, mens incitamen-
tet potentielt reduceres for ca. 6.000 samlevende par på 
kontanthjælp.  
 
I par, hvor kun den ene er på kontanthjælp, er afgangen fra 
kontanthjælp steget ca. 10 pct.point fra 2013 til 2014 for 
samlevende, mens afgangen kun er steget 1 pct. point for 
gifte. Indførelsen af gensidig forsørgerpligt ser dermed ud 
til at have øget afgangen fra kontanthjælp med ca. 9 
pct.point, jf. figur I.20. Det svarer til, at ca. 1.500 kontant-
hjælpsmodtagere har forladt systemet som følge af refor-
men. Beregninger tyder på, at afgangen til såvel beskæfti-
gelse som uddannelse er øget, men herudover har en del 
kontanthjælpsmodtagere mistet forsørgelsesgrundlaget og er 
overgået til selvforsørgelse.  
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Figur I.20 Afgang fra kontanthjælp for par, hvor den 
ene er på kontanthjælp 

Anm.: Figuren omfatter personer over 25 år på kontanthjælp i første
uge af året. Afgangen er fra hhv. 1. kvartal 2013 og 1. kvartal 
2014. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

I.3 Udviklingen i arbejdsstyrken 

Frem til midten af 00’erne blev ændringer i beskæftigelsen i 
stort omfang modsvaret af ændringer i ledigheden, mens 
arbejdsstyrken udviste en mere jævn udvikling. Denne 
sammenhæng er nu mindre klar, og konjunkturudsving i 
beskæftigelsen har i væsentligt større omfang givet sig ud-
slag i ændringer i arbejdsstyrken de seneste 10 år. I årene op 
til krisen steg beskæftigelsen på fire år med godt 200.000 
personer omtrent ligeligt fordelt på en stigning i arbejds-
styrken og et fald i ledigheden. Beskæftigelsesfaldet på ca. 
175.000 personer siden 2008 har kun ført til en stigning i 
ledigheden på ca. 65.000 personer, mens arbejdsstyrken er 
reduceret med omkring 110.000 personer, jf. figur I.21.  
 
Udviklingen indikerer, at der er en betydelig konjunktur-
følsomhed i arbejdsstyrken. For at kunne vurdere, hvor me-
get arbejdsstyrken vil stige, når konjunkturerne normalise-
res, er det nødvendigt at have et bud på arbejdsstyrkens 
strukturelle niveau, dvs. hvor stor arbejdsstyrken ville være 
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i en normal konjunktursituation. Forskellen mellem den 
strukturelle arbejdsstyrke og den faktiske arbejdsstyrke er 
det såkaldte arbejdsstyrkegap, der angiver, hvor mange 
personer der aktuelt er udenfor arbejdsstyrken af konjunk-
turmæssige og andre midlertidige årsager. I vurderingen af 
kapacitetspresset i økonomien – og dermed i vurderingen af 
det stabiliseringspolitiske behov – spiller størrelsen af  
arbejdsstyrkegap en stor rolle. Desuden har udviklingen i 
arbejdsstyrken og dermed beskæftigelsen stor betydning for 
den langsigtede udvikling i de offentlige finanser. 
 
 

Figur I.21 Beskæftigelse, arbejdsstyrke og ledighed 

Anm.: Arbejdsstyrken er defineret som beskæftigelsen opgjort i antal 
personer ifølge nationalregnskabet tillagt antallet af nettoledige.
I afsnittet er arbejdsstyrken opgjort på denne måde – med min-
dre andet er nævnt. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank. 
 
 
I dette afsnit beskrives den vurdering af den strukturelle 
arbejdsstyrke og arbejdsstyrkegap, som ligger til grund for 
konjunkturvurderingen i afsnit I.2. Beskrivelsen suppleres 
med registerbaserede illustrationer af udviklingen i udvalgte 
grupper. Desuden foretages en sammenligning med Finans-
ministeriets og Nationalbankens vurderinger af arbejds-
styrkegap. 
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Arbejdsstyrke og befolkningsregnskab 
 
Befolkningen kan opdeles i personer i arbejdsstyrken, per-
soner på forskellige typer af indkomstoverførsler udenfor 
arbejdsstyrken og en “restgruppe” udenfor arbejdsstyrken.3 
Den strukturelle arbejdsstyrke fastlægges historisk ved at 
konjunkturrense antallet af personer på forskellige ind-
komstoverførsler udenfor arbejdsmarkedet for at fastlægge, 
hvor mange der kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet i en 
normal konjunktursituation. Herudover beregnes en under-
liggende tendens til ændret erhvervsfrekvens for de enkelte 
aldersgrupper udover, hvad der kan forklares ved under-
liggende ændringer i bestandsfrekvenserne på de forskellige 
indkomstoverførsler. Beregningen er foretaget for perioden 
1996-2012. Metoden er nærmere beskrevet i boks I.4. 
 
Konjunkturfølsomheden for de forskellige grupper af ind-
komstoverførselsmodtagere fastlægges på baggrund af den 
historiske samvariation mellem antallet af indkomstover-
førselsmodtagere og indikatorer for konjunktursituationen. 
For nogle grupper af indkomstoverførselsmodtagere vurde-
res udviklingen udelukkende at være bestemt af under-
liggende strukturelle forhold som demografi og politiske 
ændringer i de forskellige overførselsordninger. Dette gæl-
der f.eks. antallet af personer på barsel og antallet af folke-
pensionister. For efterlønsmodtagere har det ikke været 
muligt at fastlægge en konjunkturfølsomhed, da de relativt 
mange regelændringer i perioden vanskeliggør en opdeling 
af udviklingen i struktur- og konjunkturbidrag. Andre grup-
per vurderes at være mere eller mindre konjunkturfølsom-

 
3) Restgruppen er beregnet som forskellen mellem på den ene side 

befolkningens størrelse og på den anden side summen af arbejds-
styrke og personer på forskellige typer af indkomstoverførsler 
udenfor arbejdsmarkedet. Dette omfatter bl.a. personer, som er 
selvforsørgede, dvs. lever af egen formue eller ægtefælles ind-
komst. Desuden vil en stigning i antallet af grænsearbejdere (som 
indgår i beskæftigelsen, men ikke i befolkningen) indebære et 
fald i restgruppen. Endelig fanger restgruppen, at der ikke er fuld 
overensstemmelse mellem de anvendte datakilder til opgørelse af 
beskæftigelse og antal personer på offentlig forsørgelse. Eksem-
pelvis tæller en person med to job som to beskæftigede, og opgø-
relsen af visse typer af indkomstoverførselsmodtagere er i fuld-
tidspersoner, mens befolkningen er opgjort i antal hoveder. 
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me. Dette gælder bl.a. antallet af aktiverede, ikke-arbejds-
markedsparate kontanthjælpsmodtagere4, førtidspensionister 
samt studerende uden bibeskæftigelse.  
 
Det er antaget, at der er sket en strukturel tilgang af uden-
landsk arbejdskraft på 25.000 personer fordelt over de tre år 
2006-08. Dette skal ses i lyset af både åbningen af Øre-
sundsbroen i 2000, Østaftalen og udvidelsen af EU med 
Polen og de baltiske lande i 2004. Den strukturelle tilgang 
af grænsearbejdere i arbejdsstyrken indgår som et struk-
turelt fald i restgruppen. For restgruppen fastlægges det 
strukturelle niveau derudover ved en estimeret tendens. 
Forskellen mellem det strukturelle og faktiske niveau for 
restgruppen skønnes at være udtryk for personer, som af 
konjunkturmæssige eller andre midlertidige årsager står 
udenfor arbejdsmarkedet, men som vil kunne indtræde i 
beskæftigelsen, hvis der opstår mangel på arbejdskraft. Det-
te omfatter bl.a. selvforsørgede og grænsearbejdere. 
 
Opdelingen af befolkningen udenfor arbejdsstyrken i en 
strukturel og en konjunkturbetinget del fører til en til-
svarende opdeling af arbejdsstyrken. Udviklingen i den 
strukturelle arbejdsstyrke er dermed bestemt af befolk-
ningsudviklingen fratrukket antallet af personer, der struk-
turelt set er udenfor arbejdsstyrken, enten på en form for 
indkomstoverførsel eller som selvforsørgede. Forskellen 
mellem den faktiske arbejdsstyrke og den beregnede struk-
turelle arbejdsstyrke er arbejdsstyrkegap, som på tilsvarende 
vis er sammensat af forskellen mellem det faktiske og det 
strukturelle antal i de forskellige grupper af indkomst-
overførselsmodtagere og i restgruppen. Arbejdsstyrkegap 
har været ganske stort og negativt de seneste år som følge af 
den langtrukne økonomiske og finansielle krise, jf. figur 
I.22. 

 
4) Gruppen “ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere” 

omfatter kategorierne “aktivitetsparat”, “uddannelsesparat” og 
“uoplyst”. Personer med visitationen “åbenlyst uddannelsesparat” 
eller “jobparat” indgår i den registrerede ledighed og dermed i ar-
bejdsstyrken. Før 2014 var betegnelserne matchgruppe 2 og 3. 
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Boks I.4 Beregning af strukturel arbejdsstyrke 

Arbejdsstyrken søges opdelt i en strukturel og en konjunkturbetinget del. Ud-
gangspunktet for beregningen af den strukturelle arbejdsstyrke er befolkningen i 
alderen 15-70 år. Befolkningen antages strukturel, om end der kan være konjunk-
tur i befolkningen, f.eks. i nettoindvandringen. Befolkningen (U) opdeles i en 
gruppe, der er i arbejdsstyrken (Ua), og en række grupper, der er udenfor arbejds-
styrken, dvs. personer på forskellige typer af indkomstoverførsler (Uxi) samt en 
restgruppe (Ur), der er beskrevet i fodnote 3, jf. (1): 
(1)    UrUxUUa

i

i    

Den strukturelle arbejdsstyrke (UaS) beregnes som befolkningen fratrukket antal-
let af personer, der varigt, dvs. strukturelt, må anses for at være udenfor arbejds-
styrken, jf. (2), hvor toptegn S angiver den strukturelle del. 
(2)    S

i

S
i

S UrUxUUa    

 
Konjunkturrensning af grupper udenfor arbejdsstyrken 
Det strukturelle antal af personer i grupperne udenfor arbejdsstyrken findes ved at 
konjunkturrense antallet. Dette gøres ved at estimere følgende ligning for be-
standsfrekvensen i den i’te gruppe for de relevante alderstrin, j:  

(3)    jijijiji
j

ji Kt
U

Ux
,

2
,

1
,

0
,

,    

hvor t er en lineær trend, og K er et sæt konjunkturindikatorer – repræsenteret ved 
ledighedsgap og kapacitetsbegrænsningen i industrien. ε er et restled. Ligningen 
kan endvidere indeholde dummyvariabler, der søger at fange effekten af større 
reformer.  
 
De anvendte data er på årsbasis fra ADAM’s befolkningsdatabase, UADAM. Al-
dersfordelingen er baseret på RAS og opgjort medio året. Estimationerne foreta-
ges med tal for 1996-2012 for hver gruppe på et-års alderstrin. Estimationsperio-
den er meget kort, og der er dermed betydelig statistisk usikkerhed på estimaterne. 
 
Konjunkturbidraget for den i’te gruppe beregnes ud fra estimationen, jf. (4). 

(4)     
j jji

K
i UKUx 2

,̂  

Det konjunkturrensede (strukturelle) antal personer i den i’te gruppe er det fakti-
ske antal fratrukket det estimerede konjunkturbidrag, jf. (5).  
(5)    K

ii
S
i UxUxUx   

Denne fremgangsmåde indebærer, at tilfældige udsving i grupperne (udsving, der 
ikke kan forklares af konjunktur, trend eller dummyer) opfattes som strukturelle. 
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Boks I.4 Beregning af strukturel arbejdsstyrke, fortsat 

I de konkrete estimationer er der fundet konjunkturfølsomhed for seks grupper: 
Aktiverede dagpengemodtagere, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, førtids-
pensionister, ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, modtagere af 
ledighedsydelse samt personer under uddannelse uden job. Antallet af personer på 
jobrotation er antaget at være konjunkturbestemt. Det har ikke været muligt at på-
vise konjunkturfølsomhed for de øvrige indkomstoverførselsgrupper, og det struk-
turelle antal er dermed givet som det faktiske antal i gruppen. 
 
Restgruppen 
Restgruppen konjunkturrenses principielt på samme måde som de øvrige grupper 
udenfor arbejdsstyrken, jf. (3). Da restgruppen bl.a. også dækker over forskelle i 
statistikafgrænsning mellem befolkning, beskæftigelse og personer på indkomst-
overførsler, vurderes det at være mest retvisende, at tilfældige udsving i gruppen 
(den estimerede residual) ikke medregnes som strukturelle ændringer – til forskel 
fra de øvrige grupper. Det estimerede konjunkturbidrag og residualen antages til-
sammen at dække over personer, som midlertidigt er udenfor arbejdsstyrken af 
konjunkturmæssige eller andre midlertidige årsager, jf. (6).  

(6)     
j jrjjr

K UKUr ,
2
, ˆˆ   

Det er antaget, at der henover årene 2006-08 er sket en strukturel tilgang af græn-
searbejdere på 25.000 personer, og i beregningen optræder dette som et strukturelt 
fald i restgruppen. Det strukturelle niveau for restgruppen består dermed af en 
estimeret trend korrigeret for den antagede strukturelle stigning i antallet af græn-
searbejdere, jf. (7). 

(7)    SS
jrjr

S arbGrtrendarbGrtUr ....ˆˆ 1
,

0
,    

 
Arbejdsstyrken 
Konjunkturbidraget til arbejdsstyrken består af de estimerede konjunkturbidrag 
fra de forskellige grupper udenfor arbejdsstyrken, jf. (8), og omfatter personer, 
som af konjunkturmæssige eller andre midlertidige årsager er udenfor arbejds-
styrken. 
(8)    K

i

K
i

K UrUxUa    

Den strukturelle arbejdsstyrke findes, jf. (2), som befolkningen fratrukket antallet 
af personer strukturelt set udenfor arbejdsstyrken på en indkomstoverførsel tillagt 
en estimeret trend og et antaget strukturelt antal grænsearbejdere, jf. (9). 
(9)    S

i

S
i

S

i

S
i

S arbGrtrendUxUUrUxUUa ..   

 
Den strukturelle arbejdsstyrke (UaS) og konjunkturbidraget (UaK) summerer til 
den faktiske arbejdsstyrke (Ua). 
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Figur I.22 Arbejdsstyrke 

Anm.: Seneste observation for den faktiske arbejdsstyrke er 2013. Den
strukturelle arbejdsstyrke er estimeret for årene 1996-2012 og 
fremskrevet derefter, jf. boks I.5. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Vurderingen er, at den strukturelle arbejdsstyrke steg med 
ca. 60.000 personer fra 2004 til 2012. Dette skyldes kun i 
begrænset omfang demografi, da der i denne periode kun 
kom godt 10.000 flere personer i den arbejdsdygtige alder. 
Demografien udvikler sig forholdsvist jævnt, og derfor 
skyldes “knæk” i den strukturelle arbejdsstyrke strukturelle 
ændringer i antallet af personer udenfor arbejdsstyrken. I 
perioden 2004 til 2012 faldt antallet af personer udenfor 
arbejdsstyrken strukturelt set med ca. 50.000 personer, hvil-
ket indebar et tilsvarende bidrag til den strukturelle arbejds-
styrke. Dette omfatter bl.a. en nedgang i antallet af efter-
lønsmodtagere på ca. 75.000 personer. I den anden retning 
trækker en strukturel stigning i antallet af studerende uden 
beskæftigelse på godt 80.000 personer i perioden, hvilket 
indebærer et tilsvarende dræn i den strukturelle arbejds-
styrke. Endelig er der antaget en strukturel tilgang af græn-
searbejdere på 25.000 personer. 
 
Fra 2009 til 2011 ses et fald i den strukturelle arbejdsstyrke 
på ca. 25.000 personer. Dette skyldes især en kraftig stig-
ning i antallet af studerende uden beskæftigelse og ikke-
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arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som ikke 
vurderes at kunne tilskrives konjunkturudviklingen. 
 
Udviklingen i den strukturelle arbejdsstyrke er grund-
læggende fremskrevet ud fra den demografiske udvikling 
samt skønnede effekter af politiktiltag, jf. boks I.5. Fra 2012 
til 2020 forudsættes den strukturelle arbejdsstyrke at stige 
med ca. 120.000 personer. Heraf bidrager tilbagetræknings-
reformen med knap 75.000 personer. Derudover bidrager 
dagpengereform, SU-reform, kontanthjælpsreform samt 
reform af førtidspension og fleksjob med tilsammen ca. 
10.000 personer ekstra i arbejdsstyrken. Den forudsatte 
stigning i den strukturelle arbejdsstyrke medvirker til, at 
arbejdsstyrkegap forventes at være stort og negativt i en 
længere årrække. 
 
Det skønnes, at arbejdsstyrken samlet vil stige med ca. 
185.000 personer fra 2012 frem imod 2020. Ud af denne 
stigning skønnes de 120.000 at kunne tilskrives den under-
liggende, strukturelle udvikling. Den resterende del skyldes, 
at der i 2012 er ca. 65.000 personer midlertidigt uden for 
arbejdsstyrken som følge af den svage konjunktursituation 
og andre midlertidige forhold.  
 
Beregningerne peger på, at antallet af aktiverede i 2012 var 
knap 10.000 højere end i en normal konjunktursituation. 
Der vurderes at være omkring 15.000 flere studerende uden 
beskæftigelse og knap 10.000 flere ikke-arbejdsmarkeds-
parate kontanthjælpsmodtagere end i en normal konjunktur-
situation. Til sammen for de øvrige grupper af indkomst-
overførsler vurderes der at være et konjunkturbidrag på 
knap 5.000 flere personer i 2012 end normalt.5 Resten af 
arbejdsstyrkegap stammer fra restgruppen af bl.a. selvfor-
sørgede, som vurderes at omfatte ca. 30.000 flere personer 
end i en normal konjunktursituation. 
 

 
5) Modtagere af førtidspension og ledighedsydelse samt personer i 

jobrotation. 
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Boks I.5 Fremskrivning af strukturel arbejdsstyrke 

Den strukturelle arbejdsstyrke og det strukturelle antal af personer på offentlige 
indkomstoverførsler er fremskrevet af DREAM på baggrund af Danmarks Stati-
stiks befolkningsfremskrivning fra maj 2014, erhvervs- og bestandsfrekvenser fra 
Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) medioficeret 
over statusopgørelse i november 2011 og november 2012 samt vurdering af be-
skæftigelseseffekten af politiktiltag. 
 

Hovedprincippet i fremskrivningen er en antagelse om, at frekvenserne for er-
hvervstilknytning og antal personer på hver type overførselsindkomst er konstante 
fordelt på alder, køn og herkomstgrupper. I forhold til dette er der nedenstående 
korrektioner: 
 

1) Uddannelseseffekt: Der indlægges en effekt af uddannelse, sådan at frekven-
serne skifter med uddannelsesniveauet. 
 

2) Efterlønsmodtagere og folkepensionister fremskrives på basis af tilmelding til 
efterlønsordningen (herunder tilmelding via fortrydelsesordningen), frafald fra 
ordningen og udnyttelsesgraden for de efterlønsberettigede. Velfærdsaftalen fra 
2006 og tilbagetrækningsaftalen fra 2011 medfører tilsammen, at aldersgrænserne 
for efterløn og folkepension øges i de kommende år. Det antages, at ca. en femte-
del af de personer, der ellers ville have fået efterløn, vil overgå til andre over-
førselsindkomster, mens resten antages at indgå i arbejdsstyrken. Forudsætnin-
gerne er beskrevet i Dansk Økonomi, forår 2011. 
 

3) Derudover er der indlagt skønnede effekter af andre politiske tiltag, herunder 
dagpengereform, FØP/fleksreform, SU-reform, kontanthjælpsreform og sygedag-
pengereform. 
 

4) I SMEC følger beskæftigelse og arbejdsstyrke nationalregnskabets opgørelse, 
mens DREAM’s fremskrivning er baseret på opgørelserne i RAS. I SMEC frem-
skrives med ændringerne i DREAM’s fremskrivning. Den strukturelle arbejds-
styrke er fremskrevet ud fra DREAM’s fremskrivning for 2013-20. For de kon-
junkturfølsomme grupper af indkomstoverførselsmodtagere er det strukturelle an-
tal fremskrevet ud fra DREAM’s fremskrivning for 2013-20, og for 2013 er kon-
junkturbidraget beregnet som Danmarks Statistiks faktiske antal fratrukket det 
fremskrevne strukturelle antal). For de grupper af indkomstoverførselsmodtagere, 
som er antaget ikke at være konjunkturfølsomme, er for 2013 anvendt Danmarks 
Statistiks tal for antallet og for årene 2014-20 DREAM’s fremskrivning. I 2013 
var der knap 10.000 færre på indkomstoverførsel ifølge Danmarks Statistiks op-
gørelse end ifølge DREAM’s fremskrivning; denne forskel giver anledning til en 
tilsvarende strukturel stigning i restgruppen – alternativet kunne være en stigning 
i strukturel arbejdsstyrke. 
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Sammenligning med Finansministeriet og Nationalbanken 
 
Finansministeriet og Nationalbanken foretager også en op-
deling af den faktiske arbejdsstyrke i en strukturel og en 
konjunkturbetinget del. De konkrete metoder til konjunktur-
rensningen er dog forskellige. Dette resulterer i tre forskel-
lige bud på den strukturelle arbejdsstyrke, jf. figur I.23. De 
tre institutioner er enige om, at den faktiske arbejdsstyrke 
ligger betydeligt under det strukturelle niveau i disse år. For 
2011 vurderes den faktiske arbejdsstyrke at ligge godt 
40.000 personer under det strukturelle niveau ifølge alle tre 
opgørelser, mens der ikke generelt er enighed om den præ-
cise størrelse af arbejdsstyrkegap i de enkelte år. National-
banken vurderer, at arbejdsstyrkegap i 2013 udgjorde godt 
40.000 personer, Finansministeriets skøn ligger på knap 
65.000, og vurderingen i nærværende konjunkturvurdering 
er ca. 80.000 personer. Forskellen mellem vurderingerne 
afspejler metodeforskelle og den grundlæggende usikker-
hed, der er forbundet med vurderingen af det strukturelle 
niveau for arbejdsstyrken. 
 
 

Figur I.23 Forskellige bud på strukturel arbejdsstyrke 

Anm.: Seneste historiske observation for arbejdsstyrken er 2013. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Økonomisk Redegørel-

se, august 2014, Nationalbankens kvartalsoversigt 2014:2 og 
egne beregninger. 
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Fra 2011 til 2015 skønnes den strukturelle arbejdsstyrke at 
stige med ca. 20.000 personer ifølge Nationalbankens frem-
skrivning, med ca. 45.000 ifølge Finansministeriets frem-
skrivning og med godt 55.000 personer ifølge fremskriv-
ningen i dette kapitel. Forskellen mellem Finansministeriets 
fremskrivning og DØR’s fremskrivning opstår fra 2011 til 
2012 og skyldes omtrent ligeligt tre grupper, dels forskel-
lige vurderinger af den underliggende, konjunkturrensede 
udvikling i antallet af aktiverede og studerende uden be-
skæftigelse, dels forskellige vurderinger af den strukturelle 
udvikling i antallet af selvforsørgede. I de efterfølgende år 
er der også forskelle i vurderingen af udviklingen i de en-
kelte kategorier, men den samlede vurdering af udviklingen 
i den strukturelle arbejdsstyrke er omtrent den samme i både 
DØR’s og Finansministeriets fremskrivninger. 
 
Finansministeriets metode til fastlæggelse af strukturel ar-
bejdsstyrke giver ligesom den ovenfor præsenterede metode 
mulighed for at opdele arbejdsstyrkegap i konjunkturbidrag 
fra forskellige grupper udenfor arbejdsmarkedet. I begge 
opgørelser er der tale om beskedne arbejdsstyrkegap i årene 
2000-06, store positive gap i 2007-08 efterfulgt af en længe-
re periode med negative arbejdsstyrkegap, men størrelses-
ordenen kan der være uenighed om. Der er generelt større 
udsving i arbejdsstyrkegap i nærværende opgørelse end i 
Finansministeriets, hvilket indikerer en lidt større konjunk-
turfølsomhed i arbejdsstyrken i nærværende beregning. I 
højkonjunkturårene 2007-08 vurderes arbejdsstyrkegap at 
være omtrent dobbelt så stort ifølge nærværende beregning, 
og i den nuværende lavkonjunktur skønnes også et lidt stør-
re, negativt arbejdsstyrkegap. De største bidrag til de aktuel-
le forskelle kommer fra studerende uden beskæftigelse, 
kontanthjælpsmodtagere udenfor arbejdsstyrken og rest-
gruppen, jf. figur I.24 og figur I.25. 
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Figur I.24 Sammensætning af arbejdsstyrkegap,         
De Økonomiske Råd 

Anm.: Et negativt tal angiver, at der er flere personer i den pågældende 
kategori udenfor arbejdsstyrken end i en normal konjunktur-
situation. 

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

Figur I.25 Sammensætning af arbejdsstyrkegap,       
Finansministeriet 

Anm.: Kategorien “øvrige” dækker både over personer på øvrige
ydelser og selvforsørgede, dvs. de grå og turkise søjler i figuren
ovenfor. Finansministeriet har kun oplyst dekomponeringen af
arbejdsstyrkegap for årene 2000-13. 

Kilde: Økonomisk Redegørelse, august 2014. 
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Ligesom i nærværende vurdering viser Finansministeriets 
beregninger en betydelig konjunkturfølsomhed i antallet af 
studerende udenfor arbejdsmarkedet. De to beregninger 
indikerer, at der aktuelt er om et negativt konjunkturbidrag 
til arbejdsstyrken på 15-25.000 personer fra denne gruppe 
tale. På tilsvarende vis peger beregningerne fra begge insti-
tutioner på et aktuelt negativt konjunkturbidrag til arbejds-
styrken fra ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmod-
tagere på omkring 10-15.000 personer. For de aktiverede er 
der ligeledes tale om overordnet set samme udvikling i de to 
opgørelser.  
 
Den væsentligste forklaring bag de to vurderinger af ar-
bejdsstyrkegap er vurderingen af gruppen af øvrige udenfor 
arbejdsmarkedet. Denne gruppe dækker både over personer 
på andre overførselsindkomster end de ovenfor nævnte og 
selvforsørgede. Forskellen udgjorde i 2013 omkring 20.000 
personer. Heraf vurderer DØR, at knap 10.000 personer på 
førtidspension, ledighedsydelse og jobrotation er midlerti-
digt udenfor arbejdsstyrken. I Finansministeriets beregning 
ses bort fra en konjunkturbetinget tilgang af udenlandsk 
arbejdskraft, mens der i DØR’s beregning af arbejdsstyr-
kegap ses på hele beskæftigelsen under ét uden en korrekti-
on for, hvorvidt der er tale om dansk eller udenlandsk ar-
bejdskraft. Selv når der tages højde for, at antallet af græn-
searbejdere er faldet med ca. 20.000 personer siden 2008, er 
der tale om en større stigning i gruppen af øvrige udenfor 
arbejdsmarkedet i DØR’s vurdering, end Finansministeriet 
vurderer. 
 
I det følgende ses nærmere på udviklingen i tre udvalgte 
grupper, som udgør en betydelig del af arbejdsstyrkegap: 
Studerende uden beskæftigelse, ikke-arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere og gruppen af selvforsørgede, her-
under grænsearbejdere. 
 
Studerende uden beskæftigelse 
 
Personer under uddannelse kan være i lønnet beskæftigelse 
som led i deres studium eller have et studie- eller fritidsjob 
ved siden af uddannelsen. Studerende med lønnet praktik, 
studie- eller fritidsjob indgår i beskæftigelsen, uanset ar-
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bejdsomfang, og indgår dermed i arbejdsstyrken, mens stu-
derende uden job ikke indgår i arbejdsstyrken. Faldet i ar-
bejdsstyrken fra 2008 til 2012 kan for en stor dels vedkom-
mende tilskrives, at der er flere studerende uden job. I peri-
oden fra 2008 til 2012 er der blevet godt 80.000 flere stude-
rende uden beskæftigelse, hvoraf omkring halvdelen af stig-
ningen vurderes at skyldes konjunkturtilbageslaget, jf. figur 
I.26. 
 
 

Figur I.26 Studerende uden beskæftigelse 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Stigningen i antallet af studerende uden beskæftigelse skyl-
des både, at der de seneste år er kommet langt flere unge i 
uddannelse, og samtidig er en mindre andel af de studerende 
er i beskæftigelse, jf. figur I.27.  
 
Andelen af personer under uddannelse, som har beskæfti-
gelse, varierer i betydelig grad med konjunkturerne. Om-
kring 70 pct. af de studerende var i beskæftigelse under 
højkonjunkturen i slutningen af 1990’erne, hvorefter ande-
len i forlængelse af det mindre økonomiske tilbagefald i 
2002-04 faldt til omkring 65 pct. Da konjunkturerne vendte 
i 2006-07, steg andelen af studerende i beskæftigelse igen til 
70 pct., og i den nuværende lavkonjunktur er beskæftigel-
sesandelen reduceret til under 60 pct.  
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Figur I.27 Studerende med og uden beskæftigelse 

Anm.: Der betragtes personer, som er mindst 15 år primo året. Antallet 
af studerende er opgjort i september måned. En person er defi-
neret til at være i beskæftigelse, hvis personen har en årlig er-
hvervsindkomst over 20.000 kr. i 2014-niveau. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
En af årsagerne til det stigende antal studerende er, at den 
gennemsnitlige alder ved påbegyndelsen af de videregående 
uddannelser er faldet siden 2004, jf. figur I.28. Skiftet mod 
lavere startalder for de studerende på videregående uddan-
nelser øger antallet af studerende i en periode. Samtidig er 
den gennemsnitlige startalder dog steget for erhvervs-
uddannelserne, men den højere startalder på erhvervs-
uddannelserne vurderes ikke at mindske andelen af stude-
rende uden beskæftigelse, da de oftest er i beskæftigelse 
(lønnet praktik) som led i deres uddannelse.  
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Figur I.28 Gennemsnitsalder ved studiestart 

Kilde: Undervisningsministeriets databank. 
 
 
Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 
 
Antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodta-
gere steg med knap 30.000 personer fra 2008 til 2012. Heraf 
vurderes omkring halvdelen at skyldes konjunkturtilbage-
slaget. I 2012 skønnes der at være ca. 10.000 flere ikke-
arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, end der 
ville have været, hvis konjunktursituationen havde været 
normal, jf. figur I.29. Det er i sagens natur forbundet med 
betydelig usikkerhed at fastlægge, hvor stor del af ændrin-
gen i antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælps-
modtagere, der bør tilskrives konjunkturudviklingen. Når 
antallet faldt kraftigt i højkonjunkturen og steg efterfølgen-
de, tyder det dog på, at der er en ikke ubetydelig konjunk-
turfølsomhed i gruppen af kontanthjælpsmodtagere.  
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Figur I.29 Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælps-
modtagere 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Betragtes tilgangen til og afgangen fra gruppen af ikke-
arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere fås et billede 
af, at konjunkturfølsomheden i denne gruppe kan tænkes at 
hænge sammen med ændringer i afgangen fra denne gruppe 
til arbejdsstyrken. I højkonjunkturen i årene 2006-07 afgik 
således knap 40 pct. af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontant-
hjælpsmodtagere til beskæftigelse, eller de blev vurderet ar-
bejdsmarkedsparate (og indgår dermed i opgørelsen af ledig-
hed). Under lavkonjunkturen i årene fra 2009 og frem var det 
derimod kun omkring 25 pct. af de ikke-arbejdsmarkedsparate 
kontanthjælpsmodtagere, som overgik til arbejdsstyrken, jf. 
figur I.30. Afgangen fra gruppen til øvrige offentlige overførs-
ler uden for arbejdsstyrken samt til selvforsørgelse ser ud til at 
være mindre påvirket af konjunkturerne. 
 
Tilgangen til gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant-
hjælpsmodtagere fra arbejdsstyrken (beskæftigelse og ar-
bejdsmarkedsparate) ser også ud til at være påvirket af kon-
junktursituationen, om end i mindre omfang end afgangen til 
arbejdsstyrken. Under højkonjunkturen i 2006-07 havde ca. 
25 pct. af alle ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælps-
modtagere været i arbejdstyrken tidligere på året, mens denne 
andel blev reduceret til omkring 15 pct. i 2012-13. 
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Figur I.30 Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 

Afgang  Tilgang 

 

Anm.: Figuren til venstre viser andelen af de ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere,
som i det pågældende år er gået fra ikke-arbejdsmarkedsparat kontanthjælp til en af de nævn-
te tilstande. Tilsvarende viser figuren til højre andelen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant-
hjælpsmodtagere, som i det pågældende år er overgået til ikke-arbejdsmarkedsparat kontant-
hjælp fra en af de nævnte tilstande. “Selvforsørgelse” er personer, som ikke modtager offent-
lige ydelser og ikke er lønmodtager, dvs. det er oftest selvstændige eller personer, som bliver 
forsørget af andre eller lever af egen formue. “Uddannelse” er personer på SU. “Øvrige ydel-
ser” er primært sygedagpenge eller revalidering.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase, DREAM. 
 
 
Selvforsørgede og grænsearbejdere 
 
En væsentlig del af faldet i arbejdsstyrken skyldes restgrup-
pen, der steg med ca. 60.000 personer fra 2008 til 2012. 
Restgruppen består som nævnt af selvforsørgede og græn-
searbejdere samt dækker over, at der ikke er fuld overens-
stemmelse mellem de anvendte datakilder til opgørelse af 
beskæftigelse og antal personer på offentlig forsørgelse. 
Statistikdækningen af denne gruppe er dermed relativt dår-
lig, hvilket medvirker til, at det er forbundet med stor usik-
kerhed at vurdere, hvad udviklingen i antallet skyldes. Det 
vurderes, at omtrent hele stigningen skyldes midlertidige 
forhold, og det skønnes, at der er basis for en stigning i ar-
bejdsstyrken frem mod 2020 fra denne gruppe på ca. 30.000 
personer, jf. figur I.31. Indenfor denne gruppe ses nedenfor 
nærmere på udviklingen i selvforsørgede beskrevet ved 
registerdata og antallet af grænsearbejdere. 
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Figur I.31 Restgruppe 

Anm.: Jf. fodnote 3. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Beregninger på registerdata viser, at der er kommet væsent-
lig flere selvforsørgede siden 2000. Antallet er steget fra ca. 
85.000 i 2000 til omkring 125.000 i 2012. Mange af de selv-
forsørgede er indvandrere, og fra 2000 til 2012 er der sket 
en stigning på ca. 30.000 personer i denne gruppe. I samme 
periode er antallet af indvandrere i befolkningen også ste-
get, og andelen af selvforsørgede indvandrere er kun steget 
lidt.  
 
De selvforsørgede er typisk selvforsørgede gennem flere år. 
Omkring 30 pct. af de selvforsørgede var dog i beskæftigel-
se året før, og omkring 30 pct. var i beskæftigelse året efter, 
de var selvforsørgede, jf. figur I.32. Der er en lille tendens 
til, at andelen af selvforsørgede, som kommer i beskæftigel-
se, er højere i perioder med gode beskæftigelsesmuligheder. 
Knap 35 pct. af de selvforsørgede i 2005 kom i beskæftigel-
se i 2006, mens kun omkring 25 pct. af de selvforsørgede i 
2009 fandt beskæftigelse i 2010. Når konjunktursituationen 
forventeligt forbedres de kommende år, vurderes det på 
denne baggrund, at der vil komme en vis beskæftigelses-
stigning fra denne gruppe, men det præcise omfang er van-
skeligt at fastlægge. 
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Figur I.32 Selvforsørgelse 

Afgang  Tilgang 

 

Anm.: Figuren til venstre viser andelen af selvforsørgede (16-64 år), som er overgået fra selvforsør-
gelse i året til en af de andre tilstande. Tilsvarende viser figuren til højre andelen af selvfor-
sørgede, som er overgået til selvforsørgelse i året til en af de nævnte tilstande. “Uddannelse” 
er personer på SU. “Øvrige ydelser” er primært sygedagpenge eller revalidering. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Igennem 2000’erne blev der lettere adgang til det danske 
arbejdsmarked for udenlandsk arbejdskraft, bl.a. som følge 
af Østaftalen. Desuden fik svenskerne nemmere adgang til 
Danmark pga. Øresundsbroen. Antallet af grænsearbejdere i 
Danmark er steget betydeligt i løbet af 00’erne. I 2000 var 
der kun omkring 20.000 grænsearbejdere, mens over 75.000 
udlændinge arbejdede i Danmark i 2008. I forbindelse med 
det økonomiske tilbageslag blev antallet af grænsearbejdere 
reduceret med næsten 20.000 personer, jf. figur I.33. En 
væsentlig del af grænsearbejderne er fra Sverige, Tyskland 
og Polen. Fra 2008 til 2012 er der sket et fald i antallet af 
tyske pendlere til Danmark, mens der er kommet flere 
grænsearbejdere fra bl.a. Litauen og Rumænien, jf. jobind-
sats.dk.6 
 

 
6) Statistikdækningen af danskere, som arbejder i udlandet, er ikke 

lige så fyldestgørende som opgørelsen af grænsearbejdere i Dan-
mark. Undersøgelser af omfanget af danske pendlere til Sverige 
og Tyskland peger dog på, at omfanget er langt mindre end pend-
lingen ind i Danmark, jf. Danmarks Statistik: “Grænsependling i 
Øresundsregionen, november 2011”, NYT 2013:395 og Sønder-
jylland-Schleswig Regionskontor & Infocenter: “Den samfunds-
mæssige værdi af grænsependling mellem Danmark og Tysk-
land”. 
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Figur I.33 Grænsearbejdere 

Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2014. Egen sæsonkorrektion. 
Kilde: Danmarks Statistik, Nationalregnskabet. 
 
 
En del af stigningen i antallet af grænsearbejdere i løbet 
00’erne vurderes som nævnt at være strukturelt betinget, 
men den forbedrede mulighed for tilgang af udenlandsk 
arbejdskraft kan også have øget konjunkturfølsomheden i 
arbejdsstyrken. Grænsearbejdere må forventes at være kon-
junkturfølsomme og reagere på den relative konjunktur- (og 
løn-) situation mellem deres hjemland og Danmark. Det 
vurderes, at der vil komme flere grænsearbejdere, når kon-
junkturerne bedres i Danmark, og det er lagt til grund for 
konjunkturvurderingen, at antallet af grænsearbejdere øges 
med omkring 10.000 personer frem mod 2020. 
 
Øvrige indikatorer for ledige ressourcer på arbejdsmarkedet 
 
Ovenstående gennemgang peger på, at der aktuelt er mange 
ledige ressourcer udenfor arbejdsstyrken, som vil kunne 
træde ind, når konjunktursituationen normaliseres. Fastlæg-
gelsen af strukturelle niveauer for antallet af personer uden-
for hhv. i arbejdsstyrken er dog forbundet med betydelig 
usikkerhed. Hvis niveauet for den strukturelle arbejdsstyrke 
er overvurderet, vil der hurtigere opstå pres på arbejdsmar-
kedet, når efterspørgslen stiger. Dette vil kunne føre til løn-
pres og tab af konkurrenceevne. Lønstigningerne på tværs 
af brancher var i første halvår af 2014 dog fortsat afdæmpe-
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de. For yderligere at belyse dette spørgsmål inddrages en 
række indikatorer for tilstanden på arbejdsmarkedet. 
 
Opfattelsen af, at der aktuelt er mange ledige ressourcer, 
deles af de danske industrivirksomheder, som melder om en 
lav kapacitetsudnyttelse et stykke under historisk niveau, jf. 
figur I.34. 
 
 

Figur I.34 Kapacitetsudnyttelse i industrien 

Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2014. Egen sæsonkorrektion. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
 
En rekrutteringsundersøgelse fra Arbejdsmarkedsstyrelsen 
viser desuden, at kun få virksomheder i foråret 2014 forgæ-
ves har forsøgt at rekruttere medarbejdere. Undersøgelsen 
viser, at blot 4 pct. af de adspurgte virksomheder havde op-
levet rekrutteringsproblemer i foråret 2014, mens det i foråret 
2007 og foråret 2008 drejede sig om 15 pct. Ligeledes er det 
mindre end ½ pct. af den samlede beskæftigelse, hvor virk-
somhederne forgæves har forsøgt at rekruttere medarbejdere 
til. Denne andel har været omtrent uændret siden foråret 2009 
på et væsentligt lavere niveau end i højkonjunkturårene, jf. 
figur I.35. Rekrutteringsundersøgelserne er kun foretaget fra 
og med 2007, og det er derfor endnu vanskeligt at vurdere, 
hvad det normale niveau for rekrutteringsproblemerne er. 
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Figur I.35 Forgæves rekruttering 

Anm.: Arbejdsmarkedsstyrelsen undersøger to gange årligt rekrutte-
ringsproblemerne blandt virksomhederne. Seneste rapport er 
“Forår 2014”, som blev udgivet i juni 2014. 

Kilde: Rekrutteringsundersøgelse, STAR. 
 
 
Undersøgelsen viser også, at rekrutteringsproblemerne er 
omtrent lige små i de fem regioner. Til gengæld er der visse, 
mindre forskelle på tværs af brancher. Branchen bygge og 
anlæg har den største andel af rekrutteringsproblemer, men 
på landsplan er der dog kun tale om, at der forgæves er for-
søgt rekrutteret medarbejdere svarende til 0,9 pct. af be-
skæftigelsen i branchen. 
 
Ledighedsudviklingen fordelt på a-kasser indikerer heller 
ikke pres på arbejdsmarkedet, jf. figur I.36. En række a-
kasser har haft faldende ledighed siden 2010, men de sene-
ste års fald hænger også sammen med reformer på området, 
jf. afsnit I.2. Det er især a-kasserne på de konjunktur-
afhængige områder, som byggefagene og el-faget, der har 
oplevet faldende ledighed. Faldene er sket fra relativt høje 
ledighedsniveauer, og set i lyset af, at den strukturelle ledig-
hed skønnes at være reduceret med et par procentpoint gen-
nem de senere 15 år, vurderes der fortsat at være tale om 
ledighedsniveauer, som ikke indikerer pres på arbejds-
markedet. 
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Figur I.36 Bruttoledighed i udvalgte a-kasser 

 

Anm.: Seneste observation er juli 2014. Egen sæsonkorrektion. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
 
Opsummering 
 
Lige siden det økonomiske tilbageslag i 2009 har produk-
tionen ligget langt under det forventede niveau i en normal 
konjunktursituation, og i 2014 skønnes output gap at være 
omkring 4½ pct. En væsentlig del af de ledige ressourcer 
skyldes, at arbejdsstyrken er omkring 80.000 personer lave-
re end i en normal konjunktursituation. I afsnittet er der 
redegjort for fastlæggelsen af den strukturelle arbejdsstyrke 
og konjunkturbidraget i arbejdsstyrken. Modposten til ar-
bejdsstyrkegap er en række personer, som skønnes midler-
tidigt at være udenfor arbejdsmarkedet, enten på en offent-
lig indkomstoverførsel, som studerende uden beskæftigelse 
eller selvforsørgede. Opdelingen af arbejdsstyrken i struktur 
og konjunktur er imidlertid forbundet med betydelig usik-
kerhed, men suppleret med forskellige indikatorer for pres-
set på arbejdsmarkedet vurderes der aktuelt ikke at være tale 
om risiko for betydeligt pres på arbejdsmarkedet i den 
førstkommende tid. 
 
Analyserne i afsnittet peger på, at de studerende udgør en 
betydelig arbejdskraftreserve. Antallet af studerende er ste-
get betydeligt de seneste år, og andelen af studerende med 
job ved siden af studierne er faldet markant siden 2008. Det 
vurderes, at et sted mellem 15-20.000 studerende i dag er 
uden beskæftigelse som følge af den sløje konjunktursitua-
tion, og derfor ventes beskæftigelsen fra denne side at kun-
ne øges betragteligt, når konjunkturerne bedres.  
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Blandt modtagerne af indkomstoverførsler peger analyserne 
på, at der udover de aktiverede især er tale om et konjunk-
turbidrag fra antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kontant-
hjælpsmodtagere. I højkonjunkturårene var der en højere 
afgang til beskæftigelse fra denne gruppe, og antallet af 
ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere blev 
reduceret betydeligt. Med konjunkturtilbageslaget er af-
gangen til beskæftigelse faldet tydeligt for denne gruppe, og 
antallet af kontanthjælpsmodtagere er derfor steget. Disse 
bevægelser peger i retning af, at det sandsynligvis vil være 
muligt at reducere denne gruppe og derved øge beskæftigel-
sen i takt med den forventede beskæftigelsesfremgang frem 
mod 2020. Det vurderes, at omkring 10-15.000 ikke-
arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere vil komme i 
beskæftigelse, når konjunktursituationen bedres. 
 
En betydelig del af faldet i arbejdsstyrken i forbindelse med 
tilbageslaget har ikke givet sig udslag i en stigning i antallet 
af indkomstoverførselsmodtagere eller studerende uden 
beskæftigelse. Konkret vurderes det med betydelig usikker-
hed, at der at være tale om, at omkring 30.000 personer er 
midlertidigt udenfor arbejdsmarkedet og uden offentlig 
forsørgelse. Denne gruppe dækker ikke kun over selv-
forsørgede, men også over tilgangen af udenlandsk arbejds-
kraft. Det forekommer realistisk at eksempelvis 10.000 
ekstra grænsearbejdere vil komme til landet i takt med den 
ventede konjunkturnormalisering. Det er vanskeligere på 
det tilgængelige datagrundlag at skønne over den mulige 
beskæftigelsesfremgang blandt selvforsørgede. Endelig 
dækker det nævnte arbejdsstyrkebidrag på ca. 30.000 perso-
ner i restgruppen også over en eventuel konjunktur-
afhængighed i statistikafgrænsningen af beskæftigelse og 
indkomstoverførselsmodtagere. 
 
Analyserne i afsnittet peger på, at der ud over de registrere-
de ledige er et stort antal mennesker, der er udenfor arbejds-
styrken af konjunkturmæssige eller andre midlertidige for-
hold. Samtidig viser analyserne også, at der er en stor usik-
kerhed forbundet med fastlæggelsen af dette antal. Det hi-
storiske store antal personer, som aktuelt skønnes midlerti-
digt udenfor arbejdsmarkedet, kan indikere, at den struktu-
relle arbejdsstyrke vil vise sig at være overvurderet. 
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Usikkerheden omkring niveauet for den strukturelle arbejds-
styrke har ikke kun betydning for, hvor meget den danske 
produktion kan forventes at øges de kommende år, men 
også for vurderingen af de offentlige finanser. Det er især 
vurderingen af, hvor mange indkomstoverførselsmodtagere, 
som er midlertidigt udenfor arbejdsmarkedet, der er afgø-
rende for de offentlige finanser. Dette skyldes, at én person, 
som overgår fra indkomstoverførsel til beskæftigelse, både 
reducerer udgiften til indkomstoverførsler og øger skatte-
betalingerne. Derimod er studerende hovedsageligt beskæf-
tigede på nedsat tid, og betydningen for de offentlige finan-
ser er derfor mindre end for en fuldtidsbeskæftiget. Tilgang 
af udenlandsk arbejdskraft har også mindre betydning for de 
offentlige finanser, da en vis del af lønnen må formodes at 
blive trukket ud af landet til forbrug i hjemlandet fremfor i 
Danmark.  
 
Siden starten af 00’erne er det danske arbejdsmarked blevet 
mere åbent for udenlandsk arbejdskraft. Muligheden for 
tilgang af udenlandsk arbejdskraft virker løndæmpende og 
kan medvirke til at forhindre en overophedning af dansk 
økonomi, hvis der sker en pludselig, kraftig beskæftigelses-
fremgang. 

I.4 Finansielle forhold 

Udviklingen på de finansielle markeder har siden foråret 
været præget af fortsat stigende aktiekurser og et fortsat fald 
i statsobligationsrenterne fra et i forvejen lavt udgangs-
punkt, jf. figur I.37. Rentefaldet hænger sammen med den 
afdæmpede inflation, de svage inflationsudsigter og udsig-
ten til en længerevarende periode med meget lempelig pen-
gepolitik. De forhøjede geopolitiske risici grundet konflik-
ten i Ukraine, og i mindre omfang uroen i Mellemøsten, har 
formodentlig også bidraget til en større præference for rela-
tivt sikre værdipapirer som statsobligationer blandt nogle 
investorer.  
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Figur I.37 Aktiekurser og obligationsrenter 

Aktiekurser  Obligationsrenter 

 

Anm.: Aktiekursindeksene er OMXC20 for Danmark, STOXX Blue Chip 50 for euroområdet og
Standard & Poors 500 for USA. Obligationsrenterne er på tiårige statsobligationer. Seneste 
observation er medio september 2014. 

Kilde: EcoWin. 
 
 
Den Europæiske Centralbank (ECB) lempede pengepolitik-
ken ved møderne i juni og september. Fra maj til september 
har ECB samlet sænket udlånsrenten ved de primære penge-
politiske operationer fra 0,25 pct. til 0,05 pct., og indlåns-
renten fra 0 til -0,2 pct., jf. figur I.38. Det er første gang, 
ECB’s indlånsrente er negativ. Centralbanken har desuden 
annonceret, at de pengepolitiske renter vil blive fastholdt 
omkring det nuværende niveau i en længere periode og har 
offentliggjort en vifte af nye ukonventionelle pengepolitiske 
tiltag, jf. afsnit I.5. På baggrund af udmeldingerne fra ECB, 
den lave inflation og den svage realøkonomi i euroområdet 
skønnes ECB først at hæve de pengepolitiske renter i løbet 
af 2016. Der er således udsigt til meget lave pengepolitiske 
renter i en længere periode.  
 
ECB’s pengepolitiske lempelse i juni lagde et nedadgående 
pres på pengemarkedsrenten i euroområdet, der ellers var be-
gyndt at stige i begyndelsen af 2014. I Danmark var der i 
sommermånederne tendens til en anelse højere pengemarkeds-
rente end i euroområdet, da Nationalbanken valgte at fastholde 
de pengepolitiske renter. Dette bidrog til en beskeden styrkelse 
af kronen overfor euro, der dog fortsat lå tæt ved den centrale 
paritetskurs. Da ECB sænkede renten i september, valgte Nati-
onalbanken at følge denne rentenedsættelse, idet renten på 
indskudsbeviser blev reduceret fra 0,05 til -0,05 pct. 
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Figur I.38 Pengepolitiske- og pengemarkedsrenter 

Euroområdet  Danmark 

 

Anm.: Nationalbankens indlånsrente er renten på indskudsbeviser, og den danske pengemarkeds-
rente er dag-til-dag pengemarkedsrenten. ECB’s udlånsrente er renten på de løbende refinan-
sieringsauktioner (Main Refinancing Operations, MRO’s), og pengemarkedsrenten i euro-
området er dag-til-dag pengemarkedsrenten. Seneste observation er medio september 2014. 

Kilde: EcoWin. 
 
 
Den tiårige tyske statsobligationsrente har været faldende 
siden efteråret 2013 og lå medio september på 0,9 pct. Det 
er lavere end på noget tidspunkt under den europæiske 
statsgældskrise, hvor den tyske statsobligationsrente faldt 
kraftigt, fordi investorerne søgte mod sikre værdipapirer. 
Det tyske rentefald i første halvår er udtryk for et generelt 
rentefald på euroområdets statsobligationsmarkeder, jf. 
figur I.39. Det nuværende uhyre lave renteniveau har flere 
årsager. De seneste gennemførte lempelser og udmeldinger 
fra ECB lægger et nedagående pres på investorernes for-
ventninger til de fremtidige pengemarkedsrenter. Det bidra-
ger til at reducere de lange renter. Dertil kommer, at inflati-
onsforventningerne i euroområdet har haft en aftagende 
tendens siden begyndelsen af 2013 og er aftaget brat de 
seneste måneder, jf. figur I.40. Usikkerheden i forbindelse 
med krisen i Ukraine har formodentlig også bidraget til en 
forøget interesse blandt investorerne for relativt sikre vær-
dipapirer som statsobligationer.  
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Figur I.39 Statsobligationsrenter  Figur I.40 Inflationsforventninger i 
euroområdet 

 

Anm.: Statsobligationsrenterne er på tiårige statsobligationer. Inflationsforventningerne er målt ved
forskellen i renten på ikke-inflationsindekserede og inflationsindekserede statsobligationer i
euroområdet. Dette opfattes almindeligvis som et overkantskøn for de faktiske inflations-
forventninger i markedet. Seneste observation er medio september 2014. 

Kilde: EcoWin. 
 
 
Den danske tiårige statsobligationsrente har fulgt den tyske 
tiårige statsobligationsrente ganske tæt siden foråret, jf. 
figur I.41. I andet halvår 2014 ventes den danske og tyske 
statsobligationsrente kun at stige svagt fra de nuværende 
lave niveauer i takt med svagt stigende inflation og stigende 
inflationsforventninger. Endvidere lægges til grund for 
prognosen, at konflikten i Ukraine ikke eskalerer. Den svagt 
stigende statsobligationsrente i andet halvår ventes at føre til 
et årsgennemsnit på knap 1½ pct. i 2014. De følgende år 
ventes højere inflation og udsigt til en kortere periode med 
lave pengepolitiske renter at bidrage til en moderat stigning 
i statsobligationsrenten. I årsgennemsnit skønnes et niveau 
på ca. 1¾ pct. i 2015 og på godt 2¼ pct. i 2016. Det svarer 
til en relativt langtrukken stigning mod et mere typisk ni-
veau for statsobligationsrenterne. 
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Figur I.41 Statsobligationsrenter 

Anm.: Statsobligationsrenterne er på tiårige statsobligationer. Der er
foretaget en korrektion af et databrud 1. juli 2014 i opgørelsen
af den danske statsobligationsrente. Seneste observation er me-
dio september 2014.  

Kilde: EcoWin. 
 
 
Den 30-årige realkreditrente er ligeledes faldet ganske be-
tragteligt siden efteråret 2013 og ligger nu på et historisk 
lavt niveau lige under 3 pct. Den korte realkreditrente har 
befundet sig på et niveau omkring 0,25 pct. siden medio 
2012. For låntagerne reduceres effekten af rentefaldet på 
obligationerne imidlertid af de fortsatte stigninger i real-
kreditinstitutternes bidragssatser, jf. figur I.42. 
 
Den 30-årige realkreditrente ventes at stige langsomt fra det 
nuværende niveau i takt med normaliseringen af penge-
politikken og statsobligationsrenterne. Realkreditrenten 
skønnes kun at stige en anelse i andet halvår, hvilket resul-
terer i et årsgennemsnit på ca. 3¼ pct. i 2014. De følgende 
år ventes moderate stigninger at føre til årsgennemsnit på 
ca. 3½ pct. i 2015 og ca. 4¼ pct. i 2016. 
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Figur I.42 Realkreditrenter og bidragssatser 

Realkreditrenter  Bidragssatser 

 

Anm.: Den korte realkreditrente er en sammenvejning af udstedte obligationer med en løbetid på
mellem et og to år. De viste realkreditrenter er obligationsrenter og dermed eksklusive bi-
dragssatser. Seneste observation for realkreditrenterne er medio september 2014, og seneste
observation for bidragssatser er juli 2014. Nye opgørelsesmetoder har skabt databrud i stati-
stikken, hvilket er angivet med den lodrette streg. 

Kilde: Danmarks Nationalbank og Realkreditrådet. 
 
 
Siden midten af 2011 har der været en aftagende tendens i 
pengeinstitutternes udlånsrenter til erhverv, mens udlånsren-
terne til husholdningerne har været omtrent uændrede. Penge-
institutternes rentemarginal overfor husholdningerne har haft 
en svagt stigende tendens de senere år, men er faldet overfor 
erhverv, jf. figur I.43. Det kan indikere en forøget konkurren-
ce om erhvervskunderne herunder fra realkreditinstitutterne. 
 
 

Figur I.43 Pengeinstitutternes udlånsrenter og rentemarginaler 

Udlånsrenter  Rentemarginaler 

 

Anm.: Rentemarginalen er forskellen mellem de gennemsnitlige udlåns- og indlånsrenter. Seneste 
observation er medio september 2014. De lodrette streger angiver databrud. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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Pengeinstitutternes udlån til erhverv i pct. af BNP har været 
støt faldende siden finanskrisen i 2008. Faldet fortsatte i 
første halvår 2014. Faldet i første halvår blev dog lidt mere 
end opvejet af en stigning i realkreditinstitutternes er-
hvervsudlån. Det samlede erhvervsudlån fra penge- og real-
kreditinstitutterne er således steget fra 65,4 pct. af BNP i 4. 
kvartal 2013 til 66,6 pct. af BNP i 2. kvartal 2014. For hus-
holdningerne skete et mindre fald i udlånet fra pengeinsti-
tutterne, mens realkreditudlånet var uændret, jf. figur I.44. 
 
 

Figur I.44 Udlån fordelt på erhverv 

Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2014. Den lodrette steg angi-
ver databrud. 

Kilde: Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik, Statistikban-
ken. 

 
 
Fra fjerde kvartal 2013 til første kvartal 2014 faldt den sam-
lede kreditgivning til erhverv fra 148 til 146 pct. af BNP. 
Fraregnet sektorinterne lån, som ikke udgør en nettokredit-
givning til erhvervene, er der tale om et fald fra 120 til 117 
pct. af BNP, jf. figur I.45. Faldene i øvrige lån, som primært 
dækker over lån fra udlandet, og handelskreditter har såle-
des mere end opvejet stigningen i erhvervsudlånet fra pen-
ge- og realkreditinstitutter. 
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Figur I.45 Samlet kreditgivning til erhverv 

Anm.: Figurens søjler summerer til de ikke-finansielle virksomheders 
passiver eksklusive egenkapital opgjort på konsolideret basis.
De sektorinterne lån er lån mellem ikke-finansielle virksom-
heder. Lån mellem virksomheder indenfor samme koncern ind-
går heri. Øvrige lån er primært lån fra udlandet. Seneste obser-
vation er 1. kvartal 2014. Den lodrette streg angiver databrud.
Databruddet påvirker ikke totalen. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
 
 
De senere års stigning i pengeinstitutsektorens solvens-
procent fortsatte i 2013, jf. figur I.46. Solvensprocenten, 
dvs. basiskapitalen i procent af de risikovægtede aktiver, 
steg fra 19,4 pct. i 2012 til 19,9 pct. i 2013. Kernekapital-
procenten, som er kernekapitalen i procent af de risikovæg-
tede aktiver, steg fra 16,6 pct. i 2012 til 17,3 pct. i 2013. 
Selve kernekapitalen består af egentlig kernekapital (aktie-
kapital og lignende) og hybrid kernekapital. Forøgelsen af 
solvens- og kernekapitalprocenten er sammenfaldende med 
en forøgelse af egenkapitalprocenten fra 6,4 pct. ultimo 
2012 til 7,5 pct. ultimo 2013. Egenkapitalprocenten er den 
regnskabsmæssige egenkapital i procent af de uvægtede 
aktiver. Det indikerer, at den seneste stigning i solvens- og 
kernekapitalprocenten er drevet af en stigning i institutter-
nes kapital fremfor et fald i risikovægtene.  
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Figur I.46 Solvens i pengeinstitutter  

Solvens- og kernekapital  Egenkapital 

 

Anm.: Solvensprocenten er basiskapitalen, der består af kernekapital og supplerende kapital, i pro-
cent af de risikovægtede aktiver. Kernekapitalprocenten er kernekapitalen, der består af den
egentlige kernekapital (aktiekapital o. lign.) og hybrid kernekapital, i procent af de risiko-
vægtede aktiver. Egenkapitalprocenten er egenkapitalen i procent af de uvægtede aktiver. 
Tallene er for pengeinstitutterne i Finanstilsynets gruppe 1-4 på konsolideret basis. Egen-
kapitalprocenten er på institutniveau, mens tallene for solvens- og kernekapitalprocent er på 
konsolideret basis. Tallene er ultimo året. 

Kilde: Finanstilsynet. 
 
 
Det betydelige indlånsunderskud, som pengeinstitutterne 
opbyggede i årene før finanskrisen i 2008, er blevet gradvist 
nedbragt og er nu vendt til et indlånsoverskud, jf. figur I.47. 
Dermed er pengeinstitutterne samlet set ikke længere af-
hængige af markedsfinansiering. Pengeinstitutternes likvidi-
tetsoverdækning, dvs. likviditeten i procent af lovens mini-
mumskrav, ligger fortsat på et højt niveau. Det tyder på, at 
pengeinstitutterne samlet set har en tilstrækkelig likviditet 
til at modstå stressperioder. 
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Figur I.47 Indlånsunderskud og likviditetsoverdækning 

Indlånsunderskud  Likviditetsoverdækning 

 

Anm.: Indlånsunderskuddet er forskellen mellem udlån og indlån for pengeinstitutterne. Likviditets-
overdækningen er pengeinstitutternes overskydende likviditet efter opfyldelse af det lovbe-
stemte minimumskrav i procent af lovens minimumskrav. Den viste likviditetsoverdækning
er for pengeinstitutterne i Finanstilsynets gruppe 1-4 på konsolideret basis. Likviditetsover-
dækningen er opgjort ultimo året, bortset fra 2013, hvor tallet er medio året. Seneste observa-
tion for indlånsunderskuddet er 1. kvartal 2014. 

Kilde: Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. 
 
 
Lånegrænser for boliglån 
 
Realkreditlån med henholdsvis rentetilpasning og afdrags-
frihed har igennem en årrække vundet frem på bekostning 
af fastforrentede realkreditlån med afdrag og er i dag de 
dominerende lånetyper. Det er således ca. to tredjedele af 
realkreditudlånet, der er rentetilpasningslån, og lidt over 
halvdelen, der er afdragsfrit, jf. figur I.48. 
 
Udbredelsen af de nye låneformer har ændret strukturen i 
den danske realkreditsektor. Adgangen til afdragsfrie lån 
har øget fleksibiliteten, idet boligejerne ikke længere er 
tvunget til at spare op i egen bolig, mens adgangen til rente-
tilpasningslån har givet mulighed for at opnå en lav gen-
nemsnitlig rente mod at påtage sig risiko for en rentestig-
ning. Udbredelsen af rentetilpasningslån har således gjort 
boligejernes privatøkonomi mere følsom overfor udsving i 
renteniveauet. På lån med rentetilpasning forstærkes rente-
følsomheden af afdragsfrihed, fordi der på de afdragsfrie lån 
er direkte gennemslag på ydelsen fra en rentestigning. På 
lån med afdrag dæmpes effekten på ydelsen i lånets første år 
af en reduktion i afdraget. Afdragsfriheden forstærker sam-
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tidig rentefølsomheden i boligejernes økonomi i det om-
fang, at den har bidraget til en forøgelse af boligejernes 
bruttogæld. 
 
 

Figur I.48 Realkreditudlån fordelt på lånetyper 

Anm.: Figuren viser fordeling af det indenlandske realkreditudlån til
ejerboliger og fritidshuse. Variabelt forrentede realkreditlån
indgår i kategorierne med rentetilpasningslån. Seneste observa-
tion er juli 2014. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
 
 
Der er både fordele og ulemper forbundet ved den forøgede 
rentefølsomhed, som de nye realkreditlån har medført. Den 
forøgede rentefølsomhed øger pengepolitikkens realøkono-
miske gennemslag og forbedrer dermed mulighederne for at 
føre konjunkturstabiliserende pengepolitik. Nationalbankens 
pengepolitiske renter afhænger imidlertid af ECB’s penge-
politiske renter, fordi Danmark fører fastkurspolitik overfor 
euroområdet. Da den danske konjunktursituation typisk føl-
ger konjunktursituationen i euroområdet, vil ECB’s penge-
politik almindeligvis være passende for den danske konjunk-
tursituation. Der er imidlertid en risiko for, at den danske 
konjunktur i perioder kan komme ud af takt med konjunk-
turen i euroområdet, hvorved ECB’s pengepolitik vil virke 
destabiliserende på den danske konjunktur. En øget renteføl-
somhed vil således almindeligvis være konjunkturstabilise-
rende, men indebærer risiko for perioder med destabilisering. 
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Den danske fastkurspolitik indebærer risiko for en valuta-
krise, dvs. et hårdt markedspres for en ændring af kursen 
mellem danske kroner og euro. Under en valutakrise må 
Nationalbanken afkoble sine pengepolitiske renter fra 
ECB’s renter for at modvirke markedspresset på krone-
kursen. Fastkurspolitikken indebærer dermed en risiko for 
en pludselig og markant pengepolitisk stramning, der ikke 
er afstemt med konjunktursituationen. Er en sådan valuta-
krise sammenfaldende med en refinansieringsauktion over 
realkreditobligationer, kan det føre til en ganske kraftig 
rentestigning og dermed markant højere ydelser på bolig-
ejernes realkreditlån. Det vil føre til et fald i rådigheds-
beløbet og dermed i det private forbrug for de berørte fami-
lier. I betragtning af omfanget af rentetilpasningslån er der 
risiko for, at et sådant forbrugsfald kan få en kraftig negativ 
effekt på den samfundsøkonomiske aktivitet med faldende 
beskæftigelse og stigende ledighed til følge. 
 
Den forøgede risiko for en forstærkning af et konjunktur-
tilbageslag i forbindelse med en valutakrise indebærer, at 
det store omfang af variabelt forrentede boliglån, som ud-
bredelsen af rentetilpasningslån har medført, udgør en bety-
delig risiko for den makroøkonomiske udvikling. Denne 
risiko er en såkaldt makroøkonomisk eksternalitet, fordi den 
enkelte boligejers tilvalg af boliglån ikke kun udgør en risi-
ko for egen privatøkonomi, men for bredere dele af sam-
fundsøkonomien. Dette forhold kan begrunde regulering af 
adgangen til at optage boliglån med variabel rente. 
 
Der er den senere tid taget flere initiativer til at øge real-
kreditsektorens robusthed og begrænse økonomiens rente-
følsomhed. I foråret blev indført en lov om betinget løbe-
tidsforlængelse af realkreditobligationer bag lån med rente-
tilpasning (“refinansieringsloven”). Loven indebærer, at de 
eksisterende obligationer bliver løbetidsforlænget, hvis en 
refinansieringsauktion ikke kan gennemføres. Loven inde-
bærer også, at renten ved en refinansieringsauktion over 
obligationer med en løbetid på højst to år maksimalt kan 
stige fem pct.point indenfor en periode på et år. Indholdet i 
refinansieringsloven er beskrevet i Dansk Økonomi, forår 
2014. 
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Finanstilsynet har i september præsenteret et forslag til ind-
førelse af en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter. Tilsyns-
diamanten opstiller nogle pejlemærker for, hvad der opfattes 
som realkreditvirksomhed med forhøjet risiko. Pejlemær-
kerne vedrører realkreditinstitutternes samlede udlånsporte-
følje og kapitalforhold. Der opstilles ikke pejlemærker for 
de enkelte lån i form af eksempelvis en reduktion af låne-
grænsen for udvalgte lånetyper. Ifølge beregninger fra Fi-
nanstilsynet vil overholdelse af tilsynsdiamanten indebære, 
at institutterne samlet set må nedbringe andelene af udlån 
med afdragsfrihed og i mindre omfang også andelen af lån 
med kort rentebindingsperiode. Overtrædelse af et pejle-
mærke vil indledningsvist føre til en dialog med Finanstil-
synet, der kan munde ud i en tilsynsreaktion, jf. boks I.6. 
Sammen med forslaget om en tilsynsdiamant for realkredit-
institutter har Finanstilsynet foreslået et krav om en udbeta-
ling på mindst fem pct. ved boligkøb.  
 
Tiltagene bidrager alle til at øge den finansielle og makro-
økonomiske stabilitet. Refinansieringsloven og den fore-
slåede tilsynsdiamant for realkreditinstitutter øger real-
kreditmodellens robusthed. De bidrager også i et vist om-
fang til at mindske risikoen ved rentetilpasningslånene. Den 
foreslåede tilsynsdiamant vil sætte begrænsninger på ande-
lene af lån med refinansiering, og refinansieringsloven be-
grænser mulighederne for store, pludselige rentestigninger 
på obligationer bag rentetilpasningslån med kort rente-
binding. Forslaget til krav om en udbetaling på mindst fem 
pct. ved boligkøb trækker i retning af lavere gældsætning, 
hvilket isoleret set øger den finansielle stabilitet.  
 
Tiltagene, såfremt forslagene indføres, ændrer imidlertid 
ikke på, at der i fremtiden fortsat må forventes at være en 
betydelig mængde boliglån med variabel rente, herunder 
realkreditlån med rentetilpasning. På de korte rentetilpas-
ningslån er der mulighed for en rentestigning på op til fem 
pct.point. En sådan stigning er ganske stor og vil medføre 
en markant stigning i ydelsen på de berørte realkreditlån. 
Det vil få betydelige negative effekter på blandt andet det 
private forbrug og dermed konjunkturudviklingen. 
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Boks I.6 Forslag om tilsynsdiamant for realkreditinstitutter 

Finanstilsynet har med afsæt i anbefalingerne fra Udvalget om Finanskrisens År-
sager (“Rangvid-udvalget”) sendt et forslag om indførelse af en tilsynsdiamant for 
realkreditinstitutter i høring. Den foreslåede tilsynsdiamant består af følgende fem 
pejlemærker: 
 

 Udlånsvækst i udlånssegmenter må højst udgøre 15 pct. årligt. Udlåns-
segmenterne er privat, erhvervslån med boligformål, landbrugsejendomme og 
andet erhverv 

 Andelen af lån med en belåningsgrad på over 75 pct. af lånegrænsena, og hvor 
renten kun er låst fast i op til to år, må højst udgøre 30 pct. af instituttets ud-
lånsportefølje 

 Andelen af afdragsfrie lån med en belåningsgrad på over 75 pct. af lånegræn-
sen må højst udgøre 55 pct. af udlånsporteføljen 

 Andelen af udlån, som refinansieres, må højst være 15 pct. af den samlede 
udlånsportefølje pr. halvår 

 Summen af de 20 største eksponeringer skal være mindre end den egentlige 
kernekapital 

 

En overtrædelse af et eller flere pejlemærker vil føre til, at Finanstilsynet indleder 
en dialog, der kan føre til en tilsynsreaktion. En tilsynsreaktion kan bestå i skær-
pet overvågning, en offentlig risikooplysning eller pålæg om udarbejdelse af en 
redegørelse om fremadrettede aktiviteter for at undgå overtrædelsen. I mere alvor-
lige tilfælde kan der gives påbud om eksempelvis at nedbringe udlånsvæksten. 
 

Tilsynsdiamanten vil ifølge Finanstilsynets forslag træde i kraft i 2018. Pejlemær-
kerne for andelen af lån med henholdsvis refinansiering og afdragsfrihed vil dog 
først gælde fra 2020. 
 

a) For ejerboliger svarer det til 60 pct. af ejendomsværdien, og for fritidshuse svarer det til 45 pct. 
af ejendomsværdien. 

 
 
Det er således fortsat tilfældet, at omfanget af boliglån med 
variabel rente, herunder rentetilpasningslån, udgør en be-
tragtelig risiko for en forstærkning af et konjunkturtilbage-
slag i forbindelse med en valutakrise. Tiltagene vurderes 
alle at styrke dansk økonomi, men de tager kun delvist hånd 
om den makroøkonomiske risiko, som er forbundet med 
omfanget af boliglån med variabel rente.  
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I hvilket omfang der er behov for regulering af boliglån med 
variabel rente afhænger af, hvor meget en rentestigning på 
rentetilpasningslån vil dæmpe de berørte familiers privat-
forbrug. Dette afhænger igen af, om disse familier adskiller 
sig fra danske familier generelt i forhold til mængden af 
likvide midler at tære på og aktiver at belåne i tilfælde af et 
fald i rådighedsbeløbet. Ved hjælp af registerdata er det 
muligt at give en karakteristik af familier med rentetilpas-
ningslån i forhold til familier med fastforrentede lån og 
familier uden realkreditgæld.7 Data dækker 2011 og er 
nærmere beskrevet i Andersen (2014).8 
 
Ved brug af disse data kan det vises, at familierne med ren-
tetilpasningslån på flere vigtige punkter adskiller sig fra de 
øvrige grupper af familier. Familier med rentetilpasningslån 
adskiller sig fra familier med fastforrentede realkreditlån 
ved gennemsnitligt set at være yngre, færre er enlige og 
flere er børnefamilier. Både den samlede familieindkomst 
og familieindkomsten pr. voksen er ca. 8 pct. højere end for 
familier med fastforrentet realkreditgæld. Familieindkom-
sten pr. voksen er 85 pct. højere end for familier uden real-
kreditgæld.  
 
Gennemsnitligt set har familier med rentetilpasningslån en 
højere realkreditbelåningsgrad i deres boliger end familier 
med fastforrentede realkreditlån. Forskellene er tydeligst 
ved høje og lave realkreditbelåningsgrader. Således har godt 
30 pct. af familierne med rentetilpasningslån en realkredit-
belåningsgrad på mere end 100 pct. af boligformuen opgjort 
ved den offentlige ejendomsvurdering. Det samme gælder 

 
7) Familier med rentetilpasningslån defineres som familier, hvor 

mere end halvdelen af realkreditgælden var variabelt forrentet  
ultimo 2011. Tilsvarende defineres familier med fastforrentede 
realkreditlån som familier, hvor mindre end halvdelen af real-
kreditgælden var variabelt forrentet ultimo 2011. Familier uden 
realkreditgæld defineres som familier, der ikke havde udestående 
realkreditgæld ultimo 2011. Familier, hvor et eller flere medlem-
mer er selvstændigt erhvervsdrivende udelukkes fra populationen, 
da indkomst- og formueoplysningerne er mere støjfyldte for den-
ne gruppe end for andre. 

8) Asger Lau Andersen (2014): “Indkomst- og formueforhold for 
familier med rentetilpasningslån”. Københavns Universitet, Øko-
nomisk Institut. 
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for knap 20 pct. af familierne med fastforrentede realkredit-
lån, jf. figur I.49. Tilsvarende har kun 25 pct. af familierne 
med rentetilpasningslån en realkreditbelåningsgrad på under 
60 pct., mens dette gælder for 45 pct. af familierne med 
fastforrentede lån. Forskellene i realkreditbelåningsgrader 
hænger sammen med, at omkring to tredjedele af rente-
tilpasningslånene er afdragsfrie, mens kun omkring en tred-
jedel af de fastforrentede realkreditlån er afdragsfrie. Den 
højere belåningsgrad indebærer, at familier med rentetilpas-
ningslån har mindre friværdi at belåne end familier med 
fastforrentede lån. 
 
 

Figur I.49 Realkreditgæld 

Anm.: Figuren viser fordelingen af familier på tværs realkredit-
belåningsgrader opgjort som realkreditgæld i pct. af bolig-
formuen ultimo 2011. Realkreditgælden er opgjort ved kontant-
restgælden, og boligformuen er opgjort ved den offentlige vur-
dering af familiens ejendomme. 

Kilde: Andersen (2014). 
 
 
Familier med rentetilpasningslån har en større samlet gæld i 
forhold til deres indkomst end familier med fastforrentede 
realkreditlån. Det er således 25 pct. af familierne med rente-
tilpasningslån, der har en samlet gæld på mere end 300 pct. 
af årsindkomsten før skat. Det samme gælder for 12 pct. af 
familierne med fastforrentede lån. Tilsvarende er det kun 8 
pct. af familierne med rentetilpasningslån, der har en gæld 
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på under 100 pct. af årsindkomsten før skat, mens dette 
gælder for 24 pct. af familierne med fastforrentede lån, figur 
I.50. Det forhold, at familier med rentetilpasningslån gene-
relt har en større samlet gæld i forhold til indkomsten, bety-
der, at en rentestigning vil føre til en kraftigere stigning i 
ydelsen for disse familier end for familier med fastforrente-
de lån. 
 
 

Figur I.50 Samlet gæld 

Anm.: Figuren viser fordelingen af familier på tværs af samlet gæld i
pct. af årsindkomsten før skat. Den samlede gæld består af real-
kreditgæld opgjort ved kontantrestgælden, bankgæld, pante-
brevsgæld og gæld til kreditinstitutter i udlandet. 

Kilde: Andersen (2014). 
 
 
Familier med rentetilpasningslån har gennemsnitligt set en 
mindre nettoformue i forhold til deres indkomst end de  
andre familier. Forskellen er ikke stor i forhold til familier 
uden realkreditgæld, men den er betydelig i forhold til fami-
lier med fastforrentede realkreditlån. Det gælder for knap 45 
pct. af familierne med rentetilpasningslån, at de har negativ 
nettoformue. Det tilsvarende tal for familier med fastforren-
tede realkreditlån er knap 30 pct., jf. figur I.51. Familier 
med rentetilpasningslån har således mindre nettoformue, der 
potentielt kan belånes. 
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Figur I.51 Nettoformue 

Anm.: Figuren viser fordelingen af familier på tværs af nettoformuer
ultimo 2011 opgjort i procent af årsindkomst i 2011. Netto-
formuen er forskellen mellem aktiver og passiver. På aktivsiden
indgår indeståender i pengeinstitutter, finansielle aktiver, bolig-
formuen opgjort ved den offentlige vurdering af familiens ejen-
domme og udenlandske aktiver. Pensionsformue indgår ikke.
På passivsiden indgår bankgæld, pantebrevsgæld, realkredit-
gæld opgjort ved kontantrestgælden og gæld til penge- og real-
kreditinstitutter i udlandet. 

Kilde: Andersen (2014). 
 
 
Der er desuden en tendens til, at familier med rentetilpas-
ningslån har færre likvide midler end andre familier. For 
næsten 40 pct. af familierne med rentetilpasningslån svarer 
de likvide midler til mindre end en enkelt månedsindkomst. 
Det samme gælder for knap 30 pct. af familierne med fast-
forrentede realkreditlån. Tilsvarende er der flere familier 
med fastforrentede lån, som har likvide midler svarende til 
mere end tre månedsindkomster. Familier med rentetilpas-
ningslån har således færre likvide midler at tære på i tilfæl-
de af et fald i rådighedsbeløbet end familier med fastforren-
tede lån. Blandt familierne uden realkreditgæld er der for-
holdsvis mange, som enten har en meget lille eller meget 
stor beholdning af likvide midler opgjort i månedsindkom-
ster, jf. figur I.52.  
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Figur I.52 Likvide finansielle aktiver 

Anm.: Figuren viser fordelingen af familier på tværs af likvide aktiver
ultimo 2011 opgjort i antal månedslønninger. De likvide finan-
sielle aktiver består af bankindeståender og kursværdien af ob-
ligationer, pantebreve, samt danske aktier og investerings-
beviser i depot. Pensionsopsparinger indgår ikke. 

Kilde: Andersen (2014). 
 
 
Samlet set tegnes et billede af, at formueforholdene er noget 
ringere for familier med rentetilpasningslån end for andre 
familier – særligt i forhold til familier med fastforrentede 
lån. Der er en forholdsvis stor andel af familierne med ren-
tetilpasningslån, hvor realkreditgælden overstiger bolig-
formuen, og nettoformuen er negativ. Endvidere udgør de 
likvide aktiver kun en beskeden andel af indkomsten for en 
ganske stor andel af familierne med rentetilpasningslån. 
Samlet set trækker disse forhold i retning af, at familier med 
rentetilpasningslån i tilfælde af et fald i rådighedsbeløbet – 
som følge af eksempelvis en rentestigning – ville blive nød-
saget til at reducere deres privatforbrug kraftigere end andre 
familier i tilfælde af et tilsvarende fald i rådighedsbeløbet. 
 
For at give et indtryk af, hvordan effekten af en rentestig-
ning kan tænkes at blive forstærket af muligheden for at 
optage realkreditlån med rentetilpasning, foretages en kon-
sekvensberegning med De Økonomiske Råds Sekretariats 
makroøkonometriske model SMEC. I beregningen under-
søges den isolerede effekt på dansk økonomi af et fald i den 
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disponible indkomst, der afspejler en rentestigning på fem 
pct.point på samtlige udestående realkreditlån med rentetil-
pasning igennem ét år. I scenariet antages alle andre renter 
uændrede, da formålet er at illustrere den ekstra effekt, der 
skyldes udbredelsen af rentetilpasningslån blandt boligejere. 
 
Der er tale om et hårdt stressscenarie, der skal afspejle det 
sjældne, men dog mulige tilfælde, at der opstår et hårdt og 
langvarigt pres på den danske fastkurspolitik. Beregningen 
foretages først med en almindelig forbrugseffekt, hvor det 
private forbrug falder med 40 pct. af nedgangen i disponibel 
indkomst. Da familier med rentetilpasningslån imidlertid 
typisk har færre likvide aktiver og mere gæld, må man for-
mode, at deres forbrugsreaktion er større end gennemsnit-
tets. Derfor er der suppleret med en beregning, hvor det 
antages, at faldet i disponibel indkomst slår fuldt ud igen-
nem til forbruget. Den overordnede konklusion er, at den 
ekstra effekt på dansk økonomi i tilfælde af en rentestig-
ning, som rentetilpasningslånene bidrager med, vil være 
anseelig, jf. boks I.7. 
 
Beregningen indikerer, at omfanget af de variabelt forrente-
de boliglån vil udgøre en betydelig risiko for den makro-
økonomiske udvikling i det sjældne, men ikke utænkelige 
tilfælde, at renten stiger så kraftigt over længere tid. Der er 
derfor grundlag for regulering af denne risiko. 
 
I illustrationen af et rentestød til dansk økonomi blev kun 
medtaget effekterne af en stigning i renten på rentetilpas-
ningslån. Den makroøkonomiske risiko udspringer imidler-
tid fra alle variabelt forrentede boliglån, herunder boliglån 
fra pengeinstitutter. Under de regler, som gælder i dag, kan 
op til 80 pct. af ejendomsværdien af ejerboliger belånes med 
realkreditlån med rentetilpasning, og de resterende 20 pct. 
af ejendomsværdien kan belånes med variabelt forrentede 
banklån. Det er således muligt at belåne hele ejendoms-
værdien med variabelt forrentede boliglån. 
 
Regulering af omfanget af boliglån med variabel rente kan 
enten lægges på institutniveau, som med den foreslåede 
tilsynsdiamant for realkreditinstitutter, eller på det enkelte 
lån. Fordelen ved regulering på institutniveau er, at der ef-
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terlades en betydelig fleksibilitet, idet den enkelte boligejer 
som udgangspunkt har mulighed for at belåne hele ejen-
domsværdien med variabelt forrentede bank- eller realkre-
ditlån. Ulempen er, at regulering på institutniveau ikke for-
hindrer, at familier med et stort ønske om at udnytte låne-
grænsen – og som derfor bidrager mest til den makroøko-
nomiske risiko – fuldt ud gør dette.  
 
Reguleringen på institutniveau kan understøttes af en samlet 
lånegrænse for variabelt forrentede boliglån. Konkret kunne 
der indføres en øvre grænse for, hvor stor en andel af en 
ejerboligs værdi, der kan sættes i pant mod variabelt forren-
tede boliglån, hvad enten disse er realkredit- eller penge-
institutlån. En samlet lånegrænse vil reducere omfanget af 
boliglån med variabel rente, og den vil ændre adfærden hos 
netop de familier, som ønsker at udnytte lånegrænsen fuldt 
ud og dermed udgør den største risiko.  
 
Indførelse af en samlet lånegrænse på variabelt forrentede 
boliglån vil medføre både gevinster og omkostninger. Ge-
vinsten ved at indføre en lånegrænse består i større makro-
økonomisk stabilitet, da effekterne af markante rente-
stigninger, eksempelvis i forbindelse med en valutakrise, 
reduceres. Omkostningerne består for samfundet i, at den 
gavnlige effekt af pengepolitikken, når denne virker kon-
junkturstabiliserende, dæmpes. For den enkelte boligejer 
består omkostningerne i en begrænsning af mulighederne 
for at tilrettelægge privatøkonomien efter eget ønske. Det 
vil ikke i samme omfang være muligt at vælge en variabel 
rente, der gennemsnitligt er lavere, mod at påtage sig risiko 
for en rentestigning. 
 
Størrelsen af gevinster og omkostninger ved en reduktion af 
lånegrænsen afhænger af lånegrænsens niveau. Ved en høj 
lånegrænse må gevinsten ved en vis reduktion af lånegræn-
sen i form af øget makroøkonomisk stabilitet formodes at 
være relativ stor. Omvendt må omkostningerne forbundet 
herved, det vil sige tab af privatøkonomisk fleksibilitet og 
mindre gavnlig effekt af den stabiliserende del af pengepoli-
tikken, formodes at være relativt små. 
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Boks I.7 Rentestød til dansk økonomi 

Mereffekterne på dansk økonomi af en rentestigning på realkreditlån med rente-
tilpasning set i forhold til en situation uden rentetilpasningslån er illustreret ved 
en konsekvensberegning med De Økonomiske Råds Sekretariats makroøkonome-
triske model SMEC. Konkret beregnes effekterne af et fald i den disponible ind-
komst på 30 mia. kr., hvilket skønsmæssigt svarer til faldet i rådighedsbeløbet for 
samtlige danske familier med rentetilpasningslån i tilfælde af en rentestigning på 
fem pct.point igennem et år. Dette er under antagelse af fuldt gennemsalg på ydel-
sen og med indregning af rentefradrag på en tredjedel af renteudgiften. I bereg-
ningen fokuseres udelukkende på den ekstra effekt via faldet i den disponible ind-
komst. Det generelle renteniveau er således holdt uændret, og de grundlæggende 
effekter af højere renter på boligpriser og investeringer indgår ikke. Der er heller 
ikke direkte taget højde for, at der kan være afledte effekter på eksempelvis for-
brugertilliden, hvis antallet af restancer og tvangsauktioner øges. 

 

Under antagelse af SMEC’s almindelige marginale førsteårs forbrugseffekt på 40 
pct. i tilfælde af et fald i den disponible indkomst, falder det private forbrug og 
BNP med henholdsvis 1,6 og 0,5 pct. mere end i den tænkte situation, hvor der 
ikke er adgang til rentetilpasningslån, jf. tabel A. Dette udløser et merfald i be-
skæftigelsen på 12.000 og en forværring af den offentlige saldo på 0,4 pct. af 
BNP. De negative effekter fortager sig gradvist de efterfølgende år. Under anta-
gelse af at faldet i den disponible indkomst slår fuldt igennem på det private for-
brug, dvs. at det privat forbrug falder en-til-en med den disponible indkomst, er 
effekterne 2,5 gange større. 

 

Tabel A Effekter af fald i disponibel indkomst set i forhold til en situation 
 uden rentetilpasningslån  

  
Alm. gennemslag  Fuldt gennemslag 

År 1 År 2 År 3  År 1 År 2 År 3 

Privat forbrug (pct.) -1,6 -1,0 -0,6  -4,2 -2,6 -1,5 

BNP (pct.) -0,5 -0,3 -0,1  -1,4 -0,8 -0,2 

Beskæftigelse (1.000 pers.) -12,4 -6,1 -0,2  -31,3 -16,2 -2,2 

Offentlig saldo (pct. af BNP) -0,4 -0,2 -0,1  -1,0 -0,6 -0,2 

Anm.: Tabellen viser, hvordan de enkelte variable udvikler sig i forhold til en situation, hvor der 
ikke er adgang til rentetilpasningslån. I kolonnen med almindeligt gennemslag er vist effek-
terne ved antagelse af SMEC’s almindelige forbrugseffekt ved ændring i den kortsigtede di-
sponible indkomst, mens der i kolonnen med fuldt gennemslag vises effekterne i tilfælde af, 
at det private forbrug falder en-til-en med den kortsigtede disponible indkomst. 
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I.5 International økonomi 

I første halvår 2014 skete en generel svækkelse af de inter-
nationale konjunkturer. Det amerikanske opsving, som har 
været i gang siden begyndelsen af 2009, aftog lidt i styrke, 
og i euroområdet er der fortsat beskedne positive vækst-
rater. Flere af GIIPS-landene er begyndt at bidrage positivt 
til væksten i euroområdet, men der er sket en opbremsning i 
Tyskland, og væksten er fraværende i flere andre eurolande 
herunder Frankrig og Holland. I Asien blev Japan ramt af 
tilbagegang i første halvår, og de kinesiske vækstrater er 
faldet til – efter kinesiske forhold – mere moderate niveau-
er, jf. figur I.53. 
 
Svækkelsen af de internationale konjunkturer i første halvår 
kan tilskrives et samspil af flere forhold. I USA har den 
usædvanligt kolde vinter bidraget til at holde aktiviteten 
nede i første halvår, i Japan blev momsen hævet i april, og i 
Kina er der formentlig tale om, at strukturelle forhold betin-
ger en lavere vækst. Konflikterne i Mellemøsten og Ukraine 
har øget de geopolitiske risici, hvilket formentlig især har 
påvirket Europa og Rusland. Den svage udvikling i første 
halvår trækker i retning af lavere vækst i år.  
 
 

Figur I.53 BNP i euroområdet, USA og Japan samt BNP-vækst i Kina 

USA, euroområdet og Japan  Kina 

 

Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2014.  
Kilde: EcoWin. 

 
 

20142012201020082006

115

110

105

100

95

90

2005 = 100

Euroområdet
USA
Japan

20142012201020082006

15

12

9

6

3

0

Pct. (å/å)

Svækkelse af 
international 
konjunktur i 
første halvår … 

… var drevet  
af flere 
ekstraordinære 
forhold 



Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik. Dansk Økonomi, efterår 2014 
 

 96 

De fremadrettede vækstudsigter er forværret i forhold til 
vurderingen i foråret. Det skyldes i høj grad optrapningen af 
konflikten i Ukraine med gensidige sanktioner mellem Rus-
land og Vesten. Konflikten har en vis indvirkning på sam-
handel og kapitalbevægelser, men har formentligt sin pri-
mære realøkonomiske virkning gennem lavere forbruger- og 
erhvervstillid. I prognosen for den internationale konjunk-
turudvikling forudsættes krisen i Ukraine ikke at eskalere i 
andet halvår. Skulle krisen gribe om sig og forårsage sti-
gende energipriser, er der en betydelig risiko for, at kon-
junkturudviklingen bliver væsentlig værre end forventet i 
prognosen. Det samme gælder kriserne i Mellemøsten om 
end i mindre grad. 
 
I prognosen for international økonomi forventes en noget 
svagere vækst hos Danmarks aftagerlande end forventet i 
foråret som følge af den svage vækst i første halvår og den 
seneste forværring af konjunkturindikatorerne. I euroområ-
det ventes væksten at komme i gang hen mod slutningen af 
året, hvilket resulterer i en årsvækst på ca. ¾ pct. i år sti-
gende til 1¼ pct. i 2015 og knap 2½ pct. i 2016. Trods af-
viklingen af statsgældskrisen er den økonomiske situation i 
euroområdet så skrøbelig, at en længere periode med fortsat 
stilstand er en reel risiko. I USA er vækstbilledet væsentlig 
mere robust, og den genopretning af økonomien, som er 
sket siden 2009, ventes at fortsætte. Væksten aftog dog lidt i 
styrke i første halvår, og på det seneste er der sket en for-
værring af nogle af konjunkturindikatorerne. Amerikansk 
økonomi skønnes at vokse med godt 2¼ pct. i år og med ca. 
3½ pct. i 2015 og i 2016. Hovedtræk af den internationale 
prognose fremgår af boks I.8. 
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Boks I.8 Hovedtræk af prognosen for international økonomi 

Eksportmarkedet 

Vækstudsigterne for Danmarks aftagerlande er nedjusteret i forhold til Dansk 
Økonomi, forår 2014. Skønnet for aftagerlandenes handelsvægtede BNP-vækst er 
således nedjusteret fra godt 2¼ pct. til godt 1¾ pct. i 2014 og fra 2¾ pct. til godt 
2¼ pct. i 2015. Skønnet for 2016 er omtrent uændret på knap 3 pct. Nedjusterin-
gen i 2014 og 2015 skyldes dels den svage udvikling i første halvår 2014, dels 
den seneste forværring af konjunkturbilledet. I prognosen er forudsat, at der ikke 
sker en eskalering af krisen i Ukraine. Skulle der ske en eskalering af krisen, er 
der en betydelig risiko for, at konjunkturudviklingen bliver væsentlig værre end 
skønnet i prognosen. 

 

Pengepolitiske forudsætninger 

Den internationale konjunkturprognose bygger på en forventning om, at Den Eu-
ropæiske Centralbank (ECB) vil fastholde den meget lempelige pengepolitik 
igennem 2014 og 2015, så den pengepolitiske rente ved udgangen af 2015 stadig 
vil befinde sig på 0,05 pct. Normaliseringen af de pengepolitiske renter ventes at 
begynde i 2016, men med et årsgennemsnit på 0,4 pct. ventes pengepolitikken og-
så at være lempelig i 2016. Den amerikanske centralbank (FED) forventes at ud-
fase det nuværende opkøbsprogram for stats- og realkreditobligationer (QE3) i år, 
men at fastholde den pengepolitiske rente på 0-0,25 pct. indtil foråret 2015. I 2015 
og 2016 skønnes et årsniveau for FED’s pengepolitiske rente på henholdsvis 0,5 
og 1,5 pct.  

 

Finanspolitiske forudsætninger 

I prognosen forudsættes finanspolitikken at blive strammet de kommende år i så-
vel USA som i euroområdet, men i noget mindre omfang end de seneste år, hvor 
opstramningerne har været endog meget store. OECD skønner, at der i euro-
området vil blive gennemført en forbedring af den strukturelle primære saldo på 
0,5 pct. af BNP i 2014 og på 0,4 pct. af BNP i 2015. For USA skønner OECD en 
forbedring af den strukturelle primære saldo på henholdsvis 0,6 og 0,7 pct. af 
BNP i 2014 og 2015.  

 

Øvrige forudsætninger 

I prognosen skønnes olieprisen at stige gradvist over de kommende år fra det nu-
værende moderate niveau. I 2014 ventes olieprisen at nå et årsniveau på 109 dol-
lar. I 2015 og 2016 ventes olieprisen at stige til henholdsvis 113 og 116 dollar. 
Valutakurser holdes konstante på niveauet i august i prognoseperioden.  
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Euroområdet 
 
I euroområdet voksede BNP med henholdsvis 0,2 pct. (k/k) 
i første kvartal og 0,1 pct. (k/k) i andet kvartal. Der har så-
ledes været positiv vækst i euroområdet fem kvartaler i 
træk, men væksten er ikke taget til i styrke og er ikke højere 
end den af OECD skønnede strukturelle vækst. Et opsving 
har således endnu ikke indfundet sig.  
 
Det udeblevne opsving i euroområdet kan i et vist omfang 
tilskrives eksterne forhold. Væksten i USA aftog en anelse i 
første halvår, den kinesiske vækst er aftaget noget, og de 
geopolitiske risici er forøget som følge af konflikterne i 
Irak, Syrien, Libyen og Ukraine. Dertil kommer, at euroen 
er blevet gradvist styrket overfor samhandelspartnernes 
valutaer siden midten af 2012. Dette har isoleret set svækket 
euroområdets konkurrenceevne. I sommermånederne blev 
euroen dog svækket noget igen, jf. figur I.54. Dette skal ses 
i sammenhæng med ECB’s lempelser af pengepolitikken. 
 
 

Figur I.54 Effektiv eurokurs 

Anm.: Den effektive eurokurs er kursen overfor et vægtet udvalg af 
samhandelspartneres valutaer. En stigning i den effektive euro-
kurs er udtryk for en styrkelse af euroen. Seneste observation er
august 2014. 

Kilde: EcoWin. 
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Der er sket en betydelig forbedring af de interne forhold i 
euroområdet siden efteråret 2012, hvor initiativer på EU-
plan, særligt udmeldinger fra ECB, og i de enkelte euro-
lande fik bremset statsgældskrisen. Rentespændene på 
GIIPS-landenes (Grækenland, Irland, Italien, Portugal og 
Spanien) statsobligationer overfor tilsvarende tyske stats-
obligationer har været støt aftagende siden da, jf. figur I.55. 
Rentespændene befinder sig nu på niveauer, der signalere, 
at der igen er troværdighed om statsfinanserne i euro-
området. Den europæiske statsgældskrise ser således ud til i 
væsentlig grad at være under afvikling. 
 
 

Figur I.55 Rentespænd 

Anm.: Rentespændene er på tiårige statsobligationer overfor tilsvaren-
de tyske statsobligationer. Seneste observation er medio sep-
tember 2014. 

Kilde: EcoWin. 
 
 
Aftrapningen af statsgældskrisen har bidraget til en genop-
retning af tilliden blandt husholdninger og virksomheder i 
euroområdet siden sensommeren 2012, jf. figur I.56. Den 
stigende forbruger- og erhvervstillid har givet sig udslag i 
stigende privat forbrug og private investeringer, hvorved 
den indenlandske efterspørgsel er begyndt at bidrage posi-
tivt til væksten i BNP i euroområdet om end kun i svag 
grad, jf. figur I.57. På det seneste er der dog sket en forvær-
ring af såvel forbruger- som erhvervstilliden. 
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Figur I.56 Forbruger- og erhvervs-
tillid i euroområdet 

 Figur I.57 Vækstbidrag til BNP i 
euroområdet 

 

Anm.: Erhvervstillidsindikatoren er for fremstillingssektoren. Seneste observation for forbruger- og 
erhvervstilliden er juli 2014. Seneste observation for vækstbidrag er 2. kvartal 2014. 

Kilde: EcoWin og Eurostat. 
 
 
Genetableringen af tilliden i euroområdet i forbindelse med 
afviklingen af den europæiske statsgældskrise giver mulig-
hed for, at væksten kan vende tilbage, og konjunkturerne 
normaliseres. Mens væksten så småt er begyndt at indfinde 
sig i nogle af de kriseramte lande i Sydeuropa, særligt i 
Spanien, er der sket en opbremsning i flere af de central- og 
nordeuropæiske lande. I fransk økonomi, som fylder en 
betydelig del i det samlede euroområde, har der stort set 
været stilstand siden 2011, og der er ikke tegn på en snarlig 
bedring, jf. figur I.58 og I.59. Den svage vækst, som har 
været i euroområdet de seneste kvartaler, er i høj grad ble-
vet trukket af Tyskland, der særligt i 2013 oplevede frem-
gang. Den tyske fremgang blev imidlertid afbrudt af et fald i 
BNP i andet kvartal 2014. De seneste måneder er der desu-
den sket en forværring af de tyske konjunkturindikatorer. 
Dette skal ses i sammenhæng med optrapningen af konflik-
ten i Ukraine, der hæmmer forbrugs- og investeringslyst og 
i et vist omfang tysk eksport. 
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Figur I.58 BNP-vækst i Tyskland 
og Frankrig 

 Figur I.59 Erhvervstillid i Tysk-
land og Frankrig 

 

Anm.: De viste erhvervstillidsindikatorer er for industrien. Seneste observation for erhvervstillid er 
august, og seneste observation for BNP er 2. kvartal 2014. 

Kilde: EcoWin. 
 

 
Som følge af de svækkede vækstudsigter ventes væksten i 
euroområdet først at blive positiv hen mod udgangen af 2014. 
På den baggrund skønnes væksten i euroområdet at blive 
godt ¾ pct. i år. I de efterfølgende år forventes en fremgang i 
såvel international økonomi som en fortsat bedring af de 
interne forhold at øge væksten. Økonomien ventes at blive 
understøttet af en fortsat meget lempelig pengepolitik, og 
finanspolitikken ventes at blive mindre vækstdæmpende. I 
2015 skønnes væksten at blive ca. 1¼ pct. stigende til knap 
2½ pct. i 2016. De skønnede vækstrater i 2015 og 2016 er 
højere end den strukturelle vækst, så skønnene indebærer en 
reduktion af output gap og stigende beskæftigelse. 
 
ECB lempede pengepolitikken ved møderne i juni og sep-
tember. Fra maj til september har ECB sænket udlånsrenten 
ved de primære pengepolitiske operationer fra 0,25 til 0,05 
pct., og indlånsrenten er sænket fra 0 til -0,2 pct. Det er 
første gang, at ECB’s indlånsrente er negativ. ECB har an-
nonceret, at de pengepolitiske renter vil blive fastholdt om-
kring det nuværende niveau i en længere periode.  
 
I tillæg til reduktionen af de pengepolitiske renter har ECB 
fremlagt en række ukonventionelle pengepolitiske tiltag, som 
sigter mod at styrke likviditeten på pengemarkedet og øge 
långivningen til den private sektor. ECB har signaleret villig-
hed til yderligere ukonventionelle tiltag, hvis centralbankens 
målsætning om at holde inflationen tæt på, men under 2 pct. 
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måtte vurderes at være i fare, jf. boks I.9. Samlet set er der tale 
om en betydelig lempelse af pengepolitikken i euroområdet, 
der ventes at føre til en betydelig forøgelse af ECB’s balance. 
 
Den lempelige pengepolitik i euroområdet skal ses i sammen-
hæng med, at inflationen har haft en aftagende tendens siden 
2011. I august var inflationen kun 0,4 pct. (år/år), hvilket er 
det laveste siden tilbageslaget i 2009. Den lave inflation skyl-
des i et vist omfang en svag udvikling i energi- og fødevare-
priserne, men også at kerneinflationen, der er inflationen 
ekskl. bidrag fra energi og fødevarer med store prisudsving, 
var lav i august med 1 pct. (år/år), jf. figur I.60. Dermed skyl-
des den lave inflation formentlig også i høj grad et moderat 
løn- og prispres som følge af den svage konjunktursituation. 
 
Der har været en aftagende tendens i investorernes inflati-
onsforventninger siden begyndelsen af 2013, og i de seneste 
måneder er der sket et brat fald. Medio september forvente-
de investorerne en gennemsnitlig årlig inflation på 0,7, 1,3 
og 1,6 pct. over en henholdsvis fem-, ti- og tyveårig tidsho-
risont, jf. figur I.60. Inflationsforventningerne må derfor 
siges at ligge klart under ECB’s målsætning om at holde 
inflationen under, men tæt på 2 pct. på mellemlang sigt.  
 
 

Figur I.60 Inflation og inflationsforventninger i euroområdet 

Inflation  Inflationsforventninger 

 

Anm.: Inflationen er målt ved forbrugerprisindekset. Kerneinflationen er inflationen eksklusive bidrag fra
energi og fødevarer med store prisudsving. Inflationsforventningerne er målt ved forskellen i ren-
ten på ikke-inflationsindekserede og inflationsindekserede statsobligationer i euroområdet. Dette
opfattes almindeligvis som et overkantskøn for de faktiske inflationsforventninger i markedet. Se-
neste observation er august 2014 for inflation og medio september for inflationsforventninger. 

Kilde: EcoWin. 
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Boks I.9 Pengepolitikken i euroområdet 

Den Europæiske Centralbank (ECB) lempede pengepolitikken ved møderne i juni 
og september. Lempelserne består i en reduktion af de pengepolitiske renter, nye 
længerevarende likviditetstildelinger og nye opkøbsprogrammer. ECB forventer, 
at disse tiltag sammenlagt vil føre til en betragtelig forøgelse af dens balance. 
ECB har desuden til hensigt at fastholde de pengepolitiske renter omkring det nu-
værende niveau i en længere periode og er villig til nye ukonventionelle tiltag, 
hvis disse skønnes nødvendige for at indfri den pengepolitiske målsætning. 

 

Sænkning af de pengepolitiske renter 

Ved mødet i juni blev udlånsrenten ved de primære markedsoperationer sænket 
fra 0,25 pct. til 0,15 pct. I september blev renten sænket yderligere til 0,05 pct. 
ECB’s indlånsrente blev sænket fra 0 til -0,1 pct. i juni og yderligere til -0,2 pct. i 
september. Renten på den marginale udlånsfacilitet blev sænket fra 0,75 til 0,4 
pct. i juni og yderligere til 0,3 pct. i september. Desuden vil ECB fortsætte med at 
tildele den ønskede likviditet til den givne rente ved de primære pengepolitiske 
operationer mindst til udgangen af 2016. 

 

Længerevarende likviditetstildelinger og opkøbsprogrammer 

Inden 2016 vil ECB gennemføre tre tremåneders likviditetstildelinger (Longer-
Term Refinancing Operations, LTRO’s) til bankerne til samme rente som ved de 
primære markedsoperationer, hvor løbetiden er en uge. Ved LTRO’erne vil der 
blive tildelt den ønskede likviditet. Desuden vil ECB gennemføre en serie målret-
tede, længerevarende likviditetstildelinger (Targeted Longer-Term Refinancing 
Operations, TLTRO’s) med henblik på at øge udlånet til den private sektor (dog 
ikke boliglån). Den første af disse TLTRO’er blev gennemført medio september 
med en samlet tildeling på 83 mia. euro. I 2014 vil bankerne kunne låne svarende 
til 7 pct. af deres udlån til den ikke-finansielle private sektor eksklusive boliglån 
ultimo april 2014, og i 2015 og 2016 vil de kunne låne yderligere efter nærmere 
fastsatte bestemmelser. Lånene vil skulle tilbagebetales i 2016, hvis ikke banker-
nes udlån til realøkonomien modsvarer ECB’s likviditetstildeling.  

 

ECB har annonceret to nye opkøbsprogrammer. Det første opkøbsprogram beteg-
nes ABSPP (Asset-Backed Securities Purchase Programme, ABSPP) og består i 
opkøb af ABS’er, dvs. værdipapirer med sikkerhed i en pulje af aktiver eksempel-
vis små erhvervslån. Det andet opkøbsprogram går under betegnelsen CBPP3 
(Covered Bonds Purchase Programme 3) og består i opkøb af dækkede obligatio-
ner udstedt af kreditinstitutter i euroområdet. De nærmere detaljer om disse op-
købsprogrammer offentliggøres i begyndelsen af oktober.  
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USA 
 
I USA faldt BNP med 0,5 pct. (k/k) i første kvartal, hvilket 
skal ses i sammenhæng med den usædvanligt kolde vinter, 
der dæmpede aktiviteten ekstraordinært. I andet kvartal 
vendte væksten tilbage med en stigning i BNP på 1,0 pct. 
(k/k). Samlet set var udviklingen i første halvår dog lidt 
svagere end forventet. I sommermånederne er sket en lille 
forværring af nogle af konjunkturindikatorerne, herunder en 
opbremsning i fremgangen i detailsalget og et lille fald i 
boligpriserne. Samlet set tegner konjunkturindikatorerne 
dog fortsat et positivt billede af amerikansk økonomi. For-
bruger- og erhvervstilliden befinder sig på høje niveauer, 
der er relativ kraftig fremgang i industriproduktionen, og 
boligpriserne er steget betragteligt siden 2011. Der er også 
sket en betydelig genopretning på arbejdsmarkedet, hvor 
beskæftigelsen har været støt stigende og ledigheden støt 
faldende siden midten af 2009, jf. figur I.61. På den bag-
grund skønnes væksten i USA at blive lidt højere i andet 
halvår end i første halvår resulterende i en årsvækst på 2¼ 
pct. i 2014. I 2015 ventes amerikansk økonomi at vokse 
med ca. 3¼ pct. stigende til ca. 3½ pct. i 2016. 
 
 

Figur I.61 Beskæftigelse og ledighed i USA 

Anm.: Seneste observation er juli 2014. 
Kilde: EcoWin. 
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Den amerikanske centralbank (FED) har fastholdt den pen-
gepolitiske rente på 0-0,25 pct. over sommeren. De ekstra-
ordinære månedlige opkøb af stats- og realkreditobligatio-
ner (Quantitative Easing 3, QE3) er blevet neddroslet fra 85 
mia. dollar i december 2013 til nu 25 mia. i august 2014. I 
betragtning af den betydelige genopretning af amerikansk 
økonomi, som er sket de senere år, og de relativt positive 
konjunkturudsigter er det sandsynligt, at FED vil udfase de 
ekstraordinære opkøb i år og begynde normaliseringen af de 
pengepolitiske renter i foråret 2015. 
 
Den amerikanske finanspolitik, der har været meget lempe-
lig siden 2008, er blevet strammet de seneste år i takt med 
den underliggende økonomiske bedring. I 2013 var der med 
6,4 pct. af BNP dog fortsat et betydeligt offentligt under-
skud. Der er dermed behov for fortsatte finanspolitiske op-
stramninger, hvis stigningen i bruttogælden, der udgjorde 
104 pct. af BNP i 2013, skal stoppes. OECD forventer, at 
den strukturelle primære saldo vil blive forbedret med hen-
holdsvis 0,6 og 0,7 pct. af BNP i 2014 og 2015. Denne 
stramning vil lægge en dæmper på den økonomiske aktivitet. 
 
Asien 
 
I Japan steg BNP med 1,5 pct. (k/k) i første kvartal og faldt 
med 1,8 pct. (k/k) i andet kvartal. Den ujævne udvikling 
skyldes i høj grad en fremrykning af aktivitet til første kvar-
tal grundet en momsforhøjelse fra 5 til 8 pct. med virkning 
fra april. Konjunkturindikatorerne tegner et broget billede af 
japansk økonomi, men med tendens til forværring af vækst-
billedet, herunder et fald i industriproduktionen, jf. figur 
I.62. Japansk økonomi skønnes at vokse med ca. ¾ pct. 
både i 2015 og 2016.  Denne vækst er på niveau med den 
strukturelle vækst. 
 
Den japanske finanspolitik har været meget lempelig siden 
begyndelsen af 1990’erne, hvilket har forøget den offentlige 
bruttogæld til ca. 225 pct. af BNP i 2013. Det offentlige 
underskud var betragteligt med 9,3 pct. af BNP i 2013. For-
højelsen af momsen i april er et led i en mellemsigtet plan 
om at skabe balance på den primære saldo i 2020 og reduce-
re den offentlige gældskvote i de efterfølgende år. OECD 
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skønner, at Japan vil forbedre den strukturelle primære sal-
do med 0,8 pct. af BNP i år og med 1,6 pct. af BNP næste 
år. Disse stramninger lægger isoleret set en dæmper på de 
økonomiske udsigter for Japan, men er nødvendige for at 
bremse stigningen i den offentlige gældskvote.  
 
 

Figur I.62 Industriproduktion i Japan 

Anm.: Seneste observation er juli 2014. 
Kilde: EcoWin. 
 
 
Trods en meget lempelig pengepolitik har Japan oplevet 
deflation, det vil sige generelt faldende priser, siden midten 
af 1990’erne. I april 2013 iværksatte den japanske central-
bank (Bank of Japan, BoJ) en plan for at øge prisstignings-
takten ved store opkøb af primært statsobligationer, og i 
januar 2014 hævede BoJ sit inflationsmål fra 1 til 2 pct. De 
pengepolitiske tiltag ser ud til, i kombination med den lem-
pelige finanspolitik, at have virket, idet deflationen er vendt 
til inflation. Fra maj 2013 til juli 2014 er inflationen øget fra 
-0,3 til 3,4 pct. (år/år). Kerneinflationen, dvs. inflationen 
eksklusive bidrag fra energi og fødevarer med store pris-
udsving, er steget i stort set samme omfang som inflationen, 
jf. figur I.63.  
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Figur I.63 Inflation i Japan 

Anm.: Inflationen er målt ved forbrugerprisindesket. Seneste observa-
tion er juli 2014. 

Kilde: EcoWin. 
 
 
I Kina voksede BNP med henholdsvis 7,4 og 7,5 pct. (år/år) 
i første og andet kvartal 2014 . Væksten er dermed aftaget 
mærkbart siden første kvartal 2010, hvor væksten var 12 
pct. (år/år). Tendensen med aftagende vækst i Kina de sene-
re år hænger givetvis sammen med en svagere efterspørgsel 
fra Europa og USA efter kinesiske varer, men dækker for-
mentlig også over, at den strukturelle vækst i Kina er afta-
gende, om end den stadig er ganske høj. En aftagende struk-
turel vækst i Kina er forventelig. De seneste årtier er der 
sket markante forbedringer af de økonomiske strukturer i 
Kina, og det må forventes at blive gradvist vanskeligere at 
forbedre strukturerne yderligere. 
 
På baggrund af den seneste udvikling i blandt andet er-
hvervstilliden og industriproduktionen skønnes væksten i 
kinesisk økonomi at blive omkring det nuværende niveau de 
næstkommende år. I 2014 og i 2015 skønnes en vækst på 
7¼ pct. I 2016 ventes væksten at aftage til 6¾ pct. som føl-
ge af lavere strukturel vækst. 
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I.6 Offentlige finanser 

Vurderingen af de offentlige finanser er baseret på den ak-
tuelle konjunkturvurdering, beskrevet i afsnit I.2, samt den 
planlagte økonomiske politik, herunder Vækstpakke 2014 
fra juni 2014, Forslag til finanslov 2015, fra august 2014 
samt kommune- og regionsaftaler for 2015 fra juni 2014.9 
 
Den 1. januar 2014 trådte budgetloven i kraft, som bl.a. inde-
bærer, at der er indført udgiftslofter for stat, kommuner og 
regioner. Derudover skal den planlagte politik overholde un-
derskudsgrænsen på ½ pct. af BNP for den strukturelle saldo. 
Finanspolitikken skal endvidere fortsat planlægges indenfor 
rammerne af Stabilitets- og Vækstpagten, hvor grænsen for 
det faktiske offentlige underskud er 3 pct. af BNP.  
 
Som led i budgetloven er formandskabet for Det Økonomiske 
Råd formelt tildelt rollen som “finanspolitisk vagthund”. Ifølge 
lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd 
har formandskabet således fået til opgave årligt at vurdere 
holdbarheden af de langsigtede offentlige finanser og den mel-
lemfristede udvikling i den offentlige saldo. Derudover skal 
der foretages en vurdering af, om de vedtagne udgiftslofter er 
afstemt med de finanspolitiske målsætninger givet de reformer 
mv., der er vedtaget af et flertal i Folketinget. Endvidere skal 
formandskabet vurdere, om de vedtagne udgiftslofter overhol-
des i planlægningsfasen, og når regnskabet foreligger. 
 
Stillingen på den faktiske saldo 2013-16 
 
I 2013 er det offentlige underskud foreløbigt opgjort til knap 
16 mia. kr., svarende til 0,9 pct. af BNP, jf. tabel I.3. I 2014 er 
der udsigt til et underskud på 1,7 pct. af BNP. Den offentlige 
saldo i 2013 og 2014 afspejler bl.a. midlertidige indtægter fra 
omlægninger af kapitalpensioner, som ifølge en opgørelse fra 
Skatteministeriet har givet anledning til et provenu i størrelses-
orden ca. 30 mia. kr., svarende til godt 1½ pct. af BNP i 2013. 
I 2014 lægges det til grund, at provenuet vil blive i samme 
størrelsesorden.  

 
9) Vurderingen af de offentlige finanser er nærmere beskrevet i 

Dokumentationsnotat for offentlige finanser efterår 2014, der fin-
des på De Økonomiske Råds hjemmeside.  
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Tabel I.3 Offentlige indtægter og udgifter 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Personskatter
a)

24,7 25,0 27,5 27,0 25,5 25,1

Selskabsskat 2,8 3,0 3,4 3,2 3,0 2,9

Pensionsafkastbeskatning 2,1 2,4 1,0 1,7 0,8 0,8

Afgifter 16,8 16,7 16,7 16,5 16,5 16,6

Øvrige indtægter 6,3 5,5 5,1 5,2 5,3 5,3

Indtægter i alt
b)

52,7 52,6 53,6 53,6 51,1 50,7

Offentligt forbrug                  28,4 28,5 28,2 28,5 28,5 28,0

Offentlige investeringer            2,2 2,4 2,3 2,3 2,2 2,0

Indkomstoverførsler 17,4 17,7 17,6 17,9 17,7 17,1

Øvrige udgifter 6,2 7,6 6,0 6,0 5,8 5,8

Udgifter i alt
b)

54,2 56,1 54,1 54,8 54,1 53,0

Primær saldo -1,5 -3,5 -0,5 -1,1 -3,0 -2,2

Nettorenteindtægter -0,5 -0,4 -0,3 -0,5 -0,6 -0,5

Offentlig saldo                          -2,0 -3,9 -0,9 -1,7 -3,6 -2,7

Offentlig bruttogæld
c)

46,4 45,4 44,5 45,7 48,2 49,0

Offentlig saldo                      -36,6 -71,9 -15,8 -31,9 -69,8 -54,7

Offentligt forbrug                 -1,4 0,4 0,7 1,3 0,8 0,6

Offentlige investeringer         4,4 7,7 -0,7 1,8 -4,6 -5,5

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

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

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

 

a) Personskatter omfatter kildeskatter, arbejdsmarkedsbidrag, husholdningernes vægtafgift og
andre personlige indkomstskatter. Posten indeholder engangsprovenu fra omlægning af kapi-
talpensioner på ca. 30 mia. kr. i 2013 og 2014. 

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

doen på de offentlige finanser. 
Anm.: Danmarks Statistik har offentliggjort en hovedrevision af nationalregnskabet og de offentlige

finanser for 1960-2013 den 15. september 2014. Skønnene i denne prognose er baseret på de
nationalregnskabsdefinitioner, som var gældende før 15. september 2014. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Fra 2013 til 2014 forventes den offentlige saldo at blive 
forværret med ca. 0,9 pct. af BNP. Der skønnes en beskeden 
vækst i BNP på ½ pct., og udgiftstrykket forventes at stige 
med 0,6 pct. af BNP. Udgiftstrykket øges som følge af, at 
det offentlige forbrug og indkomstoverførslernes andel af 
BNP begge stiger med 0,3 pct.point. Dette skal bl.a. ses i 
lyset af, at den forventede realvækst i det offentlige forbrug 
i 2014 er på 1,3 pct.  
 
I 2014 antages det ekstraordinære provenu fra kapital-
pensionsomlægningen som nævnt at blive 30 mia. kr. eller 
ca. 1½ pct. af BNP. I fravær af det midlertidige provenu fra 
kapitalpensionsomlægningen ville underskuddet således 
overstige 3 pct. af BNP i 2014, jf. figur I.64. 
 
 

Figur I.64 Offentlig saldo 2013-16 

 
Anm.: Engangsindtægt fra omlægning af kapitalpension skønnes at

udgøre ca. 30 mia. kr. i 2013 og 2014. Den lodrette streg mar-
kerer overgang til prognosen. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Underskuddet ventes at stige til 3,6 pct. af BNP i 2015, 
hvilket bl.a. dækker over, at indtægterne ventes at falde med 
2,5 pct. af BNP fra 2014 til 2015. Det kan dels tilskrives 
bortfaldet af engangsindtægterne fra kapitalpensionsomlæg-
ningen, hvilket isoleret set øger underskuddet med ca. 1½ 
pct. af BNP i 2015, dels en forventet reduktion af indtæg-
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terne fra pensionsafkastskatten på knap 1 pct. af BNP. Un-
derskuddet bryder dermed med underskudsgrænsen i Stabi-
litets- og Vækstpagten, jf. senere.  
 
Bortfaldet af de ekstraordinære engangsindtægter skjuler, at 
der i 2015 er planlagt en finanspolitisk opstramning i form 
af en begrænset offentlig forbrugsvækst, et fald i de offent-
lige investeringer og ophør af BoligJobordning. Samlet set 
skønnes en finanspolitisk stramning på ca. 0,3 pct. af BNP i 
2015 målt ved de direkte provenuvirkninger.  
 
Den forventede udvikling fra 2015 til 2016 er kun i begræn-
set omfang påvirket af engangsforhold. Der forventes en 
forbedring af saldoen på knap 1 pct. af BNP, hvilket bl.a. 
skyldes den forventede konjunkturnormalisering med en 
BNP-vækst på godt 2½ pct. i 2016. 
 
Der er samtidig planlagt en stramning af finanspolitikken i 
2016 med en relativt beskeden realvækst i det offentlige 
forbrug på 0,6 pct. og et realt fald i de offentlige investerin-
ger på 5,5 pct. Dertil kommer konsekvenserne af tilbage-
trækningsreformen mv., som reducerer udgifterne til ind-
komstoverførsler og bidrager til stigende strukturel beskæf-
tigelse.  
 
Danmarks Statistik har medio september offentliggjort en 
hovedrevision af nationalregnskabet, herunder af de offent-
lige finanser. Hovedrevisionen af de offentlige finanser 
omfatter hovedsageligt omklassificeringer af offentlige 
indtægter og udgifter. Dette indebærer større ændringer i det 
offentlige forbrugstryk, det offentlige investeringstryk og 
skattetrykket, men har begrænsede virkninger på den offent-
lige saldo, jf. boks I.10. 
 
 

… skjuler 
finanspolitisk 
stramning 

Lavere 
underskud i 2016 
pga. konjunktur-
normalisering … 

… og lav 
udgiftsvækst 
samt reformer 

Hovedrevision af 
nationalregnskab 
offentliggjort 
medio september 



Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik. Dansk Økonomi, efterår 2014 
 

 112 

Boks I.10 Hovedrevision af de offentlige finanser 

Danmarks Statistik offentliggjorde i september en hovedrevision af nationalregn-
skabet og opgørelsen af de offentlige finanser. Blandt de væsentligste ændringer i 
opgørelsen af de offentlige finanser er, at de offentlige udgifter til forskning og 
udvikling fremover vil blive opgjort som investeringer, hvor udgifterne førhen 
henførtes til det offentlige forbrug.  

 

Dette er en medvirkende årsag til, at det nominelle offentlige forbrug gennemsnit-
ligt set er nedjusteret med omtrent 1,5 pct. af BNP i perioden 2000 til 2013, jf. 
figur A. De offentlige investeringer er i samme periode opjusteret med ca. 1,1 pct. 
af BNP, jf. figur B.  

 

Figur A Offentligt forbrug  Figur B Offentlige investeringer 

 

 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 

Derudover foretages en række ændringer i afgrænsningen af udgifter og indtæg-
ter, som skal medregnes i opgørelsen af de offentlige finanser. Eksempelvis vil 
udgifter og indtægter i Danmarks Radio fremover henføres til offentlig forvalt-
ning og service, hvorfor de medregnes i opgørelsen af de offentlige finanser. Om-
vendt vil privatskoler og efterskoler ikke længere være en del af offentlig forvalt-
ning og service.  

 

Revisionen medfører gennemsnitligt set en omtrent uændret offentlig saldo i peri-
oden 2000 til 2013, men kan i enkelte år trække i enten positiv eller negativ ret-
ning, jf. figur C. Herudover er skattetrykket i gennemsnit nedjusteret med ca. 2½ 
pct. af BNP, hvilket primært kan henføres til at bidrag til efterløn, a-kasser og kir-
keskatten fremover betragtes som frivillige bidrag frem for skatter, jf. figur D. 

20102005200019951990

30

29

28

27

25

24

23

Pct. af BNP

Efter revisionen
Før revisionen

20102005200019951990

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

Pct. af BNP

Efter revisionen
Før revisionen



I.6 Offentlige finanser 

 113 

Boks I.10 Hovedrevision af de offentlige finanser, fortsat 

Figur C Offentlig saldo  Figur D Skattetryk 

 

 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 

 
 
Aftale om en Vækstpakke 2014 fra juni 2014 omfatter bl.a. 
effektiviseringer, regelændringer og reduktioner i admini-
strative byrder. Effekterne af disse initiativer på de offent-
lige finanser er begrænsede. Derudover blev det besluttet at 
sænke PSO-afgiften for erhverv og tilbagerulle forsynings-
sikkerhedsafgiften. Afgiftslempelserne finansieres bl.a. ved 
at hæve bundskatten og sænke den grønne check.  
 
Det er lagt til grund for nærværende vurdering, at det of-
fentlige forbrug i 2014 er 2 mia. kr. lavere end budgetterne, 
jf. Økonomisk Redegørelse, august 2014. Det skyldes pri-
mært, at de statslige udgifter på forsvarets område er ned-
justeret. For kommuner og regioner er budgetterne lagt til 
grund for skønnene i 2014.  
 
I 2015 afspejler niveauet for det offentlige forbrug finans-
lovforslaget for 2015 og regeringens aftaler med kommuner 
og regioner. Det indebærer forventede reale vækstrater på 
omkring 1¼ pct. i 2014 og ¾ pct. i 2015. De reale vækstra-
ter er opgjort efter den input-baserede metode, jf. boks I.11. 
I forhold til vurderingen i foråret er det offentlige forbrug 
nedjusteret med 1½ mia. kr. i 2015. Det skal ses i lyset af 
lavere udgifter i forsvaret samt af, at vækstpakkens skatte- 
og afgiftsinitiativer delvist finansieres af et lavere offentligt 
forbrug. 
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Boks I.11 Output-baseret realvækst i det offentlige forbrug 

Danmarks Statistik har fra september 2014 ændret metoden til beregning af det 
offentlige forbrug i faste priser. De nye regler er baseret på en EU-forordning fra 
2002, der blandt andet havde til formål at gøre vækstraterne i det offentlige for-
brug mere retvisende. Den nye metode er ikke anvendt i nærværende prognose. 

 

Hidtil er realvæksten i det offentlige forbrug blevet opgjort input-baseret. Den in-
put-baserede metode beskriver væksten i de samlede omkostninger til løn, vare-
køb mv., deflateret med pris- og lønudviklingen. Det vil sige stigningen i de res-
sourcer, som det offentlige anvender i produktionen, herunder antallet af offentligt 
ansatte og det offentliges varekøb i det private.  

 

Den offentlige realvækst beregnes fremover som den mængdemæssige vækst i det 
offentlige forbrug. Danmarks Statistiks tilgang er, at væksten i offentlig produkti-
on skal måles på samme måde som væksten i markedsmæssig produktion. For at 
gøre dette beregnes en række mængdeindikatorer for det offentlige forbrug, som 
derefter sammenholdes med de relevante enhedsomkostninger. Det kan for ek-
sempel være udviklingen i antallet af behandlinger på hospitaler.  

 

Danmarks Statistiks opgørelse for perioden 2008 til 2013 viser, at den output-
baserede realvækst i det offentlige forbrug i gennemsnit er 0,2 pct.point højere 
end den input-baserede, jf. figur A. 

Figur A Realvækst i det offentlige forbrug 

Kilde: Danmarks Statstik, Statistikbanken.  
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Boks I.11 Output-baseret realvækst i det offentlige forbrug, fortsat 

Fra 2008 til 2011 var den output-baserede vækst højere end den input-baserede, 
mens det omvendte har været tilfældet i 2012 og 2013. Med den nye opgørelse er 
den reale vækst i det offentlige forbrug i 2012 og 2013 omtrent nul. 

 

Det bemærkes dog, at opgørelsen af den output-baserede realvækst er forbundet 
med betydelig usikkerhed, da resultaterne i høj grad afhænger af de valgte indika-
torer. Det kan ligeledes være svært at skelne mellem effekten af besparelser og 
reelle produktivitetsforbedringer, da der ikke korrigeres for udviklingen i kvalite-
ten af de offentlige ydelser. Hertil kommer, at kvaliteten og mængden af statisti-
ske indikatorer i høj grad varierer mellem de forskellige kategorier af offentligt 
forbrug. 

 

Det nominelle offentlige forbrug påvirkes ikke af den ændrede metode, og vil sta-
dig blive opgjort på samme måde som i dag. Fastlæggelsen af budgetter, udgifts-
lofter osv. vil stadig tage udgangspunkt i det input-baserede offentlige forbrug. 
Den højere realvækst i det offentlige forbrug betyder således ikke, at der vil være 
råderum til et større offentligt forbrug end tidligere. 

 
 
Det forudsatte forløb i de offentlige investeringer i 2014-15 
følger ligeledes regeringens planlagte investeringsniveau, 
hvilket medfører en forventet real stigning på ca. 1¾ pct. i 
2014, samt et realt fald på ca. 4½ pct. i 2015 og et realt fald i 
2016 på 5½ pct., jf. figur I.65. Faldet i de offentlige investe-
ringer i 2015 og 2016 skal bl.a. ses på baggrund af, at investe-
ringerne i de seneste år har været på et historisk højt niveau. 
 
I forhold til vurderingen i Dansk Økonomi, forår 2014 er de 
offentlige investeringer opjusteret med ca. ¾ mia. kr. i 
2015. Det skal ses i lyset af, at finanslovforslaget samt 
kommune- og regionsaftalerne ikke medførte det forudsatte 
fald i de offentlige investeringer. Det er efterhånden blevet 
et tilbagevendende fænomen, at regeringen planlægger med 
en normalisering af de offentlige investeringer, mens kon-
sekvensen af aftaler med kommuner, regioner og staten 
viser et højere investeringsniveau. Med afsæt i erfaringerne 
fra de seneste år er der derfor også risiko for, at det forud-
satte fald i de offentlige investeringer frem mod 2016 ikke 
realiseres fuldt ud.  
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Figur I.65 Offentlige investeringer 

 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
EU-henstilling  
 
Danmark har været underlagt en henstilling fra EU om at 
gennemføre strukturelle budgetforbedringer på 1½ pct. af 
BNP i perioden 2011 til 2013 og bringe det faktiske offent-
lige underskud varigt under 3 pct. af BNP fra og med 2013. 
EU-kommissionen vurderer, at Danmark har efterlevet hen-
stillingens krav og skønner i deres forårsprognose et under-
skud på 1,2 pct. af BNP i 2014 og 2,7 pct. af BNP i 2015. 
På basis heraf vedtog ministerrådet for økonomi- og finans-
ministre (Ecofin) den 20. juni 2014, at Danmark er ude af 
proceduren for uforholdsmæssigt store underskud. 
 
I 2015 forventes underskuddet at stige til 3,6 pct. af BNP, og 
dermed ventes underskuddet at bryde med underskudsgræn-
sen på 3 pct. af BNP i Stabilitets- og Vækstpagten. Der er 
derfor risiko for, at Danmark igen kommer i EU’s procedure 
for uforholdsmæssigt store underskud. EU-Kommissionen 
skal dog også tage højde for, om overskridelsen er af midler-
tidig karakter og for den mellemfristede udvikling i de offent-
lige finanser, jf. boks I.12. I henhold til nærværende prognose 
skønnes underskuddet i 2016 at blive knap 2¾ pct. af BNP, 
og frem mod 2020 ventes den offentlige saldo at forbedres 
yderligere frem mod et overskud på 0,3 pct. af BNP. 
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Boks I.12 Procedure for uforholdsmæssigt store offentlige underskud (EDP) 

EU-Kommissionens seneste skøn for de offentlige finanser for 2015 viste et of-
fentligt underskud på 2,7 pct. af BNP. Opjusterer EU-Kommissionen skønnet til 
over 3 pct. af BNP i deres kommende efterårsprognose udarbejdes en rapport til 
ministerrådet, om hvorvidt Danmark skal i såkaldt EDP (Excessive Deficit Proce-
dure), dvs. procedure for uforholdsmæssigt store offentlige underskud.  

 

Det bemærkes, at EU-Kommissionens skøn for det offentlige underskud er base-
ret på kommissionens egen prognose, og derfor kan afvige fra skønnene i denne 
prognose. Dertil kommer, at EU-Kommissionens opgørelse af de offentlige finan-
ser på enkelte områder afviger fra Danmarks Statistiks opgørelse.a Derudover vil 
kommissionens kommende skøn være baseret på de nye nationalregnskabs-
principper.  

 

EU-Kommissionens anbefaling til ministerrådet skal tage højde for en række for-
hold, herunder hvorvidt underskuddet også i de efterfølgende år forventes at blive 
større end 3 pct. af BNP. Derudover skal EU-Kommissionens anbefaling generelt 
tage højde for alle relevante faktorer, herunder den mellemfristede position for 
den offentlige saldo og den offentlige gæld samt den økonomiske udvikling på 
mellemfristet sigt. Danmark vil således ikke automatisk komme i en ny procedu-
re, hvis EU-Kommissionen skønner et underskud, som er større end 3 pct. af BNP 
i 2015.  

 

Såfremt Danmark kommer i procedure, er det usikkert, hvad henstillingen præcist 
vil indeholde. Formentlig vil henstillingen indeholde et krav om, at bringe det 
faktiske underskud under 3 pct. af BNP indenfor en tidsfrist samt et krav om at 
sikre årlige strukturelle budgetforbedringer på mindst ½ pct. af BNP. Vurderingen 
af landenes strukturelle stramninger er som udgangspunkt baseret på den struktu-
relle saldo. Derudover lægges vægt på den direkte effekt på de offentlige finanser 
af gennemførte finanspolitiske tiltag målt ved de direkte provenuvirkninger.  
 

Kilde: EU-Kommissionen: “Vade mecum on the Stability and Growth Pact”, Occasional Papers 
151, maj 2013, “Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and 
Guidelines on the format and content of Stability and Convergence Programmes”, September 
2012 og Økonomisk Redegørelse, maj 2014. 

a) Den offentlige saldo på EDP-form har de seneste år været ca. 0,1 pct. af BNP bedre end 
Danmarks Statistiks opgørelse af den offentlige saldo. 
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De offentlige finanser i Danmark vurderes stadig at være 
sunde på den længere bane. Effekterne af de seneste års 
reformer og en normalisering af konjunktursituationen ven-
tes gradvist at forbedre de offentlige finanser de kommende 
år. Skønnene i denne prognose viser, at det kun er i 2015, at 
underskuddet kommer over 3 pct. af BNP.  
 
Skønnene for den faktiske offentlige saldo er forbundet med 
betydelig usikkerhed. Ændrede skøn for indtægterne fra 
nordsøproduktionen eller pensionsafkastskatten eller en 
ændret vurdering af konjunktursituationen kan påvirke sal-
doen i betydeligt omfang, jf. også boks I.13. Vurderingen af 
de offentlige finanser inddrager informationer om konjunk-
tursituationen frem til midten af september, men på enkelte 
områder er der taget afsæt i regeringens skøn fra august. I 
nærværende vurdering er det for eksempel lagt til grund, at 
pensionsafkastprovenuet udgør ca. 32 mia. kr. i 2014, hvil-
ket svarer til regeringens skøn i Økonomisk Redegørelse, 
august 2014. Siden offentliggørelsen af Økonomisk Redegø-
relse, august 2014 har ECB sænket renterne, hvilket kan 
trække i retningen af, at provenuet i 2014 bliver højere end 
lagt til grund i nærværende vurdering, og provenuet i 2015 
kan også blive påvirket. 
 
EU-Kommissionen vil i deres efterårsprognose vurdere det 
faktiske underskud på den offentlige saldo. Det vurderes, at 
det er mest sandsynligt, at Danmark ikke kommer i proce-
dure. Dette er under forudsætning af, at EU kommer frem til 
en vurdering som i denne prognose, hvor underskuddet i 
2015 er større end 3 pct. af BNP, men hvor underskuddet 
fra 2016 er mindre end 3 pct. af BNP, og hvor den offent-
lige saldo udvikler sig mod et overskud, således at de of-
fentlige finanser grundlæggende må betegnes som sunde. 
Der er dog stadig en reel risiko for, at Danmark får en ny 
henstilling. 
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Boks I.13 Usikkerhed på skøn for den faktiske offentlige saldo 

Den faktiske offentlige saldo kan svinge meget fra år til år. I 2003 var der omtrent 
balance på de offentlige finanser, jf. figur A. Derefter fulgte fem år med store of-
fentlige overskud. Fra 2009 til 2013 har underskuddene været betydelige. 

 

Figur A Faktisk offentlig saldo  

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

 

De store udsving i den faktiske offentlige saldo skal bl.a. ses i sammenhæng med 
udsving i konjunktursituationen og på de finansielle markeder. En forværret kon-
junktursituation vil reducere skatteindtægterne og øge udgifterne til ledigheds-
relaterede udgifter. Udviklingen på de finansielle markeder har bl.a. betydning for 
indtægterne fra pensionsafkastskatten.  

 

Indtægterne fra pensionsafkastskatten faldt for eksempel fra knap 44 mia. kr. i 
2012 til knap 20 mia. kr. i 2013 afledt af udviklingen på de finansielle markeder. 
Det svarer til en reduktion på 1½ pct. af BNP. Det er derfor meget vanskeligt at 
skønne over den offentlige saldo for det kommende år, og der foretages ofte bety-
delige revisioner af skønnene for det kommende år. I denne prognose skønnes det 
faktiske underskud til 3,6 pct. af BNP i 2015, men det kan altså blive større eller 
mindre, hvis konjunktursituationen og situationen på de finansielle markeder ikke 
udvikler sig som forudsat. 
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Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
 
Der blev foretaget historisk store finanspolitiske lempelser i 
2009 og 2010. I perioden 2011-13 var Danmark underlagt 
en EU-henstilling om at forbedre de offentlige finanser med 
1½ pct. af BNP, og finanspolitikken var i denne periode 
kontraktiv målt ved den etårige finanseffekt, jf. tabel I.4. I 
2014 skønnes den planlagte politik lempelig, men fra 2015 
påbegyndes en finanspolitisk stramning, som strækker sig 
videre ind i 2016. Opstramningerne skønnes at forbedre den 
offentlige saldo med henholdsvis 0,3 pct. af BNP i 2015 og 
0,1 pct. af BNP i 2016, målt ved de direkte provenuer. 
 
Det er den planlagte reale offentlige forbrugsvækst på ca. 
1¼ pct. i 2014, som især bidrager positivt til den økonomi-
ske vækst i 2014. En nedsættelse af personskatterne som 
følge af Aftale om skattereformen fra juni 2012 bidrager 
ligeledes i positiv retning. Samlet vurderes den etårige fi-
nanseffekt til 0,3 pct. af BNP i 2014. I forhold til Dansk 
Økonomi, forår 2014 er vurderingen af finanspolitikkens 
aktivitetsvirkning i 2014 omtrent uændret. 
 
Den planlagte finanspolitiske stramning og negative vækst-
påvirkning i 2015 skyldes bl.a. det forudsatte fald i de of-
fentlige investeringer. De personlige skatter trækker ligele-
des i negativ retning i 2015, da BoligJobordningen ophører, 
og bundskatten hæves. Finanspolitikken forventes samlet 
set at bidrage negativt til den økonomiske aktivitet med ca. 
0,2 pct.point i 2015. I 2016 forventes finanspolitikken lige-
ledes at reducere væksten med ca. 0,2 pct.point, hvilket 
primært kan tilskrives en forventet lav offentlig forbrugs-
vækst og et forudsat fald i de offentlige investeringer.  
 
Der er i løbet af de seneste år gennemført en række tiltag for 
at understøtte aktiviteten, hvor ikke hele aktivitetsvirkningen 
medregnes i finanseffekten. Et eksempel er BoligJob-
ordning, som blev indført i 2011 og videreført til 2014 med 
Vækstplan DK fra april 2013. Med ordningen gives der skat-
tefradrag for lønudgifter i forbindelse med boligforbedringer 
og servicearbejde i husholdningerne. Skønnet for finansef-
fekten afspejler kun den umiddelbare aktivitetseffekt af dette 
skattefradrag og ikke en effekt via boliginvesteringerne. 
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Negativt 
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Enkelte tiltag 
afspejles ikke i 
finanseffekten 
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Tabel I.4 Finanseffekt 2009-16 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

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

Udgifter i alt 0,8 0,3 -0,5 -0,2 -0,5 0,2 -0,2 -0,3

  heraf offentligt forbrug 0,7 0,3 -0,6 -0,3 -0,5 0,1 0,0 -0,1

   off. investeringer 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 -0,1 -0,1

   indkomstoverførsler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Indtægter i alt 0,2 0,4 -0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1

  heraf personlige skatter 0,3 0,5 0,0 0,0 0,1 0,1 -0,1 0,0

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

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

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

Finanseffekt i alt 1,1 0,8 -0,6 -0,2 -0,4 0,3 -0,2 -0,2
 

Anm.: Den etårige finanseffekt angiver finanspolitikkens aktivitetsvirkning målt som finanspolitik-
kens vækstbidrag til BNP sammenholdt med en situation med neutral finanspolitik i forhold
til året før. Ikke alle budgetposter er vist særskilt, men er indeholdt i totalposterne. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Siden Dansk Økonomi, forår 2014 har det vist sig, at værdi-
en af BoligJobordningens skattefradrag i 2013 har været 
omtrent 1 mia. kr. mindre end forventet. Dette giver anled-
ning til at nedjustere skønnet for brugen af ordningen i 
2014, og dermed også skønnet for den negative vækstpå-
virkning fra ordningens ophør i 2015. Det vurderes med 
betydelig usikkerhed, at ophøret af BoligJobordning påvir-
ker væksten beskedent i 2015. 
 
Strukturel saldo 
 
Den strukturelle saldo har til formål at belyse stillingen på 
de offentlige finanser, når der renses for konjunkturernes 
påvirkning og andre midlertidige forhold. Den strukturelle 
saldo afhænger bl.a. af valg af beregningsmetode samt en 
række skøn og vurderinger. Der eksisterer ikke en officiel, 
generelt anerkendt metode for beregning af strukturel saldo, 
og skønnet for den strukturelle saldo er forbundet med be-
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tydelig usikkerhed. DØR beregner den strukturelle saldo på 
baggrund af en metode, som afviger fra Finansministeriets 
metode, jf. boks I.14, men DØR foretager også en vurdering 
af den strukturelle saldo efter Finansministeriets metode, jf. 
senere. 
 
Den strukturelle saldo beregnet efter DØR’s metode udviser 
et strukturelt underskud på 1,3 pct. af BNP i 2014 og et 
underskud på 0,9 pct. af BNP i 2015, jf. figur I.66. Herefter 
forbedres saldoen gradvist til et overskud på 0,3 pct. af BNP 
i 2020.  
 
 

Figur I.66 Offentlig saldo 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Den gradvise forbedring i 2015 og 2016 og frem mod 2020 
afspejler som tidligere beskrevet bl.a. den planlagte op-
stramning af finanspolitikken fra 2015. Derudover bidrager 
reformer, herunder især tilbagetrækningsreformen, til sti-
gende strukturel beskæftigelse og en forbedring af den 
strukturelle saldo. 
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Boks I.14 Metoder til beregning af strukturel saldo 

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

 

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

 

Den anden beregning følger Finansministeriets metode, som er den relevante be-
regning i forhold til budgetloven. Budgetloven angiver, at det er finansministeren, 
der fastsætter reglerne for metode til beregning af den strukturelle saldo. Metoden 
følger en aggregeret tilgang, hvor den faktiske saldo renses for et konjunktur-
bidrag og andre midlertidige forhold bl.a. relateret til en række særlige indtægts-
poster. Denne beregning er beskrevet nærmere i boks I.15. 

 

a) Dokumentation for metoden findes på De Økonomiske Råds hjemmeside i notatet “Strukturel 
saldo til Dansk Økonomi, efterår 2012”. 

 
 
Budgetloven angiver, at det er finansministeren, der fastsæt-
ter reglerne for metode til beregning af den strukturelle 
saldo indenfor rammerne af loven.10 Der er derfor foretaget 
en beregning efter Finansministeriets metode, men hvor 
DØR’s vurdering af konjunktursituationen og de offentlige 
finanser lægges til grund, jf. boks I.15. Denne beregning 
viser et strukturelt underskud på ca. 0,4 pct. af BNP i 2014 
og 2015 og knap ½ pct. af BNP i 2016. I årene 2017-20 
ligger den strukturelle saldo indenfor grænsen på -½ pct. af 
BNP, jf. figur I.67. 
 
 

 
10) Finansministeriet har ændret metode til beregning af strukturelle 

niveauer for registreringsafgiften og selskabsskat (ekskl. Nordsø), 
jf. Økonomisk Redegørelse, maj 2014. De ændrede metoder er 
samlet set omtrent neutrale for den strukturelle saldo. 
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Figur I.67 Strukturel saldo, Finansministeriets metode 

 
Anm.: Den stiplede røde linje angiver grænsen for det strukturelle

underskud i budgetloven på ½ pct. af BNP. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Økonomisk Redegørel-

se, august 2014 og egne beregninger. 
 
 
Der er tale om en forværring af den strukturelle saldo fra 
2015 og frem i forhold til vurderingen i Dansk Økonomi, 
forår 2014. Forværringen skal bl.a. ses i lyset af en ny 
prognose fra Energistyrelsen for olie- og gasproduktionen i 
Nordsøen, som svækker den strukturelle saldo fremadrettet. 
Således er den strukturelle saldo nedjusteret i 2020 i forhold 
til Dansk Økonomi, forår 2014 med ca. 0,3 pct. af BNP, 
hvor lavere nordsøindtægter alene forværrer saldoen med 
omkring ¼ pct. af BNP. 
 
I forhold til Økonomisk Redegørelse, august 2014 samt 
Finansministeriets Opdateret 2020-forløb: Grundlag for 
udgiftslofter 2018 skønnes generelt en bedre strukturel saldo 
frem mod 2020, jf. tabel I.5. Finansministeriet vurderer den 
strukturelle saldo til at være -0,8 pct. af BNP i 2014 og -0,5 
pct. af BNP i 2015. DØR skønner en strukturel saldo efter 
Finansministeriets metode, som er ca. 0,5 pct. af BNP bedre 
i 2014 og 0,2 pct. af BNP bedre i 2015. Dette skyldes især, 
at DØR skønner højere strukturelle niveauer for beskæf-
tigelse og output end Finansministeriet, hvorfor DØR’s 
konjunkturgap også er højere. 
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Boks I.15 Strukturel saldo på baggrund af Finansministeriets metode 

Finansministeriet beregner strukturel saldo i pct. af BNP, B*, ved at rense den 
faktiske saldo i pct. af BNP, B, for konjunktursituationen via et konjunkturgap, 
GAP, gange en budgetelasticitet, e. Konjunkturgappet er et vægtet gennemsnit 
af output gap og beskæftigelsesgap. Herudover korrigeres for en række særlige 
poster, S, hvor der særskilt fastlægges et strukturelt niveau, S*. Det drejer sig 
bl.a. om indtægter fra pensionsafkastskat, almindelig selskabsskat og Nordsø-
aktiviteterne. a 

 
B*FM = BFM – eFM·GAPFM – (SFM – S*FM) 

 
På baggrund af denne metode er der foretaget en alternativ beregning af den 
strukturelle saldo, B*DØR, hvor DØR’s vurdering af den faktiske saldo, BDØR, og 
konjunktursituation, GAPDØR, lægges til grund for beregningen. Der antages 
samme budgetelasticitet som i Finansministeriets beregning og samme metode 
til beregning af de særlige poster.  

 
B*DØR = BDØR – eFM·GAPDØR – (SDØR – S*DØR) 

 
a) Finansministeriets metode til beregning af strukturel saldo, herunder beregning af konjunktur-

gap og strukturelt niveau for de særlige poster, er dokumenteret i arbejdspapiret “Finansmini-
steriets metode til beregning af strukturel saldo” fra 22. november 2012 (revideret september 
2014), som kan findes på www.fm.dk. 

 
 
I 2016 og 2017 er det strukturelle underskud i nærværende 
prognose omtrent på niveau med Finansministeriets, men 
frem mod 2020 vokser forskellen til 0,3 pct. af BNP, jf. 
tabel I.6. Den bedre strukturelle saldo i DØR’s prognose 
skal primært ses i lyset af en højere strukturel beskæftigelse 
samt et højere niveau for det private forbrug. Derimod anta-
ger DØR en højere realvækst i det offentlige forbrug i 2019 
og 2020.11 Således ville det strukturelle overskud i 2020 
være 0,6 pct., såfremt regeringens vækst i det offentlige 
forbrug på 0,6 pct. i 2019-20 blev lagt til grund. 
 
11) I 2019 og 2020 foreligger der ikke en politisk aftale om realvæk-

sten i det offentlige forbrug. På den baggrund fremskriver DØR 
realvæksten i det offentlige forbrug med afsæt i det demografiske 
træk. Det indebærer en realvækst i det offentlige forbrug på 1,2 
pct. i både 2019 og 2020, hvor regeringen forudsætter en real-
vækst på 0,6 pct. i de to år.  
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beskæftigelse og 
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Tabel I.5 Strukturel saldo, Finansministeriets metode 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2020

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

DØR -0,7 -0,6 -0,5 0,6 -0,4 -0,4 -0,5 -0,3 0,3

Finansministeriet -1,6 -0,9 -1,0 -0,1 -0,8 -0,5 -0,4 -0,3 0,0

Forskel 0,9 0,3 0,5 0,8 0,5 0,2 0,0 0,0 0,3
 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Opdateret 2020-forløb: Grundlag for udgiftslofter 
2018 og Økonomisk Redegørelse, august 2014 samt egne beregninger. 

 
 
 
 
 
 

Tabel I.6 Den strukturelle offentlige saldo 

2020

Det Økonomiske Råd 0,3

Finansministeriet 0,0

Forskel 0,3

Bidrag til forskel:

Strukturel beskæftigelse inkl. arbejdstid 0,5

Privat forbrug 0,3

Offentlig forbrugsvækst 2019-20 -0,3

Øvrige forhold -0,2

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

 

Anm.: Bidrag til forskel er beregnet som den isolerede effekt på den offentlige saldo af forskelle i 
beskæftigelse og gennemsnitlige arbejdstid, privatforbrugskvote samt realt offentligt forbrug.
Øvrige forhold dækker over en række modsatrettede effekter og forskelle i bl.a. efterspørg-
sels- og produktionssammensætning samt gennemsnitlig beskatningsgrad. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Opdateret 2020-forløb: Grundlag for udgiftslofter 
2018 og Økonomisk Redegørelse, august 2014 samt egne beregninger. 
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Udgiftslofter i forhold til finanspolitiske målsætninger 
 
Der blev med budgetloven truffet beslutning om at indføre 
udgiftslofter for staten, kommuner og regioner fra 2014. 
Udgiftslofterne kan opdeles i fire driftslofter, hvor der gæl-
der et for stat, et for kommuner og to for regioner, samt et 
statsligt indkomstoverførselsloft, som primært omfatter 
statslige udgifter til ikke-ledighedsrelaterede overførsler. 
Indretningen af udgiftslofterne er nærmere beskrevet i 
Dansk Økonomi, efterår 2013. I juni 2013 blev udgifts-
lofterne for 2014-17 fastlagt. De er dog siden blevet juste-
ret, og der er fremsat lovforslag om udgiftslofter for 2018 i 
forbindelse med finanslovforslaget for 2015, jf. tabel I.7. 
 
Formandsskabet for Det Økonomiske Råd skal løbende 
vurdere, hvorvidt de vedtagne lofter og fastsættelsen af et 
nyt loftsår er afstemt med de finanspolitiske målsætninger, 
herunder budgetlovens underskudsgrænse på ½ pct. af BNP 
for den strukturelle saldo. Sammenhængen mellem udgifts-
lofter og den strukturelle saldo er relativt klar for de fire 
driftslofter. Det skyldes, at driftslofterne afspejler det of-
fentlige forbrug i nærværende prognose. Det gælder også, 
hvis hele udgiftsloftet ikke er disponeret til konkrete tiltag, 
hvilket bl.a. er tilfældet for det statslige loft i 2016-18, jf. 
figur I.68. 
 
 

Tabel I.7 Udgiftslofter, 2015-18 

2015 2016 2017 2018

Driftslofter i alt 533,4 534,9 538,8 542,3

   Statsligt delloft for driftsudgifter 191,0 192,5 196,4 199,9

   Kommunalt udgiftsloft 234,7 234,7 234,7 234,7

   Regionalt delloft for sundhedsudgifter 104,7 104,7 104,7 104,7

   Regionalt delloft for udviklingsopgaver 3,0 3,0 3,0 3,0

Statsligt delloft for indkomstoverførsler 258,0 258,5 259,3 256,7

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

 

Kilde: Forslag til finanslov for 2015. 
 

Udgiftslofter i 
2014 til 2018 

Sammenfald 
mellem 
driftslofter og 
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Figur I.68 Statslige driftsudgifter under loft 

Kilde: Forslag til finanslov for 2015. 
 
 
Udgiftslofterne for 2014-17 blev oprindeligt fastsat med 
udgangspunkt i de forudsætninger, som lå til grund for Kon-
vergensprogram 2013, hvor regeringen skønnede højere 
udgifter til indkomstoverførsler end i nærværende vurde-
ring. Skønnene for indtægterne var ligeledes højere i Kon-
vergensprogrammet for 2013, hvorfor fastsættelsen af ud-
giftslofterne for 2014 til 2017 var i overensstemmelse med 
budgetlovens krav til den strukturelle saldo. Skønnene for 
indkomstoverførsler og indtægter er siden blevet ned-
justeret. Ved skøn for indkomstoverførslerne i nærværende 
prognose tages der ikke udgangspunkt i det fastsatte stats-
lige delloft for indkomstoverførsler, og skønnene for ind-
komstoverførsler under loft er lavere end loftet. Med afsæt i 
skønnene i denne prognose skønnes de statslige indkomst-
overførsler under loft således til at ligge 6-9 mia. kr. under 
lofterne i årene 2015-18, jf. figur I.69. Det svarer til mellem 
0,3 og 0,4 pct. af BNP.  
 
 

2018201720162015

205

200

195

190

185

180

Mia. kr. 2015-priser

Statsligt delloft for driftsudgifter
Forslag til finansloven for 2015

… men ikke 
mellem loft for 
overførsler og 
skøn i prognosen 



I.6 Offentlige finanser 

 129 

Figur I.69 Statsligt delloft for indkomstoverførsler 

Anm.: Forskel til loft angiver forskellen mellem de beregnede udgifter
under loft på baggrund af nærværende vurdering og de fastsatte 
lofter. 

Kilde: Forslag til finanslov for 2015 og egne beregninger. 
 
 
En beregning af fuld udnyttelse af udgiftsloftet kan kun 
blive hypotetisk, da saldovirkningen afhænger af, hvorfor 
udgifterne eventuelt skulle blive højere end lagt til grund i 
denne prognose. Det kan være, at en højere udgift skyldes 
en højere gennemsnitlig ydelse og/eller flere modtagere, og 
dertil er det afgørende, om det forudsættes, at flere modta-
gere af indkomstoverførsler reducerer arbejdsstyrken, jf. 
Offentlige Finanser 2014 fra juni 2014. Derudover kan der 
være forskellige tilbageløb fra skatter, og de afledte konse-
kvenser for de kommunale udgifter kan afvige mellem for-
skellige typer af overførsler.  
 
Regeringen antager, at den strukturelle saldo som udgangs-
punkt vil blive svækket ca. én-til-én med forøgelsen af de 
loftsbelagte udgifter. I Offentlige Finanser 2014 vurderes 
det, at effekten på strukturel saldo kan være større, hvis 
stigningen primært afspejler en reduktion i arbejdsstyrken. 
Der betragtes derfor et spænd, hvor den strukturelle saldo 
forværres med mellem 0,1 og 0,2 pct. af BNP, når de stats-
lige overførselsudgifter øges med 0,1 pct. af BNP. På den 
baggrund vil en fuld udnyttelse af udgiftsloftet forværre den 
strukturelle saldo i 2015-17 med mellem godt 0,3 pct. til 
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godt 0,8 pct. af BNP. I begge scenarier vil det bringe den 
strukturelle saldo i konflikt med budgetlovens underskuds-
grænse i alle årene frem til 2017, jf. figur I.70. 
 
 

Figur I.70 Strukturel saldo, udgifter hævet til loft 

 
Anm.: Figuren viser skøn for den strukturelle saldo ved at hæve loftsbe-

lagte statslige overførselsudgifter til loft. Den grønne kurve angi-
ver strukturel saldo på Finansministeriets metode i nærværende
vurdering, og den røde linje angiver grænsen for det strukturelle
underskud på ½ pct. af BNP. Den blå søjle er den strukturelle sal-
do, hvis effekten mellem højere statslige udgifter og forværring af
strukturel saldo antages at være én-til-én, mens den brune søjle er 
den strukturelle saldo, hvis effekten antages til det dobbelte.  

Kilde: Forslag til finanslov for 2015 og egne beregninger. 
 
 
Regeringen har fremsat lovforslag om udgiftslofter for 
2018, som tager afsæt i Finansministeriets seneste frem-
skrivning, jf. Opdateret 2020-forløb: Grundlag for udgifts-
lofter 2018, august 2014 og boks I.16. Det statslige delloft 
for indkomstoverførsler i 2018 er fastsat med afsæt i skøn-
nene i regeringens mellemfristede 2020-forløb. Derudover 
er der lagt en såkaldt udsvingsbuffer på 5 mia. kr. mellem 
loftet og udgifterne under loftet. Det svarer til 2 pct. af ud-
gifterne under indkomstoverførselsloftet. Ved vedtagelsen 
af udgiftslofterne skal lofterne kunne bruges fuldt ud uden 
at bringe den strukturelle saldo i konflikt med underskuds-
grænsen. Det skal også være tilfældet, selvom de skønnede 
udgifter ikke forventes at være på niveau med lofterne. 
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Boks I.16 Regeringens skøn for strukturel saldo hvis udgifter hæves til loft 

Regeringen antager, at den strukturelle saldo som udgangspunkt vil blive svækket 
ca. én-til-én ved en forøgelse af de statslige loftsbelagte udgifter, jf. Opdateret 
2020-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2018. Regeringen vurderer, at under-
skudsgrænsen overskrides, hvis udgifterne stiger til niveauet for loftet i 2015-17. I 
denne periode er underskudsgrænsen derfor den bindende restriktion for ind-
komstoverførslerne. I 2018 skønner regeringen et strukturelt underskud på 0,2 pct. 
af BNP. Dette medfører, at lofterne netop er afstemt med underskudsgrænsen på 
½ pct. af BNP, hvis bufferen på 5 mia. kr. svarende til ¼ pct. af BNP kommer i 
brug.  

 

Beregningen afhænger dog af en række meget usikre forudsætninger, herunder 
antagelsen om effekten på arbejdsstyrken. Såfremt det antages, at effekten er stør-
re end én-til-én, vil loftet bryde med underskudsgrænsen i regeringens vurdering. 
I Finansministeriets beregning er det eksempelvis antaget, at en stigning i udgif-
ten til folkepension, som udgør omkring 40 pct. af de samlede overførselsudgifter, 
ingen effekt har på arbejdsstyrken. Hvis det derimod antages, at en stigning i fol-
kepension kommer fra en stigning i antallet af modtagere med en tilsvarende re-
duktion af arbejdsstyrken, vil det svække den strukturelle saldo med betydeligt 
mere, jf. Offentlige Finanser 2014, hvorfor underskuddet bliver større end ½ pct. 
af BNP.  

 

I regeringens beregning vil en fuld udnyttelse af udgiftslofterne i 2018 som nævnt 
øge det strukturelle underskud til ca. ½ pct. af BNP. Hvis en fuld udnyttelse af 
udgiftslofterne i 2018 er udtryk for en permanent stigning i de loftsbelagte udgif-
ter øges det strukturelle underskud til -0,3 pct. i 2020 i Finansministeriets vurde-
ring. Dermed overholdes budgetlovens krav for den strukturelle saldo i 2019-20 
stadig, men ikke 2020-målsætningen om mindst strukturel balance i 2020. 

 
 
De loftsbelagte driftsudgifter i stat, kommuner og regioner i 
2018 er fastsat med udgangspunkt i en realvækst i det of-
fentlige forbrug på 0,6 pct. i 2018, som i regeringens frem-
skrivning netop sikrer strukturel balance i 2020. Real-
væksten på 0,6 pct. i 2018 er også lagt til grund for skønnet 
for det offentlige forbrug i denne prognose. 
 

De fire 
driftslofter 
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I denne prognose er skønnene for indkomstoverførslerne 
lavere end i regeringens prognose. I 2018 udgør forskellen 
mellem den beregnede udgift under det statslige delloft for 
indkomstoverførsler og det fastsatte loft omkring 8½ mia. 
kr., svarende til ca. 0,4 pct. af BNP. Med afsæt i nærværen-
de prognose og et skøn for forværringen af strukturel saldo 
på mellem én-til-én og det dobbelte skønnes en forværring 
af den strukturelle saldo på mellem ca. 0,4 og ca. 0,8 pct. af 
BNP. Dermed bliver det strukturelle underskud mellem ca. 
0,3 og 0,6 pct. af BNP, hvis lofterne bruges fuldt ud i 2018, 
jf. figur I.70.  
 
Vurdering af overholdelse af finanspolitiske målsætninger 
 
I Dansk Økonomi, forår 2014 var vurderingen, at finans-
politikken var grundlæggende holdbar. Der er ikke foretaget 
en ny holdbarhedsberegning i denne rapport. Det strukturel-
le underskud i budgetlovens betydning skønnes tæt på bud-
getlovens grænse på ½ pct. af BNP i 2014 til 2016, hvorfor 
der er risiko for overskridelse af grænsen på ½ pct. af BNP. 
Det faktiske offentlige underskud i 2015 skønnes til 3,6 pct. 
af BNP, og dermed overskrides grænsen i Stabilitets- og 
Vækstpagten på 3 pct. af BNP. I 2016 er det faktiske under-
skud tæt på 3 pct.-grænsen, jf. tabel I.8.  
 
Det vurderes ikke at være muligt at bruge udgiftslofterne 
fuldt ud indenfor budgetlovens grænse for det strukturelle 
underskud i 2015 til 2017. Det vurderes dog, at grænsen for 
det strukturelle underskud ved fuld udnyttelse af lofterne i 
2018 er overholdt under hensyntagen til den usikkerhed, der 
er forbundet med sådanne vurderinger. De øvrige målsæt-
ninger for udgiftslofter og offentlige finanser vurderes at 
blive overholdt i denne prognose. 
 
 

Strukturel saldo 
forværres med 
mellem 0,4 og 0,8 
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2018, hvis loftet 
udnyttes fuldt ud 
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og 2016 tæt på 
eller over 
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Det strukturelle 
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til 2017 for højt, 
hvis lofter bruges 
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Tabel I.8 Vurdering af overholdelsen af finanspolitiske målsætninger 

Målsætning   Vurdering  

Holdbarhed  Finanspolitikken er grundlæggende holdbar, jf. 
Dansk Økonomi, forår 2014 
 

Mellemfristet  
udvikling i  
offentlig saldo 
 

 

 

Strukturel saldo 
Underskud på 0,4 pct. af BNP i 2014-15 og på 0,5 
pct. af BNP i 2016 
Underskud mindre end 0,4 pct. af BNP i 2017-20  

 

 
 
 

Faktisk saldo 
-3,6 pct. af BNP i 2015 
-2,7 pct. af BNP i 2016  
Fra 2017 til 2020 gradvis forbedring til et overskud 
på 0,3 pct. i 2020  
 

Udgiftslofter afstemt 
med finanspolitiske 
målsætninger 

 Ikke plads til at udnytte lofterne i 2015-17 indenfor 
grænsen for den strukturelle saldo  

  Lofterne for 2018 fastsat i overensstemmelse med 
målsætningerne for de offentlige finanser  
 

Udgiftslofter overholdt 
i planlægningsfasen 

 Økonomiaftaler med regioner og kommuner samt 
finanslovforslag for 2015 ligger indenfor regerin-
gens forslag til udgiftslofter 

 
Udgiftslofter overholdt 
i regnskabet 

  
Vurderes, når regnskabet for 2014 foreligger 

Anm.: Overholdelsen af de finanspolitiske målsætninger vurderes ud fra farvekoderne: 
 Rød: Formel grænse eller målsætning vurderes ikke at blive overholdt. 
 Gul: Formel grænse eller målsætning vurderes tæt på ikke at blive overholdt, og der er risiko

for manglende overholdelse. 
 Grøn: Formel grænse eller målsætning vurderes at blive overholdt. 
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I.7 Aspekter af budgetloven 

Budgetloven og udgiftslofterne har virkning fra 2014. Det 
indebærer et grundlæggende skifte i det finanspolitiske 
rammeværk, hvor grænser for offentlige underskud og ud-
gifter er fastsat ved lov. 
 
Budgetloven har ændret den finanspolitiske styring. Det 
gælder ikke mindst de lovfastsatte grænser for offentlige 
underskud og udgifter, der skal overholdes år for år. Over-
skrides grænserne, får det konsekvenser blandt andet i form 
af økonomiske sanktioner. Budgetlovens succes afhænger 
selvfølgelig af, at de lovfastsatte grænser overholdes. Dertil 
kommer, at der skal være klare og veldefinerede regler for 
udgifter og indtægter under budgetlovens grænser. 
 
Budgetlovens har også betydning for økonomistyringen helt 
ude i den enkelte institution. De økonomiske sanktioner ved 
budgetoverskridelse har formentligt været en medvirkende 
årsag til, at budgetterne i det offentlige nu overholdes. Sam-
tidig kan budgetloven påvirke, hvor effektivt ressourcerne 
udnyttes i det offentlige.  
 
Der er stadig kun sparsomme erfaringer med virkningerne 
af budgetloven og udgiftslofterne, og regeringen forholder 
sig løbende til fortolkningen af loven. Det er væsentligt, at 
fortolkningen af budgetloven er gennemsigtig og ikke bliver 
ad-hoc baseret. Budgetloven har dermed ændret fundamen-
talt ved krav til offentliggørelser og gennemsigtighed. 
 
Budgetloven er finansministerens lov. Dermed ligger ansva-
ret for offentliggørelser, regneprincipper mv. naturligt i 
Finansministeriet. Budgetloven indebærer et større krav til 
ensartede regneprincipper på tværs af offentlige myndig-
heder, hvor Finansministeriet har ansvaret for koordinerin-
gen. Det vurderes, at Finansministeriet har taget denne op-
gave til sig. Der er de seneste år gradvist blevet offentlig-
gjort mere materiale omkring regeringens fortolkning af 
budgetloven, regneprincipper mv. Der er dog stadig områ-
der, hvor der kan skabes større klarhed omkring fortolknin-
gen af budgetloven.  
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Effektiv offentlig ressourceudnyttelse  
 
Budgetlovens primære formål er at sikre sunde offentlige 
finanser på både det korte og lange sigt. Sigtet med lovens 
indførelse af udgiftslofter og sanktioner er således at til-
skynde til overholdelse af de fastlagte udgiftsrammer.  
 
Udgiftsskred har været reglen snarere end undtagelsen i en 
årrække op gennem 00’erne. Det var blandt andet baggrun-
den for, at der med budgetloven blev indført permanente 
sanktioner i stat, kommuner og regioner, hvis de fastlagte 
udgiftslofter og vedtagne budgetter ikke overholdes.  
 
I staten modregnes det følgende års udgiftsloft, hvis det 
statslige loft for driftsudgifter samlet set overskrides i regn-
skabet i et givet år. Kommunerne og regionerne kan sank-
tioneres, hvis budgetterne under et ikke overholder aftalen 
med regeringen, og hvis regnskabet under et ikke over-
holder budgetterne. Finansministeren kan beslutte, at en 
andel af bloktilskuddet ikke udbetales, hvis kommunernes 
og regionernes budgetter ikke overholder aftalen. Hvis ud-
gifterne i regnskabet samlet set overskrider budgettet, vil 
bloktilskuddet for det kommende år blive modregnet tilsva-
rende, hvor 40 pct. af modregningen sker kollektivt, mens 
60 pct. af modregningen sker individuelt og fordeles mel-
lem de kommuner og regioner, der har overskredet deres 
budgetter. 
 
De økonomiske sanktioner ved overskridelser har givetvis 
styrket disciplinen til at overholde budgetterne. Siden ind-
førelsen af sanktionerne har de offentlige myndigheder 
overholdt budgetterne, og der har for enkelte myndigheder 
været en tendens til at bruge mindre end budgettet. 
 
Sanktionslovgivningen har for så vidt angår kommunerne 
haft en længere levetid end budgetloven. I kommunerne har 
der siden 2011 været en sanktionsmekanisme ved manglen-
de overholdelse af budgettet i regnskabet svarende til den i 
budgetloven. Det har formentligt været en medvirkende 
årsag til, at der ses et markant skifte fra 2010 til 2011, hvis 
man sammenligner kommunernes budgetter med deres 
regnskaber. I årene 2007-10 udviste kommunernes regnskab 
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et merforbrug i de fleste år, jf. tabel I.9. Efter sanktionernes 
indførelse ses et mindreforbrug i årene 2011-13 i størrelses-
ordenen 3-5 mia. kr. Den samme tendens ses imidlertid også 
i regionerne, hvor der først blev indført sanktioner gældende 
fra og med 2013-regnskabet. 
 
I 2009 brugte de fleste kommuner mere end budgetteret, 
mens ca. 2/3 af kommunerne havde et merforbrug i 2010, jf. 
figur I.71. I 2011-13 har de fleste af kommunerne omvendt 
brugt mindre end budgetteret.  
 
Der er dog en foreløbig tendens til, at kommunernes min-
dreforbrug gradvist bliver relativt mindre. I 2011 skønnes 
det, at knap halvdelen af kommunerne havde et mindre-
forbrug på mere end 2½ pct. I 2013 var det skønsmæssigt 
ca. 15 pct. af kommunerne, hvor regnskabet lå mere end 2½ 
pct. under budgettet. Dertil kommer, at mindreforbruget i 
2013 også afspejler lærerkonflikten.  
 
 
 

Tabel I.9 Samlet merforbrug i kommuner og regioner  

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Kommunale serviceudgifter 1,8 -0,4 5,0 1,9 -5,3 -5,3 -2,8
Regionale driftsudgifter
     Sundhed 0,0 0,7 1,5 0,3 -2,1 -1,1 -1,2
     Sundhed ekskl. medicintilskud 0,1 0,8 2,2 0,2 -1,6 -0,3 -0,3

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

  

Anm.: Tabellen viser forskellen i regnskab og budget (korrigeret) for de kommunale serviceudgifter
og regionale nettodriftsudgifter. De kommunale serviceudgifter er opgjort som kommunernes 
nettodriftsudgifter ekskl. udgifter vedrørende forsyningsvirksomheder, overførsler og budget-
garanterede områder samt udgifter vedrørende forsikrede ledige (fra og med 2010). Fra 2012 
er serviceudgifterne endvidere opgjort ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning og i 
2013 ekskl. udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af regionernes sundhedsvæsen og
almene ældreboliger. Inden for det enkelte år er de budgetterede udgifter korrigeret for æn-
drede pris- og lønforudsætninger samt opgaveændringer i medfør af DUT mv. til årets regn-
skabsniveau. I 2013 er budgettet korrigeret for aftale mellem regeringen og KL om at veksle
2 mia. kr. fra service til anlæg. 

Kilde: Danmark Statistik og Finansministeriet. 
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Figur I.71 Antal kommuner med mer- og mindreforbrug 

Anm.: Figuren viser antallet af kommuner med et merforbrug mellem
0 pct. og 2,5 pct. og større end 2,5 pct. (rød farve) samt antallet
af kommuner med et mindreforbrug mellem 0 pct. og 2,5 pct.
og mindre end 2,5 pct. (blå farve). De kommunale service-
udgifter følger definitionen i tabel I.1. Inden for det enkelte år 
er de budgetterede udgifter korrigeret for ændrede pris- og løn-
forudsætninger samt opgaveændringer i medfør af DUT mv. til
årets regnskabsniveau og skønsmæssigt fordelt på de enkelte 
kommuner via befolkningsandele. I 2013 er budgettet korrigeret 
for aftale mellem regeringen og KL om at veksle 2 mia. kr. fra 
service til anlæg, som er fordelt på de enkelte kommuner via
årets budgetandele. Formelt set eksisterer der ikke en fordeling
af budgetkorrektionerne på de enkelte kommuner, og den valgte 
fordelingsnøgle er et skøn forbundet med usikkerhed. 

Kilde: Danmarks Statistik, Finansministeriet og egne beregninger. 
 
 
Den samme tendens er set i regionerne de seneste år. I 2013 
var regionernes nettodriftsudgifter til sundhedsområdet 
(ekskl. medicintilskud) 0,3 mia. kr. under budgetterne mod 
1½ mia. kr. i 2011.12 Sanktionslovgivningen i regionerne 
har dog først været gældende fra og med 2013. Netop i dette 
år udviser regnskabet et beskedent mindreforbrug set i for-
hold til et samlet budget på ca. 100 mia. kr. 
 
12) Udgifterne til medicintilskud afspejler i mindre grad en styrbar drifts-

udgift, hvorfor det kan være relevant at se på sundhedsudgifter ekskl. 
medicintilskud. For sundhedsområdet inkl. udgifter til medicintilskud 
var mindreforbruget 1,2 mia. kr. i 2013 og 2,1 mia. kr. i 2011.  
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Der kan være mange årsager til de seneste års mindre-
forbrug, og det er endnu for tidligt at konkludere, hvorvidt 
mindreforbruget er et permanent fænomen, udtryk for om-
stilling til et nyt udgiftspolitisk regime, som kræver højere 
grad af koordinering, eller afspejler andre forhold.  
 
Sanktionsmekanismen, herunder de individuelle sanktioner, 
træder kun i kraft, hvis henholdsvis kommuner og regioner 
under et overskrider budgettet. Den enkelte kommunes eller 
regions adfærd vil derfor sandsynligvis være påvirket af, 
hvad der forventes, at de øvrige kommuner og regioner gør. 
I 2009 til 2010 overskred de fleste kommuner som vist de-
res budgetter. En forsigtig tilgang i de enkelte kommuner i 
2011 kan være udtryk for en forventning om, at alle andre 
kommuner ville overskride budgetterne. I 2011 til 2013 har 
de fleste kommuner haft et mindreforbrug, og samlet set har 
regnskabet ligget betydeligt under budgettet. Det kan tæn-
kes, at de enkelte kommuner fremover er mindre forsigtige, 
hvorfor det samlede udgiftsniveau i kommunerne kan stige. 
 
Dertil kommer, at budgetloven og sanktionsmekanismen 
endnu ikke har haft virkning under en højkonjunktur med 
høj vækst i den private sektor, hvor der kan komme et pres 
for, at væksten i det offentlige forbrug skal være højere end 
lagt til grund med udgiftslofterne.  
 
Budgetloven kan også have betydning for, hvorvidt de of-
fentlige ressourcer udnyttes effektivt. Klare og veldefinere-
de udgiftslofter med et flerårigt sigte kan på den ene side 
muliggøre skarpere og mere effektive prioriteringer af de 
offentliges ressourcer. På den anden side kan et-årige sank-
tioner tilskynde til manglende langsigtet og effektiv plan-
lægning.  
 
Der har i 2012 og 2013 været en svag tendens til, at en end-
nu større andel af det samlede offentlige forbrug afholdes i 
4. kvartal, jf. figur I.72. En mulig årsag til dette kan være, at 
offentlige myndigheder holder en vis sikkerhedsafstand til 
budgetterne i den første del af året og forbruger mere i slut-
ningen af året, når der er sikkerhed for, at budgettet ikke 
overskrides.  
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Figur I.72 Offentligt forbrug på kvartaler som andel af 
årets samlede forbrug 

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

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
 
Med budgetloven og sanktionslovgivningen er muligheder-
ne for at overføre opsparing mellem årene mere begrænset 
og kræver en større grad af koordination indenfor de enkelte 
myndighedsniveauer.13 Det lidt højere forbrug i 4. kvartal 
kan være et udtryk for, at nogle institutioner forbruger hele 
budgettet af frygt for, at opsparede midler ikke kan anven-
des på et senere tidspunkt. Det tyder imidlertid ikke på at 
være en generel tendens, idet de samlede offentlige udgifter 
i begge år lå under budgetterne.  
 

 
13) I staten er der f.eks. som konsekvens af budgetloven indført 

begrænsninger i adgangen til at forbruge videreført bevilling, jf. 
Budgetvejledning 2014. For bevillinger med videreførselsadgang, 
der efter budgetloven hører under det statslige delloft for drifts-
udgifter, gælder der i udgangspunktet, at nettoforbruget af opspa-
ring samlet set for ministerområdet skal være enten neutralt eller 
negativt. Den enkelte statslige institution kan endvidere kun di-
sponere med forbrug af opsparing med tilladelse fra minister-
områdets departement. 
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Det er imidlertid væsentligt at have fokus på denne udvik-
ling. Det gælder ikke mindst, hvis et højere forbrug i slut-
ningen af året afspejler såkaldt benzinafbrænding. Med 
opsparingsordninger mellem årene kan den enkelte institu-
tion indrette sin styring, så budgettet kan bruges, når der er 
behov. Det kan bidrage til at modgå en sådan uhensigts-
mæssig adfærd. Muligheden for at videreføre uforbrugte 
midler er formelt set til stede, men kræver i dag en højere 
grad af koordination indenfor de enkelte myndigheds-
niveauer. Et større forbrug i slutningen af året kan dog også 
afspejle, at nødvendige indkøb eller investeringer foretages i 
slutningen af året, når der er sikkerhed i budgettet for, at 
pengene er der. 
  
Mere fleksible muligheder for videreførelser i de enkelte 
institutioner mellem årene – og uden krav til koordination 
med øvrige institutioner og myndigheder – vil kunne øge 
udsvingene i det offentlige forbrug mellem årene i forhold 
til det planlagte. Det kan bringe målsætningerne for de of-
fentlige finanser i fare i år, hvor underskuddet ligger tæt på 
grænsen. Derudover kan der være uhensigtsmæssige kort-
sigtede virkninger i forhold til den konjunkturstabiliserende 
udgiftspolitik. 
 
I 2014 til 2016 er underskuddene på de offentlige finanser 
tæt på grænserne. I årene efter 2016 ventes større afstand til 
underskudsgrænserne for de offentlige finanser, og det er 
derfor muligt med større udsving i det offentlige forbrug 
mellem årene. Det kan tale for, at institutioner får større 
mulighed for at forbruge videreførelser.  
 
Et andet element vedrører flerårige udgiftslofter for sekto-
rer. Der er vedtaget udgiftslofter for 2014 til 2017, og rege-
ringen har fremsat forslag til udgiftslofter for 2018. Udgifts-
lofterne lægger en øvre grænse for udgifterne på fire års 
sigt. Udgiftslofterne for kommuner og regioner for 2016 til 
2018 er uændrede i faste priser. De flade lofter for kommu-
ner og regioner betyder, at den udgiftsvækst, der er plads til 
frem til 2018, ligger i de to statslige dellofter.  
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En langsigtet sektorfordeling af den offentlige udgiftsvækst 
øger mulighederne for planlægning. De fire lofter udstikker 
ikke et retvisende flerårigt planlægningsperspektiv for de 
enkelte myndighedsniveauer, hvilket kan vanskelliggøre en 
langsigtet planlægning.  
 
Der er derfor flere argumenter for et mere flerårigt planlæg-
ningsperspektiv. Det bemærkes dog, at budgetloven og 
sanktionsmekanismen tyder på at have løst et grundlæggen-
de problem med gentagne budgetoverskridelser. Et mere 
flerårigt fokus i udgiftspolitikken og mere fleksible mulig-
heder for at forbruge af videreførelser skal derfor ske på en 
måde, så budgetlovens og sanktionsmekanismernes disci-
plinerende effekt ikke undergraves.  
 
Strukturel saldo efter finanslovsforslaget 
 
Der er stadig kun sparsomme erfaringer med budgetloven 
og udgiftslofterne. Regeringen forholder sig løbende til, 
hvordan lovens bemærkninger skal fortolkes. Det er i den 
sammenhæng væsentligt, at fortolkningen af budgetloven er 
gennemsigtig, da fortolkningen af loven har betydning for, 
hvordan de formelle grænser i budgetloven skal forstås.  
 
Grænser for den strukturelle saldo og udgiftslofter har virk-
ning fra 2014. Der bliver derfor gradvist afklaret spørgsmål 
vedrørende fortolkningen af lovens bemærkninger. Finans-
ministeriet har løbende offentliggjort materiale omkring 
fortolkningen af bemærkninger til lovforslaget – senest i 
forbindelse med finanslovforslaget for 2015. Der er over-
ordnet set gjort en stor indsats fra Finansministeriet for at 
dokumentere forudsætninger bag budgetloven og udgifts-
lofterne. 
 
På enkelte områder vurderes det imidlertid, at dokumentati-
onen på Finansministeriets hjemmeside stadig mangler lidt. 
Det skal dog også ses i lyset af budgetlovens korte levetid, 
hvor der hele tiden afklares nye spørgsmål.  
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Det gælder for eksempel muligheden for at lempe finans-
politikken efter finanslovforslaget. Budgetloven indebærer, 
at det strukturelle offentlige underskud ved fremlæggelsen 
af finanslovforslaget i august maksimalt må udgøre ½ pct. 
af BNP. Ved fremlæggelsen af finanslovforslaget for 2014 
skønnede regeringen et underskud på 0,4 pct. af BNP, jf. 
tabel I.10. 
 
 

Tabel I.10 Skøn for strukturel saldo i 2014, pct. af BNP 

  

Finanslovforslag for 2014 -0,4 

Økonomisk Redegørelse, august 2014 -0,8 

Anm.: Finansministeriets skøn for den strukturelle saldo. 
Kilde: Økonomisk Redegørelse, august 2013 og Økonomisk Redegø-

relse, august 2014. 
 
 
Efterfølgende kan underskuddet godt overstige ½ pct. af 
BNP, uden at der skal foretages tiltag for at rette op herpå. 
Der er således isoleret set ikke noget galt ved, at regeringen 
nu skønner et strukturelt underskud på 0,8 pct. af BNP i 
2014. 
 
Det er dog i den sammenhæng vigtigt at skelne mellem, om 
underskuddet er blevet større som følge af ændrede skøn 
eller politiske tiltag. Ifølge regeringen skyldes det større 
offentlige underskud på den strukturelle saldo i 2014 navn-
ligt, at det strukturelle niveau for skatteindtægterne i 2014 
bliver lavere end forudsat ved fremlæggelsen af finanslov-
forslaget for 2014, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2014.  
 
Grænsen på ½ pct. af BNP mister sin betydning, hvis den 
kan overskrides i kraft af, at der kan foretages nye diskre-
tionære tiltag efter fremlæggelsen af finanslovforslaget i 
august. Konsekvensen af dette ville være, at regeringen i 
august kan fremlægge et finanslovforslag, som skal over-
holde ½ pct. grænsen, men kan gennemføre nye tiltag og 
foretage finanspolitiske lempelser i september. Derfor 
fremgår det også af bemærkningerne til budgetloven, at der 
efter finanslovforslaget ikke må gennemføres tiltag med 
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væsentlige negative konsekvenser for den strukturelle saldo 
for det kommende finansår.  
 
En implikation af denne skelnen mellem ændrede skøn og 
politiske tiltag er, at en forbedring af den offentlige saldo 
afledt af ændrede skøn i udgangspunktet ikke kan finansiere 
nye initiativer. I finansloven for 2014 er en fremrykning af 
en skattelettelse til 2014 finansieret med et lavere skøn for 
indkomstoverførslerne, jf. boks I.17.14 Skatteindtægterne i 
2014 er som nævnt også nedjusteret væsentligt siden finans-
lovforslaget 2014, og regeringens skøn for den strukturelle 
saldo er gradvist blevet forværret som følge af ændrede 
skøn. Det har ikke givet anledning til, at finanspolitikken er 
strammet af den grund.  
 
Der er i denne rapport ikke foretaget en vurdering af, hvor-
vidt der er gennemført tiltag med nævneværdige konse-
kvenser for de offentlige finanser efter finanslovforslaget 
for 2014. Det skal ses i sammenhæng med, at der ikke fin-
des en samlet oversigt på Finansministeriets hjemmeside, 
som viser konsekvenserne for de offentlige finanser. Det 
vurderes dog, at der er gennemført en række større initiati-
ver efter finanslovforslaget for 2014, som enten svækker 
eller styrker de offentlige finanser, jf. boks I.17.  
 
 

 
14) Det bemærkes, at delloftet for indkomstoverførsler er nedjusteret 

svarende til provenuvirkningen af skattelettelsen. Skønnet for den 
strukturelle saldo tager imidlertid afsæt i udgifterne til indkomst-
overførsler under loftet og ikke selve loftet. En nedjustering af 
delloftet for indkomstoverførsler kan derfor ikke betegnes som 
diskretionær finansiering. I finansloven for 2014 blev skønnet en 
provenuvirkning af initiativerne på 300 mio. kr., jf. Budgetover-
sigt 3, december 2013, som senere er opjusteret til 590 mio. kr., 
jf. notat på Finansministeriets hjemmeside om korrektioner af 
udgiftslofter som følge af Aftale om finansloven for 2014. Det 
bemærkes, at regeringens skøn for den strukturelle saldo i 2014 i 
Økonomisk Redegørelse, december 2013 udgjorde ½ pct. af BNP 
og dermed ikke havde overskredet budgetlovens grænse.  
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Boks I.17 Tiltag efter finanslovforslaget for 2014 

Finanslovforslaget for 2014 blev planlagt indenfor rammerne af budgetlovens 
grænser. Regeringens skøn for den strukturelle offentlige saldo udgjorde -0,4 pct. 
af BNP ved fremlæggelsen af finanslovforslaget for 2014. Med afsæt i regerin-
gens skøn i august 2013 var der således plads til de afsatte reserver og øvrige til-
tag på finanslovforslaget for 2014.  

 

Efterfølgende har ændrede skøn forværret Finansministeriets skøn for den struktu-
relle offentlige saldo i 2014. Det seneste skøn i Økonomiske Redegørelse, august 
2014 viser et strukturelt underskud på 0,8 pct. af BNP. I Økonomisk Redegørelse, 
august 2014 fremgår det, at det højere underskud navnlig skal ses i lyset af en 
nedjustering af personskatteindtægterne afledt af øgede skattefradrag for pensi-
onsindbetalinger og lavere skattepligtige pensionsudbetalinger.  

 

I budgetlovens bemærkninger fremgår det, at der i perioden efter august ikke kan 
gennemføres tiltag, som vil have væsentlige negative konsekvenser for den struk-
turelle saldo for det følgende finansår. Der er ingen samlet oversigt på Finans-
ministeriets hjemmeside omkring de tiltag, som er foretaget efter finanslov-
forslaget for 2014. Der er dog gennemført en række tiltag med større konsekven-
ser for den strukturelle saldo, hvor det umiddelbart ikke vurderes, at der er anvist 
diskretionære finansieringstiltag.  

Det gælder blandt andet en række tiltag, som svækker de offentlige finanser: 

 Fremrykning af skattelettelser for ½ mia. kr. i aftalen om finansloven for 
2014, som finansieres med lavere skøn for indkomstoverførsler til hushold-
ninger  

 Ved finanslovforslaget for 2014 var det forudsat, at den såkaldte brændeafgift 
ville tilvejebringe et provenu på knap 1 mia. kr. i 2014 efter tilbageløb og ad-
færd. Der er i juni 2014 indgået aftale om, at afgiften ikke gennemføres. Det 
finansieres dog først fra 2015 med stigninger i personskatterne  

 Det er i maj 2014 besluttet at bygge en metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen. 
Det indebærer et indskudsbehov i metroselskabet på knap 4 mia. (uden reser-
ver) og 5½ mia. kr. (inkl. reserver), som kan påvirke de offentlige finansera  

Og et tiltag som styrker de offentlige finanser: 

 Der er vedtaget en justering af virksomhedsordningen, som indebærer et mer-
provenu på ca. ½ mia. kr. i 2014 efter tilbageløb og adfærd 

a) Indskudsbehovet fremgår af principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt ud-
bygning af Nordhavnen, maj 2014. 
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Justeringer af udgiftslofter 
 
Budgetloven indeholder grænser for udgiftslofter, den struk-
turelle offentlige saldo og finanspolitisk holdbarhed. Stabili-
tets- og Vækstpagten omfatter en grænse for den faktiske 
offentlige saldo.  
 
Udgiftslofterne er et middel til at opnå de kortsigtede mål 
for de offentlige finanser, da lofterne sætter klare grænser 
for udgifterne i stat, kommuner og regioner. De kortsigtede 
mål for de offentlige finanser er et middel til at overholde 
2020-målsætningen for de offentlige finanser. Og 2020-
målsætningen skal igen understøtte, at finanspolitikken er 
holdbar på den længere bane. Nye initiativer skal i ud-
gangspunktet være forenelige med alle målene, men i prak-
sis kan det være vanskeligt.  
 
I juni 2013 blev der fastlagt udgiftslofter for 2014 til 2017 i 
stat, kommuner og regioner. En styrke ved udgiftslofterne 
er, at der er klare og veldefinerede regler for udgiftslofter-
nes niveau set over en flerårig periode. Gennemsigtighed er 
derfor væsentligt i forhold til udgiftslofter. Der bør fore-
tages få justeringer af udgiftslofterne, og gruppen af udgif-
ter under udgiftslofterne skal være veldefineret. 
 
En flerårig målsætning for udgifternes niveau sætter be-
grænsninger for, hvordan nye initiativer kan finansieres. 
Nye tiltag indenfor udgiftslofterne skal som udgangspunkt 
finansieres indenfor rammerne af udgiftsloftet, hvis tiltaget 
skal være foreneligt med aftaler og mål for udgiftslofterne. 
 
Finansministeren har fremsat lovforslag om korrektioner af 
udgiftslofter for 2014 til 2017. I lovforslaget indgår både 
ændringer i afgrænsningen af udgifterne under udgiftsloftet 
samt justeringer af selve udgiftslofterne.  
 
Vækstpakke 2014, juni 2014 omfatter et nyt statsligt tilskud 
på finansloven til Energinet DK, der administrerer PSO-
ordningen, på ca. 1 mia. kr. i 2015. Tilskuddet følger af, at 
PSO-afgiften nedsættes, mens der ikke sker ændringer i de 
udgifter, som PSO-ordningen finansierer. Ifølge budget-
loven skal det statslige tilskud henføres til det statslige del-
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loft for driftsudgifter på linje med andre tilskudsordninger. 
Overholdelse af den oprindeligt aftalte udgiftsvækst for 
tilskud og øvrige driftsudgifter indebærer derfor, at tilskud-
det finansieres indenfor rammerne af udgiftslofterne.  
 
Tilskuddet er finansieret i Vækstpakke 2014 af skattestig-
ninger og en række puljer mv., som var målrettet initiativer 
udenfor udgiftslofterne.15 En del af lovforslaget er på den 
baggrund et ændringsforslag til loven om udgiftslofter, hvor 
det specifikt fremgår, at tilskuddet til PSO-ordningen ikke 
skal være omfattet af udgiftslofterne. Undtagelsen indebæ-
rer isoleret set, at udgiftsvæksten i tilskud og driftsudgifter 
bliver højere end oprindeligt aftalt med udgiftslofterne.  
 
Undtagelsen er begrundet med, at tilskuddet ikke er en del 
af de årlige finanslove. Begrundelsen kunne dog godt være 
mere klar, da tilskuddet netop er afledt af en politisk aftale 
om at sætte PSO-afgiften ned, hvor konsekvenserne afspej-
les på finanslovsforslaget for 2015. 
 
Tiltaget kræver som nævnt en lovændring, for at den oprin-
deligt planlagte udgiftsvækst i udgiftslofterne ikke påvirkes. 
Det vil altid være op til Folketinget, hvilke udgifter som 
skal henføres til udgiftslofterne. Det er dog væsentligt for 
udgiftslofternes troværdighed og gennemsigtighed, at und-
tagelser til loven begrænses, så de fire-årige udgiftslofter 
sætter en flerårig ramme for en veldefineret gruppe udgifter. 
 
Lovforslaget indebærer også en række justeringer af selve 
udgiftslofterne. De danske bidrag til EU er medtaget under 
det statslige delloft for driftsudgifter. Det indebærer, at ud-
gifternes niveau skal ses i sammenhæng med forbrugs-
udgifterne. En stigning i bidragene skal derfor reducere 
forbrugsudgifterne under udgiftslofterne. EU-bidragene er 
dog vanskelige at styre, da de i høj grad afhænger af beslut-
ninger truffet i EU. Udgifterne i 2015 ventes nu godt 1 mia. 

 
15) Det fremgår af Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser 

af PSO, juli 2014, at PSO lempelserne finansieres ved en ud-
møntning af ramme til lempelser for erhvervslivet, pulje til over-
skudsvarme, tilskudsordningen til gartnerier og tilskudsordning 
til ikke-kvoteomfattet elproduktion, pulje til fremme af vedvaren-
de energi og ændrede regler for virksomhedsordningen. 

… henføres ikke 
til udgiftslofter, 
… 

… da det ikke 
indgår i de årlige 
finanslove 

Vigtigt med få 
lovændringer  
og undtagelser 

EU-bidrag højere 
i 2015 



I.7 Aspekter af budgetloven 

 147 

kr. højere end forudsat ved fastlæggelsen af udgiftsloftet. 
Omvendt bliver udgifterne i 2016 godt 1 mia. kr. lavere end 
forudsat. 
 
Regeringen har valgt, at justeringerne i EU-bidraget ikke 
skal påvirke forbrugsudgifterne i de enkelte år. Der er derfor 
fremsat lovforslag om at justere udgiftslofterne op i 2015 og 
tilsvarende ned i 2016 som følge af de nye skøn for EU-
bidraget.  
 
Det synes fornuftigt, at en tidsforskydning i betalingerne til 
EU ikke skal påvirke det offentlige forbrugsniveau i 2015 
og 2016. Lovforslaget svækker dog den faktiske offentlige 
saldo i 2015 med 1 mia. kr., hvor skønnene i denne progno-
se tyder på en overskridelse af 3 pct. grænsen i Stabilitets- 
og Vækstpagten. 
 
I lovforslaget indgår også en stigning i udgiftslofterne i 
2015 til 2017 på knap ½ mia. kr. afledt af Forlig om reform 
af beskæftigelsesindsatsen, juni 2014. Med afsæt i Finans-
ministeriets dokumentation af loftskorrektionerne er det 
uklart, hvordan det økonomiske råderum afledt af reformen 
fremkommer. 
 
Det har derfor ikke været muligt at foretage en vurdering af 
loftskorrektionen på ½ mia. kr. Såfremt korrektionen af-
spejler adfærdsvirkninger af reformen, er det væsentligt, at 
regneprincipperne offentliggøres på Finansministeriets 
hjemmeside. Offentliggørelse understøtter gennemsigtighed 
i forbindelse med loftskorrektionerne og dokumenterer, at 
der anvendes anerkendte regneprincipper. 
 
Udgiftslofterne omfatter en bred vifte af offentlige udgifter. 
Derudover er en gunstig skattemæssig behandling af be-
stemte grupper mv. – såkaldte skatteudgifter – implicit om-
fattet af udgiftslofterne. Det skyldes, at højere skatteudgifter 
kan erstatte højere udgifter under udgiftslofterne. En korrekt 
håndtering af skatteudgifter understøtter derfor, at planlagte 
og aftalte målsætninger for udgiftslofterne ikke omgås ved 
stigninger i skatteudgifter, jf. boks I.18.  
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Boks I.18 Håndtering af skatteudgifter i forhold til udgiftslofter 

Ifølge budgetloven kan finansministeren foretage en reduktion i de gældende ud-
giftslofter for stat, kommuner og regioner i det omfang, det er begrundet i ny lov-
givning, der medfører en forhøjelse af skatteudgifter. Skatteudgifter er i budget-
loven defineret som en gunstig skattemæssig behandling af bestemte typer af ak-
tiviteter eller grupper af skatteydere. Det fremgår af budgetloven, at der i Skatte-
ministeriets lovforslag skal fremgå en beskrivelse af, hvori skatteudgiften består, 
formålet med skatteudgiften samt hvilken branche eller gruppe, der er den direkte 
modtager. 

 

Såfremt formålet er, at de enkelte udgiftslofter ikke skal omgås ved højere skatte-
udgifter, så afhænger loftsjusteringen ved en forøgelse af en skatteudgift af grup-
pen eller branchen, som får gavn af skatteudgiften. Det statslige loft for drifts-
udgifter skal for eksempel nedsættes, hvis skatteudgiften er målrettet virksom-
heder, kultur mv., som alternativt kunne modtage et tilskud under det statslige loft 
for driftsudgifter. 

 

I forbindelse med finansloven for 2014 fremrykkes skatteudgifter for 590 mio. kr. 
Det gælder skattekreditter til virksomhedernes forsknings- og udviklingsudgifter, 
ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere samt fremrykning af et fradrag 
for selvstændiges syge- og arbejdsskadeforsikring. For så vidt angår skattekredit-
ten til virksomhedernes forsknings- og udviklingsudgifter på 300 mio. kr. kunne 
den erstattes af et tilskud under det statslige loft for driftsudgifter, men det er det 
statslige delloft for indkomstoverførsler, som er nedjusteret tilsvarende i 2014.  

 

Det er væsentligt, at der redegøres for håndteringen af alle nye skatteudgifter i 
forhold til justeringer af udgiftslofter. Endvidere skal der være klare principper 
for, hvornår en gunstig skattemæssig behandling af en gruppe skatteydere ikke 
skal påvirke udgiftslofterne. Med Vækstpakke 2014 gennemføres en erhvervs-
rettet afgiftslempelse for el. PSO-afgiften sænkes både for erhverv og hushold-
ninger, men en stigning i elafgiften neutraliserer effekten for husholdninger. Det 
er ikke klart, hvordan den differentierede afgiftslempelse ses i forhold til budget-
lovens bestemmelse om skatteudgifter. 
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Folkepensionister kan for eksempel tilgodeses ved en stig-
ning i folkepensionens grundbeløb, som vil øge udgifterne 
under det statslige loft for indkomstoverførsler. Alternativt 
kan det ske ved en skattenedsættelse målrettet folke-
pensionister. Virksomheder eller brancher kan tilgodeses 
ved et direkte tilskud på finansloven, som øger udgifterne 
under loftet for driftsudgifter. Alternativt kan det ske ved en 
specifik skattenedsættelse målrettet virksomheder. 
 
Der er løbende indført nye skatteudgifter, hvor der er taget 
stilling til håndteringen af skatteudgifter i forhold til korrek-
tioner af udgiftslofter. Der findes dog ikke en samlet over-
sigt på Finansministeriets hjemmeside, som begrunder defi-
nitioner af skatteudgifter og håndteringen i forhold til ud-
giftslofter. Der er derfor ikke foretaget en vurdering af 
håndteringen af skatteudgifter i denne rapport. 

I.8 Aktuel økonomisk politik 

Væksten har stort set været fraværende i dansk økonomi de 
seneste tre til fire år. I foråret var der flere tegn, som tydede 
på, at væksten var ved at få fodfæste, men en svag udvikling 
i andet kvartal kombineret med usikkerhed omkring den 
internationale situation har ført til en markant nedjustering 
af vækstbilledet for 2014. Forventningen til BNP-væksten i 
år er på den baggrund nedjusteret fra knap 1½ pct. i foråret 
til ½ pct. nu. 
 
Konjunktursituationen er dog ikke forværret i det omfang, 
som nedjusteringen af BNP-væksten umiddelbart giver ind-
tryk af. Ses på værditilvæksten i de private byerhverv, der 
står for langt størstedelen af den private beskæftigelse, har 
udviklingen i første halvår været mere positiv, og nedjuste-
ringen af den forventede vækstrate er her ubetydelig. Ses 
der på beskæftigelsen er der tale om en mindre opjustering i 
forhold til foråret. Opjusteringen er i høj grad funderet i den 
konstaterede udvikling gennem første halvår af 2014.  
 
Den afdæmpede vækst i BNP forudsættes at være relativt 
kortvarig, idet den underliggende økonomiske situation i 
danske husholdninger og virksomheder vurderes at give 
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basis for fremgang. Samtidig skønnes det europæiske 
væksttilbageslag primært at være et resultat af midlertidige 
forhold. På denne baggrund ventes der at ske en normali-
sering af konjunktursituationen i de kommende år. I 2015 
ventes en vækst i omegnen af 1½ pct., og i 2016 forventes 
økonomien yderligere at tage fart med en stigning i BNP på 
godt 2½ pct. Aktuelt skønnes produktionen at ligge omkring 
4½ pct. under det niveau, der kunne forventes i en normal 
konjunktursituation. Som følge af en forventet vækst over 
den strukturelle vækst ventes denne forskel at blive reduce-
ret til 4¼ pct. i 2015 og 3 pct. i 2016. Frem imod 2020 for-
ventes normaliseringen af konjunktursituationen gradvist at 
eliminere forskellen mellem faktisk og strukturel produk-
tion.  
 
Samtidig med finanslovforslaget for 2015 fremlagde rege-
ringen i august en vurdering af konjunktursituationen. Vur-
deringen indebar med den planlagte finanspolitik et forven-
tet offentligt underskud i 2015 på 3,0 pct. og et forventet 
strukturelt underskud på 0,5 pct. af BNP, jf. Økonomisk 
Redegørelse, august 2014. Dermed overholdt finanspolitik-
ken præcis Stabilitets- og Vækstpagtens samt budgetlovens 
underskudsgrænser. Regeringen vurderede i den anledning, 
at finanslovforslaget “går til grænsen”. 
 
Vurderingen af konjunktursituationen, der præsenteres i 
nærværende kapitel bygger på nyere data – særligt det fore-
løbige nationalregnskab for 2. kvartal – og tilsiger, at væk-
sten bliver lavere, end regeringen vurderede i august. Som 
konsekvens skønnes det offentlige underskud at blive på 3,6 
pct. af BNP i 2015, hvilket er over underskudsgrænsen i 
EU’s Stabilitets- og vækstpagt. For 2016 ventes et under-
skud på ca. 2¾ pct. af BNP, hvilket fortsat er tæt på EU’s 
underskudsgrænse. I de efterfølgende år skønnes en gradvis 
forbedring af saldoen. 
 
Vurderingen af de offentlige finanser inddrager opdaterede 
informationer om konjunktursituationen frem til midten af 
september, men på enkelte områder er der taget udgangs-
punkt i regeringens skøn fra august. Dette drejer sig eksem-
pelvis om skønnet for provenuet fra PAL-skatten og statens 
rentebetalinger. Det fald i renten, der har fundet sted siden 
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august, kan have en indflydelse på det forventede under-
skud, som ikke er fuldt indarbejdet i nærværende vurdering. 
De lavere renter trækker i retning af mindre underskud i 
2014 og muligvis også i 2015, hvorfor det forventede under-
skud på 3,6 pct. af BNP i 2015 kan være et overkantsskøn. 
 
Det store underskud på de offentlige finanser kan primært 
tilskrives den dårlige konjunktursituation. Den strukturelle 
saldo, hvor den faktiske saldo søges korrigeret for konjunk-
turpåvirkningen og andre midlertidige faktorer, vurderes i 
2014 og 2015 at udvise et underskud på lidt under ½ pct. af 
BNP, mens der i 2016 forventes et strukturelt underskud på 
netop ½ pct. af BNP. Frem imod 2020 er der udsigt til en 
forbedring af såvel den faktiske som den strukturelle saldo, 
og for 2020 skønnes det, at der med de givne forudsætnin-
ger vil være et overskud på godt ¼ pct. af BNP. 
 
De finanspolitiske rammer lægger i høj grad op til at styre 
efter den underliggende stilling på de offentlige finanser. 
Det er fornuftigt, at der i høj grad er fokus på den struk-
turelle saldo og den finanspolitiske holdbarhed. Den fakti-
ske saldo er påvirket af udsving i den økonomiske aktivitet 
og en lang række andre, midlertidige forhold, hvilket gør 
den faktiske saldo til et pejlemærke af begrænset værdi. Når 
udviklingen på den faktiske saldo alligevel er vigtig, skyl-
des det, at såvel den strukturelle saldo som den finans-
politiske holdbarhed er beregnede, hypotetiske størrelser, 
hvorfor opgørelsen af dem afhænger af en række metode-
mæssige valg. Disse størrelser kan derfor i praksis ikke stå 
alene. Hertil kommer, at Stabilitets- og Vækstpagtens regler 
netop fokuserer på det faktiske underskud, som ikke må 
være større end 3 pct. af BNP. 
 
“Finanspolitisk vagthund” 
 
Formandskabet har qua sin rolle som “finanspolitisk vagt-
hund” vurderet målopfyldelse for en række af de finans-
politiske målsætninger, herunder overholdelsen af budget-
loven samt fastlæggelse og overholdelse af udgiftslofter, jf. 
gennemgangen af de offentlige finanser i afsnit I.6. 
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Det væsentligste opmærksomhedspunkt vedrører den fakti-
ske saldo i 2015. Underskuddet forventes på det foreliggen-
de grundlag at udgøre 3,6 pct. af BNP, og dermed forventes 
grænsen i Stabilitets- og Vækstpagten på 3 pct. af BNP at 
blive overskredet. I 2016 er det forventede underskud på 2¾ 
pct. af BNP, hvilket indebærer, at der er en risiko for over-
skridelse også i 2016. 
 
Den strukturelle saldo opgjort med udgangspunkt i Finans-
ministeriets metode vurderes at udvise et underskud på 0,4 
pct. af BNP i både 2014 og 2015. For 2016 ventes det struk-
turelle underskud at blive 0,5 pct. af BNP, hvilket netop er 
budgetlovens grænse for det strukturelle underskud. Det 
vurderes derfor, at der er risiko for, at denne grænse vil 
blive overskredet i 2016. 
 
I relation til udgiftslofterne vurderes det i lighed med vurde-
ringen i Dansk Økonomi, forår 2014, at der ikke er plads til 
at udnytte udgiftslofterne fuldt ud i 2014-17. Dette betyder, 
at bufferen mellem forventede udgifter og loftet ikke kan 
bruges fuldt ud. Det foreslåede udgiftsloft for 2018 vurderes 
at være i overensstemmelse med målsætningerne for de 
offentlige finanser. 
 
Budgetloven og udgiftslofterne har virkning fra 2014. Der 
bliver derfor løbende offentliggjort materiale om justeringer 
af udgiftslofter og fortolkningen af budgetloven mv. Bud-
getloven er finansministerens lov, og ansvaret for offentlig-
gørelser mv. ligger derfor naturligt i Finansministeriet. Det 
vurderes, at Finansministeriet har taget opgaven til sig, og 
der er løbende blevet offentliggjort mere materiale. Dog er 
der stadig en række områder, hvor regeringens fortolkning 
af loven kunne blive mere klar. Det gælder blandt andet i 
forhold til retningslinjerne for at gennemføre tiltag med 
effekt på den strukturelle saldo, efter finanslovforslaget er 
fremlagt. Samtidig bør håndteringen af skatteudgifter i for-
hold til justeringer af udgiftslofter blive mere klar, jf. dis-
kussionen i afsnit I.7. 
 
Grænserne for de offentlige finanser skal overholdes, og de 
offentlige finanser ligger i disse år tæt på grænserne. Det er 
derfor særligt væsentligt, at budgetterne i det offentlige 
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overholdes. De nuværende begrænsninger i adgangen til 
overførsler mellem årene skal ses i denne sammenhæng. I 
takt med at de offentlige finanser forbedres de kommende 
år, vil afstanden til underskudsgrænser mv. øges. For at 
sikre en effektiv anvendelse af offentlige midler bør det til-
stræbes, at der igen skabes fleksible muligheder for at vide-
reføre og budgettere med brug af opsparing i det offentlige. 
 
Finanspolitiske vurderinger og anbefalinger 
 
På baggrund af nærværende vurdering er der som nævnt 
udsigt til et underskud på mere end 3½ pct. af BNP i 2015. 
En sådan overskridelse af underskudsgrænsen i Stabilitets- 
og Vækstpagten på 3 pct. af BNP er betydelig, men den 
vurderes ikke at være varig, da underskuddet i 2016 forven-
tes at ligge under (men tæt på) 3 pct. af BNP. Den forvente-
de udvikling på mellemlang sigt understøtter vurderingen 
af, at overskridelsen er midlertidig. 
 
Idet det lægges til grund, at EU-Kommissionen vil have 
lignende forventninger, vurderes det at være mest sandsyn-
ligt, at Danmark ikke på ny vil blive underlagt proceduren 
for uforholdsmæssigt store underskud, og at Danmark der-
for ikke vil få en henstilling. En henstilling kan indeholde 
konkrete anvisninger om finanspolitiske stramninger og om, 
hvornår underskuddet skal være bragt varigt under 3 pct. af 
BNP. Muligheden for en henstilling kan dog ikke udeluk-
kes. Sker det alligevel bør Danmark følge henstillingen. 
 
Selv om det vurderes mest sandsynligt, at Danmark ikke vil 
blive “sendt i procedure”, taler det forventede store under-
skud på den faktiske saldo i 2015 og de forventede struktu-
relle underskud tæt på budgetlovens ½ pct.-grænse i perio-
den 2014-16 for, at der er behov for at gennemføre finans-
politiske opstramninger. Regeringens finanslovforslag inde-
bærer (målt ved de direkte provenuer i finanseffektbereg-
ningen) en stramning i forhold til en neutral finanspolitik på 
0,3 pct. af BNP i 2015. Denne stramning er lagt til grund for 
nærværende prognose, herunder for den beskrevne forvent-
ning til udvikling i de offentlige saldi. Det præcise stram-
ningsbehov må fastlægges på basis af en afvejning mellem 
hensynene til konjunktursituationen på den ene side og ud-
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viklingen i de offentlige finanser på den anden. Det vurde-
res, at den planlagte stramning på 0,3 pct. af BNP er for-
svarlig, men den må samtidig betragtes som en mindste-
grænse for en anbefalelsesværdig opstramning i 2015. 
 
Finanspolitikken for 2016 skal først fastlægges i 2015 og 
skal naturligvis indrettes efter udviklingen i konjunkturer og 
offentlige finanser frem til da. Der kan imidlertid være 
grund til allerede nu at pege på, at der kan blive behov for 
en stramning i 2016, som er større end den stramning på 0,1 
pct. af BNP, der ligger til grund for nærværende fremskriv-
ning. For det første forventes i prognosen en ganske betyde-
lig lukning af output gap på mere end 1 pct. af BNP fra 
2015 til 2016. Dette kan i sig selv begrunde en mærkbar 
neddrosling af den finanspolitiske stimulans. For det andet 
forventes der i 2016 et strukturelt underskud på ½ pct. af 
BNP, hvilket er helt på kanten af budgetlovens grænse.   
 
Tilsynsdiamant og variabelt forrentede lån 
 
Finanstilsynet fremlagde i september et forslag til en til-
synsdiamant for realkreditinstitutter. Forslaget består af en 
række pejlemærker, som vedrører institutternes udlåns-
portefølje og kapitalforhold, og som afspejler deres risici. 
Samtidig har Finanstilsynet foreslået, at der ved boligkøb 
kræves en udbetaling på mindst fem pct.  
 
Refinansieringsloven, der blev vedtaget i foråret, og forsla-
get om tilsynsdiamanten er ligesom kravet om udbetaling på 
mindst 5 pct. fornuftige tiltag, der styrker den finansielle 
stabilitet. De ændrer imidlertid ikke ved, at der fortsat vil 
være mange husstande med variabelt forrentede lån, som vil 
være meget udsat ved en stor rentestigning. 
 
En markant stigning i ydelsen som følge af en stor rente-
stigning, eksempelvis udløst af en valutakrise, vil, uanset de 
nævnte tiltag, kunne udløse et fald i det private forbrug af 
en størrelsesorden, der kan lede til eller kraftigt uddybe et 
egentligt konjunkturtilbageslag med stigende ledighed og 
faldende beskæftigelse. Dermed bæres risikoen ved rente-
tilpasningslånene ikke alene af dem, der optager lånene for 
at opnå en lavere rente, men af bredere dele af samfundet. 
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Denne afsmittende virkning kan begrunde en strammere 
regulering af boliglån med variabel rente end af lån med fast 
rente. Denne regulering kan lægges på institutniveau eller 
direkte på boliglånene ved at begrænse muligheden for at 
optage lån med pant i ejerboliger med variabel rente. 
 
Regulering på institutniveau er mest fleksibel, da den enkel-
te boligejer så som udgangspunkt kan have mulighed for at 
belåne hele ejendomsværdien med variabelt forrentede 
bank- eller realkreditlån. Regulering på institutniveau for-
hindrer imidlertid ikke, at personer med et stort ønske om at 
udnytte lånegrænsen fuldt ud kan gøre dette. Det taler for, at 
tilsynsdiamantens regulering på institutniveau understøttes 
af en begrænsning af muligheden for at optage variabelt 
forrentede lån i den enkelte ejerbolig. En sådan begræns-
ning kunne fastsættes som en grænse for, hvor meget af 
ejendomsværdien, som kan sættes i pant for ikke-fast-
forrentede lån. Grænsen bør gælde for summen af lån, og 
ikke specifikt for realkreditlån. Dette betyder, at en grænse 
på eksempelvis 80 pct., selv om den er sammenfaldende 
med den eksisterende grænse for realkreditbelåning, vil 
indebære en reel begrænsning og eliminere de allerhøjeste 
belåningsgrader med variabelt forrentede lån. De resterende 
20 pct. kan belånes med fastforrentede lån. 
 
En begrænsning af muligheden for at optage variabelt for-
rentede lån med pant i fast ejendom bør ske ud fra en afvej-
ning af gevinster og omkostninger. Gevinsten ved at be-
grænse mulighederne at optage variabelt forrentede lån 
består i en mindsket makroøkonomisk risiko ved ekstreme 
rentestigninger eksempelvis igangsat af en valutakrise. 
Denne gevinst skal vejes op imod, at muligheden for at få 
gavn af en konjunkturstabiliserende pengepolitik fra ECB 
svækkes, og at den enkelte boligejer får mindre fleksibilitet 
til at tilrettelægge privatøkonomien efter eget ønske. 
 
Størrelsen af gevinster og omkostninger ved en begræns-
ning af muligheden for at optage variabelt forrentede lån 
afhænger af udgangspunktet. I dag kan 80 pct. af en ejen-
dom belånes med variabelt forrentede realkreditobligatio-
ner, mens resten kan belånes med variabelt forrentede bank-
lån. Udgangspunktet er således reelt, at lånegrænsen for 
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variabelt forrentede lån – og i øvrigt også for afdragsfri lån 
– udgør 100 pct. af ejendomsværdien, dvs. der tillades mak-
simal individuel fleksibilitet. Givet dette udgangspunkt må 
det formodes, at den marginale gevinst i form af øget 
makroøkonomisk stabilitet ved en vis reduktion af låne-
grænsen vil være relativt stor, mens omkostningerne ved en 
vis begrænsning af lånemulighederne – altså tab af privat-
økonomisk fleksibilitet og en svagere pengepolitisk trans-
missionsmekanisme – må formodes at være relativt små. 
Disse forhold taler sammenlagt for, at muligheden for at 
optage lån med variabel rente i den enkelte ejerbolig bør 
reduceres. 
 
Ejendomsværdiskat 
 
Regeringens uafhængige ekspertudvalg om ejendomsvurde-
ring har fremlagt en rapport, hvori de blandt andet anbefaler 
en ny og mere præcis model til beregning af ejendoms-
værdierne for ejerboliger. Modellen er i høj grad objektivt 
baseret, hvilket er ønskeligt. Det er dermed et vigtigt bidrag, 
udvalget har leveret, fordi det kan danne grundlag for et 
videre arbejde med at udarbejde en troværdig model, der 
sikrer, at det også i fremtiden er muligt at basere en del af 
de offentlige indtægter på beskatning af fast ejendom, her-
under ejerboliger. Den løbende beskatning af ejerboliger 
skal ses som en del af det samlede system for beskatning af 
kapitalindkomst. Dette system indeholder bl.a. fradragsret 
for renteudgifter og skattefrihed i forhold til avancer ved 
salg af ejerboliger. Ejendomsværdibeskatningen som (ideelt 
set, i fravær af skattestoppets nominalprincip) baserer sig på 
den vurderede ejendomsværdi tjener til at ligestille forskel-
lige former for kapitalafkast skattemæssigt. Det er ønske-
ligt, at skattesystemet mindst muligt forvrider allokeringen 
af samfundets kapital.  
 
Et andet vigtigt bidrag fra udvalget er, at det har klargjort, at 
man må indstille forventningerne til den nye model til et 
realistisk niveau. Uanset hvor god en model der udarbejdes, 
vil man kunne finde talrige eksempler på afvigelser mellem 
vurderingsprisen og efterfølgende realiserede salgspriser. 
En del af sådanne afvigelser skyldes, at der naturligvis er 
særlige aspekter ved enhver ejendom, som en model ikke 
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fuldt ud kan tage højde for. En anden årsag er, at boligejere 
undertiden har et ønske om at gennemføre et hurtigt ejen-
domssalg. I sådanne tilfælde vil en salgspris ofte ligge under 
vurderingen, uden at det afspejler en fejl i vurderingen. 
Førstnævnte indvending er derimod reel. Det gør det væ-
sentligt at sikre borgernes adgang til relevante klage-
instanser, men det er ikke et argument for opgivelsen af en 
hensigtsmæssig skat. 
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KAPITEL II   

DAGPENGESYSTEMET 

II.1 Indledning   

Dagpengereformen fra 2010 ændrede på den maksimale 
periode, forsikrede ledige kan modtage dagpenge. Desuden 
blev kravet til beskæftigelse for at genoptjene retten til en ny 
periode på dagpenge skærpet for ledige, der har opbrugt 
dagpengeperioden. Dette var væsentlige ændringer af dag-
pengesystemet, der forsikrer de beskæftigede mod tab af 
indkomst i tilfælde af ledighed. Hensigten med reformen af 
dagpengesystemet var at styrke beskæftigelsen og de offent-
lige finanser. Reformen blev i lyset af den svage konjunk-
turudvikling efterfølgende suppleret med en række tempo-
rære ordninger.  
 
Formålet med dette kapitel er med udgangspunkt i en ana-
lyse af incitamentseffekterne af reformen at belyse alternati-
ve måder at indrette dagpengesystemet på. I analyserne fo-
kuseres der på dagpengesystemets forsikringsfunktion, her-
under de forskellige gruppers forventede nettogevinst ved 
forsikringsordningen. For ændringer af dagpengesystemet 
belyses det, hvordan ændringerne påvirker incitamenterne til 
jobsøgning, beskæftigelse og indkomstfordelingen. 
 
Dagpengesystemet giver forsikrede ledige en delvis kom-
pensation for indkomsttabet ved ledighed, mens kontant-
hjælpssystemet sikrer, at de personer, der enten opbruger 
dagpengeretten eller ikke er medlemmer af en A-kasse, har 
et forsørgelsesgrundlag. Det primære formål ved dagpenge-
systemet er således at varetage en funktion som indkomst-
forsikring, mens det primære formål med kontanthjælps-
systemet er at varetage forsørgelseshensyn. 
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Kapitlet er færdigredigeret den 22. september 2014. 
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En ledighedsforsikring bidrager til at fordele indkomst-
risikoen ved ledighed mellem arbejdstagere på samme måde 
som en brandforsikring kan forsikre den enkelte mod til-
fælde af brand. De fleste mennesker vil gerne sikre sig mod 
konsekvenserne af store, men sjældne indkomstfald som 
følge af f.eks. ledighed. Muligheden for ledighedsforsikring 
er derfor velfærdsforbedrende.  
 
En ledighedsforsikring kan også forbedre udnyttelsen af 
ressourcerne i økonomien. Med en indkomsterstattende 
ydelse kan arbejdstageren vente lidt længere med at finde en 
ansættelse, som passer til kvalifikationerne, hvilket kan øge 
kvaliteten af de besatte stillinger.  
 
Forsikring mod ledighed har dog den sideeffekt, at det bliver 
mindre nødvendigt dels for jobsøgende at komme hurtigt i 
beskæftigelse, og dels for beskæftigede at fastholde deres 
arbejde. Begge disse forhold trækker i retning af højere le-
dighed. Det er dermed ikke uden omkostninger for  
staten og samfundsøkonomien at tilbyde en ledigheds-
forsikring. Indretningen af arbejdsløshedsforsikringen inde-
bærer derfor en afvejning mellem forsikring og incita-
menter. 
 
Kapitlet har fokus på at belyse centrale afvejninger i det 
danske arbejdsløshedsforsikringssystem. Der ses ikke selv-
stændigt på andre ydelser som kontanthjælp, da disse er 
rettet mod forsørgelse af personer uden indkomst og ikke er 
målrettet direkte mod ledighed. Der ses ikke på frivillig-
heden af dagpengeforsikring og medlemskab af en arbejds-
løshedskasse. 
 
Diskussionen og analyserne i kapitlet fokuserer på æn-
dringer af det gældende ledighedsunderstøttelsesystem, hvor 
der er fokus på en ændret tidsprofil for dagpengenes niveau, 
beskæftigelseskravet til optjening af en ny periode med dag-
penge samt regelbaseret konjunkturafhængighed i dagpenge-
periodens længde. De analyserede ændringer tager udgangs-
punkt i den historiske indretning af systemet i Danmark, og 
der ses ikke på et radikalt nyt system. 
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Kapitlet indledes i afsnit II.2 med en principiel diskussion af 
rationalet for, at staten deltager i at tilbyde borgerne en  
ledighedsforsikring, og mulige positive og negative incita-
mentseffekter af en sådan ledighedsforsikring diskuteres. 
Dernæst beskrives i afsnit II.3 den nuværende indretning af 
det danske dagpengesystem. Det analyseres, hvilke personer 
der i særdeleshed anvender dagpengesystemet, hvordan det 
anvendes, og i hvor høj grad forsikringen er aktuarisk fair. I 
afsnit II.4 foretages en analyse af beskæftigelseseffekterne 
af dagpengereformen fra 2010, som disse vurderes på nuvæ-
rende tidspunkt. I afsnit II.5 analyseres det, hvordan forsik-
ringsfunktionen af dagpengesystemet kan forbedres ved at 
øge dagpengesatsen i starten af dagpengeperioden, og effek-
terne af en permanent arbejdsmarkedsydelse belyses. I  
afsnit II.6 ses der på beskæftigelseskravet, og effekter af et 
lavere genoptjeningskrav analyseres. Afsnit II.7 fokuserer 
på mulighederne for at indføre konjunkturafhængighed i 
dagpengesystemet. Endelig afrundes kapitlet i afsnit II.8 
med en sammenfatning og anbefalinger.  

II.2 Principper for ledighedsforsikring 

Risikoen for at miste sit job og blive ledig gør, at mange 
ønsker at tegne en forsikring, der sikrer dem en indkomst i 
tilfælde af ledighed. Det skyldes helt grundlæggende, at de 
fleste personer ønsker at undgå usikkerhed, at mange kun 
sjældent er ledige, og at de økonomiske konsekvenser  
typisk er betydelige, når arbejdsløshed alligevel rammer. 
Dette gør det oplagt at ønske at være forsikret og dermed 
dele risikoen ved at miste indkomsten ved arbejdsløshed. 
Adgangen til en forsikring mod ledighed vil derfor være 
velfærdsforbedrende for de fleste personer. 
 
Principielt kan en ledighedsforsikring blive varetaget af 
såvel private forsikringsselskaber som af det offentlige. 
Private udbydere af forsikringer vil imidlertid have en  
række problemer, der gør, at forsikringsomfanget vil blive 
for lavt ud fra et samfundsøkonomisk synspunkt, såfremt det 
udelukkende overlades til det private marked.  
 

Kapitlets indhold 

Forsikring mod 
tab af indkomst 
ved ledighed er 
velfærds-
forbedrende 

Privat forsikring 
kompliceres af 
informations-
problemer 



Dagpengesystemet. Dansk Økonomi, efterår 2014 

 162 

For det første medfører forsikring mod ledighed et såkaldt 
adverse selection problem. Dette dækker over, at de poten-
tielle udbydere af en sådan forsikringsordning vil have min-
dre information om de potentielle køberes risiko for at blive 
ledige end køberne selv. Forsikringspræmierne kan derfor 
ikke fuldt ud afspejle den enkeltes ledighedsrisiko, men vil 
afspejle den gennemsnitlige ledighedsrisiko blandt dem, der 
vælger at forsikre sig. Der vil derfor være en tendens til, at 
personer med relativ stor ledighedsrisiko vælger at købe en 
forsikring, mens personer med lav ledighedsrisiko i mindre 
grad vil ønske at købe en forsikring som følge af den relativt 
høje forsikringspræmie. 
 
Effekten af adverse selection er, at der kommer til at mangle 
en god forsikringsdækning for dem med sjældne og kort-
varige perioder i ledighed. Dette er et samfundsøkonomisk 
effektivitetsproblem. 
 
For det andet vil der være en tendens til, at forsikring mod 
ledighed reducerer de forsikredes incitament til aktivt at 
søge efter job og acceptere de job, som de får tilbudt, når de 
er ledige, og til at fastholde deres job, når de er beskæf-
tigede. Dette skyldes, at ledighedsforsikring reducerer  
gevinsten ved at komme i beskæftigelse og formindsker 
omkostningen ved at afslå beskæftigelse. Det er tilmed umu-
ligt for forsikringsgiveren i praksis at overvåge, hvordan de 
forsikrede opfører sig. Effekten af forsikring på forsikrings-
tagers adfærd benævnes moral hazard.  
 
Effekten af moral hazard er, at ledighedsforsikring i privat-
økonomisk regi bliver for dyr og derved for lidt udbredt i 
forhold til det samfundsøkonomisk ønskværdige. 
 
Private forsikringsselskaber har desuden vanskeligt ved at 
udbyde en ledighedsforsikring, fordi den ene forsikrings-
tagers risiko for at komme ud for at blive ledig ikke er  
uafhængig af de øvrige forsikringstageres risiko.1 Dette gør 
det vanskeligt at sprede risikoen ved ledighed. Hvis der 
eksempelvis opstår et økonomisk tilbageslag, der reducerer 
den samlede produktion og beskæftigelse, vil det forøge den 

 
1) Det er en såkaldt ikke-fuldt diversificerbar hændelse. 
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generelle ledighedsrisiko. Det kan derfor være vanskeligt for 
private forsikringsudbydere at overholde deres forpligtelser, 
i særdeleshed hvis den højere ledighed varer i en længere 
periode. Her har det offentlige mulighed for at finansiere de 
øgede ledighedsudgifter via højere skatter i fremtiden. 
 
De nævnte forhold gør det vanskeligt i praksis at have ledig-
hedsforsikring i privat regi. Som følge heraf er der stort set 
altid offentlig intervention forbundet med ledigheds-
forsikring. Dette kan enten være i form af, at det offentlige 
subsidierer eller evt. fuldt ud finansierer ledighedsunder-
støttelse via skatter, eller at medlemskab af en ledigheds-
forsikring gøres obligatorisk for beskæftigede.  
 
Offentlig intervention afhjælper imidlertid ikke moral  
hazard-problematikken i relation til ledighedsforsikring. I 
mange lande søges der at tage hånd om en del af problemet 
ved at stille krav til og kontrollere de lediges indsats for at 
søge job og sanktionere, hvis indsatsen ikke lever op til kra-
vene. I praksis er det dog ikke muligt fuldt ud at sikre, at 
den ledige søger job i det foretrukne omfang.  
 
Indretningen af ledighedsforsikringen indebærer dermed en 
afvejning mellem forsikring og incitamenter. En mere gene-
røs ledighedsforsikring, eksempelvis som følge af et højere 
ydelsesniveau eller en længere ydelsesperiode, reducerer 
indkomsttabet og forbrugsnedgangen ved ledighed, men 
trækker samtidig i retning af en mindre intensiv jobsøgning, 
længere ledighedsforløb og en øget afgang til ledighed. Der-
for skal de gavnlige effekter af ledighedsforsikring  
opvejes mod de negative incitamentseffekter og et øget le-
dighedsniveau som følge heraf. Den optimale afvejning for 
samfundet mellem forsikring og incitamenter kræver, at den 
marginale gevinst i form af bedre forsikring svarer til den 
marginale omkostning ved højere ledighed, jf. boks II.1. 
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Boks II.1 Baily-Chetty formlen for indretningen af ledighedsforsikring 

Den fundamentale afvejning mellem hensynet til forsikring og incitamenter kan 
anskueliggøres ved den såkaldte Baily-Chetty-formel, der oprindeligt blev udledt 
indenfor rammerne af en simpel søgemodel i Baily (1978). Modellen indeholder 
en offentligt finansieret ledighedsforsikring, og det indgår, at en mere generøs le-
dighedsforsikring reducerer de lediges jobsøgningsintensitet. Derudover tages der 
højde for graden af risikoaversion blandt de beskæftigede og ledige. Formlen for 
en optimal ledighedsforsikring har følgende sammenhæng: 

 

∙
∆

  afvejes mod 	  

 

hvor  er et mål for graden af risikoaversion, ∆ /  angiver den procentvise ned-
gang i forbruget ved overgang til ledighed,  er ledighedsprocenten, og  angiver, 
hvor mange procent ledigheden forøges, når understøttelsesniveauet forøges med 
en procent. Chetty (2006) viser, at formlens grundstruktur også holder i en mere 
kompliceret model, hvor der blandt andet tages højde for selvforsikring via opspa-
ring, værdien af fritid mv. 

 

Fortolkningen af ligningen er, at den marginale gevinst ved et forbedret understøt-
telsessystem i form af en øget forsikringsdækning (repræsenteret ved venstresiden 
af ligningen) skal svare til den marginale omkostning i form af svækkede jobsøg-
ningsincitamenter (højresiden). Hvis venstresiden af ligningen er større end højre-
siden, vil det være hensigtsmæssigt med en bedre forsikringsdækning via en høje-
re kompensationsgrad, mens det omvendte tilfælde betyder, at det vil være gavn-
ligt med en lavere forsikringsdækning. 

 

Generøsiteten i dagpengesystemet kan således i princippet vurderes ud fra viden 
om disse tre centrale elementer, ,  og . 

 

I Danmark er den overordnede kompensationsgrad i dagpengesystemet omkring 
50 pct., men den varierer betydeligt mellem personer. Dette kan dog også være en 
overvurdering af nedgangen i forbruget ved overgang til ledighed, da der dermed 
ses bort fra muligheden for selvforsikring via opsparede midler. Omvendt kan der 
argumenteres for, at den kompensationsgrad, der bør anvendes i evalueringen af 
formlen, skal være lavere, da der bør tages højde for, at ledige kun kan modtage 
dagpenge i en begrænset periode, og at understøttelsesniveauet derefter vil være 
lavere. Dette tager modellerne i Baily (1978) og Chetty (2006) ikke højde for. 
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Boks II.1 Baily-Chetty formlen for indretningen af ledighedsforsikring, fortsat 

Med hensyn til parameteren for risikoaversion, , er der ikke nogen stærk konsen-
sus om, hvad den bør sættes til. I de modelberegninger, der præsenteres nærmere i 
afsnit II.5, er benyttet en værdi lig med én, men nogle empiriske studier peger i 
retning af en større grad af risikoaversion. 

 

Der er heller ikke konsensus i litteraturen om størrelsesordenen på . Studier på 
tværs af lande har tidligere peget i retning af en elasticitet på mindst 1,5 jf. 
DREAM (2013). Studier, der fokuserer på ændringer indenfor et land, finder 
imidlertid et noget mindre estimat på omkring 0,5, jf. Chetty og Finkelstein 
(2013). I beregningerne i afsnit II.5 og II.6 er elasticiteten i udgangspunktet om-
kring én. 

 

Ud fra de ovenstående betragtninger kan der ikke drages nogen håndfaste konklu-
sioner om, hvorvidt det danske dagpengesystem overordnet er tilpas generøst eller 
ej. Hvis der eksempelvis anvendes 1, ∆ / 0,5 og 1, tilsiger Baily-
Chetty formlen, at dagpengesystemet er for generøst. Omvendt ville et eksempel, 
hvor 2, ∆ / 0,5 og 0,5, som også er en realistisk mulighed, føre til 
den modsatte konklusion. 

 
 
Det underliggende modsætningsforhold mellem incitamen-
ter og forsikring kan forbedres ved at gøre udbetalingen af 
ledighedsunderstøttelse betinget af rådighedskrav og del-
tagelse i aktivering mv. Dermed fratages den ledige en del af 
sin fritid, og gevinsten ved at komme i beskæftigelse for-
øges dermed med en gunstig indvirkning på jobsøgningsin-
citamenterne til følge. Disse ikke-økonomiske incitamenter 
er endvidere med til at sikre, at de ledige reelt står til rådig-
hed for arbejdsmarkedet, ligesom der naturligvis også kan 
være positive opkvalificeringseffekter. 
 
Udover indvirkningen på forsikring og incitamenter har 
ledighedsunderstøttelsessystemer fordelingsmæssige effek-
ter. Dette er tilfældet, selv når medlemskabet er frivilligt, 
såfremt en del af ledighedsudgifterne finansieres af skatter, 
som tilfældet er i Danmark.  
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politik forstærker 
incitamenter 

Ledighedsunder-
støttelse har også 
fordelingseffekter 
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Et aspekt, der kommer ud over den fundamentale afvejning 
mellem forsikring og incitamenter, er tilstedeværelsen af 
eksternaliteter tilknyttet jobsøgning, som i særdeleshed op-
står, når det tager tid for ledige stillinger og jobsøgende at 
bliver matchet med hinanden. Når den enkelte ledige søger 
mere intensivt, reduceres de øvrige jobsøgendes sandsynlig-
hed for at finde et job. Omvendt vil øget jobsøgning blandt 
ledige reducere virksomhedernes søgeomkostninger, da det 
vil blive lettere for virksomhederne at få besat ledige stillin-
ger. Derfor kan de forventes at slå flere job op som følge af 
den øgede søgeaktivitet blandt ledige. Hvorvidt eksternalite-
terne ved øget jobsøgning samlet er positive eller negative er 
således et empirisk spørgsmål, som der principielt bør tages 
højde for i udformningen af ledighedsunderstøttelsessyste-
met, jf. Landais mfl. (2014). 
 
Eksistensen af en ledighedsforsikring kan betyde højere 
produktivitet, dels fordi ledige kan vælge at søge i længere 
tid efter det rigtige job, og dels fordi jobsøgende er mere 
villige til at acceptere job, der er højproduktive, men hvor 
der samtidigt er relativ stor risiko for at blive fyret. Virk-
somhederne kan dermed slå disse job op med en god sand-
synlighed for, at de bliver besat, jf. Acemoglu og Shimer 
(2000). Det kunne eksempelvis dreje sig om job i nye virk-
somheder, hvor der er et relativt stort vækstpotentiale, men 
hvor der samtidig er betydelig usikkerhed omkring de frem-
tidige beskæftigelsesmuligheder. 
 
Omvendt er der forhold, der trækker i retning af højere sam-
fundsøkonomiske omkostninger ved ledighedsunderstøttelse. 
En mere generøs ledighedsunderstøttelse kan blandt andet 
forøge de generelle lønkrav ved at styrke de beskæftigedes 
forhandlingsposition. Højere lønninger trækker alt andet lige 
i retning af lavere jobskabelse og arbejdskraftsefterspørgsel, 
hvilket øger den strukturelle ledighed. 
 
Endelig kan ledighedsunderstøttelsens generøsitet og udbre-
delse påvirke de generelle ansættelsesvilkår på arbejdsmar-
kedet. Den såkaldte danske flexicuity-model er bygget op 
omkring ideen om, at et relativt højt understøttelsesniveau 
muliggør, at lønmodtagerne accepterer lempelige fyrings-
regler, hvilket endvidere bidrager til et relativt fleksibelt 
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arbejdsmarked med en høj jobomsætning. Ledighedsunder-
støttelsessystemet kan dermed ses som en del af en større 
uformel aftale mellem arbejdsgivere, arbejdstagere og sta-
ten, som samlet set har til hensigt at sikre et fleksibelt ar-
bejdsmarked, en høj gennemsnitlig produktivitet og en høj 
strukturel beskæftigelse. 

II.3 Dagpengesystemet 

Det primære formål med dagpengesystemet er at tilbyde en 
indkomstsikring i tilfælde af ledighed. For det enkelte individ 
er det centrale kriterium, om forsikringen yder tilstrækkelig 
dækning i tilfælde af ledighed. Fra en samfundsøkonomisk 
vinkel er der dog også en række andre hensyn at tage i indret-
ningen af dagpengesystemet, herunder navnlig hvordan for-
sikringen påvirker jobsøgningsadfærden og beskæftigelsen, 
samt hvilke fordelingskonsekvenser dagpengesystemet har. 
Som skitseret i afsnit II.2 er indretningen af dagpengesyste-
met derfor en afvejning mellem forskellige kriterier.  
 
Afvejninger i dagpengesystemet mellem de forskellige krite-
rier kan foretages ved at variere de instrumenter, som dag-
pengesystemet er sammensat af, herunder især: 
 

 Beskæftigelseskravet for optjening af dagpengeret 
 Dagpengeperiodens længde  
 Dagpengesatsens niveau og tidsprofil 

 
Afsnittet giver en deskriptiv gennemgang af dagpengesystemet 
og danner derved baggrund for de efterfølgende analyseafsnit. 
 
Frivillig dagpengeforsikring 
 
I Danmark er det frivilligt, om man vil være medlem af en 
arbejdsløshedskasse og dermed forsikre sig mod indkomst-
tab ved ledighed. I international sammenhæng er dette en 
usædvanlig konstruktion, da en ledighedsforsikring i de 
fleste lande er obligatorisk for arbejdstagere, jf. boks II.2. I 
stedet for en obligatorisk forsikring er dagpengesystemet i 
Danmark subsidieret ved offentlige midler. 

Kriterier for 
indretningen af 
dagpengesystemet 

Instrumenter i 
dagpengesystemet 

Frivillig 
forsikring i 
Danmark 



Dagpengesystemet. Dansk Økonomi, efterår 2014 

 168 

Boks II.2 Dagpengesystemer i syv europæiske lande 

Boksen præsenterer hovedelementerne for, hvordan syv europæiske lande har ind-
rettet arbejdsløshedsforsikringen, jf. også Bjørn og Høj (2014).  

Medlemskabet af dagpengesystemet er frivilligt i Danmark og Finland, mens det 
er tvunget i Norge, Tyskland, Holland og Storbritannien. I Sverige er der en obli-
gatorisk basisforsikring, og der er mulighed for en frivillig offentlig tillægsforsik-
ring.  

Betingelsen for at være berettiget til at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse er 
typisk, at personen opfylder et beskæftigelsesomfang i en periode, der varierer fra 
12 måneder i Tyskland og Danmark til seks måneder i Sverige. Kravene til be-
skæftigelsen i perioden varierer fra fuldtidsbeskæftigelse i Danmark til 480 timer 
på seks måneder og mindst 50 timer om måneden i Sverige.  

I Norge er der ikke et krav om beskæftigelse, men der kræves en indkomst på 
knap 120.000 danske kroner det seneste år eller et gennemsnit på knap 80.000 
danske kroner de seneste tre år. I Storbritannien er der et krav til indbetalinger i 
forbindelse med beskæftigelse på mindst 26 gange mindste-bidraget for en uge 
indenfor et år. 

Dagpengeperioden varierer fra 104 uger i Norge og Danmark til 12 uger i Hol-
land, hvor perioden dog kan være længere, hvis den ledige har været beskæftiget i 
flere år, og 21 års beskæftigelse for eksempel giver mulighed for op til 104 uger 
med dagpenge i Holland. Dagpegeperioden afhænger i nogle lande af de lediges 
alder og familiestatus, idet forsørgere har en dagpengeperiode på op til 90 uger i 
Sverige, mens ikke-forsørgere har ret til 60 uger.  

Den maksimale kompensationsgrad er 90 pct. i Danmark, Norge og Finland, 
mens den er op til 60 pct. for ledige uden hjemmeboende børn i Tyskland, hvor de 
familiemæssige forhold ligesom i en række andre lande spiller en rolle. Dag-
pengene er også typisk begrænset af en maksimal sats, som dagpengene ikke kan 
overskride.  

Størrelsen af dagpengene varierer med længden af ledighedsperioden i flere lan-
de. I Holland er dagpengene eksempelvis op til 75 pct. af den tidligere indkomst i 
de første to måneder, mens den i de efterfølgende måneder højst kan være op til 
70 pct. af den tidligere indkomst. Tilsvarende aftager dagpengene i Sverige for 
ledige med tillægsforsikring fra 80 pct. af den tidligere løn de første 200 ledig-
hedsdage til 70 pct. i de efterfølgende 100 ledighedsdage. 

Arbejdsløshedsforsikrede har ret til dagpenge fra første ledighedsdag i Tyskland, 
Holland og Danmark, når de har mistet jobbet uforskyldt. I de øvrige fire lande 
går der mellem tre og syv arbejdsdage, inden de ledige får ret til dagpenge. Hvis 
personerne selvforskyldt er blevet ledige, er der en karantæne på fra tre uger i 
Danmark til 26 uger i Storbritannien, og dagpengene bortfalder helt i Holland. 
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Omkring 2,1 mio. danskere er medlem af en a-kasse, hvilket 
svarer til godt 80 pct. af arbejdsstyrken.2 Under opsvinget i 
00’erne faldt antallet af a-kassemedlemmer støt, jf. figur 
II.1. Det var primært unge under 30 år, der fravalgte  
arbejdsløshedsforsikring. Efter konjunkturtilbageslaget 
vendte udviklingen, og medlemstallet steg atter. Medlems-
fremgangen siden 2009 er altovervejende drevet af en øget 
forsikringsgrad blandt de 16-24 årige. En svaghed ved det 
frivillige system kan være, at unge i opgangstider ikke mel-
der sig ind i en arbejdsløshedskasse.  
 
 

Figur II.1 Ledighedsniveau og dagpengeforsikring 

Anm.: Nettoledighed og medlemskab af arbejdsløshedskasse er i
forhold til arbejdsstyrken. Medlemskab af arbejdsløshedskasse 
omfatter også kontingentfritagede medlemmer. 

Kilde: Danmarks Statistik, Tiårsoversigten, Statistikbanken. 
 
 
Alternativet for de ledige, der ikke er medlem af en arbejds-
løshedskasse eller har opbrugt deres dagpengeret, kan være 
kontanthjælp. Denne ydelse er lavere, og der tages højde for 
familieindkomst- og formueforhold. Alternativet for de ledi-
ge, der ikke er medlem af en arbejdsløshedskasse eller har 
opbrugt deres dagpengeret, kan være kontanthjælp. 

 
2) Andelen af forsikrede, blandt personer der kan tegne en dagpen-

geforsikring, er højere, da eksempelvis uddannelsessøgende nor-
malt ikke kan være forsikrede. 
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Denne ydelse er lavere, og der tages højde for familieind-
komst- og formueforhold. Derfor vil mange  
beskæftigede ikke kunne modtage nogen form for ydelse, 
hvis de blev ledige, med mindre de er medlem af en arbejds-
løshedskasse.  Beregninger viser, at ca. 70 pct. af de ledige, 
der opbrugte to års dagpenge i 2012, ville få reduceret deres 
kontanthjælp på grund af deres indkomst- og formueforhold. 
Denne andel er dog følsom overfor opgørelsen af formue.3  
 
Dagpengeledighed i befolkningen 
 
Bruttoledigheden i Danmark lå i maj 2014 på godt 130.000 
fuldtidsledige, hvoraf ledige på dagpenge udgjorde 71 pct., 
arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere udgjorde 22 
pct., mens ledighed med den særlige uddannelsesydelse og 
arbejdsmarkedsydelsen stod for 7 pct., jf. tabel II.1. Fra 2009 
og frem til slutningen af 2012 udgjorde dagpengeledighed 
omtrent 80 pct. af bruttoledigheden, hvorefter andelen af dag-
pengemodtagere faldt som følge af forkortelsen af dagpengepe-
rioden.  
 
 

Tabel II.1 Bruttoledighedens sammensætning 

 Antal Andel 

 1.000 pers. pct. 

Dagpengemodtagere 95 71 

Kontanthjælpsmodtagerea) 30 22 

Særlig uddannelsesydelse og  
Arbejdsmarkedsydelse 

 
9 

 
7 

Bruttoledige 134 100 

a) Omfatter kun arbejdsmarkedsparate modtagere af kontanthjælp. 
Anm.: Dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere er sæsonkorrigerede tal

for maj 2014. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 

 
3) Formueopgørelsen medtager ikke boligformue, da sagsbehandlere 

i nogen omfang kan vælge at se bort fra boligformue i vurder-
ingen af kontanthjælpsudbetalinger. Medtages boligformue,  
falder andelen, der kan modtage kontanthjælp.  

Ca. 30 pct. af 
ledige, der 
opbruger 
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Dagpenge-
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Blandt alle dagpengeledige er der relativt flere personer 
uden en kompetencegivende uddannelse, når gruppen af 
dagpengeledige sammenlignes med alle dagpengeforsikrede, 
jf. tabel II.2. Personer med en kompetencegivende uddan-
nelse er derimod underrepræsenteret blandt de ledige. 
 
 

Tabel II.2 Uddannelse og ledighed 

 Dagpenge-
modtagere 

Dagpenge-
forsikrede 

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

Ingen kompetencegivende udd. 33 22 

Erhvervsuddannelse 37 40 

Kort videreg. uddannelse 5 6 

Mellemlang videreg. udd. 13 19 

Lang videreg. uddannelse 6 10 

Uoplyst 6 2 

I alt 100 100 

Anm.: Dagpengeforsikrede omfatter alle medlemmer af en arbejds-
løshedskasse i 2012. Dagpengemodtagere omfatter alle perso-
ner, som i slutningen af januar 2014 modtog dagpenge. Højeste
fuldførte uddannelse er for begge grupper opgjort ultimo 2012. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Ledige uden en kompetencegivende uddannelse udgør godt 
40 pct. af de ledige, der påbegynder en dagpengeperiode. 
Denne gruppe af ledige er overrepræsenteret blandt de  
ledige på alle dagpengeanciennitetstrin, det vil sige på for-
skellige tidspunkter i dagpengeperioden, sammenlignet med 
deres andel blandt alle dagpengeforsikrede, jf. figur II.2. 
Ledige med en erhvervsuddannelse udgør en faldende andel 
af de ledige med stigende dagpengeanciennitet, mens ledige 
med en lang eller mellemlang videregående uddannelse 
udgør en stigende andel af de ledige med stigende dag-
pengeanciennitet. Alle grupper af ledige med en uddannelse 
forbliver dog underrepræsenterede i forhold til deres andel 
blandt alle dagpengeforsikrede. 
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Figur II.2 Dagpengeanciennitet og uddannelse 

Anm.: Ledighed er opgjort ultimo januar i 2014, mens højeste fuld-
førte uddannelse er opgjort ultimo 2012. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Blandt husholdninger, hvor mindst et medlem er dagpenge-
forsikret, er dagpengeledigheden koncentreret på husstande i 
den nederste halvdel af indkomstfordelingen, jf. figur II.3. 
Dette skal dog ses i lyset af, at indkomsten alt andet lige 
typisk er lavere som ledig end som beskæftiget, og dag-
pengemodtagere derfor vil være i den nedre del af indkomst-
fordelingen. Opgørelsen er foretaget på husstandsniveau, da 
husholdninger typisk deles om indtægter og udgifter, og 
denne mekanisme vil agere som forbrugsudjævning på linje 
med ledighedsforsikringen. 
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Figur II.3 Fordeling af dagpengeledighed på indkomst-
deciler 

Anm.: Beregningerne er baseret på data for 2012. Decilerne er bereg-
net ud fra disponibel indkomst efter skat. Der indgår kun hus-
stande, hvor mindst et medlem er dagpengeforsikret. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Årsagen til ledighed er for 66 pct. af de berørtes vedkom-
mende, at den ledige er blevet opsagt af arbejdsgiveren, jf. 
tabel II.3. Dimittender med afsluttet uddannelse eller af-
sluttet værnepligt udgør 8 pct. af de ledige. Endelig kan 
omkring 4 pct. af alle påbegyndte ledighedsforløb i 2012 
tilskrives, at den ledige selv har valgt at sige op. Ved selv at 
sige op får den ledige tre ugers karantæne, inden ved-
kommende kan modtage dagpenge.  
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Tabel II.3 Årsag til nye ledighedsforløb, 2012 

            Pct. 

Opsagt af arbejdsgiver            66 

Egen opsigelse              4 

Dimittend mv.a)              8 

Andet/ikke oplyst            22 

I alt           100 

a) Denne kategori indeholder også ledige, der har været værne-
pligtige umiddelbart før ledighed. 

Anm.: Opgørelsen omfatter alle ledighedsforløb påbegyndt i 2012. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Beskæftigelseskrav 
 
Et medlem af en arbejdsløshedskasse er i tilfælde af ledig-
hed berettiget til dagpenge, såfremt vedkommende har været 
medlem i mindst et år og opfylder et beskæftigelseskrav. 
Det kræver således 1.924 timers fuldtidsbeskæftigelse i et 
ordinært (ustøttet) job inden for de seneste tre år for at få ret 
til dagpenge. For en ledig, der har opbrugt en del af dagpen-
geperioden, genoptjenes en ny fuld dagpengeperiode ligele-
des, når personen har arbejdet 1.924 timer indenfor tre år 
siden påbegyndelsen af dagpengeperioden, den såkaldte 
referenceperiode, jf. boks II.3. Beskæftigelseskravet i Dan-
mark er længere end i en række andre europæiske lande, jf. 
boks II.2. 
 
Som del af dagpengereformen blev genoptjeningskravet for 
ledige, der opbruger deres dagpengeret, med virkning fra 
juni 2012 øget fra 962 timer til 1.924 timer. Dagpengere-
formen ændrede ikke på optjeningskravet for nye forsikrede 
i dagpengesystemet eller for genoptjeningskravet for dag-
pengeretten under en igangværende dagpengeperiode. I af-
snit II.6 uddybes facetterne af beskæftigelseskravet, og der 
præsenteres en række empiriske belysninger af beskæftigel-
seskravet og en vurdering af effekterne af at genindføre det 
lavere beskæftigelseskrav for personer, der opbruger deres 
dagpengeret. 
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Varighed af dagpengeforløb 
 
Hver gang en beskæftiget med fuld dagpengeret bliver  
ledig, påbegyndes en ny treårig referenceperiode. Indenfor 
en påbegyndt referenceperiode kan en ledig maksimalt mod-
tage dagpenge i to år. I forbindelse med dagpengereformen 
fra 2010 blev den maksimale dagpengelængde forkortet fra 
fire til to år, jf. afsnit II.4. Ledige, der påbegyndte deres 
dagpengeperiode efter 1. januar 2011, stod som de første 
over for en to-årig dagpengeperiode. Den maksimale dag-
pengeperiode i Danmark på to år er en af de længste blandt 
syv europæiske lande med forskellige velfærdssystemer, se 
boks II.2 ovenfor.  
 
Som et midlertidige tiltag blev der pr. 1. januar 2014 indført 
en arbejdsmarkedsydelse, som en ledig, der opbruger dag-
pengeretten, kan modtage. Ledige, der opbruger dagpenge-
perioden i efteråret 2014, kan modtage arbejdsmarkeds-
ydelsen i op til et år. Arbejdsmarkedsydelsen udfases med 
tre måneder pr. halvår og vil således ophøre i 2016. Arbejds-
markedsydelsen er på 60 pct. af dagpengesatsen for ikke-
forsørgere og 80 pct. for forsørgere og svarer dermed om-
trent til de højeste kontanthjælpssatser, men er i modsætning 
til kontanthjælpen uafhængig af familieindkomst og formue. 
I afsnit II.5 præsenteres beregninger af effekterne af at ind-
føre en permanent, etårig arbejdsmarkedsydelse. 
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Boks II.3 Dagpenge, beskæftigelseskrav og referenceperiode 

Boksen illustrerer principperne i dagpengesystemet for indplaceringstidspunkt, 
referenceperiode, beskæftigelseskravet og dagpengeperioden.  

Når et a-kassemedlem med ret til dagpenge bliver ledig første gang, indplaceres 
han i en dagpengeperiode, som består af en to-årig ydelsesperiode (104 uger)  
indenfor en tre-årig referenceperiode (156 uger). Inden for referenceperioden har 
han ret til 104 ugers dagpenge. Alle uger med udbetaling af ydelser indgår i for-
bruget af dagpenge. Hvis han opnår beskæftigelse og arbejder 1.924 timer (svarende 
til 52 ugers fuldtidsbeskæftigelse) i et job uden offentlig støtte efter at være blevet 
indplaceret i dagpengeperioden, får han ret til en ny periode med dagpenge på op 
til 104 uger (indenfor tre år), hvis han skulle blive ledig igen. Kun beskæftigelse 
inden for de sidste tre år kan medregnes i opgørelsen af de 1.924 timer. Timer i  
beskæftigelse kan ikke medregnes, hvis de ligger forud for medlemskabet af  
arbejdsløshedskassen eller før det seneste indplaceringstidspunkt, som er det tids-
punkt, hvor en ledig påbegynder en ny referenceperiode og begynder at bruge af 
sin dagpengeperiode. Såfremt den ledige opbruger retten til dagpenge, kan han 
genoptjene den ved at være i arbejde i 1924 timer indenfor tre år. Reglerne i dag-
pengesystemet kan anskueliggøres med et par illustrative eksempler: 

Betragt f.eks. en person A, der bliver ledig d. 1. januar 2014, og herefter ind-
placeres i en dagpengeperiode (IPT1) med “fuld dagpengeret”, jf. figur A. Denne 
person kommer igen i fuldtidsbeskæftigelse 1. april, og han har så været ledig i 14 
uger. Han forbliver i arbejde frem til udgangen af september. Den 1. oktober, 
melder han sig ledig igen. Han har i denne periode været i beskæftigelse i 962 ti-
mer (svarende til et halvt års fuldtidsbeskæftigelse). Derefter fortsætter han i den 
påbegyndte dagpengeperiode, men nu kun med ret til dagpenge i 90 uger (=104-14). 
Han går ledig indtil 1. januar 2015, hvor han igen bliver ansat i et fuldtidsbeskæf-
tiget job. Det betyder, at han har været ledig i 14 uger i anden omgang og 28 uger 
i alt siden indplaceringen. Han forbliver ansat i jobbet indtil udgangen af septem-
ber 2015. Han har nu genoptjent den fulde dagpengeret, da han siden indpla-
ceringen 1. januar 2014 har haft seks måneders beskæftigelse i 2014 og ni måne-
ders beskæftigelse i 2015, dvs. i alt 15 måneders fuldtidsbeskæftigelse. Han har 
dermed opfyldt beskæftigelseskravet på mindst 1.924 timer inden for tre år. Han 
melder sig ledig og indplaceres herefter i en ny dagpengeperiode (IPT2) med ret 
til nye 104 ugers dagpenge. Han kan derfor potentielt modtage dagpenge frem til 
udgangen af september 2017, såfremt han ikke finder beskæftigelse og er uafbrudt 
ledig indtil da. 
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Boks II.3 Dagpenge, beskæftigelseskrav og referenceperiode, fortsat 

Figur A Eksempler på brug af dagpengesystemet 

 

Betragt alternativt en person B, som har samme beskæftigelses- og ledigheds-
historie i 2014, men som ikke finder beskæftigelse igen 1. januar 2015. Han har 
dermed pr. 1. januar 2015 modtaget dagpenge i 28 uger, og han kan derfor mod-
tage dagpenge frem til 12.juni 2016, hvorefter han vil have opbrugt dagpenge-
retten, såfremt han ikke finder beskæftigelse inden da. 

Efter at dagpengeretten er opbrugt, kræver det 1.924 timers beskæftigelse inden 
for tre år at genoptjene dagpengeretten. Først når dette beskæftigelseskrav er op-
fyldt, kan person B en modtage dagpenge igen. Når han melder sig ledig, vil man 
se på, om han indenfor de sidste tre år har haft 1.924 timer beskæftigelse. Hvis 
han anmoder om dagpenge efter 1. oktober 2017, vil de timer, som han har arbej-
det i perioden 1. april til 1. oktober 2014, som udgangspunkt ikke længere tælle 
med i regnskabet til beskæftigelseskravet, da de ligger mere end tre år tilbage. I 
visse situationer (fx sygdom over fire ugers varighed og barsel) kan op-
tjeningsperioden dog forlænges med sammenlagt op til to år. 

 
 
Brug af dagpengesystemet 
 
Dagpengesystemets formål er at give en indkomsterstattende 
ydelse til ledige under ledighedsforløb i op til i alt to års 
samlet ledighed indenfor en periode på tre år. En opgørelse 
over de seneste 10 år viser, at knap 2⁄3 af alle forsikrede ledi-
ge de seneste 10 år ikke har modtaget dagpenge, jf. figur II.4. 
Knap 29 pct. af de dagpengeforsikrede har været ledige 
mellem 0 og 25 pct. af tiden, svarende til højest tre måne-
ders ledighed inden for et år, mens de resterende 6 pct. har 
været ledige mere end 20 pct. af tiden. 
 

Kun 1⁄3 af de 
forsikrede 
modtager 
dagpenge i løbet 
af 10 år 
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Figur II.4 Ledighedsgrad, 2004-13 

 
Anm.: Ledighedsgraden er opgjort for perioden 2004-2013 for alle 

personer, der har været dagpengeforsikrede i hele perioden.  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Størstedelen af de personer, der bliver ledige og får dagpenge, 
er kun uden beskæftigelse i relativt kort tid ad gangen. Blandt 
de ledige, som har brugt 25-28 uger af deres dagpengeperiode, 
har knap 60 pct. ikke haft beskæftigelse siden starten af deres 
dagpengeperiode, jf. figur II.5. Dette betyder, at mere end 40 
pct. af de ledige har været i beskæftigelse mindst en gang siden 
de påbegyndte den aktuelle dagpengeperiode. Samtidig er der 
25 pct. af de ledige med en dagpengeanciennitet på over 100 
uger, som har modtaget dagpenge uafbrudt i næsten to år. 
 
Den store andel af kortere dagpengeforløb har været svagt 
stigende over de seneste godt 20 år, fra godt 40 pct. i 1990’erne 
til ca. 50 pct. de senere år, jf. figur II.6. Mens der ikke kan 
observeres nogen nævneværdig ændring omkring den tidligere 
milde højkonjunktur i starten af 00’erne, steg andelen af korte 
dagpengeforløb af under tre måneders varighed kraftigt i for-
bindelse med den seneste højkonjunktur, mens især andelen af 
dagpengeforløb af fire til seks kvartalers varighed faldt. 
 
De relativt mange korte ledighedsforløb afspejler sig i forde-
lingen af dagpengeanciennitet. Knap 30 pct. af den årlige le-
dighed ligger inden for det første kvartal af dagpengeperioden, 
jf. figur II.7. Til gengæld er det kun omkring 5 pct. af ledighe-
den, der ligger i ottende kvartal i nærheden af udløb af dagpen-
geretten. 
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Figur II.5 Uafbrudte dagpengefor-
løb, efter dagpengeanci-
ennitet 

 Figur II.6 Varigheden af dag- 
                        pengeforløb over tid 

 

Anm.: Figur II.5 viser andelen af ledige med en vis dagpengeanciennitet, som i uge 10, 2013, havde
haft uafbrudt dagpengeforløb siden starten på deres dagpengeperiode. Afbrud på op til tre
uger betragtes ikke som et egentligt afbrud af ledigheden. Figur II.6 viser for de enkelte år 
fordelingen af de dagpengeforløb, som påbegyndes i året, på deres endelige varighed. Sidste 
opgørelsesår er 2012. Opgørelse rækker frem til marts 2014. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 

Figur II.7 Ledighedsanciennitet 

Anm.: Opgørelsen omfatter dagpengeledighed i 2012 inkl. aktivering,
men ekskl. støttet beskæftigelse. Opgørelsen sker på ugeniveau,
så én persons ledighed kan indgå i ledighedsomfanget på op til
flere forskellige anciennitetskvartaler. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Dagpengesats  
 
En fuldtidsforsikret ledig modtager et dagpengebeløb sva-
rende til 90 pct. af den hidtidige lønindkomst i de tre måne-
der op til, at ledigheden påbegyndes. Dagpengebeløbet kan 
dog ikke overstige maksimumsbeløbet. Som fuldtidsforsik-
ret udgør dette maksimumsbeløb i 2014 815 kr. om dagen, 
svarende til 17.660 kr. om måneden, før skat.  Omkring 85 
pct. af de forsikrede ledige modtager den maksimale dag-
pengesats.4  
 
En måde at vise dagpengesystemets generøsitet er kompen-
sationsgraden, dvs. ledighedsindkomstens andel af arbejds-
indkomsten. Med de gældende dagpengesatser modtager en 
beskæftiget, der har en timeløn på medianen af timelønsfor-
delingen, en dagpengeindkomst svarende til ca. 60 pct. af 
sin hidtidige arbejdsindkomst, jf. tabel II.4.5 Den maksimale 
dagpengesats er uafhængig af den foregående indkomst, og 
kompensationsgraden varierer derfor med arbejdsindkom-
sten. En beskæftiget med en timeløn på 25. percentil har en 
kompensationsgrad på ca. 69 pct., mens en beskæftiget på 
75. percentil modtager dagpenge svarende til ca. 52 pct. af 
sin arbejdsindkomst.6 
 
 

 
4) Opgørelsen på baggrund af registerdata for 2013. 

5) Et tidligere studie på baggrund af mikrodata fandt en gennemsnit-
lig kompensationsgrad på ca. 60 pct. for 2013, jf. Økonomi- og 
Indenrigsministeriet (2014).  

6) Her er der kun taget højde for ændringer i indkomsten fra beskæf-
tigelse og dagpenge og ikke eksempelvis for boligsikring eller 
daginstitutionsbetaling. 

De fleste 
dagpenge-
modtagere får 
maksimal 
dagpengesats 

Kompensations-
graden falder 
med indkomst 
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Tabel II.4 Kompensationsgrader som funktion af  
arbejdsindkomst 

Timeløns-
fordeling 

Timeløn Arbejds-
indkomst pr. 

måned 

Kompen-
sationsgrad 

   ----------  Kr.  ----------  Pct. 

10. percentil 150       16.468 79,1 

25. percentil 173       18.788 69,3 

50. percentil 202       21.571 60,4 

75. percentil 243       25.244 51,6 

90. percentil 307       30.146 43,2 

Anm.: Timelønninger er opgjort før skat for beskæftigede med mindst 
1.500 arbejdstimer om året og omfatter A- og B-lønindkomst 
inkl. arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag og personalegoder. 
Arbejdsindkomsten pr. måned er efter skat. Kompensationsgra-
derne er beregnet for en fuldtidsforsikret dagpengemodtager på 
den maksimale dagpengesats, som sammenlignes med helårs-
beskæftigede (1.924 timer) på de præsenterede timelønniveau-
er. Kompensationsgraderne er efter arbejdsmarkedsbidrag og
skat.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
En gennemsnitlig kompensationsgrad, der angiver dagpen-
geniveauet relativt til den gennemsnitlige lønindkomst for 
en arbejder i industrien, er gradvist faldet siden begyndelsen 
af 1980’erne, jf. figur II.8. Årsagerne til det observerede fald 
i kompensationsgraden skal bl.a. findes i den årlige regule-
ring af den maksimale dagpengesats. 
 
 

Faldende 
kompensations-
grad over tid 
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Figur II.8 Makrokompensationsgraden 
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Anm.: Kompensationsgraden er beregnet som det gennemsnitlige 

dagpenge beløb pr. år pr. fuldtidsdagpengeledig i forhold til den
gennemsnitlige årsløn i industrien efter arbejdsmarkedsbidrag 
for en heltidsansat, inkl. pension. Pensionsbidraget er beregnet 
ud fra lønstatistikken. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, ADAM’s databank. 
 
 
Den maksimale dagpengesats reguleres årligt efter lønstig-
ningstakt i den private sektor, hvor der dog er fratrukket 0,3 
pct.point, hvis lønstigningerne overstiger 2,3 pct. Midler 
svarende til denne mindreregulering afsættes til andre for-
mål, men over tid vil dette reducere den reale kompensati-
onsgrad i dagpengesystemet for den hovedpart af dagpen-
gemodtagerne, som modtager den maksimale dagpengesats, 
da denne stiger mindre i reale termer end lønningerne.  
 
En anden forklaring til den faldende kompensationsgrad er 
den stigende andel af den udbetalte arbejdsløn, som indbe-
tales direkte til arbejdsmarkedspensioner. Ved opgørelse af 
satsreguleringsprocenten fratrækkes arbejdsgiverens og 
lønmodtagerens bidrag til ATP samt arbejdsmarkedspensio-
ner og andre pensioner administreret af arbejdsgiveren. En 
stigning i pensionsindbetalingerne som andel af lønnen vil 
derfor medføre en lavere stigningstakt i beregningsgrundla-
get for satsreguleringen og dermed en lavere stigningstakt i 
dagpengesatserne. Pensionsindbetalingerne vil komme be-
skæftigede til gode senere i livet, men den enkelte person vil 
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i tilfælde af ledighed få udbetalt en lavere dagpengeydelse, 
end hvis pensionsbetalingerne havde været en konstant del 
af lønnen, hvilket fremgår af ovenstående figur.  
 
I de kommende år kan der forventes et yderligere fald i 
kompensationsgraden fra dagpenge. En del af den fremtidi-
ge udvikling skal ses på baggrund af skattereformen fra 
2012, der indebærer en lavere regulering af satser og beløb 
til offentlige overførsler i forhold til lønudviklingen i den 
private sektor. 
 
Aktuarisk fairness i dagpengesystemet 
 
Dagpengesystemet er en frivillig forsikringsordning mod 
ledighed, hvor den enkelte vil afveje gevinster og omkost-
ninger ved medlemskab. Det er derfor relevant at se på net-
togevinsten fra dagpengeforsikringen, det vil sige på graden 
af aktuarisk fairness. En forsikringsordning er aktuarisk fair, 
hvis summen af alle fremtidige bidragsbetalinger er lig med 
summen af alle fremtidige forventede udbetalinger fra for-
sikringen. 
 
Graden af aktuarisk fairness kan udtrykkes ved nettogevin-
sten fra et medlemskab i dagpengesystemet, det vil sige 
forskellen mellem summen af de forventede dagpengeudbe-
talinger og bidragsbetalingen til en arbejdsløshedskasse. En 
ledighedsforsikret har således en positiv nettogevinst, hvis 
de samlede forventede dagpengeudbetalinger overstiger de 
samlede bidragsbetalinger over en periode. Den forventede 
dagpengeudbetaling kan udtrykkes ved en ledighedsgrad. 
Illustreres nettogevinsten fra dagpengeforsikringen over en 
tiårig periode, er nettogevinsten fra et medlemskab i dag-
pengesystemet omtrent nul ved en ledighedsgrad på knap to 
pct., jf. tabel II.5 og boks II.4. Dette indebærer, at indbeta-
linger og udbetalinger fra dagpengesystemet omtrent balan-
cerer ved en ledighed på ca. en uge inden for et år. 
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Boks II.4 Illustration af nettogevinsten fra dagpengeforsikring 

Der foretages en beregning, der illustrerer den forventede nettogevinst ved at bli-
ve medlem af en arbejdsløshedskasse. Omkostningen ved at være medlem består i 
nutidsværdien af kontingentbetalingerne efter skat, mens gevinsten er nutidsvær-
dien af de dagpenge efter skat, man kan forvente at modtage. 

 

Nutidsværdien af de samlede kontingentbetalinger K fra 2014 til år T beregnes 
som 

 

1 ∑ 1 1  , 
 

hvor  er A-kassebidraget i 2014,  er den årlige reguleringsprocent for bi-
draget, r er den realrente, kontingentet alternativ ville kunne forrentes med, og 

 er den skattesats, som A-kassebidraget kan trækkes fra med. 

 

Gevinsten ved medlemsskabet kan tilsvarende beregnes som 

 

1 ∑ ∙ ∙ 1 1   , 
 

hvor  er dagpengeindkomsten i 2014 for en fuldtidsledig,  er personens 
gennemsnitlige ledighedsgrad, og  er hans gennemsnitsskatten. Nettogevinsten 
fra forsikringen, DP-K, omregnes til en årlig annuitet ved brug af renten r. 

 

Det forventede nettogevinst ved at være medlem kan således udtrykkes som for-
holdet mellem DP og K  

1 ∙

1
, 

 

der bl.a. viser, at jo højere dagpengeniveauet efter skat er i forhold til kontingentet 
efter skat, og jo højere den forventede ledighedsgrad er, desto større er nettoge-
vinsten ved en dagpengeforsikring. 

 

Gevinsten kan også anskues som beløb. I så fald bliver størrelsen afhængig af pe-
riodelængden. Ses der på en 10-årige periode kan gevinsten i kroner og øre bereg-
nes som . 
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Boks II.4 Illustration af nettogevinsten fra dagpengeforsikring, fortsat 

For at gennemføre beregningerne må der vælges værdier til ligningernes forskel-
lige variable og parametre. 

 

Ledighedsgrad 

Ledighedsgraden antages at være konstant over tid. Men fordi ledighedssandsyn-
ligheden ikke er den samme for alle typer medlemmer, opgøres nettogevinsten for 
seks forskellige ledighedsgrader: 0, 1, 2, 8, 17 og 50 pct. 

 

Beskatning af dagpenge 

Beskatningen af dagpengeindkomsten opgøres for ledighedstyperne ud fra en 
samlet indkomst, der er en sammenvejning af dagpenge og arbejdsindkomst base-
ret på ledighedsgraden 

 

∙ 1 ∙ ∙ 1.924, 
 

hvor w er timelønnen på medianen i timelønsfordelingen, opgjort i 2012 og frem-
skrevet til 2014-niveau. En gennemsnitsskat  beregnes på baggrund af den sam-
lede indkomst , for alle seks ledighedsgrader i. 

 

Øvrige parametre 

Årligt forsikringsbidrag (ekskl. administrationsbidrag) k    = 3.912 kr. 

Satsregulering   s    = -0,003 a)  

Årligt dagpengeniveau   dp   = 211.900 kr. b) 

Realrente (nominel rente: 4,75 pct., inflation: 1,75 pct.) r      = 0,0294  

Samlet fradragssats for bidrag  	= 30,8 pct. 

a) Der anvendes en real satsregulering på -0,3 pct., da satsreguleringen ikke udligner den fulde 
lønudvikling. Der er her set bort fra den lavere regulering som følge af skattereformen 2012. 

b) For dagpengesatsen anvendes en indkomstafhængig dagpengesats, som er 90 pct. af dagsløn-
nen for den enkelte, givet timelønnen, dog kun op til den maksimale dagpengesats. I beregnin-
gen anvendes her dog den maksimale dagpengesats, da grænseværdien for timelønnen for en 
fuldtidsbeskæftiget for 90 pct.-reglen er lavere end 10. percentil i timelønsfordelingen. 
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Dagpengeforsikrede med en højere gennemsnitlig ledig-
hedsgrad end 2 pct. har et positivt nettogevinst, hvilket i 
perioden 2004-13 var tilfældet for knap 30 pct. af alle ledig-
hedsforsikrede, se også figur II.4 ovenfor. Ved en ledig-
hedsgrad på 8 pct., svarende til fire ugers ledighed inden for 
et år, beløber nettogevinsten fra dagpengeforsikringen sig til 
ca. 8.000 kr. pr. år, dvs. at personen får sin bidragsbetaling 
til arbejdsløshedskassen tilbagebetalt omkring fire gange.7 
En person, der gennemsnitlig er ledig halvdelen af tiden, har 
en årlig nettogevinst på knap 70.000 kr., når dagpengeudbe-
talingerne holdes op imod bidragsbetalingerne til en arbejds-
løshedskasse. 
 
Dagpengeforsikrede med en ledighedsgrad på under 2 pct. 
bidrager derimod netto til dagpengesystemet. De fleste 
mennesker ønsker at undgå usikkerhed og er villige til at 
betale for at sikre sig mod konsekvenserne af store, men 
sjældne indkomstfald som følge af f.eks. ledighed. I afsnit 
II.5 ses der nærmere på ændringer af dagpengesystemet, der 
kan øge nettogevinsten for ledige, der sjældent og kortvarigt 
er ledige. 
 
 

 
7) Den absolutte nettogevinst ved dagpengeforsikringen er afhængig 

af længden af perioden, der betragtes, mens forholdet mellem den 
forventede udbetaling og bidragsbetalingen ikke er det.  

30 pct. af de 
forsikrede ledige 
har nettogevinst 
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Tabel II.5 Forventet nettogevinst fra dagpengesystemet, pr. år 

Ledigheds-
grad 

Ledighed i 
løbet af 1 år 

Bidrag til 
A-kasse 

Forventet 
udbetaling 

Netto-
gevinst 

Udbetaling/ 
bidrag 

      Pct. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.  

0 - 3 0 -3 0,0 
1 ½ uge 3 1 -1 0,5 
2 1 uge 3 3 0 1,0 
8 4 uger 3 11 8 4,0 

17 2 måneder 3 24 21 8,6 
50 ½ år 3 71 69 25,9 

Anm.: Opgørelsen viser nettogevinsten efter skat over en tiårig periode fra bidrag til arbejdsløsheds-
kassen og de forventede udbetalinger af dagpenge, som funktion af ledighedsgraden, jf. også
boks II.4. På grund af afrunding summerer bidrag til arbejdsløshedskasse og forventet udbeta-
ling ikke altid til nettogevinsten. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Opbrug af dagpengeperioden 
 
Dagpengesystemet er en forsikringsordning, hvor forsikrede 
ledige maksimalt kan modtage dagpenge i to år inden for en 
periode på tre år. Antallet af ledige, der opbruger retten til 
dagpenge, inden de igen er kommet i beskæftigelse, er ét 
muligt kriterie for vurdering af dagpengesystemet. I det 
følgende ses der derfor på, hvor mange ledige opbruger 
dagpengeretten, samt hvad de overgår til efterfølgende. 
 
Udviklingen i antallet af ledige, som opbruger deres fulde 
dagpengeret, har de senere år været præget af midlertidige 
faktorer. Den gradvise indfasning af dagpengereformen og 
diverse midlertidige ordninger kombineret med en svag 
økonomisk udvikling har medført, at flere ledige oparbejde-
de en høj dagpengeanciennitet. Det har medført, at antallet 
af ledige, der har opbrugt dagpengeretten, har været ekstra-
ordinært højt, sammenlignet med en situation, hvor dagpen-
gereformen er fuldt indfaset, og midlertidige ordninger er 
udløbet.  
 

Midlertidige 
faktorer i antal 
ledige, der hidtil 
har opbrugt 
dagpengeret 
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Ledige, der påbegyndte deres dagpengeperiode efter  
31. december 2010, har haft en to-årig dagpengeperiode, 
uden mulighed for forlængelse.8 Denne gruppe af ledige er 
derfor den tidligste gruppe af ledige, der kan anvendes til at 
vurdere antallet af ledige, der opbruger dagpengeperioden 
under de gældende dagpengeregler. I det følgende ses der 
derfor på ledige, der påbegyndte en dagpengeperiode i janu-
ar til marts 2011. 
 
Der var i alt godt 39.000 ledige, der påbegyndte en ny dag-
pengeperiode i jan.-marts 2011. En opgørelse viser, at knap 
7 pct. af denne gruppe, svarende til knap 2.700 personer, har 
opbrugt deres dagpengeret frem til marts 2014, jf. tabel II.7.9 
Tre måneder efter opbrug af dagpengeretten er knap en tred-
jedel af de ledige i beskæftigelse, knap 40 pct. modtager den 
særlige uddannelsesydelse eller arbejdsmarkedsydelse, mens 
7 pct. hverken modtager en offentlig ydelse eller er i be-
skæftigelse. 
 
Ved opbrug af deres dagpengeret havde de ledige i gennem-
snit oparbejdet godt 360 timers beskæftigelse til opfyldelse 
af beskæftigelseskravet, og under 1 pct. af de ledige opfyl-
der beskæftigelseskravet på 1.924 timer for en ny dagpenge-
periode ved udløb af dagpengeperioden. En mindre del af de 
betragtede ledige genoptjener dog efterfølgende dagpenge-
retten og modtager 3 måneder efter udløb af dagpengeretten 
atter dagpenge. I afsnit II.6 ses der nærmere på effekterne af 
at halvere det gældende genoptjeningskrav for ledige, der 
opbruger dagpengeretten. 
 

 
8) Der ses her bort fra arbejdsmarkedsydelsen, da ydelsen er midler-

tidig. 

9) For nyledige fra jan.-marts 2011 vil referenceperioden udløbe i 
jan.-marts 2014, medmindre de ledige pga. f.eks. sygdom har fået 
forlænget referenceperioden, se også boks II.3. Med forbehold for 
sygdom mv. vil den betragtede gruppe af nyledige derfor enten 
opbruge dagpengeretten eller have udløb af referenceperioden. 

Ser på nyledige 
fra jan.-marts 
2011 

Syv pct. opbruger 
dagpengeret 
 
 
Knap en 1⁄3 er tre 
måneder senere i 
beskæftigelse 

Langt fra 
genoptjening af 
dagpengeret 
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Tabel II.6 Opbrug af dagpengeretten 

 Antal 
 personer 

Andel 

  Pct. 

Antal nyledige i jan.-marts 2011 39.442 100 

Heraf opbruger dagpengeret, 2.664 6,8 

og overgår til   

Beskæftigelsea) 769 29 

Dagpenge 164 6 

Arbejdsmarkedsydelse 999 38 

Kontant- og uddannelseshjælp 119 4 

Selvforsørgelse 189 7 

Andet 286 11 

Censoreretb) 138 5 

a) Beskæftigelse indebærer, at personen ikke modtager ydelser og
har lønindkomst i måneden. Inklusive seniorjob. 

b) Personerne kan ikke observeres, da de opbruger deres dagpen-
geperiode mindre end tre måneder inden sidste observation i 
data. 

Anm.: Opgørelsen ser på personerne i den måned, der følger omtrent
tre måneder efter det tidspunkt, hvor de opbruger dagpengeret-
ten, og er baseret på data for ledighed mv. frem til medio april
2014. Arbejdsmarkedsydelse omfatter også særlig uddannelses-
ydelse.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
En sammenligning af uddannelsesoplysninger for de ledige, 
der således opbruger deres dagpengeret, med uddannelses-
sammensætningen for alle nyledige fra jan.-marts 2011 vi-
ser, at ufaglærte udgør en større andel blandt de ledige, der 
opbruger dagpengeretten, end blandt alle nyledige fra jan.-
marts 2011, jf. tabel II.7. Ledige med en erhvervsfaglig eller 
en mellemlang videregående uddannelse er derimod under-
repræsenteret blandt de ledige, der opbruger dagpengeretten.  
 
 

Højere andel 
ufaglærte blandt 
ledige, der 
opbruger 
dagpengeret 
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Tabel II.7 Uddannelse for ledige, der opbruger dag-
pengeretten 

 Opbruger 
dagpengeret

Alle 
nyledige 

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

Ufaglært  31 22 

Erhvervsfaglig uddannelse 37 43 

Kort videregående uddannelse 5 5 

Mellemlang videregående udd. 13 17 

Lang videregående uddannelse 9 8 

Uoplyst 5 4 

I alt 100 100 

Anm.: Opgørelse omfatter ledige, der påbegynder en ny dagpengepe-
riode jan.-marts 2011. Uddannelse er højeste fuldførte uddan-
nelse ultimo 2012. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Særregler indenfor dagpengesystemet 
 
På en række områder indeholder dagpengesystemet særlige 
regler for udvalgte grupper. For forsikrede seniorer med 
højst fem år til efterlønsalderen gælder det, at de har ret til et 
seniorjob i kommunen, såfremt de mister dagpengeretten, og 
de er medlem af efterlønsordningen. Ansættelsen i kommu-
nen skal ske på samme løn- og arbejdsvilkår som for andre 
ansatte med et tilsvarende arbejde, og de må ikke fortrænge 
andre kommunalt ansatte. Seniorjobordningen blev indført i 
begyndelsen af 2007 og erstattede den forlængede dagpen-
geret frem til efterlønsalderen for 50-59-årige. 
 
En anden gruppe med særlige regler i dagpengesystemet er 
nyuddannede, der har afsluttet en uddannelse med en varig-
hed på mindst 18 måneder. De er fritaget for såvel beskæfti-
gelseskravet som kravet om, at den ledige skal have været 
medlem af en arbejdsløshedskasse i et år, før der kan udbe-
tales dagenge. Der er dog en karantæneperiode på en måned 
for nyuddannede, der ikke har været medlem af en arbejds-
løshedskasse i et år. Ydelsesniveauet for en dimittend er i 
2014 godt 14.000 kr. om måneden, dvs. 82 pct. af den mak-

Seniorer har ret 
til et kommunalt 
job, hvis de 
opbruger retten 
til dagpenge  

Nyuddannede 
fritaget for 
beskæftigelses-
krav og krav om 
medlemskab i et 
år 
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simale dagpengesats. Knap 8 pct. af alle påbegyndte ledig-
hedsforløb i 2012 involverede nyuddannede og ledige, der 
netop har afsluttet deres værnepligt.  
 
Finansiering af dagpengesystemet 
 
I Danmark er ledighedsforsikring bygget op omkring ar-
bejdsløshedskassesystemet, som administrerer udbetalingen 
af dagpenge. Der findes aktuelt 26 forskellige arbejdsløs-
hedskasser i Danmark. Forsikrede betaler et kontingent, som 
bidrager til finansieringen af dagpengeudgifterne, mens den 
øvrige del af finansieringen dækkes af skatteindtægter. I 
2013 udgjorde de samlede udgifter til dagpengeudbetalinger 
knap 20 mia. kr., mens medlemsbidragene beløb sig til knap 
12 mia. kr. inklusive administrationsbidrag men eksklusive 
efterlønsbidrag. Medlemsbidragene dækkede således ca. 60 
pct. af de samlede udgifter til dagpenge, jf. figur II.9.  
 
 

Figur II.9 Arbejdsløshedskassekontingenters andel af 
dagpengeudgifter 

Anm.: I kontingenter indgår administrationsbidrag. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, og egne beregninger. 
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I de senere år med lavkonjunktur og et relativt højt antal 
ledige har kontingenterne til arbejdsløshedskasserne ikke 
været tilstrækkelige til at finansiere udgifterne. I 2008, hvor 
ledigheden var rekordlav, oversteg de samlede arbejdsløs-
hedskassebidrag derimod udgifterne til dagpengeudbetalin-
ger med omkring 3 mia. kr. Det forventes, at nettoudgifterne 
til dagpengesystemet for staten vil aftage de kommende år i 
takt med, at ledigheden forventes at falde, og beskæftigelsen 
stiger. 

II.4 Dagpengereformen  

Med Genopretningsaftalen fra juni 2010 blev en reform af 
dagpengesystemet vedtaget. Først og fremmest blev dag-
pengeperiodens længde reduceret fra maksimalt fire til to år. 
Oprindeligt fik de daværende ledige i juli 2010 afkortet de-
res resterende dagpengeret til to år, dog maksimalt fire år i 
alt, ligesom alle nyledige efter reformen fik ret til to års 
dagpenge. Sidenhen blev indfasningen dog ændret flere 
gange, jf. nedenfor.  
 
Dagpengereformen skærpede med virkning fra juli 2012 
også genoptjeningskravet for ledige, der har opbrugt dag-
pengeretten, fra 26 til 52 ugers beskæftigelse. Dermed fik 
alle forsikrede ledige det samme beskæftigelseskrav til op-
tjening af dagpengeretten, jf. også afsnit II.6. 
 
Reformen har været meget omdiskuteret, da et uventet stort 
antal ledige har opbrugt deres ret til dagpenge i løbet af 
2013 og 2014. Intentionerne med reformen var blandt andet 
at få ledige hurtigere i beskæftigelse og dermed reducere 
den strukturelle ledighed. Dette afsnit fokuserer på refor-
mens konsekvenser for beskæftigelse og ledighed som følge 
af de forstærkede incitamenter til at søge job.10 På nuværen-
de tidspunkt godt fire år efter vedtagelsen kan reformen 
analyseres på grundlag af erfaringer fra ledige, der har haft 
en toårig dagpengeret. Evalueringen er dog kun foreløbig, 
da reformen fortsat er under indfasning, og hele perioden 

 
10) Analysen er nærmere dokumenteret i Hermansen (2014). 
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siden vedtagelsen i 2010 har været præget af en svag øko-
nomisk udvikling. Det er derfor endnu ikke muligt ende-
gyldigt at analysere, hvordan reformen virker, når den er 
fuldt indfaset og under normale konjunkturforhold. Analy-
sens resultater for de strukturelle eller langsigtede effekter 
må derfor fortolkes i lyset af disse omstændigheder. 
 
Sigtet med evalueringen af dagpengereformen er dobbelt: 
Dels ønskes som selvstændigt fokus en indikation af refor-
mens langsigtede eller strukturelle effekter på beskæftigelse 
og ledighed, dels danner evalueringen grundlag for effekt-
vurderinger af andre potentielle reformer, som analyseres i 
de efterfølgende afsnit. Evalueringen bidrager således også 
med konkret viden om, hvordan ledige reagerer, når incita-
menterne indenfor dagpengesystemet ændres. 
 
Udgangspunktet for evalueringen er en sammenligning af 
ledighedsforløb med en maksimal dagpengeperiode på hen-
holdsvis fire og to år påbegyndt henholdsvis før og efter 
reformen. I analysen sammenlignes ledighedsforløb for per-
soner mellem 25 og 50 år, der starter et nyt dagpengeforløb 
med ret til dagpenge i fire henholdsvis to år, jf. boks II.5. 
Hovedelementet i dagpengereformen var afkortningen af 
dagpengeperioden, og det er fokus for denne analyse. De 
beregnede effekter er dog udtryk for konsekvenserne af den 
samlede reformpakke inklusive skærpelsen af beskæftigel-
seskravet og senere overgangsordninger. 
 
Ledighedsforløb med ret til to års dagpenge udvælges fra 
første halvår 2011. Som sammenligningsgrundlag inklude-
res både ledighedsforløb påbegyndt i første halvår 2008 og 
ledighedsforløb påbegyndt i første halvår 2009. Ledige fra 
2008 havde ret til fire års dagpenge, men de ledige fra denne 
periode er ikke en ideel sammenligningsgruppe, da der i 
begyndelsen af 2008 fortsat var højkonjunktur. Dermed var 
det relativt lettere for disse personer at finde job, end det var 
for de ledige fra 2011. Den præsenterede analyse korrigerer 
for forskellene i jobmulighederne, da sammenligningen 
ellers vil indebære en undervurdering af reformens effekter.  
 

Analysen 
bidrager også til 
afklaring af 
incitamenter  
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af ledighedsforløb 
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Boks II.5 Analysens datagrundlag 

Analysens datagrundlag består af dagpengeforløb påbegyndt i uge 1-26 i 2011, og 
kun forløb for nyledige med ret til en ny, toårig dagpengeperiode inkluderes. Som 
sammenligningsgrundlag før dagpengereformen anvendes dagpengeforløb påbe-
gyndt dels i uge 1-26 i 2008 og dels i uge 1-26 i 2009, og også her inkluderes kun 
forløb for nyledige, der starter på en ny dagpengeperiode.  

 

I analysen indgår personer i alderen mellem 25 og 50 år, der starter et nyt dagpen-
geforløb med ret til dagpenge (nyledige) i fire henholdsvis to år. Baggrunden for 
afgrænsningen er, at personer under 25 år er omfattet af særlige regler i beskæfti-
gelsespolitikken, mens personer over 50 år udelades, fordi de kan få ret til et se-
niorjob ved dagpengeudløb, efter de er fyldt 50 år. 

 

Datagrundlaget for analysen er anonymiserede registeroplysninger fra Danmarks 
Statistik samt Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM, der indehol-
der oplysninger på ugeniveau om udbetaling af overførselsindkomster. Personer-
nes beskæftigelse er identificeret ved brug af oplysninger fra eIndkomst-registret 
og MIA-registret.  

 

En ledig anses for at være kommet i beskæftigelse, hvis der er registreret beskæf-
tigelse for fire uger og ikke er registreret overførselsindkomster i de samme uger, 
jf. Hermansen (2014). Selvom en person skulle blive ledig efter en periode i be-
skæftigelse på mere end fire uger, vil personen ikke genindtræde i analysen som 
ledig. En ledig anses for at være gået ud af arbejdsstyrken, hvis personen i mindst 
fire uger har modtaget sygedagpenge, statens uddannelsesstøtte (SU) eller lignen-
de.  

 
 
Personer, der blev ledige i 2009, oplevede derimod omtrent 
samme jobmuligheder som de ledige fra 2011, da krisen og 
den efterfølgende lavkonjunktur ramte fra efteråret 2008. Da 
dagpengereformen blev vedtaget, fik de ledige fra 2009, der 
fortsat var ledige i juli 2010, afkortet deres dagpengeperiode 
til maksimalt 3-3½ år, jf. boks II.6. Afkortningen blev dog 
delvist omstødt i november 2011, hvor de tilbageværende 
ledige fik deres dagpengeperiode forlænget med et halvt år, 
så den endelige dagpengeperiode blev op til 3½-4 år. Som 
sammenligningsgruppe er de ledige fra 2009 derfor heller 

Nyledige fra 2009 
kan anvendes 
som alternativ 
sammenligning 
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ikke en ideel gruppe, og anvendelsen af dem kan medføre en 
undervurdering af effekterne. 
 
Analysens resultater vil desuden blive påvirket af, at dag-
pengereformen har været under implementering i den be-
tragtede periode. De ledige fra 2011 med en toårig dagpen-
geperiode har således oplevet en række ekstraordinære tiltag 
i form af akutpakke 1-3, en ændret indfasning af reformen 
samt introduktionen af den særlige uddannelsesydelse og 
den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, jf. boks II.6. Disse 
midlertidige ydelser efter dagpengeudløb må formodes at 
have reduceret incitamenterne til at søge job op mod udløb 
af dagpengeperioden, hvilket trækker i retning af en under-
vurdering af reformens effekt. Omvendt fik de betragtede 
ledige med risiko for at opbruge dagpengeretten ekstra op-
mærksomhed i jobcentrene og særlige vilkår med akutpak-
kerne. Det kan have øget deres mulighed for at komme i 
beskæftigelse op mod udløbet af dagpengeretten og trækker 
i retning af en overvurdering af effekterne. 
 
I det følgende sammenlignes først de umiddelbare data for 
overgange fra ledighed til beskæftigelse for ledighedsforløb 
under de gamle og de nye regler. Efterfølgende præsenteres 
en analyse, hvor der kontrolleres for faktorer ud over dag-
pengereformen, som kan have påvirket overgangsraterne for 
de sammenlignede grupper af ledige. 
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Boks II.6 Dagpengereformens indfasning 

Indfasningen af dagpengereformen er blevet ændret flere gange, senest i maj 
2013. Konsekvenserne af den ændrede indfasning for det anvendte datagrundlag 
fremgår af figur A. Gruppen af ledige fra første halvår 2008 var upåvirket af re-
formen. I gruppen af ledige fra første halvår 2009 fik de tilbageværende ledige i 
juli 2010 afkortet deres dagpengeperiode til maksimalt 3-3½ år, afhængigt af 
hvornår de startede ledighed indenfor første halvår 2009. Afkortningen blev dog 
delvist omstødt i november 2011, hvor en midlertidig forlængelse af dagpenge-
perioden på 26 uger blev vedtaget. Den endelige dagpengeperiode blev derfor op 
til 3½-4 år. Gruppen af ledige fra første halvår 2011 havde ret til to års dagpenge, 
men blev omfattet af akutpakke 1-3 og den nye indfasning i maj 2013. Akutpakke 
1 indebar udsendelse af akutbrev, strakssamtale, personlig jobformidler og fokus 
på jobrotation. Akutpakke 2 vedrørte akutjob, hvor arbejdsgivere kunne opnå en 
kontant præmie ved at beskæftige akutledige. Akutpakke 3 indførte den særlige 
uddannelsesydelse, der i maj 2013 blev forlænget og fulgt op af den midlertidige 
arbejdsmarkedsydelse. Uddannelsesydelsen og arbejdsmarkedsydelsen udgør 
begge 60 pct. af højeste dagpengesats (80 pct. for forsørgere) svarende til kon-
tanthjælpssatsen. Se også afsnit I.6 i De Økonomiske Råd (2013). 

Figur A Ændringer i indfasningen af reformen 

Kilde: Finansministeriet (2013). 
 

 
 
Sammenligning af afgangsrater 
 
For 2011-gruppen steg andelen, der fandt beskæftigelse, 
markant henimod afslutningen af den toårige dagpenge-
periode. Afgangsraten til beskæftigelse – andelen der i en 
given uge finder beskæftigelse i forhold til det tilbagevæ-

Dagpengereformen Ny og bedre indfasning
Dagpengeperiode af dagpengereformen
Forlængelse af dagpengeperioden Akutpakke 3
Særlig uddannelsesydelse Akutpakke 2
Forlængelse af uddannelsesydelsen Akutpakke 1
Arbejdsmarkedsydelse Midlertidig forlængelse

2013 2014 20152008 2009 2010 2011 2012

Flere kom i job 
tæt ved udløb af 
dagpengeretten 



II.4 Dagpengereformen 

 197 

rende antal ledige – lå for 2011-gruppen ved ledighedsfor-
løbenes begyndelse på omkring 4 pct., hvorefter den faldt til 
knap 2 pct. efter et halvt års ledighed, jf. figur II.11. Herfra 
faldt afgangsraten lidt mere til omkring 1½ pct., men efter 
ca. 1½ års ledighed begynder den at stige til over 4 pct. hen-
imod dagpengeperiodens udløb efter 104 uger. For 2008-
gruppen, der havde fire års dagpengeret, var der ingen stig-
ning i andelen, der fik job henimod to års ledighed, men 
derimod først i det sidste halvår henimod fire års ledighed. 
Dermed er der tegn på, at reduktionen af dagpengeperioden 
har fremrykket tendensen til, at ledige i højere grad finder 
beskæftigelse, når retten til dagpenge er ved at være brugt 
op. Formålet med analysen nedenfor er at kvantificere denne 
effekt og dens betydning for den strukturelle beskæftigelse. 
 
 

Figur II.10 Afgang til beskæftigelse 

Anm.: Der indgår i alt 27.720, 67.378 og 44.629 personer fra hhv.
første halvår 2008, 2009 og 2011. Se Hermansen (2014) for en 
nærmere beskrivelse af datagrundlag og anvendte definitioner. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 
 
 
Personerne, der påbegyndte deres dagpengeperiode i første 
halvår 2008, fik hurtigere job inden for det første godt halve 
år af ledighedsperioden end de ledige fra 2011, jf. figur 
II.11, hvor den blå kurve ligger højere end den grønne kurve 
i op til godt 26 ugers ledighed. Det kan i høj grad tilskrives 
den store efterspørgsel efter arbejdskraft i begyndelsen af 
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2008, hvor krisen og det efterfølgende tilbageslag endnu 
ikke havde ramt. Denne forskel er ikke relateret til dagpen-
gereformen, og en vurdering af reformens konsekvenser kan 
derfor ikke baseres på de umiddelbare afgangsrater i figur 
II.11. 
 
Ændringen i konjunkturforholdene kan også have påvirket 
tilgangen til ledighed, så der kan være forskelle i sammen-
sætningen af de ledige før og efter reformen. En sammen-
ligning af de personlige karakteristika for de ledige viser 
bl.a., at de ledige i 2008-forløbene i højere grad end i 2009- 
og 2011-forløbene er ufaglærte og ikke-vestlige indvandrere 
og efterkommere, samt at de ledige fra 2008 i højere grad 
havde været i dagpengesystemet i de forudgående år, jf. 
Hermansen (2014). Det indikerer, at de ledige fra 2008 ge-
nerelt havde en lavere tilknytning til arbejdsmarkedet og 
dermed må forventes at have haft sværere ved at finde be-
skæftigelse sammenlignet med de ledige fra 2011. Omvendt 
havde de ledige i 2009-forløbene en høj andel af beskæfti-
gelse i de foregående år og må derfor alt andet lige forventes 
at have en højere afgang til beskæftigelse end de ledige fra 
2011. 
 
Varighedsanalyse til kontrol for person- og konjunktur-
forhold 
 
En sammenligning af afgangen fra ledighed til beskæftigelse 
baseret på de umiddelbare afgangsrater i figur II.10 vil inde-
bære en fejlvurdering af dagpengereformens effekter, hvis 
der ikke tages højde for forskelle i efterspørgslen efter ar-
bejdskraft og i sammensætningen af de ledige. For at kon-
trollere for forskellene foretages en varighedsanalyse. Det er 
en statistisk metode, der for hver uge af ledighedsforløbet 
beskriver afgangen fra ledighed til beskæftigelse som en 
funktion af person- og konjunkturvariable, jf. boks II.7.  
 
Ved at anvende ledighedsforløb under både en fire- og to-
årig dagpengeperiode er det muligt at kontrollere for person- 
og konjunkturforhold og beskrive afgangen til beskæftigelse 
med og uden dagpengereformen. Det må dog understreges, 
at analysens evidensgrundlag ville have været stærkere, hvis 
en egentlig kontrolgruppe havde været til stede, men det er 
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ikke tilfældet. Det er dog stadig en styrke ved evalueringen, 
at den er baseret på observeret adfærd og derfor tilvejebrin-
ger ny viden om lediges reaktion på ændringer af dagpenge-
systemet. Resultaterne flugter også med resultater fra studier 
fra eksempelvis Norge og Østrig, jf. Falch mfl. (2012) og 
Lalive mfl. (2006). 
 
For hver uge i ledighed estimerer varighedsanalysen en ef-
fekt for afgangen fra ledighed til beskæftigelse af reformen, 
der afkorter dagpengeperioden fra fire til to år. Dermed kan 
man ved at udelade den estimerede reformeffekt få et bud 
på, hvordan afgangskurven for de ledige fra 2011 ville have 
set ud, hvis dagpengeperioden fortsat havde været fire år. 
Denne kontrafaktiske afgangskurve uden reformen kan 
sammenlignes med afgangskurven for de ledige fra 2011, da 
der er kontrolleret for person- og konjunkturforskelle.  
 
Analysen, der bygger på varighedsmodellen estimeret på 
grundlag af 2008- og 2011-ledighedsforløbene, finder en 
signifikant effekt af reformen på afgangen fra ledighed til 
beskæftigelse efter ca. 35 ugers ledighed. Det kan ses ved, at 
konfidensintervallerne omkring de to kurver ikke overlapper 
fra omkring uge 35, jf. figur II.11. I de første 30 uger af 
ledighedsperioden er afgangskurverne for 2011 med og uden 
effekten af reformen reelt sammenfaldende, hvorefter af-
gangskurven ved en toårig dagpengeperiode ligger på om-
kring 1½-2 pct. og op mod udløb af den toårige dagpengepe-
riode stiger til knap 4 pct. I det kontrafaktiske forløb uden 
reformen, hvor de ledige fra 2011 fortsat har en fireårig 
dagpengeret, falder afgangen til beskæftigelse til omkring 1 
pct. efter 40 ugers ledighed og forbliver på dette niveau frem 
til dataperiodens udløb. En analyse af forkortelser af dag-
pengeperioden i Norge i 2003 og 2004 finder ligeledes, at 
ledige  både reagerer på ændringen henimod udløb af dag-
pengeretten, men også tidligere i dagpengeperioden, jf. 
Falch mfl. (2012). 
 

Afgangskurve 
uden reform 
konstrueres 

Højere afgang til 
beskæftigelse 
efter 35 ugers 
ledighed 
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Boks II.7 Varighedsanalyse 

En varighedsmodel er velegnet til at beskrive betydningen af forskellige person-
karakteristika samt tidsvarierende forhold fra f.eks. konjunktursvingninger for 
længden af et ledighedsforløb. Sandsynligheden for, at person i kommer i beskæf-
tigelse efter t ugers ledighed, givet at vedkommende var ledig i uge t-1, modelle-
res ved funktionen 

, , , , 

hvor  er personkarakteristika, bl.a. alder, uddannelse, etnisk oprindelse, ar-
bejdsmarkedshistorik, indkomst- og formueforhold,  er en variabel for kon-
junkturforholdene, det vil sige et mål for muligheden for at finde job i uge t, der 
her er forsøgt opfanget ved det samlede antal stillingsopslag og bruttoledigheden, 
og  er en reformindikator, der er lig nul, hvis personen påbegyndte ledighed før 
dagpengereformen og dermed har ret til fire års dagpenge. For ledighedsforløb 
påbegyndt efter reformen er  lig én. For at kunne estimere modellen antages en 
specifik funktionel form for , jf. Hermansen (2014) for detaljerne.  

 

Den centrale antagelse, som gør det muligt at identificere effekten af dagpenge-
reformen, er, at afgangen fra ledighed til beskæftigelse er tilstrækkelig velbeskre-
vet ved funktionen . Det vil sige, at når der er kontrolleret for personkarakteristi-
ka og konjunkturforhold i form af  og , har andre forhold ikke betydning, og 
den tilbageværende forskel på længden af ledighedsforløbene før og efter refor-
men kan tilskrives afkortningen af dagpengeperioden. Det er en hård, men nød-
vendig antagelse at forudsætte, at jobmulighederne er tilstrækkeligt velbeskrevet 
ved bruttoledigheden og antallet af stillingsopslag. Af den grund er ledigheds-
forløbene fra både 2008 og 2009 anvendt, men i varighedsmodellen med 2009-
forløbene som sammenligningsgrundlag udelades konjunkturvariablene, da job-
mulighederne vurderes at have været relativt uændrede fra 2009 og frem. 

  

Modellen, det vil sige parametrene i funktionen h, estimeres på grundlag af de 
samlede ledighedsforløb fra 2008 og 2011, og dernæst tilsvarende for forløbene 
fra 2009 og 2011. For at kunne foretage en samlet vurdering af effekten beregnes 
et gennemsnit over de tilbageværende ledige for hver uge siden ledighedsforløb-
enes start. For ledige fra 2011 med to års dagpengeret er den gennemsnitlige 
sandsynlighed for at komme i beskæftigelse efter t ugers ledighed givet ved 
 

	 | 	års	dagp. 1
, , , 1 , 
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Boks II.7 Varighedsanalyse, fortsat 

hvor  er det tilbageværende antal ledige efter t ugers ledighed,  angiver, at de 
estimerede parametre i modellen anvendes, og toptegnet 2011 angiver, at karakte-
ristika og konjunkturforhold for de ledige fra 2011 er grundlaget for beregningen. 

 

Når funktionen h er estimeret, kan man ved at sætte indikatoren  lig nul, og gen-
tage beregningen for et kontrafaktisk tilfælde uden effekten af reformen, nå frem 
til et estimat for reformens effekt. Sandsynligheden for at finde beskæftigelse, 
hvis dagpengeperioden fortsat havde været fire år, er givet ved 

 

	 | 	år	dagp. 1
, , , 0 , 

 

Forskellen mellem 	 | 	år	dagp. og 	 | 	år	dagp. er da udtryk for den gennem-
snitlige effekt af dagpengereformen på afgangen fra ledighed til beskæftigelse ef-
ter t ugers ledighed, når der er kontrolleret for forskelle i konjunkturforhold og 
sammensætningen af de ledige.  

 

Den estimerede model kan også anvendes til at vise betydningen af at kontrollere 
for karakteristika og konjunkturforhold. Det gøres ved at beregne et tilsvarende 
gennemsnit over de ledige fra første halvår 2008  

  

	 | 	år	dagp. 1
, , , 0 , 

 

Forskellen mellem dette udtryk og 	 | 	år	dagp. viser konsekvenserne af at kon-
trollere for de nævnte forskelle. Da der sker store ændringer i , det vil sige i 
antallet af stillingsopslag og bruttoledigheden mellem 2008 og 2011, er denne 
forskel ganske betydelig, når de ledige fra 2008 anvendes som sammenlignings-
grundlag. 
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Figur II.11 Afgang til beskæftigelse med og uden dag-
pengereformen, 2008-sammenligning 

 
Anm.: Baseret på en varighedsmodel estimeret på ledighedsforløb

påbegyndt i første halvår 2008 og 2011, jf. boks II.7 og 
Hermansen (2014). De stiplede linjer er 95-pct. konfidens-
intervaller. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata.  
 
 
Placeringen af den kontrafaktiske afgangskurve uden refor-
men er følsom overfor, hvorledes der kontrolleres for kon-
junkturforholdene, jf. figur II.12. For at belyse dette er den 
kontrafaktiske afgangskurve gengivet i figur II.12 sammen 
med den estimerede afgangskurve for sammenlignings-
grundlaget fra 2008 – uden kontrol for person- eller kon-
junkturkarakteristika – samt yderligere en afgangskurve, 
hvor der kun kontrolleres for personkarakteristika. De tre 
kurver viser betydningen af at kontrollere for person-
karakteristika og konjunkturforhold. Udgangspunktet er 
kurven for sammenligningsgrundlaget fra 2008. Først kon-
trolleres der for personkarakteristika, hvilket giver en af-
gangskurve, der ligger lidt højere end 2008-sammen-
ligningsgrundlaget. Det skyldes, at personerne, der blev 
ledige i 2008, overvejende havde lavere tilknytning til ar-
bejdsmarkedet og dårligere forudsætninger for at finde be-
skæftigelse sammenlignet med de ledige fra 2011. Dernæst 
kontrolleres også for konjunkturforhold, hvilket giver den 
endelige, kontrafaktiske afgangskurve, der ligger markant 
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lavere i begyndelsen af ledighedsforløbet. Det skyldes den 
markante ændring i bruttoledigheden og antallet af stillings-
opslag fra 2008 til 2011. 
 
 

Figur II.12 Kontrol for personkarakteristika og konjunk-
turforhold, 2008-sammenligning 

Anm.: Se Hermansen (2014) for detaljer om konstruktionen af figuren. 
Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 
 
 
Et alternativt sammenligningsgrundlag fra første halvår 
2009 er anvendt i en tilsvarende analyse. Konjunktur-
forholdene har været relativt uændrede fra 2009 og til og 
med 2013, og i denne analyse kontrolleres der derfor kun for 
forskelle i personkarakteristika, jf. Hermansen (2014). I 
modsætning til ovenfor medfører kontrollen for personka-
rakteristika nu, at den kontrafaktiske kurve uden reformef-
fekten ligger lavere end afgangskurven for sammenlignings-
grundlaget fra 2009, jf. figur II.13. En nærmere undersøgel-
se af personkarakteristikaene viser, at sammensætningen af 
gruppen, der påbegyndte ledighed i 2009, afveg betydeligt 
fra gruppen der påbegyndte ledighed i 2011, jf. Hermansen 
(2014). Det afspejler, at krisen i begyndelsen af 2009 med-
førte en ekstraordinær tilgang af personer til ledighed, som 
havde en bedre arbejdsmarkedstilknytning end både 2008- 
og 2011-gruppen. 
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Figur II.13 Afgang til beskæftigelse med og uden dag-
pengereformen, 2009-sammenligning 

Anm.: Baseret på en varighedsmodel estimeret på ledighedsforløb
påbegyndt i første halvår 2009 og 2011, jf. boks II.7 og 
Hermansen (2014). De stiplede linjer er 95-pct. konfidensinter-
valler. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 
 
 
Forskellen mellem afgangskurverne for 2011 med og uden 
den estimerede effekt af dagpengereformen bliver signifi-
kant forskellig fra nul efter omkring 40 ugers ledighed, jf. 
figur II.13 ovenfor. Forskellen mellem afgangskurven for de 
ledige fra 2011 med og uden dagpengereformen er dog min-
dre i figur II.4 end i figur II.12, hvorved størrelsen af den 
samlede effekt på beskæftigelsen vil blive tilsvarende min-
dre. Hvis man derimod blot havde sammenlignet med af-
gangskurven for 2009, og man dermed havde set bort fra 
forskelle i personkarakteristika, ville effekten af dagpenge-
reformen først være signifikant efter omkring 90 ugers le-
dighed.  
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En tilsvarende varighedsanalyse for afgange fra ledighed til 
uden for arbejdsstyrken finder kun meget begrænsede æn-
dringer, jf. Hermansen (2014).11 Det må dog understreges, at 
tilstedeværelsen af den særlige uddannelsesydelse og den 
midlertidige arbejdsmarkedsydelse kan have modvirket en 
større søgning til f.eks. sygedagpenge. Når de midlertidige 
ydelser er udfaset, kan der være en risiko for, at den kortere 
dagpengeperiode i højere grad fører til, at ledige forlader 
arbejdsstyrken, hvis de nærmer sig udløb af dagpengeretten. 
På den anden side har forekomsten af uddannelsesydelsen 
mv. svækket incitamenterne til at finde beskæftigelse, så de 
estimerede effekter, der er fundet ovenfor, kan af denne 
grund være undervurderede i forhold til den fuldt indfasede 
dagpengereform. 
 
Ledigheds- og beskæftigelseseffekter på analyseniveau 
 
De viste ændringer i afgangsmønstrene fra ledighed til be-
skæftigelse som følge af ændringen i dagpengeperiodens 
længde kan omsættes til effekter på den forventede varighed 
af ledighed og på beskæftigelsen. I det følgende ses der først 
på effekter beregnet udelukkende for selve analyse-
populationen, dvs. den gruppe af ledige, der påbegyndte 
deres ledighed i første halvår 2011. Efterfølgende oversættes 
effekterne til egentlige niveaueffekter for den strukturelle 
beskæftigelse. 
 
I gennemsnit kunne de ledige fra første halvår i 2011 for-
vente at være ledige i knap 37 uger ved ledighedsforløbets 
begyndelse, jf. tabel II.8. Under det kontrafaktiske ledig-
hedsforløb uden reformen, hvor dagpengeperioden forsat var 
fire år, ville den forventede varighed have været 42 uger ved 
anvendelsen af 2008-forløbene som sammenligningsgrund-
lag. Dermed finder analysen, at dagpengereformen har af-
kortet den forventede varighed af ledighed med godt fem 

 
11) Uden for arbejdsstyrken inkluderer uddannelse og længerevarende 

forløb på sygedagpenge og andre passive indkomstoverførsler. 
Selvforsørgelse, der dækker over manglende oplysninger, indgår 
ikke i hverken beskæftigelse eller uden for arbejdsstyrken. Denne 
eksklusion vurderes ikke at påvirke resultaterne, da andelen, der 
forlader ledighed til fordel for selvforsørgelse, ligger omkring 10 
pct. i alle tre datagrundlag fra henholdsvis 2008, 2009 og 2011. 
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uger. Anvendes i stedet 2009 som sammenligningsgrundlag, 
bliver effekten som forventet mindre, nemlig tre uger.  
 
 

Tabel II.8 Effekter på forventet varighed af ledighed  

 Uden  
reform 

Med  
reform 

 
Forskel 

 -------------  Uger  -------------- 

2008-sammenligning 42,1 36,9 5,1 

2009-sammenligning 40,0 37,0 3,0 

Anm.: Den gennemsnitlige forventede varighed af ledighed indenfor
de første 126 ugers ledighed, jf. Hermansen (2014) for en detal-
jeret forklaring af beregningen. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 
 
 
Beskæftigelseseffekterne af dagpengereformen kan – for 
den analyserede gruppe af ledige – kvantificeres ved at tage 
udgangspunkt i det betragtede antal ledige fra første halvår 
2011 og ved hjælp af de estimerede afgangsrater beregne det 
antal personer, der overgår til beskæftigelse uden og med 
dagpengereformen. Der indgår i alt 44.629 ledighedsforløb i 
analysen fra 2011, men da der ikke blev fundet signifikante 
effekter af reformen på afgangsraterne de første 30 uger, 
tages der udgangspunkt i de 12.485 personer, der fortsat var 
ledige efter 30 uger. For denne gruppe af ledige kan det 
beregnes, at 7.388 personer overgår til beskæftigelse, jf. 
tabel II.9.12 Anvendes i stedet de kontrafaktiske afgangsrater 
for en fireårig dagpengeperiode, fås et lavere antal afgange 
til beskæftigelse på 6.190 og 6.581 for sammenligningen 
med henholdsvis 2008 og 2009. Beskæftigelseseffekten af 
dagpengereformen indenfor den anvendte population af 
ledige kan dermed beregnes til 1.198 eller 808 personer 
afhængig af sammenligningsgrundlaget.  
 

 
12) De  nyledige fra første halvår 2011 havde i alt 7.387 afgange til 

beskæftigelse. Overensstemmelsen med det beregnede antal viser, 
at de estimerede afgangsrater ved en toårig dagpengeperiode mat-
cher de umiddelbare afgangsrater meget præcist. 

Beskæftigelses-
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Tabel II.9 Afgange til beskæftigelse for analysepopula-
tion 

 Uden  
reform 

Med  
reform 

 
Forskel 

 --------------  Personer  ---------------  

2008-sammenligning 6.190 7.388 1.198 

2009-sammenligning 6.581 7.389 808 

Anm.: Opgørelsen tager udgangspunkt i de anvendte dagpengeforløb 
fra første halvår 2011. Beskæftigelseseffekterne er beregnet for 
ændringen i afgangene fra ledighed til beskæftigelse fra uge 30 
i dagpengeperioden, jf. Hermansen (2014) for en detaljeret 
forklaring af beregningen. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Den beregnede beskæftigelseseffekt for den analyserede 
gruppe af ledige er lidt højere end fundet i et nyligt studie, 
der anvender en lignende analysetilgang og ligeledes bl.a. 
sammenligner afgangsraterne for de nyledige fra første 
halvår 2011 med nyledige fra første halvår i 2009, jf. 
Jonassen (2014). Forskellen mellem studierne vurderes især 
at skyldes, at den foreliggende analyse i højere grad kontrol-
lerer for de lediges personkarakteristika. Det er vist ovenfor, 
at niveauet af de estimerede afgangsrater er følsom overfor, 
hvorledes der korrigeres for både konjunkturforhold og le-
dighedssammensætning. Gruppen af ledige, der påbegyndte 
et ledighedsforløb i 2009, havde en bedre tilknytning til 
arbejdsmarkedet og har derfor lavere afgangsrater, når der 
tages højde for forskelle i personkarakteristika, jf. 
Hermansen (2014). En ufuldstændig kontrol for ledigheds-
sammensætningen kan derfor medføre en overvurdering af 
afgangen fra ledighed uden dagpengereformen og derfor en 
undervurdering af beskæftigelseseffekten. 
 
Effekter på den strukturelle beskæftigelse 
 
Analysen af afgangsraterne for forskellige grupper af ledige 
både med og uden dagpengereformen har vist, at den for-
ventede varighed af ledigheden er faldet, og at ledige under 
den kortere dagpengeperiode hurtigere kommer i beskæfti-
gelse. Den beregnede beskæftigelseseffekt for analysepopu-
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Direkte effekter 
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lationen kan dog ikke fortolkes som et bud på den samlede 
effekt på selve beskæftigelsesniveauet i en normal konjunk-
tursituation. I analysen er beskæftigelsesændringen beregnet 
over et længere tidsinterval og for en udvalgt gruppe af ledi-
ge. Konkret tager analysen udgangspunkt i ca. 45.000 nyle-
dige fra første halvår 2011 med ret til en fuld toårig dagpen-
geret, og for disse personer er beskæftigelseseffekten bereg-
net over en årrække på op til knap tre år. Der var imidlertid i 
alt ca. 330.000 personer, der var ledige i en kortere eller 
længere periode i 2011. Nyledige har derudover alt andet 
lige kortere ledighedsforløb end alle ledige samlet set, og 
der vil derfor være færre ledige med lange dagpengeforløb i 
analysepopulationen. Selve analyseresultatet afspejler der-
med ikke i sig selv effekten på den samlede beskæftigelse 
eller ledighed.  
 
I det følgende omsættes de målte ændringer i afgangsraterne 
fra ledighed til beskæftigelse derfor til en ændring af det 
strukturelle eller langsigtede beskæftigelsesniveau i dansk 
økonomi. Det vil sige, at beskæftigelseseffekten forsøges 
opgjort som den vil være i en neutral konjunktursituation. 
Effekten på den strukturelle beskæftigelse anlægger et sta-
tisk perspektiv, hvor ændringen i beskæftigelsesniveauet 
indenfor et år er af interesse. For at vurdere den strukturelle 
effekt på beskæftigelsesniveauet er det nødvendigt at sam-
menveje konsekvenserne af adfærdsændringer for alle ledi-
ge. De strukturelle effekter på ledighed og beskæftigelse 
kvantificeres derfor ved at konvertere forskellene i de esti-
merede afgangsrater til en effekt på niveauet for beskæfti-
gelsen og ledigheden, jf. boks II.8.  
 

Analyseresultater 
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til langsigtet 
virkning 



II.4 Dagpengereformen 

 209 

Boks II.8 Beregning af strukturelle effekter 

Dagpengereformens effekter på den strukturelle beskæftigelse og ledighed kan 
beregnes ud fra forskellene i afgangsraterne fra ledighed. Til det formål anvendes 
en simpel model for bevægelserne på arbejdsmarkedet, der er nærmere beskrevet i 
Hermansen (2014). 

 

I modellen kan en person være i tre mulige tilstande: beskæftiget, ledig eller uden 
for arbejdsstyrken. Bevægelserne mellem tilstandene er beskrevet ved de estime-
rede afgangsrater fra ledig til beskæftiget og fra ledig til uden for arbejdsstyrken. 
For de øvrige bevægelser, f.eks. fra beskæftiget til ledighed, antages dagpengere-
formen ikke at have haft nogen effekt, og det gennemsnitlige antal overgange pr. 
uge i den betragtede periode anvendes i modellen.  

 

Det langsigtede eller strukturelle antal personer i hver af de tre tilstande afspejler 
en situation, hvor tilgangen til hver tilstand er lig afgangen fra hver tilstand. For 
beskæftigelsestilstanden indebærer det, at antallet af personer, der hver uge forla-
der beskæftigelse og overgår til ledighed eller træder ud af arbejdsstyrken, mod-
svares af et tilsvarende antal personer, der hver uge kommer i beskæftigelse, enten 
fra ledighed eller direkte fra tilstanden uden for arbejdsmarkedet. Under denne 
ligevægtsantagelse kan fordelingen mellem beskæftigelse, ledighed og uden for 
arbejdsstyrken beregnes. Fordelingen beregnes først på grundlag af den estimere-
de afgangskurve for den toårige dagpengeperiode, og dernæst beregnes en ny for-
deling på grundlag af den estimerede afgangskurve uden effekten af reformen. 
Forskellen mellem andelen i beskæftigelse i de to tilfælde fortolkes som den 
strukturelle effekt af dagpengereformen på beskæftigelsen. 

 
 
Beregningerne peger på, at dagpengereformens samlede 
effekt på den strukturelle, ustøttede beskæftigelse er i stør-
relsesordenen 0,3 til 0,5 pct.point svarende til henholdsvis 
knap 10.000 og knap 17.000 personer, jf. tabel II.10. I be-
regningerne er der kun medtaget adfærdseffekter for a-
kassemedlemmer i alderen 25-50 år, som analysen er dæk-
kende for. Da dagpengemodtagere under 25 år eller over 50 
år formentlig også vil ændre adfærd, er der tale om en kon-
servativ vurdering af reformens samlede effekt på lang sigt. 
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Tabel II.10 Strukturelle effekter af dagpengereformen 

 2008 2009 2008 2009 

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

Beskæftigelse 0,6 0,3 16.800 9.600 

Uden for arbejdsstyrken 0,1 0,0 1.500 -500 

Ledighed -0,7 -0,3 -18.400 -9.000 

Anm.: Effekterne er opgjort i forhold til arbejdsstyrken i alderen 16-66 år, men inkluderer kun 
adfærdsreaktionerne for gruppen af forsikrede 25-50 årige, som analysen dækker. Se 
Hermansen (2014) for dokumentation af beregningerne. Tallene summerer ikke nødvendig-
vis til nul som følge af afrunding. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata. 
 
 
Dagpengereformen estimeres således til at reducere det gen-
nemsnitlige antal ledige over tid. Da størstedelen af redukti-
onen af ledige overgår til at være beskæftigede, og kun en 
mindre andel helt forlader arbejdsstyrken, indebærer det en 
reduktion i den strukturelle bruttoledighedsprocent og en 
tilsvarende stigning i den strukturelle beskæftigelse. Samlet 
set vurderes denne reduktion at være i størrelsesordenen 0,3 
til 0,7 pct.point. 
 
Usikkerheden på de estimerede effekter er betydelig, og 
grundlaget for at vurdere de strukturelle effekter er begræn-
set til en periode med en svag aktivitetsudvikling. Analysens 
resultater må derfor fortolkes med forsigtighed, da der kun 
er tale om en foreløbig evaluering af dagpengereformen.  
 
For mange af de nævnte usikkerhedskilder ovenfor er der 
dog en forventning om, hvorvidt omstændigheden medfører 
en under- eller overvurdering af de estimerede effekter på 
beskæftigelse og ledighed, jf. tabel II.11. Blandt de identifi-
cerede usikkerhedsmomenter vil de fleste indebære, at den 
opgjorte effekt af dagpengereformen på den strukturelle 
ledighed og beskæftigelse er undervurderet. 
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½ pct.point 
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Tabel II.11 Årsager til under- eller overvurdering af dagpengereformens effekter 

 Undervurdering Overvurdering 

Effekten på beskæftigelsen   

Afkortning og midlertidig forlængelse for 
2009-sammenligningsgruppe 

 
x 

 

Ekstraordinære aktive tiltag (akutpakke 1+2)  x 

Særlig uddannelsesydelse (akutpakke 3) og 
arbejdsmarkedsydelse 

 
x 

 

Adfærdseffekter for personer under 25 og 
over 50 år ikke inkluderet 

 
x 

 

Lavere lønkrav når midlertidige ydelser er 
udfaset 

 
x 

 

Reform evalueret under varierende  
konjunkturforhold 

? 

Eksternaliteter ved jobsøgninga) ? 

Effekten på ledighedenb)   

Flere vil forlade arbejdsstyrken når  
midlertidige ydelser er udfaset 

 
 

x 

Mindre tilgang til ledighed når midlertidige 
ydelser er udfaset 

 
x 

 

a) Se afsnit II.2. 
b) Foruden den modsatrettede effekt af årsagerne nævnt under ”Effekt på beskæftigelsen”. 
 

 
 
Ud fra de fundne beskæftigelseseffekter på 9.600 personer 
ved 2009-sammenligningen og 16.800 ved 2008-sammen-
ligningen vurderes et forsigtigt skøn for dagpengereformens 
effekt på den strukturelle, det vil sige langsigtede, ustøttede 
beskæftigelse af at være omkring 15.000 personer. Skønnet 
placeres i den øvre ende af det fundne interval for beskæfti-
gelseseffekten, da de fleste og betydeligste usikkerhedskil-
der vurderes at trække i retning af en undervurdering af de 
estimerede effekter. 
 

Beskæftigelsen 
vurderes 
forbedret med 
omkring 15.000 
personer 
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Da dagpengereformen blev vedtaget i 2010, skete det bl.a. 
på baggrund af Arbejdsmarkedskommissionens anbefalin-
ger. Kommissionen vurderede, at en afkortning af dag-
pengeperioden fra fire til to år ville øge den strukturelle 
beskæftigelse med ca. 11.000 personer, samt at afskaffelsen 
af særreglen for genoptjeningskravet for ledige, der har op-
brugt deres dagpengeperiode, ville forøge den strukturelle 
beskæftigelse med yderligere 2.500 personer, jf. 
Arbejdsmarkedskommissionen (2009). Resultaterne fra den 
foreløbige evaluering præsenteret i indeværende afsnit fin-
der ikke grundlag for at afvise dette skøn; om end der er 
tegn på, at effekten kan være større.  
 
Dagpengeperiodens længde har betydning for balancen mel-
lem indkomstforsikring i tilfælde af ledighed og incitamen-
terne til at søge job under ledighed. Dagpengereformen fra 
2010 forringede forsikringsdelen, og det resulterede i, at 
flere opbrugte deres dagpengeret og måtte klare sig på et 
lavere indkomstgrundlag. Den foreløbige evaluering viser, 
at incitamenterne til at søge job tilsvarende er blevet styrket, 
hvilket har resulteret i, at ledige kommer hurtigere i beskæf-
tigelse. De efterfølgende afsnit ser nærmere på andre dele af 
dagpengesystemet, hvor lignende reformer eller justeringer 
kan overvejes for at ændre på balancen mellem forsikring og 
incitamenter. 

II.5 En ændret dagpengeprofil 

Indretningen af dagpengesystemet indebærer en afvejning 
mellem forsikringsfunktion og jobsøgningsincitamenter, 
som diskuteret i afsnit II.2. Denne afvejning kan bl.a. adres-
seres ved dagpengeprofilen, det vil sige dagpengesatsens 
størrelse på forskellige tidspunkter i dagpengeperioden. I det 
nuværende dagpengesystem modtager en ledig den samme 
dagpengesats igennem hele dagpengeforløbet, uanset hvor 
meget af den maksimale dagpengeperiode på to år den ledi-
ge har opbrugt. I dette afsnit belyses effekterne af ændrede 
dagpengeprofiler for kompensationsgrader, indkomstforde-
lingen og den strukturelle ledighed.  
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Der ses først på profiler, hvor dagpengesatsen er højere i 
begyndelsen af dagpengeperioden, og merudgiften finansie-
res ved enten en lavere dagpengesats i den resterende dag-
pengeperiode eller ved en højere bundskat. Ændringer af 
denne art vil især forbedre forsikringsfunktionen af dagpen-
gesystemet for kortere ledighedsforløb. Som en ændring, der 
forbedrer forsikringen ved langvarig ledighed, ses der på 
effekterne af en permanent, etårig arbejdsmarkedsydelse, 
hvilket ville forlænge dagpengeperioden til tre år, men med 
en lavere sats det sidste år.  
 
En højere dagpengesats i begyndelsen af dagpengeperioden 
vil især give en bedre forsikringsfunktion for personer, som 
sjældent og kortvarigt er ledige. Med en højere dagpenge-
ydelse i begyndelsen af dagpengeperioden vil alle nyledige 
opleve et mindre indkomstfald fra beskæftigelse til ledighed. 
Forbedringen i forsikringsfunktionen set i forhold til hele 
ledighedsforløbet vil dog være størst for ledige, som kun er 
arbejdsløse sjældent og i kort tid. Da en stor del af de ledige 
kun er arbejdsløse sjældent og i kun kort tid, vil omlægnin-
gen øge forsikringsdækningen af dagpengesystemet for et 
stort antal forsikrede, jf. afsnit II.3.  
 
En aftagende dagpengeprofil kan samtidig bidrage til at 
fastholde incitamentet til at søge job under ledighed. Et hø-
jere dagpengeniveau kan alt andet lige mindske incitamen-
terne til at finde beskæftigelse, men denne effekt kan mod-
virkes af udsigten til en faldende ydelse ved længerevarende 
ledighed, jf. også Shavell og Weiss (1979). I det svenske 
ledighedsunderstøttelsessystem falder dagpengesatserne 
efter to måneders ledighed, mens det i Holland falder efter 
40 ugers ledighed, jf. boks II.2i afsnit II.3.  
 
En bedre forsikringsfunktion for en stor del af ledige adres-
serer også det såkaldte adverse selection-problem ved ledig-
hedsforsikring, jf. afsnit II.2. Med en ufuldstændig viden om 
den enkeltes ledighedsrisiko kan forsikringspræmien ikke 
fuldt ud afspejle den enkeltes ledighedsrisiko. Der vil derfor 
være en tendens til, at personer med lav ledighedsrisiko i 
mindre grad vil ønske at købe en forsikring som følge af den 
høje forsikringspræmie. En bedre forsikringsfunktion for 
personer, der sjældent og kortvarigt rammes af ledighed, vil 
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modvirke dette problem og derfor være velfærdsforbed-
rende.  
 
En øget tilslutning til dagpengesystemet kan lede til et redu-
ceret forsikringsbidrag eller til reducerede statslige udgifter 
til dagpengesystemet. Bidraget til arbejdsløshedskassen er 
konstant, og staten er med sit bidrag til finansieringen af 
dagpengesystemet derfor den marginale bidragsyder, som 
bærer udgiftsudsving over konjunkturforløbet, og som vil 
kunne reducere bidraget, hvis finansieringen fra medlemsbi-
drag stiger. 
 
En bedre forsikringsdækning i starten af dagpengeperioden 
ligger i tråd med den danske arbejdsmarkedsmodel, hvor en 
generøs ledighedsforsikring skal ses i sammenhæng med 
lempelige opsigelsesregler. Den faldende kompensations-
grad på det danske arbejdsmarked kan lede til krav fra ar-
bejdstagerside om bedre indkomstsikring i form af længere 
opsigelsesvarsler mv. og derved reducere fleksibiliteten på 
arbejdsmarkedet. En bedre forsikringsdækning i form af 
højere dagpenge i starten af dagpengeperioden kan øge 
kompensationsgraden for ledige, som kun er arbejdsløse 
sjældent og kortvarigt, og kan derved understøtte den dan-
ske arbejdsmarkedsmodel. 
 
På et principielt plan er der således argumenter for, at en 
øget dagpengesats i begyndelsen af dagpengeperioden kom-
bineret med en aftagende dagpengeprofil kan forbedre for-
sikringsfunktionen fra ledighedsforsikring med færre nega-
tive effekter for jobsøgningsincitamenterne, end hvis en 
konstant dagpengesats forøges generelt. Effekterne af en 
ændret dagpengeprofil, hvor dagpengesatsen øges i begyn-
delsen af dagpengeperioden, illustreres ved både at se på 
profiler, som ville gælde alle ledige, og på profiler, hvor kun 
ledige med stærk beskæftigelseshistorik tilgodeses i starten 
af dagpengeperioden.  
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En målretning af en højere dagpengesats i begyndelsen af 
dagpengeperioden til bestemte grupper af ledige kan reduce-
re udgiftskravet til omlægningen betydeligt. En målretning 
til ledige med en stærk beskæftigelseshistorik kan øge for-
sikringsværdien for en gruppe på arbejdsmarkedet, som 
bidrager meget til finansieringen af bl.a. dagpengesystemet.  
 
Personer på arbejdsmarkedet varierer i deres arbejdsmar-
kedstilknytning og deres tilbøjelighed til at mindske deres 
jobsøgning og -fastholdelse ved et mere generøst dagpenge-
system. En høj grad af beskæftigelse viser en høj tilknytning 
til arbejdsmarkedet. I det omfang et krav om en stærk be-
skæftigelseshistorik derfor kan målrette den øgede dagpen-
gesats i begyndelsen af dagpengeperioden til ledige, der 
relativt hurtigt vender tilbage i beskæftigelse, er det muligt, 
at dagpengesatsen for denne gruppe kan øges med færre 
negative effekter på jobsøgningsincitamenterne, end hvis 
ydelsesniveauet hæves generelt. 
 
Analyserne af ændrede dagpengeprofiler tager som ud-
gangspunkt, at omlægningerne i dagpengesystemet skal 
være budgetneutrale. Der ses derfor på en finansiering in-
denfor dagpengesystemet, det vil sige, at når satsen øges for 
nogle grupper, sænkes den for andre. Der ses dog også på en 
finansiering med højere bundskat for at illustrere effekten af 
en bredere finansieringsbase. 
 
Effekterne af de ændrede dagpengeprofiler belyses både ved 
individbaserede analyser på registerdata og ved brug af en 
nyudviklet anvendt generel ligevægtsmodel (AGL-model). 
Detaljerede registerdata for bl.a. ledighed og indkomster 
koblet med en modellering af indkomst- og skatteforhold 
samt en graduering af dagpengebetalinger som funktion af 
dagpengeanciennitet gør det muligt at illustrere effekterne af 
ændrede dagpengeprofiler på indkomster, indkomstfordelin-
gen og beskæftigelsesincitamenter, jf. boks II.9.  
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Boks II.9 Analyser ved hjælp af individdata 

Effekterne af ændrede dagpengeprofiler på indkomster og fordeling belyses ved at 
beregne disponible indkomster efter skat for den enkelte person med og uden de 
analyserede ændrede dagpengeprofiler. Til dette anvendes mikrosimulationsmo-
dellen MILASMEC, som på individniveau kan beregne den disponible indkomst 
efter skat på baggrund af arbejds- og overførselsindkomst og skatter. 

Modellen er konstrueret til at belyse effekterne af en specifik politikændring gen-
nem kontrafaktiske konsekvensberegninger, det vil sige, hvor resultaterne af en 
grundkørsel med de observerede indkomster, gældende regler og satser sammen-
lignes med en kørsel, hvor indkomster eller regler og satser er ændret. 

Til de analyserede omlægninger af dagpengeprofilen er muligheden for at gradue-
re dagpengesatser med de lediges dagpengeanciennitet indarbejdet i modellen. De 
enkelte dagpengeugers placering i dagpengeperioden er opgjort på baggrund af 
Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM, mens dagpengeomfanget og 
de udbetalte dagpenge er baseret på dagpengeregisteret fra Danmarks Statistik. 
Den anvendte dagpengesats er opgjort som den gennemsnitlige ugentlige dagpen-
gesats for den enkelte ledige i året. Ved ændringer i dagpengeprofilen er det den-
ne beregnede sats for den enkelte ledige, som gradueres i takt med dagpenge-
ancienniteten. Omfanget af beskæftigelsen til vurdering af beskæftigelseskravet er 
baseret på BFL-data (Beskæftigelse for Lønmodtagere) fra Danmarks Statistik. 

Analyserne tager udgangspunkt i en situation, hvor dagpengereformen er fuldt 
indfaset, og midlertidige ordninger er ophørt. I de senest tilgængelige registerdata 
fra 2012 er dagpengereformen dog stadig ved at blive indfaset. Med reformen fra 
2010 blev dagpengelængden sat til to år for nyledige, mens eksisterende ledige fik 
en resterende dagpengeret på to år fra 1.juli 2010, dog maksimalt på fire år i alt. 
Det afspejler sig i data for 2012, hvor nogle ledige har modtaget dagpenge i mere 
end 104 uger. I grunddataene til alle ledighedsanalyser på individniveau tilpasses 
ledighedsfordelingen derfor. Alle ledige antages at opbruge deres dagpengeret ef-
ter 104 ugers ledighed og antages at modtage kontanthjælp for den resterende del 
af deres ledighed, hvor kontanthjælpen differentieres efter alder, uddannelses-
niveau (med eller uden kompetencegivende uddannelse), forsørgerstatus og om 
personen er hjemmeboende, og der tages højde for indkomst- og formuebetingel-
serne for kontanthjælpen. Der ses bort fra arbejdsmarkedsydelsen, da ydelsen i sin 
nuværende udformning er midlertidig. 

Den mekaniske tilpasning af ledighedsfordelingen kan dog ikke tage højde for 
den øgede afgang til beskæftigelse, som typisk observeres op til udløb af dag-
pengeretten, jf. også afsnit II.4. Den observererede ledighed i individdata kan der-
for være overvurderet. 
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Beregningerne på baggrund af registerdata er baseret på 
uændret adfærd og kan belyse mekaniske effekter og forde-
lingskonsekvenser, men tager ikke højde for, at personer 
ændrer adfærd, når incitamenterne ændres – f.eks. at de 
ledige søger mere efter beskæftigelse, hvis dagpengesatsen 
reduceres, eller dagpengeperioden forkortes. For at kunne 
tage højde for både mekaniske og adfærdsbetingede effek-
ter, samt for at kunne analysere de strukturelle effekter af 
ændrede dagpengeprofiler på ledighedsniveauet, anvendes 
en AGL-model, som på et aggregeret niveau reproducerer 
centrale egenskaber ved det danske arbejdsmarked, jf. boks 
II.10. 
 
Effektberegningerne af ændrede dagpengeprofiler har til 
formål at illustrere de langsigtede konsekvenser af tiltagene, 
det vil sige i en situation, hvor dagpengereformen er fuldt 
implementeret, og midlertidige tiltag er udløbet. De senest 
tilgængelige registerdata for indkomster, ledighed mv. er 
dog for 2012, hvor nogle ledige som følge af den gradvise 
implementering af dagpengereformen havde en maksimal 
dagpengeret på mere end to år. For at kunne belyse de lang-
sigtede effekter af ændrede dagpengeprofiler er den observe-
rede ledighedsfordeling derfor tilpasset, så den afspejler et 
fuldt implementeret dagpengesystem med en to-årig dag-
pengeret, som beskrevet i boks II.9 ovenfor. 
 
Konsekvensberegningerne med AGL-modellen tager ud-
gangspunkt i en strukturel situation, hvor økonomien befin-
der sig i en langsigtsligevægt med en neutral konjunktursi-
tuation. Det er oplagt, at virkelighedens ledighed i perioder 
vil være både højere og lavere end niveauet i modellens 
langsigtsligevægt. Men det er ikke hensigten at benytte mo-
dellen til at vurdere konsekvenserne i forskellige konjunk-
tursituationer, og derfor er det relevant at tage afsæt i det 
niveau, som karakteriserer en konjunkturneutral situation – 
og som dermed er det ledighedsniveau, økonomien må for-
modes at svinge omkring over tid.  
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Boks II.10 AGL-modellen  

For at kunne belyse effekten af ændrede dagpengeprofiler på den strukturelle le-
dighed er der opstillet en Anvendt Generel Ligevægtsmodel (AGL-model), inspi-
reret af Fredriksson og Holmlund (2001). I modellen opstår ledighed, fordi det 
tager tid at matche ledige stillinger med jobsøgende. Modellen er kalibreret såle-
des, at den reproducerer centrale egenskaber ved det danske arbejdsmarked, som 
anses væsentlige i denne analyse. Konkret er modellens parametre fastlagt sådan, 
at antallet af ledige udgør 3 pct. af arbejdsstyrken, svarende til seneste frem-
skrivning af den strukturelle nettoledighedsprocent i 2020. Endvidere er de para-
metre, der beskriver agenternes adfærd, valgt således, at modellens forudsigelse af 
en tilbagerulning af dagpengereformen fra 2010 er en forøgelse af den strukturelle 
ledighed med ca. 0,5 pct.point, hvilket svarer til resultatet i afsnit II.4. For en 
række parametre er der fastsat værdier baseret på litteraturen. 

I modellen tages det for givet, at der hele tiden er en fast andel af de beskæftigede, 
der mister jobbet og overgår til ledighed. Omvendt afhænger sandsynligheden for, 
at ledige overgår til beskæftigelse af den lediges egen søgeintensitet og af stram-
heden på arbejdsmarkedet (opgjort som forholdet mellem antallet af ledige stillin-
ger og antallet af jobsøgende). Den enkelte ledige vælger sin søgeintensitet ved at 
afveje omkostningerne ved sin jobsøgning mod gevinsten ved at komme i job. 
Den enkelte virksomhed har omkostninger ved at holde et jobopslag og slår job 
op, så længe den forventer en økonomisk gevinst herved. Når en jobsøgende er 
blevet matchet med en ledig stilling, forhandles lønnen. Dagpengesystemets gene-
røsitet er medbestemmende for medarbejderens forhandlingsposition, og dermed 
for hvor høj en løn der kan opnås. 

Modellen tager højde for, at sandsynligheden for at overgå til beskæftigelse varie-
rer med længden af ledighedsforløbet. Der er således empirisk en højere over-
gangssandsynlighed til beskæftigelse i starten og i slutningen af en dagpenge-
periode, jf. også afsnit II.4. I modellen skyldes den øgede afgang til beskæftigelse 
i slutningen af et dagpengeforløb, at ledige søger mere lige før, de opbruger deres 
ret til dagpenge. For at reproducere den høje afgang i begyndelsen af dagpenge-
perioden er modellen tilpasset således, at ledige med en ledighedsanciennitet på 
højest et kvartal er mere effektive i deres jobsøgning end øvrige jobsøgere. 

For nærmere information om AGL-modellen henvises til et baggrundspapir, der 
kan fås ved henvendelse til sekretariatet. 

 
 
Modellen er tilpasset således, at den reproducerer en ledig-
hedsprocent på 3 pct. af arbejdsstyrken, hvilket svarer til 
fremskrivningen af den strukturelle nettoledighed i 2020 i 
seneste SMEC-fremskrivning. Det er oplagt, at der knytter 

Modelkalibrering 



II.5 En ændret dagpengeprofil 

 219 

sig betydelig usikkerhed til den præcise vurdering af for-
skellige politikændringers effekt på bl.a. den strukturelle 
ledighed, og at resultaterne derfor skal tolkes med den yd-
myghed, det giver anledning til.  
 
Analyser af ændrede profiler for ledighedsforsikringen 
 
I det følgende præsenteres beregninger af en række omlæg-
ninger af ledighedsforsikringen, hvor der varieres på, hvilke 
ledige der får en højere ydelse og dermed en bedre forsik-
ringsdækning, og på hvordan den højere udgift til dagpenge 
finansieres, jf. tabel II.12. Først ses på en profil, hvor alle 
ledige i starten af dagpengeperioden modtager en højere 
ydelse end de øvrige dagpengemodtagere. Dernæst ses der 
på en profil, hvor kun ledige med stærk beskæftigelseshisto-
rik får en højere ydelse i starten af dagpengeperioden. Af-
sluttende præsenteres beregninger for en permanent  
arbejdsmarkedsydelse. For alle tre belyste typer af omlæg-
ninger af dagpengeprofilen illustreres effekterne, både når 
de øgede dagpenge finansieres indenfor dagpengesystemet 
ved lavere satser for andre grupper af dagpengemodtagere, 
og når de finansieres ved en højere bundskattesats.  
 

Tabel II.12 Analysererede omlægninger af dagpengeprofilen 

A1 25 pct. højere dagpengesats i dagpengeperiodens 1. kvartal, finansieret ved 
10 pct. lavere sats i den resterende dagpengeperiode 

A2 25 pct. højere dagpengesats i dagpengeperiodens 1. kvartal, finansieret ved 
0,11 pct.point højere bundskat 

B1 25 pct. højere dagpengesats i dagpengeperiodens 1. kvartal for ledige med 
stærk beskæftigelseshistorika), finansieret ved 2 pct. lavere dagpengesats for 
øvrige dagpengemodtagere 

B2 25 pct. højere dagpengesats i dagpengeperiodens 1. kvartal for ledige med 
stærk beskæftigelseshistorika), finansieret ved 0,025 pct.point højere bund-
skat 

C1 Permanent arbejdsmarkedsydelse, finansieret ved 8 pct. lavere dagpengesats 

C2 Permanent arbejdsmarkedsydelse, finansieret ved 0,06 pct.point højere bund-
skat 

a) Stærk beskæftigelseshistorik defineres som  på to år og ni måneders beskæftigelse i de tre år
op til starten af dagpengeperioden. 
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I omlægningerne af selve dagpengeprofilen, det vil sige 
omlægninger A og B, er det den beregnede dagpengesats for 
den enkelte ledige, som ændres. Dagpengeydelsen fastlæg-
ges som udgangspunkt som 90 pct. af den indkomst, den 
ledige havde i tiden op til ledighedsforløbet, op til den mak-
simale dagpengesats, se også afsnit II.3. Til analyserne er 
dagpengemodtagernes dagpengesats beregnet ud fra deres 
ugentlige dagpengeindkomst og ledighedsomfang, se også 
boks II.9 ovenfor. Ca. 80 pct. af dagpengemodtagerne mod-
tager den maksimale dagpengesats, og for dem vil en æn-
dring i den beregnede sats derfor være lig en ændring i den 
maksimale dagpengesats. 

 
I opgørelsen af omlægningernes effekter på indkomstforde-
lingen opgøres indkomsterne for husstande, da familier og 
samlevende i husstande typisk deles om indtægter og udgif-
ter. En ændring af indkomsten fra ledighedsforsikring vil 
derfor i højere grad påvirke husstanden end blot den enkelte 
ledige. 
 
Opgørelsen af fordelingsvirkningerne foretages for husstan-
de, hvor mindst en person er medlem af en arbejdsløsheds-
kasse, mens der ikke betinges på, at der skal være dagpen-
gemodtagere i husstanden. Dermed betragtes effekter af 
omlægningerne for alle de husstande, som i tilfælde af le-
dighed ville blive berørt.  
 
Udgangspunktet for vurderingen af forsikringsfunktionen fra 
de præsenterede omlægninger af dagpengeprofilen er de 
observerede kompensationsgrader for forskellige indkomst-
niveauer, som beskrevet i tabel II.4 i afsnit II.3.  
 
En generelt højere dagpengesats i begyndelsen af dag-
pengeperioden 
 
Som et udgangspunkt for analyserne ses der på en dagpen-
geprofil, hvor dagpengesatsen øges med 25 pct. for ledighed 
indenfor de første 13 uger i dagpengeperioden. En sådan 
generel forhøjelse af dagpengesatsen i begyndelsen af dag-
pengeperioden kommer ca. 100.000 ledige om året til gode, 
svarende til knap 1/3 af alle ledige i løbet af et år. Omlæg-
ningen ville isoleret set øge dagpengeudgifterne med godt 

Den beregnede 
dagpengesats 
varieres 

Fordelings-
effekter på 
husstandsniveau 

Der ses kun på 
medlemmer af en 
A-kasse 

Kompensations-
grader varierer 
med indkomsten 
ved arbejde 

A1 - Øget 
dagpengesats i 
begyndelsen af 
dagpengeperiode 
tilgodeser 100.000 
ledige  
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1,3 mia. kr., eller godt 830 mio.kr. efter skat ved uændret 
adfærd. En tilsvarende forhøjelse af dagpengesatsen for hele 
dagpengeperioden ville til sammenligning øge dagpengeud-
gifterne med knap 3 mia. kr. efter skat. Ydelsesforhøjelsen i 
begyndelsen af dagpengeperioden øger kompensationsgra-
den i de første 13 uger af dagpengeperioden med godt 13 
pct.point til 74 pct. for en beskæftiget midt i indkomstforde-
lingen, jf. tabel II.13. Den øgede kompensationsgrad svarer 
til en indkomstfremgang på knap 2.900 kr. pr. måned efter 
skat, og giver dermed en bedre forsikringsværdi fra dagpen-
geforsikringen. Beskæftigede, der befinder sig højere i ind-
komstfordelingen, får den samme indkomstfremgang, men 
en mindre fremgang i kompensationsgraden, da indkomst-
fremgangen udgør en mindre del af deres arbejdsindkomst.  
 
 

Tabel II.13 Effekter for kompensationsgrader, profil A1 

Timeløns-
fordeling 

Kompen-
sationsgrad 

i dag 

Ændring i  
kompensationsgrad 

1. kvartal 2.-8. kvartal 

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

25. percentil 69,3 15,1 -6,1 

50. percentil 60,4 13,1 -5,3 

75. percentil 51,6 11,2 -4,5 

Anm.: Jf. anm. i tabel II.4 i afsnit II.3. Profilerne er beskrevne i tabel 
II.12. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Forhøjelsen af dagpengene i starten af en dagpengeperiode 
kan finansieres mekanisk (det vil sige uden hensyntagen til 
adfærdseffekter) ved at reducere dagpengesatsen 10 pct. for 
ledige, der har været arbejdsløse mere end 13 uger. En re-
duktion på 10 pct. indebærer, at dagpengeydelsen for en 
fuldtidsforsikret efter skat falder godt 1.100 kr. pr. måned, 
svarende til et fald i kompensationsgraderne for alle tre be-
tragtede indkomstgrupper på mellem 4½ og 6 pct.point. Den 
ændrede profil ville medføre, at ledige, der er arbejdsløse op 
til 10½ måned, ville opleve en samlet fremgang i indkom-
sten ved ledighed, da forøgelsen i starten af dagpengeperio-

Finansiering med 
lavere sats ved 
lang ledighed 
reducerer 
kompensations-
grad … 
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den på dette tidspunkt netop balancerer reduktionen senere i 
dagpengeperioden. 
 
Samlet indebærer de højere dagpengesatser i starten af dag-
pengeperioden en højere forsikringsværdi for korttidsledige. 
Omlægningen har en regressiv effekt på indkomstfordelin-
gen blandt husholdninger med dagpengeforsikrede, når om-
lægningen finansieres med en satsreduktion ved længereva-
rende ledighed, da ledige med højere indkomst har relativt 
mindre ledighed på høje dagpengeancienniteter, jf. figur 
II.14.  
 
For at vurdere effekterne for den strukturelle ledighed er den 
generelt øgede dagpengesats i begyndelsen af dagpenge-
perioden, kombineret med en lavere sats i senere kvartaler, 
analyseret på AGL-modellen. Omlægningen er i første om-
gang mekanisk finansieret, det vil sige uden i finansieringen 
at inddrage, at ledigheden og dermed udgifterne til dagpenge 
og kontanthjælp ændrer sig som følge af en ændret jobsøg-
ning. 
 
 

Figur II.14 Fordelingseffekter af generelt højere dagpengesatser i starten af 
dagpengeperioden, for indkomstdeciler 

Finansieret ved lavere satser for an-
dre dagpengemodtagere (A1) 

 Finansieret ved højere bundskat (A2) 

 

Anm.: Jf. tabel II.12 for beskrivelse af omlægninger. Fordelingseffekterne er opgjort for årlige di-
sponible indkomster på husstandsniveau og omfatter alle husstande, hvor mindst en person er
dagpengeforsikret. Indkomstdecilerne er opgjort for disponibel indkomst efter skat. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Modelberegninger viser, at den strukturelle ledighed falder 
knap 0,2 pct.point, svarende til, at ledigheden strukturelt 
reduceres med godt 5.000 personer.13 Den lavere ledighed 
skyldes højere søgeintensitet blandt de ledige, og i særde-
leshed de, der har været ledige i mere end et kvartal. Det 
skyldes, at de modtager en lavere dagpengesats og derfor 
har relativ stor økonomisk gevinst ved at gå fra ledighed til 
beskæftigelse. For gruppen af ledige, der kun har været 
kortvarigt ledige, er søgeintensiteten omtrent uændret. På 
den ene side opnår denne gruppe et højere understøttelsesni-
veau, hvilket trækker i retning af en mindre intensiv jobsøg-
ning, mens de på den anden side tager højde for risikoen for, 
at de forbliver ledige og dermed overgår til den lavere dag-
pengesats. Sidstnævnte effekt trækker i retning af, at de 
søger mere intensivt efter et job, hvilket omtrent neutralise-
rer den negative jobsøgningseffekt fra den højere sats i før-
ste kvartal. 
 
Den lavere strukturledighed, der følger af den mekanisk 
finansierede omlægning af dagpengesystemet, bidrager til at 
forbedre de offentlige finanser. Det øgede provenu kan ind-
gå i finansieringen af den ovennævnte omlægning ved enten 
at øge dagpengesatsen yderligere i første kvartal, eller redu-
cere den mindre i de efterfølgende. I begge tilfælde viser 
modelberegninger med AGL-modellen, at effekten på den 
strukturelle ledighed reduceres. I det første tilfælde skabes 
der plads til en forøgelse af dagpengesatsen i første kvartal 
på 42 pct. I så fald reduceres den strukturelle ledighed med 
godt 4.000 personer i forhold til en situation med en kon-
stant dagpengesats i hele dagpengeperioden. I det andet 
tilfælde, hvor dagpengesatsen sænkes med nu kun 6 pct. i de 
efterfølgende kvartaler, reduceres den strukturelle ledighed 
med godt 2.500 personer i forhold til situationen med en 
konstant dagpengesats. 

 
13) Der er her anvendt en arbejdsstyrke på 2,7 mio. fuldtidspersoner, 

svarende til fremskrivningen af dansk økonomi til 2020, der præ-
senteres i kapitel I. AGL-modellen er kalibreret, så effekten af 
dagpengereformen fra 2010 på den strukturelle ledighed er 0,5 
pct.point, jf. resultater i afsnit II.4. Med alternative kalibreringer, 
der rammer en effekt af dagpengereformen på hhv. 0,3 og 0,7 
pct.point, falder den strukturelle ledighed som følge af omlægnin-
gen med hhv. 0,15 og 0,23 pct.point. 

Strukturel 
ledighed falder 
0,2 pct.point 

Alternativ: 
Omlægning 
finansieres 
inklusiv 
adfærdseffekter 
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En alternativ måde at foretage en mekanisk finansiering af 
satsforhøjelsen i starten af dagpengeperioden er at øge 
bundskatten. Beregninger på registerdata viser, at den omtal-
te stigning i dagpengesatsen i de første 13 uger af dagpen-
geperioden vil kræve en stigning i bundskattesatsen med 
0,11 pct.point, når omlægningen skal finansieres mekanisk. 
Denne skatteforøgelse svarer til ca. 350 kr. om året for en 
beskæftiget i midten af lønfordelingen. Omkostningen for 
den enkelte berørte er således mindre end ved finansieringen 
af omlægningen internt i dagpengesystemet, da omkostnin-
gen med en skattefinansiering spredes ud over alle skattebe-
talere i stedet for udelukkende over dagpengemodtagere. 
 
Ved skattefinansieringen påvirkes kompensationsgraden fra 
dagpenge kun indirekte gennem beskatningen af løn- og 
dagpengeindkomst og påvirkes kun marginalt, da det kun er 
forskellen i skattepåvirkningen på hhv. dagpenge- og lønud-
betalingen, som har betydning for kompensationsgraden. 
Mens ledige i de første 13 uger af dagpengeperioden derfor 
stadig får en stigning i kompensationsgraden på mellem 11 
og 15 pct.point, sker der kun en marginal ændring af kom-
pensationsgraden ved længerevarende ledighed, jf. tabel 
II.14. Kompensationsgraden stiger for denne gruppe, da den 
højere bundskat reducerer arbejdsindkomsten efter skat me-
re end dagpengeindkomsten efter skat.  
 
 

Tabel II.14 Effekter for kompensationsgrader, profil A2 

Timelønsfordeling Ændring i kompensationsgrad 

1. kvartal 2. -8. kvartal 

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

25.percentil 15,1 0,01 

50.percentil 13,2 0,01 

75.percentil 11,2 0,01 

Anm.: Jf. anm. til tabel tabel II.13.  
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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En skattefinansiering af den højere dagpengesats for ledige i 
de første 13 uger af dagpengeperioden indebærer, at blandt 
husstande med mindst et medlem af en arbejdsløshedskasse 
oplever husstande med indkomster i de laveste deciler i ind-
komstfordelingen en fremgang i den disponible indkomst 
efter skat, mens husstande med indkomster i de øverste deci-
ler oplever en indkomstnedgang, se figur II.14 ovenfor. Den 
ændrede fordelingseffekt i forhold til en finansiering internt 
i dagpengesystemet skyldes, at en forøgelse af skattesatsen 
indebærer en absolut set større skattestigning for højind-
komstgrupper 
 
Når de højere dagpengesatser i begyndelsen af dagpenge-
perioden finansieres ved at øge skatten på arbejde, indikerer 
modelberegninger på AGL-modellen, at den strukturelle 
ledighed forøges.14 Lavere søgeintensitet blandt de dagpen-
gemodtagere, der modtager en højere dagpengesats, og lidt 
højere lønkrav for beskæftigede med fuld dagpengeret bi-
drager således til, at antallet af ledige stiger med godt 1.500 
personer.15 Den stigende ledighed skyldes, at ingen dagpen-
gemodtagere får en lavere ydelse, som kan balancere den 
negative virkning af den højere ydelse i starten af dagpenge-
perioden på incitamenterne til jobsøgning.  
 
Den analyserede finansiering via en øget bundskat viser 
effekterne af at brede finansieringen ud på en bredere base, 
da bundskat betales af stort set alle skattebetalere. En alter-
nativ bred finansieringsbase, dog inden for dagpengesyste-
met, ville være en finansiering via et højere A-kassebidrag. 
Herved ville alle medlemmer af en arbejdsløshedskasse, det 
vil sige alle potentielt dagpengeledige, bidrage til at finan-
siere den højere dagpengesats i begyndelsen af dagpengepe-
rioden. En sådan finansieringsform vil have samme effekt på 
strukturledigheden, som hvis finansieringen sker via en for-
højelse af skatten på arbejdsindkomst. Den strukturelle le-

 
14) Al skat i AGL-modellen betales som en proportional skat på 

arbejdsindkomst. 

15) Den negative effekt på beskæftigelsen kan være større end stig-
ningen i ledigheden, da den negative arbejdstidseffekt fra en øget 
bundskat ikke er indregnet. 
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dighed vil også i dette tilfælde stige med godt 1.500 perso-
ner. 
 
Beregningerne for en generelt forhøjet dagpengesats i de 
første 13 uger af dagpengeperioden viser, at forsikrings-
værdien fra dagpengesystemet øges mærkbart for de begun-
stigede ledige. Den samlede effekt på den strukturelle ledig-
hed og indkomstfordelingen afhænger i høj grad af, hvordan 
de øgede udgifter finansieres. En finansiering ved lavere 
satser senere i dagpengeperioden reducerer den strukturelle 
ledighed med omtrent 5.000 personer og er fordelingsmæs-
sig hovedsageligt regressiv. En finansiering ved en højere 
bundskat øger derimod den strukturelle ledighed en kende 
og har en progressiv fordelingseffekt, hvor husstande i de 
lave deciler får en indkomstfremgang, mens husstande i de 
øverste deciler får en indkomstnedgang. 
 
Højere dagpengesats ved stærk beskæftigelseshistorik 
 
I det følgende ses der på konsekvenserne af at betinge de 
højere dagpengesatser i starten af dagpengeperioden på en 
høj beskæftigelsesgrad op til ledighedens påbegyndelse. 
Blandt dagpengemodtagerne med ledighed indenfor første 
kvartal af dagpengeperioden ville samlet set ca. 20 pct. op-
fylde et krav om stærk beskæftigelseshistorik i form af to år 
og ni måneders beskæftigelse i de tre år op til starten af de-
res dagpengeperiode, svarende til en beskæftigelsesgrad på 
knap 92 pct. Set over alle husstande er der flere blandt hus-
stande med indkomster i de højeste indkomstdeciler, hvor 
mindst et ledigt husstandsmedlem opfylder det specificerede 
beskæftigelseskrav, jf. figur II.15. Dette skal dog ses i lyset 
af, at en høj beskæftigelsesgrad netop trækker i retning af en 
højere indkomst end f.eks. ledighed, samt at de i gennemsnit 
har en højere timeløn. Husstande med en høj beskæftigelse 
vil derfor hyppigere være blandt de øvre deciler. 
 
Når dagpengesatsen i de første 13 uger af dagpengeperioden 
forøges med 25 pct. for ledige med en stærk beskæftigelses-
historik, er den umiddelbare mekaniske budgetvirkning på 
knap 200 mio. kr. efter skat. En satsforhøjelse begrænset til 
ledige med en stærk beskæftigelseshistorik har således en 
betydelig mindre direkte provenueffekt end en generel sats-
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forhøjelse for alle ledige i begyndelsen af dagpengeperioden 
og kræver derfor en mindre finansiering fra lavere satser 
senere i dagpengeperioden eller højere indkomstskat. 
 
 

Figur II.15 Andel ledige med stærk beskæftigelses-
historik, for indkomstdeciler 

Anm.: Opgørelsen viser andelen af husstande med ledighed indenfor 
1.kvartal af dagpengeperioden, hvor mindst et ledigt hus-
standsmedlem i den første uge af dagpengeperioden opfylder
kravet til stærk beskæftigelseshistorik. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Forhøjelsen af dagpengesatsen for ledige med stærk beskæf-
tigelseshistorik i det første kvartal af dagpengeperioden øger 
kompensationsgraden med ca. 10 pct.point til 81,3 pct. for 
en ledig med en potentiel timeløn i midten af fordelingen, jf. 
tabel II.15. Den forhøjede kompensationsgrad svarer til en 
indkomstfremgang på knap 2.900 kr. pr. måned efter skat, 
hvilket i forhold til indkomsten er mindre end ved den gene-
relle forhøjelse af dagpengesatsen i begyndelsen af dagpen-
geperioden, da ledige med stærk beskæftigelseshistorik i 
gennemsnit har en højere timeløn. Af samme grund er stig-
ningen i kompensationsgraden mindre for de ledige med 
stærk beskæftigelseshistorik end ved den generelle satsfor-
højelse i omlægning, der blev beskrevet ovenfor.  
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Tabel II.15 Ændringer af kompensationsgrader, profiler B1 og B2 

Timelønsfordeling Stærk beskæfti-
gelseshistorik 

Øvrige,  
profil B1 

Øvrige, 
profil B2 

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

25. percentil 12,0 -1,2 0,0 

50. percentil 10,3 -1,1 0,0 

75. percentil 7,9 -0,9 0,0 

Anm.: Jf. anm. til tabel II.13. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Den direkte provenuvirkning ved de øgede satser i begyn-
delsen af dagpengeperioden for de ledige med stærk be-
skæftigelseshistorik kan ligesom ved omlægning A1 finan-
sieres internt i dagpengesystemet ved at reducere dagpenge-
satsen for andre dagpengemodtagere. Da den direkte prove-
nueffekt ved satsforhøjelsen for ledige med stærk beskæfti-
gelseshistorik er mindre, er det tilstrækkeligt at reducere 
dagpengesatsen for øvrige dagpengemodtagere med 2 pct., 
svarende til en reduktion af kompensationsgraden på ca. 1 
pct.point, uanset placering i indkomstfordelingen.  
 
En skattefinansiering af den øgede dagpengesats for ledige 
med stærk beskæftigelseshistorik kan, ligesom for omlæg-
ning A1 ovenfor, finansieres ved en øget bundskat. Da pro-
venueffekten af den forøgede dagpengesats er mindre, er det 
tilstrækkeligt at øge bundskatten med 0,025 pct.point. 
 
Også for omlægningen af dagpengeprofilen, hvor dagpenge-
satsen i det første kvartal af dagpengeperioden kun øges for 
ledige med stærk beskæftigelseshistorik, er finansierings-
formen afgørende for fordelingseffekterne. En finansiering 
ved lavere satser i de efterfølgende kvartaler medfører en 
regressiv effekt på indkomstfordelingen, da længerevarende 
ledighed er hyppigere i de lavere end i de højere deciler, jf. 
venstre panel af figur II.16. En finansiering ved øget bund-
skat medfører derimod en progressiv effekt, jf. højre panel 
af figur II.16. 
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modtagere 

B2 – Kun lille 
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for 
fordelingseffekten 
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Figur II.16 Fordelingseffekter af en højere dagpengesatser ved stærk beskæfti-
gelseshistorik, for indkomstdeciler 

Finansieret ved lavere satser for an-
dre dagpengemodtagere (B1) 

 Finansieret ved højere bundskat (B2) 

 

Anm.: Jf. anm. til figur II.14. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
En øget dagpengesats i begyndelsen af dagpengeperioden 
for ledige med en stærk beskæftigelseshistorik har, når det 
finansieres ved lavere satser i de efterfølgende kvartaler, kun 
en meget lille effekt på strukturledigheden, når den sættes i 
forhold til den nuværende situation. Baseret på den anvendte 
AGL-model anslås et fald på 0,05 pct.point, svarende til 
knap 1.500 personer. Denne effekt er betydeligt mindre end 
for omlægningen, hvor ydelsen hæves for alle i første kvar-
tal, hvilket dog skyldes, at omlægningerne, der tilgodeser 
ledige med en stærk beskæftigelseshistorik, som udgangs-
punkt er betydeligt mindre. En mekanisk finansiering af en 
generelt forhøjet dagpengesats i begyndelsen af dagpenge-
periode kræver således en reduktion af dagpengesatserne for 
de øvrige grupper med 10 pct., mens behovet kun er 2 pct., 
hvis alene ledige med stærk beskæftigelseshistorik skal til-
godeses. Som følge heraf øges incitamentet til at komme 
hurtigt i beskæftigelse mest i førstnævnte tilfælde, og effek-
ten på den strukturelle ledighed er større. 
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Set i forhold til den nuværende situation er det altså muligt at 
tilgodese de ledighedsforsikrede, der er mest aktive på ar-
bejdsmarkedet, og øge graden af aktuarisk fairness i dagpenge-
systemet for dem uden at svække de offentlige finanser og med 
en meget begrænset indkomstreduktion til de øvrige dagpen-
gemodtagere til følge. Ønskes det ikke at foretage en finansie-
ring af en forhøjelse af dagpengesatserne for ledige med stærk 
beskæftigelseshistorik ved at reducere satserne for øvrige dag-
pengemodtagere, kan det igen ske via en forhøjelse af bund-
skatten eller alternativt ved et højere bidrag til arbejdsløsheds-
kassen. Da omfanget af omlægningen i dette eksempel er af så 
begrænset størrelsesorden, har det reelt ingen struktureffekter. 
Konklusionen er således også i dette tilfælde, at det er en billig 
måde at skabe en markant forbedret forsikringsordning for de 
mest beskæftigede. 
 
En permanent, 1-årig arbejdsmarkedsydelse 
 
En anden måde at indføre en aftagende ydelsesprofil er at 
indføre en permanent ydelse som den nuværende, midlerti-
dige arbejdsmarkedsydelse. Arbejdsmarkedsydelsen blev i 
2013 indført som en del af de midlertidige tiltag i kølvandet 
på dagpengereformen. Ydelsen tildeles forsikrede ledige, 
som opbruger deres dagpengeret i perioden 2014-16, i op til 
11⁄4 år. Ydelsen er med satser på 80 og 60 pct. af den mak-
simale dagpengesats for henholdsvis forsørgere og ikke-
forsørgere på niveau med de højeste kontanthjælpssatser. 
Den er således afhængig af den lediges familieforhold, mens 
der ikke som i kontanthjælpssystemet modregnes i forhold 
til husstandens indkomst- og formueforhold. En permanent, 
1-årig arbejdsmarkedsydelse ville forlænge dagpengeperio-
den, men på et lavere ydelsesniveau. 
 
Med det nuværende dagpengesystem vil indførelse af en et-
årig permanent arbejdsmarkedsydelse indebære en konstant 
sats for alle ledige de første to år, efterfulgt af et års ledig-
hed på en lavere sats. En permanent arbejdsmarkedsydelse 
øger isoleret set de offentlige udgifter med 1½ mia. kr. pr. 
år, når der tages højde for øgede udgifter til dagpenge og 

Arbejds-
markedets 
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omkostninger 
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reducerede udgifter til kontanthjælp ved uændret adfærd, og 
dermed er provenueffekten efter skat på ca. 950 mio.kr.16  
 
En arbejdsmarkedsydelse vil blandt husstande med dagpenge-
forsikrede i særlig høj grad komme husstande med indkomster 
i det laveste decil til gode, uanset om ydelsen finansieres ved at 
reducere dagpengesatserne med 8 pct. eller ved at øge bund-
skattesatsen med 0,06 pct.point, jf. figur II.17. Blandt husstan-
de med indkomster i første decil bliver en større andel berørt af 
ændringen, i forhold til de øvrige deciler. Husstande med ind-
komster i første decil får også en højere gennemsnitlig ind-
komstændring. Den relativt store effekt for det laveste decil må 
dog tolkes med en vis forsigtighed, da den mekaniske tilpas-
ning af baggrundsdataene ikke tager højde for de adfærdseffek-
ter, som en fuldt implementeret to-årig dagpengeperiode må 
forventes at have, jf. boks II.9 ovenfor. Incitamentet til at finde 
beskæftigelse må forventes at være større i denne situation, og 
antallet af personer, som opbruger deres to-årige dagpengeret, 
derfor mindre end observeret. 
 
 

 
16) De strukturelle effekter af en permanent arbejdsmarkedsydelse på 

beskæftigelse og ledighed er ikke opgjort, da modellen med den 
nuværende kalibrering ikke kan tage højde for det. Indførelsen må 
dog forventes at øge den strukturelle ledighed. 

Tilgodeser 
lavindkomst-
gruppe 
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Figur II.17 Fordelingseffekter af en permanent arbejdsmarkedsydelse, for ind-
komstdeciler 

Finansieret ved lavere satser for an-
dre dagpengemodtagere (C1) 

 Finansieret ved højere bundskat (C2) 

 

Anm.: Jf. anm. til figur II.14. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 

 
 
Sammenfatning 
 
En omlægning af dagpengesatserne, så ledige i starten af 
dagpengeperioden får en højere sats, kan øge forsikrings-
værdien fra ledighedsforsikringen for de fleste mennesker, 
da de typisk kun er sjældent og kortvarigt ledige. Dermed 
vil graden af aktuarisk fairness i dagpengesystemet stige.  
 
En aftagende dagpengeprofil kan bidrage til at fastholde 
jobsøgningsincitamenterne. Afsnittet har derfor set på effek-
terne af en række forskellige omlægninger på kompensati-
onsgrader, strukturel ledighed og indkomstfordelingen, jf. 
også tabel II.16. 
 
En fokusering af satsforhøjelsen i begyndelsen af dagpenge-
perioden til ledige med en stærk beskæftigelseshistorik re-
ducerer finansieringsbehovet med knap 80 pct. En stærk 
beskæftigelseshistorik er her defineret som beskæftigelse i 
to år og ni måneder inden for tre år. En sådan omlægning 
kan skabe mere lighed i forsikringsvilkårene, da personer 
med lav ledighedsrisiko får en bedre forsikringsdækning, 
hvor de i dag bidrager forholdsmæssigt stærkt til a-
kassesystemet, hvis de er medlemmer. 
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Analyserne af den forbedrede forsikringsdækning i begyn-
delsen af dagpengeperioden har taget som udgangspunkt, at 
omlægningerne skal være budgetneutrale. Hvis den øgede 
dagpengesats finansieres med reducerede satser i de efter-
følgende kvartaler, reduceres strukturledigheden med op til 
0,2 pct.point, svarende til ca. 5.000 personer. Effekten på 
strukturledigheden er omtrent den samme pr. anvendt mia. 
kr., uanset hvordan dagpengeniveauet forhøjes i starten af 
dagpengeperioden.  
 
Hvis den øgede dagpengesats derimod finansieres ved høje-
re bundskat, ses en lille stigning i strukturledigheden, og 
forøgelsen er størst pr. mia. kr. indsats for den generelle 
forøgelse af dagpengene i første kvartal. 
 
En bedre forsikringsfunktion og en øget grad af aktuarisk 
fairness især for arbejdsmarkedets kernetropper kan lede til, 
at arbejdstagere i højere grad accepterer lempelige opsigel-
sesvarsler. Dette kan via en øget fleksibilitet på arbejdsmar-
kedet have en positiv strukturel effekt på beskæftigelse og 
ledighed. 
 
Effekterne af en højere dagpengesats i begyndelsen af dag-
pengeperioden på indkomstfordelingen blandt medlemmer 
af en arbejdsløshedskasse afhænger i høj grad af finansie-
ringsformen: 
  

 Omlægninger, som finansieres ved lavere dagpen-
gesatser i de efterfølgende kvartaler, har overordnet 
set en regressiv effekt, da den især rammer ledige 
med lang ledighed, som typisk har lavere indkom-
ster. Den største effekt pr. mia. kr. findes ved højere 
dagpenge i første kvartal for ledige med stærk be-
skæftigelseshistorik.  

 Omlægninger, som finansieres ved en højere bund-
skat, er progressive og bæres især af høj-
indkomstgrupper, da skattebetalingen stiger med 
indkomsten. Den største effekt pr. mia. kr. fås ved 
en generel forøgelse af dagpengene i første kvartal.  
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En permanent arbejdsmarkedsydelse kan med et lavere 
ydelsesniveau, men uden modregning, forlænge dagpenge-
systemet og ville efter modregning af reducerede kontant-
hjælpsudgifter og øgede skatteindtægter koste knap 1 mia. 
kr. En arbejdsmarkedsydelse vil især tilgodese de laveste 
indkomstgrupper, og den største fordelingsmæssige effekt 
findes ved at finansiere ydelsen ved højere indkomstskatter 
fremfor indenfor dagpengesystemet. 

II.6 Et lempeligere beskæftigelseskrav  

Beskæftigelseskravet er en central forudsætning for dag-
pengeretten, både når en person bliver ledig første gang, og 
når ledige har opbrugt den maksimale dagpengeperiode på 
to år, jf. boks II.11. Kravet sikrer, at folk har bidraget til 
forsikringssystemet, inden de får glæde af det, hvilket er 
almindeligt i forbindelse med forsikringsordninger. De fle-
ste lande har derfor indbygget et forudgående beskæftigel-
ses- eller indkomstkrav i deres ledighedsunderstøttelsessy-
stem, jf. Tatsiramos og Ours (2012). Der er på tværs af lan-
de dog en stor variation i forholdet mellem beskæftigelses-
kravet og den periode, indenfor hvilken beskæftigelse med-
regnes, jf. boks II.2 i afsnit II.3.  
 
I dette afsnit ses der nærmere på, hvor mange beskæftigede 
der opfylder beskæftigelseskravet for at få ret til dagpenge, 
samt hvad de økonomiske konsekvenser ville være af at 
reducere genoptjeningskravet for ledige, der opbruger deres 
dagpengeret, fra 52 til 26 uger.  
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Boks II.11 Beskæftigelseskrav 

Beskæftigelseskravet tilsiger, at en person skal kunne dokumentere 1.924 timers 
ordinær beskæftigelse for at få ret til en (ny) dagpengeperiode. Støttet beskæfti-
gelse f.eks. indenfor den aktive beskæftigelsesindsats medregnes ikke. Den be-
skæftigelse, som indgår i beskæftigelseskravet, skal være opnået indenfor de se-
neste tre år, og samtidig efter det seneste indplaceringstidspunkt, jf. også boks II.3 
i afsnit II.3 for en generel introduktion til reglerne og begreberne i dagpenge-
systemet. 

 
 
Der kan skelnes mellem tre overordnede situationer, hvor 
beskæftigelseskravet får virkning i dagpengesystemet, jf. 
også de tilsvarende illustrationer i figur II.18. 
 

A. Optjening, hvor en person, som ikke tidligere har 
været ledig, optjener retten til dagpenge ved at ar-
bejde mindst 1.924 timer, svarende til et års fuld-
tidsarbejde, indenfor en periode på tre år 

B. Løbende genoptjening, hvor en person i en igang-
værende referenceperiode opfylder beskæftigelses-
kravet og derfor i tilfælde af ledighed kan påbegyn-
de en ny referenceperiode, igen med ret til 104 
ugers dagpenge17 

C. Genoptjening, hvor en ledig har opbrugt retten til-
dagpenge på 104 uger, og på dette tidspunkt endnu 
ikke har haft 1.924 timers beskæftigelse siden sidste 
indplaceringstidspunkt (IPT). Den ledige skal derfor 
præstere yderligere beskæftigelse for at genoptjene 
retten til dagpenge og kan så i tilfælde af ledighed 
påbegynde en ny referenceperiode fra det nye ind-
placeringstidspunkt (IPT2). 

 
 

 
17) En referenceperiode er den periode på tre år, inden for hvilke 

dagpengeperioden på to år kan bruges, jf. boks II.3 i afsnit II.3. 
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Figur II.18 Tre situationer for beskæftigelseskravet 

 
Anm.: Et indplaceringstidspunkt (IPT) er det tidspunkt, hvor en ledig 

påbegynder en ny referenceperiode og begynder at bruge af
dagpengeretten indenfor denne referenceperiode. 

 
 
 
Som en del af dagpengereformen blev genoptjeningskravet 
ændret med virkning fra juli 2012. Det generelle beskæfti-
gelseskrav var også inden dagpengereformen på 1.924 ti-
mer, men genoptjeningskravet var kun på 962 timer for 
ledige, der havde opbrugt deres dagpengeret, og ikke op-
fyldte det ordinære beskæftigelseskrav på 1.924 timers be-
skæftigelse. Dagpengereformen skærpede således ikke be-
skæftigelseskravet til optjening eller til den løbende genop-
tjening af dagpengeretten, og ændringen påvirkede derfor 
kun de ledige, som fuldt ud opbruger deres dagpengeperio-
de. 
 
Et lempeligere genoptjeningskrav for ledige, der opbruger 
deres dagpengeret, lægger grunden til uhensigtsmæssige 
incitamenter for ledige. En sådan særregel vil i forhold til 
det løbende genoptjeningskrav indebære, at en ledig ikke 
“tærer” på den nye dagpengeperiode, før den indeværende 
periode er opbrugt, og derfor ikke søger så aktivt efter ar-
bejde. En forsikret ledig, der f.eks. har brugt 90 uger af sin 
dagpengeperiode, skal således arbejde i 1.924 timer for at 
genoptjene den fulde dagpengeret, men kan nøjes med at 
arbejde i 962 timer, hvis han forbliver ledig i yderligere 14 
uger og opbruger hele sin dagpengeret. Den tidligere regel 
kan derfor i sig selv øge antallet af ledige, der opbruger 
deres dagpengeperiode. Derudover medførte særreglen også 
en forskelsbehandling af ledige, da en ledig, der accepterede 

Dagpengereform 
skærpede kun 
krav til 
genoptjening 

Regel giver 
uhensigtsmæssige 
incitamenter 
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et jobtilbud lige inden dagpengeudløb, fik væsentligt ringere 
vilkår for genoptjening end en ledig, der opbruger hele dag-
pengeperioden. 
 
Beskæftigelseskravet blandt de beskæftigede 
 
En opgørelse viser, at beskæftigede i gennemsnit har knap 
4.900 timers beskæftigelse, som indgår i opgørelsen af be-
skæftigelseskravet. Sammenholdt med beskæftigelseskravet 
på 1.924 timer opfylder godt 91 pct. af de beskæftigede 
beskæftigelseskravet, og de ville være berettigede til to års 
dagpenge i tilfælde af ledighed, jf. figur II.19.18 På tværs af 
uddannelse er der kun en meget lille variation i andelen, der 
opfylder beskæftigelseskravet. Der er derimod en klar ten-
dens til, at ældre beskæftigede har en bedre beskæftigelses-
historik, En større andel af dem har derfor umiddelbart ret 
til dagpenge. Den lavere andel blandt de 25-29-årige skyl-
des formentligt, at personer i denne aldersgruppe typisk er i 
starten af deres arbejdsliv og derfor har en kortere beskæfti-
gelseshistorik.  
 
Betydningen af at ændre på beskæftigelseskravet kan vises 
ved at se på ændringen i den andel, som opfylder beskæfti-
gelseskravet, hvis beskæftigelseskravet halveres fra de gæl-
dende 52 ugers beskæftigelse til 26 ugers beskæftigelse. 
Andelen blandt alle beskæftigede, som ville opfylde be-
skæftigelseskravet, ville stige med godt 75.000 personer, 
svarende til knap 5 pct.point. Denne følsomhed af andelen, 
der opfylder beskæftigelseskravet, kan dog være højere for 
grupper med en højere ledighedsrisiko, som normalt også 
vil have en dårligere beskæftigelseshistorik. I en gruppe af 
beskæftigede med højere ledighedsrisiko vil andelen, der 
opfylder beskæftigelseskravet, derfor stige mere med et 
lempet beskæftigelseskrav. 
 
 
 

 
18) Opgørelsen ser på alle beskæftigede og spænder dermed over 

både optjening, løbende genoptjening samt genoptjening efter 
opbrugt dagpengeret, jf. ovenstående definitioner i figur II.18. 
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Figur II.19 Opfyldelse af beskæftigelseskrav blandt beskæftigede, 2012 

Efter uddannelse  Efter alder 

 

 
Anm.: De beskæftigede omfatter alle 25-64-årige dagpengeforsikrede i 2012, som i den sidste uge i

november 2012 havde mindst 7½ timers beskæftigelse og ikke modtog dagpenge i ugen. 2012
er det seneste tilgængelige år for uddannelsesoplysninger. Beskæftigelsen er opgjort primo 
den nævnte uge for de seneste tre år, dog maksimalt tilbage til seneste indplaceringstidspunkt,
jf. også boks II.3. Personer, hvor højeste fuldførte uddannelse er uoplyst (ca. 2 pct. af de be-
skæftigede) eller som i løbet af året modtager efterløn, er udeladt.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Den forholdsvis begrænsede ændring i andelen af beskæfti-
gede, der opfylder beskæftigelseskravet ved en halvering af 
kravet, skyldes, at de allerfleste beskæftigede har en be-
skæftigelse, som ligger langt over det gældende krav på 52 
uger. En forøgelse af beskæftigelseskravet til 78 uger ville 
tilsvarende kun reducere andelen, der opfylder beskæftigel-
seskravet, med godt 4 pct.point i gennemsnit. 
 
Beskæftigelseskravet blandt de ledige 
 
Ledighedsforløb er typisk af kortere varighed, afbrudt af 
beskæftigelse, jf. afsnit II.3. Ledige vil derfor gradvist opar-
bejde beskæftigelse til at opfylde beskæftigelseskravet og 
genoptjene den fulde dagpengeret. Godt 11 pct. af de ledige, 
der har brugt et halvt år af deres dagpengeperiode, har opar-
bejdet ca. 1.000 timers beskæftigelse, svarende til godt ½ 
års fuldtidsarbejde, jf. figur II.20. Blandt de ledige, der når 
104 uger med dagpenge, ville godt 21 pct. opfylde den tidli-
gere særregel med det lempeligere genoptjeningskrav på 
962 timer.  
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Figur II.20 Beskæftigelse efter dagpengeanciennitet 

Anm.: Opgørelsen er baseret på data til og med 2012. Andelen af de
ledige på en dagpengeanciennitet, f.eks. et år, der har været be-
skæftiget i en vist antal timer, er beregnet ift. antallet af ledige
på det pågældende anciennitetsniveau. Beskæftigelsesregistre-
ringer på over 1.924 timer anses som datafejl, da ledige opfyl-
der genoptjeningskravet ved 1.924 timer. De påbegynder i så
fald en ny reference- og dagpengeperiode, og deres beskæfti-
gelse til opfyldelse af beskæftigelseskravet nulstilles. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Konsekvenser af et genoptjeningskrav på 26 uger 
 
Genoptjeningskravet efter opbrug af dagpengeretten blev 
med dagpengereformen øget fra 26 til 52 ugers beskæftigel-
se. I det følgende analyseres en halvering af beskæftigelses-
kravet for de ledige, der har opbrugt dagpengeretten, fra 52 
til 26 uger. En sådan ændring af genoptjeningskravet er 
tidligere blevet belyst i lovforslaget fra 2010 om harmonise-
ring af beskæftigelseskravet og i en senere opdatering af 
beregningerne i Højbjerre (2012).  
 
I den følgende analyse af en halvering af genoptjeningskravet 
fra 52 uger til 26 uger ses der først på effekterne for dagpenge-
udbetalinger, og effekten på de offentlige finanser beregnes. I 
disse opgørelser indgår kun de direkte, mekaniske effekter, og 
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der tages ikke højde for, at et lempeligere beskæftigelseskrav i 
sig selv påvirker personers adfærd på arbejdsmarkedet.  
 
Efterfølgende beregnes den strukturelle effekt af lempelsen 
på ledigheden, hvor også afledte effekter på arbejdstageres, 
lediges og virksomheders adfærd inddrages. I analyserne 
indgår ikke, at et generelt lavere beskæftigelseskrav også vil 
øge incitamentet til a-kassemedlemskab, da det bliver nem-
mere at opnå ret til dagpenge.  
 
Analysen af et halveret genoptjeningskrav tager udgangs-
punkt i en to-årig dagpengeperiode ser på antallet af ledige, 
der efter to år med dagpenge ikke opfylder det gældende 
optjeningskrav på 52 ugers beskæftigelse, men opfylder det 
lempeligere krav på 26 uger. Disse ledige får under det ana-
lyserede lempeligere genoptjeningskrav ret til en ny dag-
pengeperiode. I 2012 var der godt 24.000 ledige, som kryd-
sede to-årsgrænsen i dagpengesystemet. Heraf havde ca. 
5.400 ledige, svarende til 22 pct., tilstrækkelig beskæftigel-
se til at opfylde et beskæftigelseskrav på 26 uger, jf. tabel 
II.17 og figur II.20 ovenfor.  
 
 

Tabel II.17 Genoptjening ved to års dagpenge 

 
År 

Opbruger to års 
dagpenge 

Opfylder lempeligere 
genoptjeningskrav 

 Antal Pct. 

2009 7.500 24 

2010 14.500 24 

2011 29.500 18 

2012 24.300 22 

I alt 75.700 21 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Efter den økonomiske krise og stigningen i ledigheden fra 2009 
steg antallet af ledige, der krydsede to år med dagpenge, frem 
mod 2011. Andelen af ledige, der ved opbrug af to års dagpenge 
ville opfylde et lempeligere genoptjeningskrav, har over de be-
tragtede år været forholdsvis konstant omkring 20 pct. 
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Denne andel svarer omtrent til resultater for ledige, der op-
brugte deres ret til dagpenge i 2011, og for ledige, der op-
brugte deres dagpengeret i perioden januar 2013 til maj 
2014, jf. henholdsvis Højbjerre (2012) og 
Beskæftigelsesministeriet (2014).  
 
Den mekaniske effekt for dagpengeudgiften af et lempelige-
re genoptjeningskrav kan belyses ved at se på konsekven-
serne af, at de ledige, som efter to års dagpenge opfyldte det 
lempeligere genoptjeningskrav på 26 ugers beskæftigelse, 
men ikke det gældende på 52 uger, påbegynder en ny dag-
pengeperiode og modtager dagpenge. Analysen er baseret 
på de seneste tilgængelige tal frem til 2012, og den årlige 
effekt af et lempeligere genoptjeningskrav opgøres som 
effekten på dagpengeledigheden og -udgifterne i 2012.  
 
Tidligere studier har baseret konsekvensvurderingen af et æn-
dret genoptjeningskrav på antallet af ledige, som indenfor et 
enkelt år krydsede to-årsgrænsen i dagpengesystemet, jf. 
Højbjerre (2012). For at vurdere effekten af det lempeligere 
genoptjeningskrav på dagpengeudgifterne er det dog ikke til-
strækkeligt at se på dagpengeledigheden for de godt 24.300 
ledige, som krydsede to-årsgrænsen i 2012. Det er derimod 
nødvendigt at medtage alle de ledige, som indenfor en ny dag-
pengeperiode har ledighed i 2012, jf. boks II.12. Med en tre-
årig referenceperiode, indenfor hvilken de ledige har ret til to 
års dagpenge, er det relevant at betragte alle de knap 76.000 
ledige, som i perioden 2009-12 krydsede to-årsgrænsen i dag-
pengesystemet. Tidligere studier kan derfor have undervurde-
ret udgiftseffekterne af et lempet genoptjeningskrav. 
 
Den ledighed, som de berørte ledige havde i 2012 ud over to 
års dagpenge, anvendes som et mål for de nye dagpenge-
forløb, som de ledige ville få ret til at påbegynde med det 
lempeligere genoptjeningskrav. Ud af de 76.000 ledige ville 
21 pct., svarende til ca. 16.000 ledige, have optjent ret til en 
ny dagpengeperiode ved to-årsgrænsen, jf. tabel II.18.19 Det 
lovforberedende arbejde var baseret på 2.200 berørte ledige, 
 
19) Hvis beskæftigelse fra løntilskudsforløb medregnes til opfyldelse 

af beskæftigelseskravet, ville ca. 40 pct. af de ledige opfylde det 
halverede genoptjeningskrav på 962 timer ved opbrug af 104 
ugers dagpenge. 
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jf. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., 
fremsat 2. juni 2010. 
 
De 16.000 ledige, der for en opgørelse for 2012 ville blive 
berørt af et lempeligere genoptjeningskrav, havde samlet set 
ledighed svarende til 3.500 helårsledige i opgørelsesåret 
2012. En halvering af genoptjeningskravet ville således øge 
dagpengeudgifterne med 742 mio. kr., før skat ved uændret 
adfærd. 
 
En fornyet ret til dagpenge som følge af et lempeligere gen-
optjeningskrav vil i nogle tilfælde erstatte kontanthjælp og 
derfor medfører reducerede udgifter på hertil 119 mio. kr., 
og den samlet set øgede indkomst fra dagpenge og kontant-
hjælp vil øge skatteindtægterne med 234 mio.kr. 
 
 

Tabel II.18 Effekter af et halveret genoptjeningskrav 

 2009-12 

 Personer 

Ledige, der krydser to-årsgrænsen, 75.700 

   … heraf opfylder 26 ugers genoptjenings  
        krav… 

16.000 

… og med ledighed i 2012a) 10.200 

Ledighedsomfang i 2012 for de berørte  
ledige  

3.500 

 Mio. kr. 

Øgede dagpengeudgifter i 2012 fra de 
berørte ledige  

742 

Reducerede kontanthjælpsudgifter i 2012 -119 

Skatteindtægter -234 

I alt 389 

a) I ledighed medregnes her kun perioder med dagpengeudbeta-
linger, hvilket bl.a. udelukker perioder med sygedagpenge og
løntilskud, som medregnes i forbrug af dagpengeperioden, men
ikke giver anledning til dagpengeudbetalinger som arbejds-
løshedsunderstøttelse. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Boks II.12 Effektberegninger af et lempeligere genoptjeningskrav 

I analysen af et lempeligere genoptjeningskrav ses der på effekten af, at ledige, 
der krydser to-årsgrænsen og ikke opfylder det gældende genoptjeningskrav, op-
fylder det lempeligere genoptjeningskrav og derfor får ret til en ny dagpengeperi-
ode på op til to år indenfor en referenceperiode på tre år. 

Analysen er baseret på data frem til 2012. En vurdering af effekten af det lempe-
ligere genoptjeningskrav på dagpengeudgifterne i 2012 skal medtage hele for-
øgelsen af ledigheden indenfor året, som kan hidrøre fra et lempet genoptjenings-
krav. Et eksempel er en ledig med 1.900 timers beskæftigelse, der opbruger retten 
til dagpenge i 2012, jf. tilfælde A i figur A. I dette tilfælde er det den dagpengele-
dighed, som i figuren er markeret lyseblåt, som medregnes som en effekt af et 
lempet genoptjeningskrav. 

Figur A Berørte ledige af lavere genoptjeningskrav

Anm.: Et indplaceringstidspunkt (IPT) er det tidspunkt, hvor en 
ledig påbegynder en ny referenceperiode og begynder at 
bruge af dagpengerettenindenfor denne referenceperiode. 

 

En to-årige dagpengeperiode kan udnyttes indenfor en tre-årig referenceperiode, 
jf. også boks II.3 i afsnit II.3. Derfor kan også ledige, der i årene inden 2012 op-
brugte deres dagpengeret, men på det tidspunkt opfylder det lempeligere genop-
tjeningskrav, modtage dagpenge i 2012. Det er derfor nødvendigt at se på 2012-
ledigheden for alle de ledige, der krydsede to-årsgrænsen i dagpengesystemet i 
hele perioden 2009-12. 
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Boks II.12 Effektberegninger af et lempeligere genoptjeningskrav, fortsat 

En ledig, som opbruger en to-årig dagpengeret i 2009 eller 2010, og på det tids-
punkt opfylder det lempeligere genoptjeningskrav, kan således bruge af en ny to-
årig dagpengeret helt frem til 2012, som illustreret i tilfælde B og C i figuren. Det 
er dog kun ledigheden i 2012, som indgår i opgørelsen af den årlige effekt af et 
reduceret genoptjeningskrav. Også for tilfælde B og C er den ledighed, som ind-
regnes som effekt af et lempet genoptjeningskrav, markeret med lyseblåt. 

Analysen af et lempeligere genoptjeningskrav tager udgangspunkt i en to-årig 
dagpengeperiode, og ledige antages derfor at opbruge dagpengeretten efter 104 
ugers ledighed, hvorefter de kan modtage kontanthjælp for den resterende del af 
deres ledighed, hvis de berettiget til det, jf .boks II.9 i afsnit II.5. Hvis de ved op-
brug af deres dagpengeret opfylder det lempeligere genoptjeningskrav, antages de 
at modtage dagpenge, i nogle tilfælde i stedet for kontanthjælp. 

Beskæftigelsen til vurdering af genoptjeningskravet er opgjort i timer på bag-
grund af BFL (Beskæftigelse for Lønmodtagere)-data, hvor der fra tidspunktet, 
hvor den ledige krydser to-årsgrænsen i dagpengesystemet, er talt tre år tilbage, 
dog maksimalt tilbage til det seneste indplaceringstidspunkt i dagpengesystemet. I 
opgørelsen er beskæftigelse fra løntilskud ikke medtaget. 

Nærmere detaljer om analysen kan fås ved henvendelse til De Økonomiske Råds 
Sekretariat. 

 
 
Samlet vurderes et halveret genoptjeningskrav for ledige, 
der opbruger dagpengeperioden, således efter skat at øge 
udgiften til indkomstoverførsler med knap 400 mio. kr. I det 
præsenterede udgiftsskøn er der ikke taget højde for øgede 
udgifter til f.eks. den aktive arbejdsmarkedspolitik. Udgif-
ten til et halveret genoptjeningskrav for ledige ville kunne 
finansieres ved f.eks. en reduktion af dagpengesatsen for 
hele dagpengeperioden med ca. 3½ pct eller ved en forøgel-
se af bundskatten med knap 0,05 pct.point. 
 
Et halveret genoptjeningskrav for ledige, der opbruger dag-
pengeretten, vil i sig selv komme husstande i den lave del af 
indkomstfordelingen blandt dagpengeforsikrede til gode, jf. 
figur II.21. Hvis der tages højde for finansieringen ved en 
forøgelse af bundskattesatsen med knap 0,05 pct.point, vil 
husstande i de laveste deciler af indkomstfordelingen stadig 
have en nettofremgang i den disponible indkomst 
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Figur II.21 Fordelingseffekt af lempeligere genoptjeningskrav for ledige, der op-
bruger dagpengeret, indkomstdeciler 

Ufinansieret  Finansieret ved øget bundskat 

 

Anm.: Fordelingseffekterne er opgjort for årlige disponible indkomster på husstandsniveau og om-
fatter alle husstande, hvor mindst en person er dagpengeforsikret. Indkomstdecilerne er op-
gjorte for disponibel indkomst efter skat. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Implementeringen af dagpengereformen og den midlertidige 
forlængelse af dagpengeperioden med et halvt år i forbin-
delse med finansloven for 2011 medførte, at der blev et 
større antal ledige med en højere dagpengeanciennitet. Den 
beregnede effekt af et halveret genoptjeningskrav for ledige, 
der opbruger deres dagpengeperiode, må derfor forventes at 
være et øvre skøn i forhold til en situation uden denne op-
hobning. 
 
I det analyserede datamateriale fra 2012 havde endnu ingen 
ledige en maksimal to-årig dagpengeperiode, da dagpenge-
perioden i 2011 var blevet midlertidig forlænget. I et fuldt 
implementeret dagpengesystem med en to-årig dagpenge-
periode må antallet af ledige, der berøres af et lempeligere 
genoptjeningskrav, derfor forventes at være mindre, da op-
gørelsen ikke tager højde for den øgede afgang fra ledighed 
til beskæftigelse, som typisk observeres op til udløb af dag-
pengeretten. Omvendt kan et lempeligere genoptjeningskrav 
alene for ledige, der har opbrugt deres dagpengeperiode, i 
sig selv øge antallet af ledige, der opbruger dagpengeperio-
den, hvilket indebærer en undervurdering af den beregnede 
effekt af et lempeligere genoptjeningskrav for denne gruppe. 
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En forbedret konjunktursituation vil indebære, at færre ledi-
ge opbruger en to-årig dagpengeret. Samtidig kan en større 
andel af de ledige i en bedre konjunktursituation have gen-
optjent retten til dagpenge. Det er derfor uklart, om den 
foreliggende analyse ud fra konjunktursituationen er et 
over- eller underkantsskøn. 
 
Makroøkonomiske effekter af et lempet beskæftigelses-
krav 
 
I det følgende ses der først på de makroøkonomiske effekter 
af en halvering af det generelle genoptjeningskrav til 26 
ugers beskæftigede. Efterfølgende ses en halvering af gen-
optjeningskravet udelukkende for de ledige, der opbruger 
dagpengeretten. 
 
Beskæftigelseskravet er medbestemmende for, hvor attrak-
tiv ledighedsforsikringen er, og ændringer i kravet må der-
for forventes at påvirke adfærden på arbejdsmarkedet. En 
lempelse af beskæftigelseskravet vil føre til, at dagpenge-
systemet opleves mere generøst, da et givent kontingent i så 
fald giver adgang til en bedre forsikringsdækning. En lem-
pelse af beskæftigelseskravet må derfor forventes at reduce-
re jobsøgningsintensiteten blandt dagpengemodtagere. Om-
vendt vil der være en tendens til, at søgeintensiteten stiger 
blandt de ledige, der har opbrugt dagpengeretten, da den 
krævede indsats for at opnå en ny dagpengeperiode falder. 
Denne gruppe har dog en begrænset størrelse i forhold til 
det samlede antal ledige, og derfor er forventningen, at ef-
fekten af en reduceret søgeintensitet dominerer. 
 
Et lempeligere beskæftigelseskrav betyder endvidere, at 
beskæftigede uden fuld dagpengeret hurtigere genoptjener 
den fulde dagpengeret. Beskæftigede med fuld dagpengeret 
vil alt andet lige have et bedre forhandlingsudgangspunkt i 
en lønforhandling end beskæftigede uden fuld dagpengeret, 
og det er dermed plausibelt, at de også vil opnå højere løn-
ninger. Der vil dermed være en tendens til, at et lempeligere 
genoptjeningskrav forøger det generelle lønniveau som 
følge af, at flere beskæftigede vil have fuld dagpengeret. 
Dette kan påvirke virksomhedernes jobskabelse negativt, 
idet den forventede gevinst ved at slå et job op mindskes. 
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En analyse af de strukturelle effekter fra et lempeligere 
beskæftigelseskrav, hvor der tages højde for både den direk-
te effekt fra de lediges søgeadfærd og den indirekte effekt 
fra virksomheders jobskabelse, viser, at en halvering af det 
generelle beskæftigelseskrav vil øge den strukturelle ledig-
hed med 0,1 pct. af arbejdsstyrken, svarende til omtrent 
2.700 personer.20 Den anvendte modelramme er nærmere 
beskrevet i boks II.10 i afsnit II.5.21 Såfremt der kun betrag-
tes en halvering af genoptjeningskravet for ledige, der har 
opbrugt dagpengeretten, svarende til en genindførelse af 
særreglen, øges den strukturelle ledighed med omtrent 
1.700 personer. 
 
Empiriske studier af dagpengesystemer i udlandet tyder på, 
at beskæftigede tager højde for beskæftigelseskravet i deres 
adfærd, og der er fundet evidens for en øget afgang fra be-
skæftigelse til ledighed på et tidspunkt, hvor beskæftigel-
seskravet er opfyldt, jf. Baker og Rea (1998) og Hägglund 
(2009) for hhv. Canada og Sverige. Der er også tegn på, at 
det især er ansatte i sektorer med en høj andel af sæson-
arbejdere, som reagerer, hvilket kan skyldes, at kendskabet 
til detaljerne i dagpengesystemet her er større, jf. Green og 
Sargent (1998). Ingen af disse effekter er indeholdt i den 
benyttede AGL-model. 
 
 
 

 
20) Dette er baseret på en antagelse om, at dagpengereformen vil 

reducere den strukturelle ledighed med 0,5 pct.point, og under et 
balanceret budget. Denne respons er benyttet til at kalibrere den 
anvendte AGL-model. I afsnit II.4 blev det anslået, at dagpenge-
reformen vil reducere den strukturelle ledighed med mellem 0,3 
og 0,7 pct.point. Hvis kalibreringen i stedet baseres på dette 
spænd, vil en sådan lempelse af genoptjeningskravet øge struktur-
ledigheden med mellem 0,08 og 0,11 pct.point, svarende til en ef-
fekt på mellem 2.250 og 3.050 personer. 

21) Det skal her bemærkes, at genoptjeningsreglerne kun er groft 
beskrevet i AGL-modellen. Eksempelvis har modellen ikke ek-
splicit indarbejdet referenceperiodesystemet. Der tages således 
ikke højde for, at såfremt en beskæftiget, der er i gang med at 
genoptjene den fulde dagpengeret, afskediges inden han har nået 
at genoptjene, kan han tage sin beskæftigelse indenfor den igang-
værende referenceperiode med videre i op til tre år. 
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Afsluttende bemærkninger 
 
Beskæftigelseskravet er en nødvendig del af dagpenge-
systemet, da det bidrager til beskæftigelsesincitamenter for 
de ledige og medvirker til finansieringen af systemet.  
 

 Analyser viser, at 91 pct. af de beskæftigede a-
kassemedlemmer opfylder det gældende beskæfti-
gelseskrav på 52 ugers beskæftigelse og derfor ville 
være berettigede til dagpenge i tilfælde af ledighed 

 En halvering af genoptjeningskravet til 26 ugers be-
skæftigelse ville øge andelen af de beskæftigede, 
som opfylder beskæftigelseskravet med 5 pct.point 

 Blandt ledige, som har opbrugt to års dagpenge, 
ville 21 pct. være berettigede til dagpenge under et 
halveret genoptjeningskrav på 26 ugers beskæfti-
gelse 

 En sådan lempelse af genoptjeningskravet for ledi-
ge, der har opbrugt deres dagpengeret, ville – base-
ret på ledigheden i 2012 – øge de samlede udgifter 
til dagpenge og kontanthjælp med knap 400 mio.kr. 
efter skat og ifølge modelberegninger forhøje den 
strukturelle ledighed med omkring 1.700 personer. 

 En lempelse af det generelle genoptjeningskrav, der 
gælder for alle ledige, til 26 uger ville øge den 
strukturelle ledighed med i omegnen af 0,1 pct., 
hvilket svarer til godt 2.700 personer. 

II.7 Et konjunkturafhængigt dagpengesystem  

I kølvandet på den stigende ledighed efter 2008 er der de 
senere år kommet forøget fokus på mulighederne for at 
indføre konjunkturafhængighed i dagpengesystemerne. 
Diskussionerne har været centrale i såvel den akademiske 
litteratur som i den økonomisk-politiske debat. Et konjunk-
turafhængigt dagpengesystem er tidligere blevet anbefalet af 
Arbejdsmarkedskommissionen og Det Økonomiske Råds 
formandskab, jf. De Økonomiske Råd (2012). Dette afsnit 
samler op på nogle af resultaterne fra litteraturen og disku-
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terer principielle og praktiske udfordringer ved et konjunk-
turafhængigt dagpengesystem. 
 
Der er flere grunde til at overveje et regelbaseret konjunk-
turafhængigt dagpengesystem, hvor eksempelvis dagpenge-
perioden øges i en lavkonjunktur og mindskes under en 
højkonjunktur. 
 
For det første vil det modvirke uligheden i jobmuligheder, 
der følger af, at personer, der er ledige under en lavkonjunk-
tur, har vanskeligere ved at finde beskæftigelse end perso-
ner, der er ledige i en højkonjunktur. Da muligheden for at 
finde beskæftigelse varierer med konjunktursituationen, vil 
det alt andet lige tage længere tid at finde beskæftigelse 
under en lavkonjunktur. Dette taler for, at dagpenge-
perioden bør være længere i lavkonjunkturer. 
 
For det andet er et regelbaseret system for konjunktur-
afhængigheden at foretrække frem for diskretionære æn-
dringer, hvor dagpengereglerne ændres på mere uforudsige-
lig måde for at tage højde for den varierende konjunktur-
situation. I Danmark er indfasningen af den seneste dag-
pengereform ændret i flere omgange, blandt andet gennem 
midlertidige forlængelser af dagpengeperioden og introduk-
tionen af de midlertidige uddannelses- og arbejdsmarkeds-
ydelser. Disse diskretionære ændringer må i vid udstræk-
ning opfattes som konjunkturbetingede. Meget taler imidler-
tid for, at regelbaserede ændringer er at foretrække fremfor 
diskretionære ændringer, da den regelbaserede tilgang ska-
ber større klarhed for den enkelte ledige. Samtidig skaber 
den regelbaserede tilgang større sikkerhed for, at ændrin-
gerne behandler alle ledige ens. 
 
For det tredje vil et konjunkturafhængigt dagpengesystem 
alt andet lige styrke de såkaldte automatiske stabilisatorer. I 
en lavkonjunktur vil udgifterne til dagpenge stige mere i et 
konjunkturafhængigt system end i et system, hvor dagpen-
geregler fastholdes uanset konjunktursituationen. Disse 
større udsving i dagpengeudbetalingerne vil bidrage til at 
stabilisere konjunkturudviklingen. Samtidig vil den større 
konjunkturstabilisering dog give større udsving i de offent-
lige finanser. Hvorvidt et konjunkturafhængigt dagpenge-
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system er hensigtsmæssigt eller ej er dermed blandt andet et 
spørgsmål om, hvorvidt de automatiske stabilisatorer ønskes 
styrket, og om man er villig til at acceptere større udsving i 
de offentlige finanser.22 
 
For det fjerde viser nyere økonomisk forskning, at en regel-
baseret variation af dagpengesystemet under visse omstæn-
digheder vil være velfærdsforbedrende. En række empiriske 
analyser understøtter disse teoretiske resultater og peger på 
gunstige effekter af et konjunkturafhængigt dagpenge-
system. 
 
Overordnede effekter af en konjunkturafhængig ledig-
hedsforsikring 
 
Forandringer i dagpengesystemets generøsitet ændrer på de 
lediges incitamenter og kan dermed påvirke søgeindsatsen 
blandt ledige, og det kan påvirke antallet af ledige stillinger 
og lønfastsættelsen på arbejdsmarkedet. Eksempelvis vil en 
stigning i dagpengesatsen kunne påvirke lønnen i opad-
gående retning og dermed påvirke den samlede beskæftigel-
se negativt. Effekten på søgeintensiteten kan opfattes som 
en mikroeffekt af ændringer i dagpengesystemet, mens ef-
fekten på den aggregerede ledighed kan betegnes som en 
makroeffekt. 
 
Gevinsten ved at søge intensivt efter job vil være relativt 
lille i en lavkonjunktur, hvor det er manglende efterspørgsel 
i økonomien, der skaber mangel på job. En ekstra søge-
indsats for én ledig vil som følge af den grundlæggende 
mangel på job i relativt høj grad gå ud over de andre lediges 
mulighed for at finde et job. Dette betyder, at den samfunds-
økonomiske omkostning ved at mindske søgningen, f.eks. 
som følge af et mere generøst dagpengesystem, kan være 
mindre i en lavkonjunktur. Omvendt er der normalt mange 
ledige job i en højkonjunktur, og gevinsten kan være høj 

 
22) De automatiske stabilisatorer kan om ønskeligt øges på mange 

andre måder end gennem konjunkturafhængighed i dagpenge-
systemet. Eksempelvis vil et højere dagpengeniveau helt generelt 
gøre de automatiske stabilisatorer kraftigere. Et andet eksempel 
er ophævelse af nominalprincippet i forhold til ejendomsværdi-
skatten. 
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ved at give de ledige et ekstra incitament til at søge og ac-
ceptere et jobtilbud.  
 
En lavkonjunktur kan således være kendetegnet ved, at for-
holdet mellem ledige stillinger og aktivt søgende ledige er 
inefficient lavt. Der er så at sige for mange ledige, der søger 
om de relativt få stillinger. Forlænges dagpengeperioden i 
en lavkonjunktur, må det formodes at reducere den samlede 
søgeaktivitet. Den lavere søgeaktivitet vil reducere virk-
somhedernes incitament til at slå nye stillinger op, og det 
må derfor formodes, at antallet af ledige stillinger også re-
duceres. Hvis effekten på søgeindsatsen er større end effek-
ten på antallet af ledige stillinger vil forholdet mellem ledi-
ge stillinger og aktivt søgende ledige imidlertid stige til et 
mere efficient niveau. Det betyder, at det vil være velfærds-
forbedrende at øge dagpengesystemets generøsitet i en lav-
konjunktur, og nøjagtigt det modsatte vil gælde i en højkon-
junktur. Samlet set kan et dagpengesystem med modcyklisk 
generøsitet således være velfærdsforbedrende i forhold til et 
acyklisk system. 
  
Betingelsen for, at et konjunkturafhængigt dagpengesystem 
er velfærdsforbedrende, er således, at effekten på søgeinten-
siteten (mikroeffekten) er større end effekten på løndannel-
sen (makroeffekten), jf. Landais m.fl. (2014) og boks II.13. 
Hvorvidt mikroeffekten er større end makroeffekten er i 
sidste ende et empirisk spørgsmål. Der er på nuværende 
tidspunkt ikke fuld afklaring i den empiriske litteratur om 
den relative størrelse mellem mikro- og makroelasticiteten, 
men de eksisterende empiriske undersøgelser peger i retning 
af, at mikroelasticiteteten er større end makroelasticiteten, 
og dermed at et konjunkturafhængigt dagpengesystem er 
velfærdsforbedrende. 
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Boks II.13 Teoretiske resultater om et konjunkturafhængigt dagpengesystem 

Spørgsmålet om ledighedsforsikring bør være konjunkturafhængig er blandt andet 
behandlet i Andersen og Svarer (2011). De betragter en søgemodel, hvor sandsyn-
ligheden for at en ledig overgår til beskæftigelse, afhænger af konjunktur-
situationen og den enkelte lediges søgeintensitet. De viser, at såfremt forvrid-
ningseffekterne af et højere dagpengeniveau er mindre i lavkonjunkturer end i 
højkonjunkturer, er det velfærdsforbedrende med et dagpengeniveau, der er højt i 
en lavkonjunktur og lavt i en højkonjunktur. 

Landais mfl. (2014) betragter en mere generel model, hvor virksomhedernes ef-
terspørgsel efter arbejdskraft også inddrages. De viser, at der er modsatrettede ef-
fekter i spil, og at spørgsmålet, om hvorvidt der bør være konjunkturafhængighed, 
kan isoleres til forskellen mellem to centrale størrelser, mikroelasticiteten og ma-
kroelasticiteten. 

Mikroelasticiteten angiver effekten på ledigheden ved en ændring i dagpengesat-
sen, når der kun tages højde for ændret søgeintensitet, det vil sige. når der ses bort 
fra afledte effekter, herunder eksempelvis, at øget søgning hos én ledig påvirker 
sandsynligheden for at andre ledige kan finde beskæftigelse. 

Makroelasticiteten angiver effekten på ledigheden ved ændring i dagpengesatsen, 
når der udover ændret søgeintensitet tages højde alle afledte generelle ligevægts-
effekter , herunder effekter via lønninger og virksomhedernes jobskabelse samt 
det forhold, at øget søgning hos én ledig påvirker sandsynligheden for, at andre 
ledige kan finde beskæftigelse. 

Landais mfl. (2014) viser, at betingelsen, for at det er velfærdsforbedrende at have 
et konjunkturafhængigt ledighedsforsikringssystem, hvor forsikringen er mere 
generøs i lavkonjunkturer end i højkonjunkturer, er, at mikroelasticiteten er større 
end makroelasticiteten. Hvis de to elasticiteter er lige store, vil det være optimalt 
med et dagpengesystem, der ikke varierer med konjunktursituationen. Teoretisk er 
det muligt, at makroelasticiteten er støre end mikroelasticiteten, og det vil i givet 
fald være velfærdsforbedrende at indføre en “omvendt” konjunkturafhængighed i 
dagpengesystemet (altså reducere generøsiteten i lavkonjunkturer og øge i høj-
konjunkturer). 

Landais mfl. (2014) gennemgår de eksisterende empiriske resultater på området 
og finder, at det er overvejende sandsynligt, at mikroelasticiteten overstiger ma-
kroelasticiteten, hvorved det er optimalt med et konjunkturafhængigt dagpenge-
system. 

 
 
 



Dagpengesystemet. Dansk Økonomi, efterår 2014 

 254 

Et konjunkturafhængigt dagpengesystem kan også påvirke 
størrelsen af udsvingene omkring det gennemsnitlige ledig-
hedsniveau. Her er der to modsatrettede effekter. På den ene 
side vil et konjunkturafhængigt dagpengesystem trække i 
retning af større udsving i ledigheden, fordi øget generøsitet 
i lavkonjunkturer, f.eks. længere dagpengeperiode, vil 
svække incitamentet for de ledige til at søge og acceptere 
beskæftigelsestilbud. Dette vil trække i retning af højere 
ledighed, når ledigheden i forvejen er høj, altså større ud-
sving i ledigheden. På den anden side trækker de styrkede 
automatiske stabilisatorer i modsat retning, dvs. mindre 
udsving i ledigheden. Det er dermed ikke klart, om indførel-
sen af et konjunkturafhængigt ledighedssystem vil forøge 
eller mindske udsvingene i ledigheden. Det er dog vigtigt at 
bemærke, at en konjunkturafhængig ledighedsforsikring kan 
være velfærdsforbedrende selv i tilfælde af, at den forøger 
udsvingene i ledigheden. 
 
Udfordringer ved indførelsen af et konjunkturafhængigt 
dagpengesystem 
 
Der er en række principielle og praktiske udfordringer, som 
er relevante at overveje i forbindelse med indførelsen af et 
konjunkturafhængigt dagpengesystem.  
 
Arbejdsmarkedskommissionen udviklede i 2009 en konkret 
model for et dagpengesystem med en konjunkturafhængig 
dagpengeperiode, jf. Arbejdsmarkedskommissionen (2009). 
Forslaget bestod i at forkorte den daværende dagpenge-
periode på fire år til to år, men med mulighed for forlængel-
se. En bruttoledighed (beregnet som et tremåneders gliden-
de gennemsnit af den sæsonkorrigerede ledighed) mellem 7 
pct. og 9 pct. ville ifølge forslaget medføre en forlængelse 
på et halvt år og dermed totalt 2½ år med dagpenge, mens 
en bruttoledighed over 9 pct. ville medføre en yderligere 
forlængelse til tre år med dagpenge. Forslaget indebærer, at 
det en gang i kvartalet opgøres, om dagpengeperioden skal 
forlænges, idet forlængelsen kun gives til de ledige, der er 
mindre end tre måneder fra at opbruge deres dagpenge. 
Arbejdsmarkedskommissionens forslag indebærer, at den 
gennemsnitlige dagpengelængde vil være længere end to år. 
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Arbejdsmarkedskommissionen påpegede selv, at deres for-
slag tog højde for fire åbenlyse problemstillinger ved et 
konjunkturafhængigt dagpengesystem: 
 

 Automatik: En konkret regel, som systemet skal 
styres efter (ingen diskretionære ændringer) 

 En konjunkturindikator (bruttoledigheden), der rela-
tivt hurtigt bliver offentliggjort 

 Forlængelserne kun er af midlertidig karakter 
 Målgruppe: Kun ledige, der er tæt på at opbruge 

dagpengeretten, får forlænget dagpengeperioden 
 
Der er blevet fremført en række konkrete indvendinger mod 
arbejdsmarkedskommissionens forslag og mod en konjunk-
turafhængig dagpengeperiode i almindelighed.  
 
Først og fremmest har det været fremført, at en konjunktur-
afhængig dagpengeperiode vil gøre et indviklet system end-
nu mere indviklet. Hvis systemet bliver mindre gennemsku-
eligt, vil det indebære en usikkerhed for den enkelte. Helt 
konkret vil den ledige i starten af sit ledighedsforløb ikke 
vide, hvor længe han eller hun har mulighed for at modtage 
dagpenge. Det er dog et væsentligt modargument, at det for 
den enkelte ledige er mindst lige så relevant, hvordan kon-
junktursituationen er i den periode, vedkommende skal fin-
de job. Hvis dagpengeperioden gøres afhængig af konjunk-
tursituationen, vil det give ledige, der bliver arbejdsløse i 
forskellige konjunktursituationer, mere lige muligheder for 
at finde beskæftigelse inden dagpengeperioden udløber. 
Dermed vil ledige, der er arbejdsløse under forskellige kon-
junktursituationer blive behandlet mere lige end i et system 
uden konjunkturafhængighed. Usikkerheden i et regelbase-
ret dagpengesystem vil også være mindre end i et konjunk-
turuafhængigt system, hvor der gennemføres diskretionære 
ændringer. 
 
En anden indvending har været, at et konjunkturafhængigt 
dagpengesystem vil forskelsbehandle personer, der bliver 
ledige med kort tids mellemrum, hvis ledigheden i mellem-
tiden har bevæget sig fra lige på den ene side af systemets 
grænseværdier til lige på den anden side. Dette ville være i 
modstrid med et horisontalt lighedsprincip, som tilsiger, at 
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to personer, der er i (næsten) samme situation, bør behand-
les på (næsten) samme måde og dermed ikke have forskelli-
ge dagpengeperioder. Dette er en reel indvending, der 
blandt andet skal vejes op imod ønsket om at give personer, 
der er ledige i væsentligt forskellige konjunktursituationer, 
mere lige vilkår. 
 
En tredje problemstilling er, at der kan være en betragtelig 
geografisk og branchemæssig variation i ledighedsprocen-
ter; det canadiske konjunkturafhængige dagpengesystem 
tager eksempelvis udgangspunkt i den regionale ledighed, 
jf. boks II.14. Ret beset er spørgsmålet om regionale for-
skelle i ledigheden ikke specielt relateret til konjunkturaf-
hængighed eller ej. Det nuværende dagpengesystem i Dan-
mark tager således ikke højde for variation i ledighedssand-
synlighed på tværs af brancher og landsdele. Selvom der 
kunne argumenteres for, at man ville kunne stille ledige i 
forskellige dele af landet eller med forskellige kvalifikatio-
ner mere lige ved at lade eksempelvis dagpengeperioden 
variere på tværs af landet og/eller brancher, så er der oplagt 
også stærke argumenter imod gøre dette. Et regionalt eller 
branchemæssigt differentieret dagpengesystem ville således 
svække arbejdskraftens mobilitet, da incitamentet til at søge 
mod landsdele eller brancher, hvor ledighedsniveauet er 
lavt, mindskes. Et system med dagpengeregler, der varierer 
mellem landsdele og brancher, vil dermed uanset om syste-
met er konjunkturafhængigt eller ej trække i retning af et 
højere strukturelt ledighedsniveau. 
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Boks II.14 Konjunkturafhængigt dagpengesystem i Canada 

Canada har et egentligt regelbaseret konjunkturafhængigt dagpengesystem, jf. 
Government of Canada (2010). Systemet indebærer, at den enkelte lediges be-
skæftigelseskrav, ydelseslængde og ydelsesniveau afhænger af den regionale le-
dighed. Canada er til formålet inddelt i 58 regioner, jf. Pollak (2013). Afhængigt 
af den gennemsnitlige ledighedsprocent for de seneste tre måneder placeres hver 
region i en ud af 12 kategorier: Under 6 pct., mellem 6 og 7 pct., mellem 7 og 8 
pct. osv., idet den sidste kategori er over 16 pct. Såfremt den ledige fraflytter i lø-
bet af ledighedsperioden, vil vedkommendes ydelsesforhold fortsat være bestemt 
af ledigheden i den oprindelige bopælsregion. 

Konjunkturafhængigheden i det canadiske understøttelsessystem består af flere 
elementer. For det første er optjeningskravet for den enkelte ledige afhængig af 
ledighedsprocenten i den region, han eller hun tilhører. For regioner med høj le-
dighed kræves, at en person har arbejdet godt 400 timer i det forudgående år. Er 
den regionale ledighed lavere, stiger beskæftigelseskravet, så kravet er på 700 ti-
mes beskæftigelse i løbet af et år i regioner med en ledighed på under 6 pct. 

For det andet afhænger ydelsesperioden af den regionale ledighed. Som udgangs-
punkt stiger den maksimale ydelsesperiode med to uger, hver gang den regionale 
ledighed stiger med 1 pct.point, idet den maksimale ydelsesperiode dog ikke kan 
overstige 45 uger. En ledig, der eksempelvis har arbejdet over 1820 timer i det 
forudgående år, vil stå overfor en ydelsesperiode på mellem 36 og 45 uger af-
hængigt af den regionale ledighedsprocent. Ydelsesperioden er kortere for ledige, 
der har haft mindre beskæftigelse. Eksempelvis vil en ledig, der eksempelvis har 
arbejdet mellem 630 og 664 timer det forudgående år, kun være berettiget til dag-
penge, hvis den regionale ledighed overstiger 7 pct. I dette tilfælde vil den ledige 
have en maksimal ydelsesperiode på mellem 17 uger (ved en regional ledighed 
mellem 7 og 8 pct.) og 35 uger (ved en regional ledighed over 16 pct.). 

Endelig er der i Canada også et element af konjunkturafhængighed i beregnings-
grundlaget for dagpengeniveauet. Understøttelsesniveauet svarer således til 55 
pct. af den forudgående indkomst med et loft på et vist niveau. For regioner med 
en lav ledighed (under 6 pct.) anvendes i beregningsgrundlaget et gennemsnit 
over de 22 “bedste” uger i det forudgående år (dvs. de 22 uger i det forudgående 
år med højest indkomst). Jo højere ledigheden er jo færre “bedste” uger anvendes 
i beregningsgrundlaget. For regioner med en ledighed over 16 pct. anvendes såle-
des kun de 14 “bedste uger” i beregningsgrundlaget. Dette trækker alt andet lige i 
retning af, at understøttelsesniveauet er højere i regioner med høj ledighed. 
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Det har ligeledes været fremført, at en fast regel ikke kan 
tage højde for eksempelvis ændringer i den strukturelle 
ledighed. Det er eksempelvis oplagt, at en regel for automa-
tisk justering af dagpengeperiode fastsat i 1990 ikke ville 
være særligt velegnet i dag som følge af det betydelige fald 
i den strukturelle ledighed siden begyndelsen af 1990’erne, 
jf. figur II.22. Det vil derfor være nødvendigt at justere 
grænserne med regelmæssige mellemrum. Det kunne ek-
sempelvis skrives ind i loven, at det konjunkturafhængige 
dagpengesystems tærskelværdier skal justeres en gang hvert 
femte år i lyset af den vurderede udvikling i den strukturelle 
ledighed, på samme måde som pensionsalderen i medfør af 
Velfærdsaftalen fra 2006 justeres i lyset af den konstaterede 
udvikling i levetiden. Hvis der bliver gennemført markante 
reformer, der formodes at påvirke strukturledigheden, kan 
man selvsagt vælge at foretage ekstraordinære ændringer af 
grænserne. 
 
 

Figur II.22 Faktisk og strukturel nettoledighed 

 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Et femte argument, der har været fremhævet som et problem 
ved et konjunkturafhængigt dagpengesystem, er, at det er 
vanskeligt at finde en pålidelig konjunkturindikator. I den 
forbindelse har det været påpeget, at Arbejdsmarkedskom-
missionens forslag, der baserede sig på bruttoledigheden, 
ikke ville have udløst en forlængelse på noget tidspunkt 
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siden konjunkturtilbageslaget i 2008, jf.figur II.23. Der 
findes ikke én perfekt indikator for konjunktursituationen, 
men bruttoledigheden er et naturligt valg, der offentliggøres 
relativt hurtigt og udviser høj grad af persistens.  
 
Der kan dog argumenteres for, at der også er relevant in-
formation om beskæftigelsesmulighederne indlejret i antal-
let af ledige stillinger. Det vil derfor være naturligt at over-
veje, om antallet af ledige stillinger bør anvendes som sup-
plerende indikator i relation til at fastlægge relevante græn-
ser for konjunkturafhængighed i dagpengesystemet. 
 
 

Figur II.23 Brutto- og nettoledighed 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
 
Opsummering 
 
Der er som beskrevet gode argumenter for at indføre et kon-
junkturafhængigt dagpengesystem. Et væsentligt argument 
for konjunkturafhængighed er, at det vil forbedre forsik-
ringselementet. Et konjunkturafhængigt dagpengesystem vil 
i højere grad tage højde for, at lediges risiko for eksempel-
vis at opbruge dagpengeretten afhænger af konjunktur-
situationen. Økonomisk teori viser, at der kan være positive 
velfærdseffekter af et konjunkturafhængigt dagpenge-
system, og nyere empirisk forskning tyder på, at det vil 
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være tilfældet. Meget taler derfor for, at et konjunktur-
afhængigt dagpengesystem vil være velfærdsforbedrende.  
 
Der er også indvendinger imod imod at indføre et konjunk-
turafhængigt dagpengesystem både af principiel og praktisk 
karakter. Dagpengereglerne er allerede indviklede, og kom-
pleksiteten i regelsættet vil selvsagt blive større. Systemet 
kan derved blive sværere at gennemskue for den enkelte og 
vanskeligere at administrere. Et konjunkturafhængigt dag-
pengesystem vil overordnet trække i retning af at give ledi-
ge, der er arbejdsløse i forskellige konjunktursituationer, 
mere lige vilkår, men der kan være tilfælde, hvor personer, 
der står i næsten ens situationer, behandles ulige. Disse 
ulemper betyder, at de fordele, der er ved at gøre dagpenge-
systemet konjunkturafhængigt, skal have en vis størrelse, 
for at det samlet set er fordelagtigt. Overordnet synes argu-
mentationen for dog at dominere argumentationen imod. Et 
regelbaseret system er dog bedre end et system med diskre-
tionære ændringer. 
 
I relation til valg af en konkret model forekommer arbejds-
markedskommissionens forslag til et konjunkturafhængigt 
dagpengesystem som et godt udgangspunkt. Modellen er 
regelbaseret og bygger på en relevant indikator for konjunk-
tursituationen, nemlig bruttoledigheden. Modellen definerer 
en minimumsperiode for den maksimale dagpengelængde – 
og fastlægger betingelserne for forlængelser. Det synes af 
praktiske grunde at være den rigtige måde at implementere 
konjunkturafhængighed i ydelsesperioden fremfor for ek-
sempel på dagpengesatsen. Dette er det rigtige valg, fordi 
nogle ledige finder arbejdes relativt hurtigt selv i en lav-
konjunktur og derfor ikke har brug for den ekstraordinære 
generøsitet, der ville følge af en højere sats. Dagpenge-
længden er som instrument mere fokuseret mod konsekven-
serne af en lavkonjunktur. 
 
Der kan dog overvejes en række justeringer af Arbejdsmar-
kedskommissionens model: 
 

 Det bør overvejes, om antallet af ledige stillinger 
kan inddrages som supplerende indikator; antallet af 
ledige stillinger indeholder sandsynligvis relevant 
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ekstra information om sandsynligheden for at finde 
job 

 De konkrete grænser for bruttoledigheden, der i Ar-
bejdsmarkedskommissionens forslag var sat til 7 
henholdsvis 9 pct., bør justeres i lyset af udviklingen 
i den strukturelle ledighed og de nyere erfaringer, 
der har været om ledighedens svingninger  

 Hvis det er en betingelse, at den gennemsnitlige 
dagpengeperiode skal være uændret i forhold til den 
gældende to-årige dagpengeperiode, må den mini-
male dagpengeperiode nødvendigvis være kortere 
end to år. Det skyldes, at den betragtede model kun 
opererer med forlængelser. Den minimale dagpen-
geperiode er den, der vil være gældende i perioder 
med lav ledighed – op til det niveau, hvor den første 
forlængelse iværksættes. Fra denne grundperiode 
kunne der så gives to eller tre forlængelser af et 
halvt år ved passende niveauer af mål for konjunk-
tursituationen. Modellen vil kunne sammensættes, 
så den gennemsnitlige dagpengeperiodelængde over 
en konjunkturcyklus fastholdes på to år  

 Det kan overvejes, om dagpengeniveauet i forlæn-
gelser udover to år skal være på samme niveau som 
i de første to år af dagpengeperioden. Eksempelvis 
kunne forlængelserne udover to år give ret til en 
ydelse svarende til den eksisterende, men midlerti-
dige, arbejdsmarkedsydelse, det vil sige på kontant-
hjælpsniveau, men uden modregning i familie-
indkomst og formue. 

II.8 Sammenfatning og anbefalinger 

Dagpengesystemet giver forsikrede ledige en kompensation 
for indkomsttabet ved ledighed og gør det muligt for løn-
modtagere og selvstændige at gardere sig delvist mod ind-
komsttab ved ledighed. Forsikringen betyder imidlertid 
samtidig, at lediges og beskæftigedes incitamenter til at 
søge og fastholde job reduceres. Derfor indebærer indret-
ningen af dagpengesystemet, at der skal foretages en afvej-
ning mellem forsikringsfunktionen på den ene side og be-

Afvejning mellem 
forsikring og 
incitamenter i et 
dagpengesystem 



Dagpengesystemet. Dansk Økonomi, efterår 2014 

 262 

skæftigelsesincitamenterne på den anden side. Det er kapit-
lets formål at analysere denne afvejning i det eksisterende 
dagpengesystem og vurdere konsekvenserne af en række 
justeringer af det eksisterende system. 
 
I relation til at vurdere dagpengesystemets fordelings-
virkninger er det væsentligt at skelne mellem systemets 
funktion som forsikringsordning og dets indkomstomforde-
lende virkninger. Ændringer i dagpengesystemet bliver i 
kapitlet derfor vurderet både efter, hvordan de påvirker 
indkomstfordelingen, og efter, hvordan de påvirker den 
forsikringsmæssige lighed, dvs. graden af lighed mellem 
forskellige gruppers forventede nettogevinst ved forsikrin-
gen.23  
 
Ofte vil der være en modsætning mellem hensynet til den 
forsikringsmæssige lighed og hensynet til indkomstligheden 
i samfundet. Det primære formål med en forsikringsordning 
som dagpengesystemet er dog forsikring mod indkomsttab 
ved ledighed, mens det primære formål med kontanthjælps-
systemet og andre dele af skatte- og overførselsindkomstsy-
stemet er at varetage forsørgelses- og fordelingshensyn. 
 
Offentlig involvering i dagpengesystemet 
 
De fleste personer ønsker at undgå usikkerhed, og adgangen 
til en forsikring mod indkomsttab ved ledighed vil derfor 
være velfærdsforbedrende. Der eksisterer to problemer i et 
dagpengesystem, som kan begrunde, at det offentlige helt 
eller delvist påtager sig rollen som forsikringsudbyder for at 
øge tilslutningen til forsikringsordningen. Begge problemer 
relaterer sig til forskelle i information mellem den ledig-
hedsforsikrede og a-kassen. 
 

 
23) Forsikringsmæssig lighed betegnes også aktuarisk fairness. Ak-

tuarisk fairness betyder, at forskellige personer, med forskellige 
risici for at blive udsat for forsikringshændelsen, har lige store 
forventede nettogevinster ved forsikringsordningen. Nettogevin-
sten afspejler, hvor meget den enkelte forsikringstager kan for-
vente at modtage i udbetaling fra forsikringen i forhold til forsik-
ringspræmien. 
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Det ene problem skyldes, at forsikringsselskaber har mindre 
information om den enkeltes risiko for at blive ledig, end 
forsikringstageren selv har. Da forsikringspræmien vil af-
spejle den gennemsnitlige risiko blandt de forsikrede, vil 
personer med lav ledighedsrisiko stå overfor en relativt høj 
forsikringspræmie. Derfor bliver forsikringsomfanget for 
lavt for personer med lav ledighedsrisiko. For at gøre det 
tilstrækkeligt attraktivt at være forsikret kan det offentlige 
yde et skattefinansieret tilskud, der holder forsikringspræ-
mien nede. Dette vil øge forsikringsomfanget og samtidig 
omfordele ressourcer fra personer med relativt lav risiko til 
personer med relativt høj risiko.  
 
Det andet informationsproblem opstår, fordi det er omkost-
ningsfuldt for forsikringsudbyderen at observere de forsik-
redes indsats for at skaffe eller fastholde job. Muligheden 
for at opnå forsikringsdækning i tilfælde af ledighed reduce-
rer nemlig incitamentet for de ledige til at søge beskæftigel-
se. Omkostningerne øger prisen på forsikringen og gør den 
mindre attraktiv, hvorfor også dette bidrager til, at forsik-
ringsomfanget bliver for lavt. Det offentlige har bedre mu-
ligheder for at foretage kontrol og håndhæve reglerne og 
kan derfor bedre reducere omfanget af dette problem, end 
private aktører kan. 
 
Dagpengereformen 
 
Med dagpengereformen fra 2010 blev den maksimale dag-
pengeperiode forkortet, og genoptjeningskravet blev forøget 
for ledige, der har opbrugt dagpengeretten. Formålet var at 
reducere ledigheden og opnå en varig forbedring af de of-
fentlige finanser, og reformen var derfor designet til at styr-
ke beskæftigelsesincitamenterne. En analyse af reformens 
effekt på overgangen fra ledighed til beskæftigelse i afsnit 
II.4 tyder på, at reformen, når den er fuldt indfaset og har 
fået fuldt gennemslag, vil reducere den strukturelle ledighed 
med omkring ½ pct.point. Dette svarer til en forøgelse af 
beskæftigelsen med omkring 15.000 personer i en neutral 
konjunktursituation. Analysen underbygger dermed, at ledi-
ge reagerer på ændringer i de økonomiske incitamenter. 
Som følge af overgangsordninger, der betyder, at reformen 
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endnu ikke er fuldt indfaset, knytter der sig dog betydelig 
usikkerhed til den præcise størrelsesorden.  
 
Opbrug af dagpengeperioden 
 
Med forkortelsen af den maksimale dagpengeperiode fra 
fire til to år kan det forventes, at en større gruppe af ledige 
end hidtil opbruger dagpengeretten hvert år. Hidtidige opgø-
relser af antallet af ledige, der opbruger dagpengeperioden, 
har været præget af midlertidige forhold. En opgørelse for 
ledige, der påbegyndte en dagpengeperiode i januar til marts 
2011, og som derfor havde en to-årig dagpengeperiode uden 
mulighed for forlængelser, viser, at knap 7 pct. opbrugte 
deres dagpengeperiode. Dette svarer til årligt godt 10.000 
personer. Betragtes denne gruppe 3 måneder efter opbrug af 
dagpengeperioden, er knap 30 pct. i beskæftigelse, 40 pct. 
modtager særlig uddannelsesydelse eller arbejdsmarkeds-
ydelse, mens 7 pct. er selvforsørgende. På længere sigt må 
antallet af ledige, der opbruger deres to-årige dagpengeret, 
forventes at blive mindre end i øjeblikket, idet den nuvæ-
rende konjunktursituation er relativt svag.  
 
I fravær af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse er ledige, 
der opbruger dagpengeretten og ikke umiddelbart finder 
beskæftigelse henvist til kontanthjælpssystemet, hvor der 
sker modregning for husstandsindkomst og -formue. Det 
vurderes, at ca. 70 pct. af de ledige, der opbruger dagpenge-
retten, ikke vil være berettiget til kontanthjælp som følge af 
modregning via familieindkomst og formue.  
 
Ændringer af dagpengesystemet 
 
Det er imidlertid ikke blot den seneste reform, der har 
svækket dagpengesystemets generøsitet, idet den gennem-
snitlige kompensationsgrad er faldet over en længere årræk-
ke. Faldet kan forventes at fortsætte de kommende år, 
blandt andet som følge af den lavere regulering af ind-
komstoverførslerne, der følger af skattereformen fra 2012. 
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Udviklingen betyder, at forsikringselementet i dagpenge-
systemet svækkes, mens incitamentet til at fastholde eller 
komme i beskæftigelse styrkes. Den svagere forsikrings-
dækning kan imidlertid føre til, at flere beskæftigede fra-
vælger dagpengesystemet, hvilket kan have implikationer 
for risikovilligheden og mobiliteten på arbejdsmarkedet. 
 
Regeringen nedsatte i juni 2014 en dagpengekommission, 
der blandt andet skal undersøge, hvordan det kan sikres, at 
dagpengesystemet forbliver en attraktiv forsikringsordning 
mod arbejdsløshed. Kommissionen skal senest i september 
2015 præsentere sine anbefalinger til et nyt dagpengesy-
stem. 
 
Der er i den forbindelse en lang række mulige ændringer, 
der kan overvejes. I det følgende opsummeres de centrale 
beregninger og diskussioner af ændringer i dagpenge-
systemet, der er præsenteret i kapitlet: 
 

 Højere dagpengesats i starten af ledighedsperioden 
 Permanent arbejdsmarkedsydelse 
 Lempelse af genoptjeningskravet 
 Konjunkturafhængigt dagpengesystem 

 
Kapitlet belyser konsekvenserne af en række ændringer af 
dagpengesystemet med et primært fokus på dagpenge-
systemets funktion som forsikring. Imidlertid påvirker æn-
dringerne også indkomstfordelingen, hvorfor der typisk ikke 
vil kunne peges på entydige forbedringer ud fra et rent 
fagøkonomisk grundlag. Den forsikringsmæssige lighed bør 
imidlertid være et hovedfokus ved ændringer i en forsik-
ringsordning som dagpengesystemet. Indkomstfordelings-
hensyn, herunder sikring af et forsørgelsesgrundlag, bør 
varetages af skatte- og overførselsindkomstsystemet.  
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Øget forsikringsfunktion 
 
Forsikringselementet kan styrkes ved at forhøje dagpenge-
satsen i begyndelsen af dagpengeperioden. Det vil give en 
bedre forsikringsdækning for de mange, der kun er ledige 
relativt sjældent og i relativt kort tid, og som bidrager rela-
tivt meget til systemet. Det vil derfor øge ligheden i den 
forsikringsmæssige forstand. Samtidig vil en sådan model 
udgøre en væsentlig mindre belastning af de offentlige fi-
nanser, end hvis dagpengesatsen forøges i hele dagpengepe-
rioden. En forhøjelse af dagpengesatsen på 25 pct. i første 
ledighedskvartal skønnes mekanisk at øge dagpengeudgif-
terne efter skat med godt 830 mio. kr. om året, mens en 
forhøjelse for hele dagpengeperioden skønnes at koste knap 
3 mia.kr. efter skat årligt.24 
 
Forhøjelsen af dagpengesatsen i første kvartal vil eksempel-
vis kunne finansieres af en stigning i bundskatten på 0,11 
pct.point. En sådan skattefinansieret stigning i dagpengesat-
sen ved korte ledighedsforløb vil ifølge modelberegninger 
indebære en forøgelse af strukturledigheden på 0,07 
pct.point, og den model vil fordelingsmæssigt være til for-
del for dem med de laveste indkomster blandt husholdnin-
ger med dagpengeforsikrede. Det følger af, at højindkomst-
familierne bærer en relativt stor del af finansieringen. 
 
Et alternativ til at finansiere de højere dagpenge i begyndel-
sen af dagpengeforløbet via skatterne er at reducere dag-
pengesatsen i de efterfølgende kvartaler. Konkret vil stig-
ningen i dagpengeniveauet i første kvartal på 25 pct. kunne 
finansieres mekanisk ved en reduktion af dagpengeniveauet 
på 10 pct. i de resterende kvartaler. Dette vil give ledige 
med dagpengeledighed på op til 10½ måneder en samlet 
fremgang i indkomsten under ledighed. Det lavere dagpen-
geniveau vil skærpe incitamentet til at søge beskæftigelse, 
og det anslås, at den samlede effekt vil være et fald i den 
strukturelle ledighed på omtrent 0,2 pct.point, svarende til 

 
24) Med mekanisk menes der, at beregningen ikke tager højde for 

adfærdseffekter, herunder de afledte effekter på de offentlige fi-
nanser af ændret ledighed.  
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godt 5.000 personer. En sådan omlægning vil især komme 
højindkomstgrupperne blandt dagpengeforsikrede til gode. 
 
En forhøjet dagpengesats kan målrettes yderligere. En min-
dre udgiftskrævende vej til at forbedre forsikrings-
funktionen er ved at gøre den højere sats i begyndelsen af 
ledighedsforløbet betinget af en forudgående stærk beskæf-
tigelseshistorik. Herved opnås det, at de, der bidrager aller-
mest til forsikringen, får størst glæde af satsforhøjelsen. I 
afsnit II.5 betragtes et krav på to år og ni måneders beskæf-
tigelse i løbet af de seneste tre år. Omkring 20 pct. af de 
nyledige lever op til et sådant beskæftigelseskriterium. Det 
vurderes, at en satsforhøjelse på 25 pct. i ét kvartal for den-
ne gruppe vil mekanisk vil øge dagpengeudgifterne efter 
skat med knap 200 mio. kr. årligt. Dette kan eksempelvis 
finansieres via en forhøjelse af bundskatten med 0,025 
pct.point eller ved at reducere dagpengesatsen for alle andre 
med 2 pct. 
  
En bedre forsikringsdækning for de mange, der typisk er 
arbejdsløse relativt sjældent og kortvarigt kan være med til 
at sikre en accept fra arbejdstagerside af korte opsigelses-
varsler og dermed tjene til at sikre den fleksible danske 
arbejdsmarkedsmodel. 
 
Permanent arbejdsmarkedsydelse 
 
Overgang fra dagpenge- til kontanthjælpssystem er udtryk 
for en bevægelse væk fra forsikring og over imod forsørgel-
se. En måde at forbedre forsikringsordningen og gøre dag-
pengesystemet mere generøst for den berørte gruppe kunne 
være at gøre arbejdsmarkedsydelsen permanent, således at 
ledige efter to år på dagpenge kan få en ydelse på omkring 
det højeste kontanthjælpsniveau i et år, men uden at blive 
modregnet i forhold til husstandens indkomster og formue. 
Indførelsen af en permanent arbejdsmarkedsydelse svarer i 
praksis til at forlænge dagpengeperioden, men med en lave-
re ydelse. 
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En permanent arbejdsmarkedsydelse vurderes mekanisk at 
øge de offentlige udgifter efter skat med ca. 950 mio. kr. En 
permanent arbejdsmarkedsydelse vil især komme husstande 
med lave indkomster til gode. Den vil samtidig reducere 
incitamentet til at søge og acceptere beskæftigelse og træk-
ker derfor i retning af en højere strukturel ledighed. 
  
De ledige, der opbruger dagpengeretten uden at være beret-
tiget til kontanthjælp, har hverken ret eller pligt til at deltage 
i den aktive arbejdsmarkedspolitik, da de ikke modtager 
nogen offentlig ydelse. Det kan overvejes at give disse ledi-
ge ret til i et vist omfang at deltage i den aktive arbejdsmar-
kedspolitik på linje med andre ledige. Det vil bidrage til, at 
en del af disse personer vil kunne fastholde deres forbindel-
se til arbejdsmarkedet, og at de i mindre omfang vil tabe 
deres kvalifikationer.  
 
Beskæftigelseskravet 
 
En anden måde at styrke forsikringselementet på ville være 
at lempe beskæftigelseskravet for at opnå dagpengeret fra 
de gældende 52 ugers beskæftigelse. En reduktion af det 
generelle beskæftigelseskrav vil betyde, at færre ledige op-
bruger dagpengeretten, og at ledige, der mister retten til 
dagpenge, får lettere ved at generhverve den.  
 
Det generelle beskæftigelseskrav på 52 ugers beskæftigelse 
var også gældende inden dagpengereformen. Indtil da eksi-
sterede imidlertid en særregel, som indebar, at ledige, der 
havde opbrugt deres dagpengeret, stod overfor et lempelige-
re genoptjeningskrav på 26 ugers beskæftigelse. I afsnit II.6 
vurderes det, at det mekanisk vil øge de samlede udgifter 
efter skat til dagpenge og kontanthjælp med knap 400 mio. 
kr. årligt at genindføre særreglen. Beregninger viser, at en 
genindførelse af særreglen vil øge strukturledigheden med 
godt 1.500 personer, mens det vil bidrage til en mere ligelig 
indkomstfordeling. Hvis lempelsen af beskæftigelseskravet 
udvides til også at dække ledige, hvis dagpengeperiode 
endnu ikke er udløbet, vil flere genoptjene dagpengeretten 
på et tidligere tidspunkt. En sådan generel lempelse af be-
skæftigelseskravet anslås at øge strukturledigheden med 
godt 2.500 personer. 
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Særreglen betød, at ledige ikke havde så stor en tilskyndelse 
til at søge job, når de havde opfyldt det lempelige genoptje-
ningskrav, da de allerede var sikret en forlængelse med 
endnu en dagpengeperiode. Dette indebar en favorisering af 
nogle ledige frem for andre, hvilket fordelingsmæssig er 
vanskelig at forsvare og giver skæve beskæftigelsesincita-
menter.  Derfor er det hensigtsmæssigt, at særreglen blev 
afskaffet med den seneste dagpengereform. Et ønske om at 
hjælpe de ledige, der opbruger deres dagpengeret, bør enten 
forfølges via en lempelse af det generelle beskæftigelses-
kravkrav eller eksempelvis via en permanent 1-årig ar-
bejdsmarkedsydelse.  
 
Uanset om beskæftigelseskravet lempes eller ej, er det vig-
tigt, at der fortsat kun kan medregnes ustøttet beskæftigelse 
ved opgørelsen af de lediges beskæftigelsesanciennitet. 
Mulighed for genoptjening af dagpengeret i støttet beskæf-
tigelse vil forlænge den effektive dagpengeret og vil mind-
ske fokus på endemålet, som er at komme i ustøttet beskæf-
tigelse.  
 
Et konjunkturafhængigt dagpengesystem 
 
Personer har udsigt til en længere ledighedsperiode, hvis de 
mister jobbet under en lavkonjunktur end, hvis de mister 
jobbet i en højkonjunktur. Derfor har de også større risiko 
for at opbruge dagpengeretten. Det nuværende dagpenge-
system indebærer dermed reelt en ulige behandling af per-
soner afhængig af, hvornår de bliver ledige. Et konjunktur-
afhængigt dagpengesystem, hvor den maksimale dagpenge-
periode var længere under lavkonjunkturer end under høj-
konjunkturer, ville rette op på dette problem. 
 
Formandskabet har tidligere anbefalet et regelbaseret kon-
junkturafhængigt dagpengesystem. Nyere forskning tyder 
på, at et konjunkturvarierende system vil være velfærdsfor-
bedrende og resultere i en højere strukturel beskæftigelse 
end et system, der ligger fast uanset konjunktursituationen. 
 
I forbindelse med indfasningen af dagpengereformen er der 
gennemført en lang række tiltag, der diskretionært og mid-
lertidigt har gjort dagpengesystemet mere generøst. Bag-
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grunden for disse tiltag har været, at der var et stort antal 
ledige, der som følge af den dårlige konjunktursituation, 
havde udsigt til at opbruge dagpengeretten. Hvis præmissen 
er, at der er ønsker om at ændre på systemerne, når kon-
junktursituationen tilsiger det, bør ændringerne imidlertid 
baseres på regler fremfor på diskretionære tiltag. En regel-
baseret konjunkturafhængighed i dagpengesystemet vil 
indebære en større grad af forudsigelighed og skabe en bed-
re incitamentsstruktur, end hvis alternativet er diskretionære 
ændringer. 
 
Arbejdsmarkedskommissionen foreslog i 2009 et system, 
hvor den maksimale dagpengeperiode øges i perioder med 
høj ledighed, og hvor sandsynligheden for at komme i be-
skæftigelse derfor er lille. Arbejdsmarkedskommissionens 
forslag indebærer, at forlængelsen af dagpengeperioden 
sker, når bruttoledigheden overstiger et vist niveau, og for-
længelsen gælder kun de ledige, der er ved at have opbrugt 
deres dagpenge. Arbejdsmarkedskommissionens model 
vurderes at være et godt udgangspunkt for indførelsen af et 
konjunkturafhængigt dagpengesystem. 
 
En hensigtsmæssig egenskab ved Arbejdsmarkedskommis-
sionens model er, at det er dagpengeperiodens længde, der 
betinges på konjunktursituationen. Principielt kunne andre 
elementer i dagpengesystemet gøres konjunkturafhængige, 
men da det centrale i en lavkonjunktur netop er, at det er 
vanskeligere, og dermed mere tidskrævende at finde be-
skæftigelse, er dagpengeperioden det mest målrettede hånd-
tag.  
 
Arbejdsmarkedskommissionens model er baseret på den 
samlede bruttoledighed som indikator for konjunktursituati-
onen, hvilket ligeledes vurderes at være et godt valg. Det 
bør dog overvejes at inddrage omfanget af ledige stillinger 
som en supplerende indikator. 
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I lyset af erfaringerne fra overophedningen 2007-08 kan 
man imidlertid overveje, om grundperioden under en kraftig 
højkonjunktur, eksempelvis når bruttoledigheden falder 
under 3 pct., skal være kortere end to år. Fra denne grundpe-
riode kunne der så gives to eller tre forlængelser à ½ år ved 
passende niveauer af mål for konjunktursituationen, men 
sådan at dagpengeperioden almindeligvis, dvs. i et bredt 
bælte omkring en neutral konjunktursituation, ville være 2 
år. Modellen vil kunne sammensættes, så den gennemsnitli-
ge dagpengeperiodelængde over en konjunkturcyklus fast-
holdes på to år. 
 
Ved indførelsen af et konjunkturafhængigt dagpengesystem, 
vil det være nødvendigt at genoverveje de konkrete grænser 
for, hvornår dagpengeperioden forlænges. Arbejdsmarkeds-
kommissionens forslag opererede med en grundlæggende 
maksimal dagpengeperiode på to år, hvorfra der kunne gi-
ves forlængelser på to gange et halvt år, når bruttoledighe-
den oversteg 7 hhv. 9 pct. Hvis de seneste års diskretionære 
politiske indgreb i dagpengesystemet tages som udtryk for 
de politiske præferencer for, hvornår der skal foretages for-
bedringer for de ledige, skal forlængelserne i et konjunktur-
afhængigt dagpengesystem indtræffe ved mærkbart lavere 
ledighedsniveauer end niveauer, der indgik i Arbejdsmar-
kedskommissionens forslag. 
 
Konklusion 
 
Valget af indretning af dagpengesystemet indebærer en 
afvejning mellem forskellige hensyn: Systemets forsikrings-
funktion, effekten på ledighed og beskæftigelse samt konse-
kvenser for indkomstfordelingen. Sådanne afvejninger er i 
sidste ende et politisk spørgsmål, og det er derfor umuligt at 
komme med klare anbefalinger på et rent fagøkonomisk 
grundlag. 
 
På baggrund af de foretagne analyser og diskussioner af 
mulige ændringer dagspengesystemet er der dog enkelte 
relativt klare konklusioner, der kan drages: 
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 Et regelbaseret konjunkturafhængigt dagpengesystem 
vil kunne forbedre forsikringselementet ved at stille 
personer, der bliver ledige i forskellige konjunktursitu-
ationer, mere lige, og det vil samtidig sandsynligvis 
kunne bidrage til at øge den strukturelle beskæftigelse. 
En regelbaseret konjunkturafhængighed bør foretræk-
kes frem for diskretionære ændringer 

 
 Af hensyn til dagpengesystemets forsikringsfunkti-

on og den forsikringsmæssige lighed kan et højere 
dagpengesats i starten af ledighedsforløbet betinget 
på en stærk beskæftigelseshistorik skabe en markant 
forbedring for arbejdsmarkedets kernetropper, der i 
dag er nettobidragsydere til dagpengesystemet og 
over mange år har set en erodering af deres forsik-
ringsdækning. Omkostningerne for statskassen vil 
være begrænsede, og det vil, hvis det finansieres ved 
lavere dagpengesatser i øvrigt, stort set ikke påvirke 
den strukturelle beskæftigelse. Tiltaget vil kunne bi-
drage til at sikre et fleksibelt arbejdsmarked. 

 
 En permanent et-årig arbejdsmarkedsydelse på kon-

tanthjælpsniveau vil sikre ledige, der falder ud af 
dagpengesystemet, en indkomst, der er uafhængig af 
husstandsformue og -indkomst. Dette vil bidrage til 
en mere lige indkomstfordeling, men vil samtidig 
have en negativ virkning på den strukturelle beskæf-
tigelse. En lempelse af det generelle genoptjenings-
krav kan øge incitamentet til at finde beskæftigelse 
af kortere varighed. Det vil reducere antallet af ledi-
ge, der falder ud af dagpengesystemet og gøre det 
lettere at generhverve dagpengeretten.  

 
 
 
 
 
 
  

Regelbaseret 
konjunktur-
afhængighed er 
god idé 

Hvis fokus på 
forsikrings-
mæssig lighed: 
Højere dagpenge 
i starten til 
kernetropper 

Hvis fokus på 
indkomstsikring: 
Arbejdsmarkeds-
ydelse eller 
lempelse af det 
generelle 
genoptjenings-
krav 



II Litteratur 

 273 

Litteraturliste 
 
Acemoglu, D. og R. Shimer (2000): Productivity gains from 
unemployment insurance. European Economic Review, 44 
(7), s. 1195-1224. 

Andersen, T.M. og M. Svarer (2011): State Dependent 
Unemployment Benefits. Journal of Risk and Insurance, 78 
(2), s. 325-344. 

Arbejdsmarkedskommissionen (2009): Velfærd kræver 
arbejde. Analyserapport. 

Baily, M.N. (1978): Some aspects of optimal 
unemployment insurance. Journal of Public Economics, 10 
(3), s. 379-402. 

Baker, M. og S.A. Rea (1998): Employment Spells and 
Unemployment Insurance Eligibility Requirements. The 
Review of Economics and Statistics, 80 (1), s. 80-94. 

Beskæftigelsesministeriet (2014): Genoptjent 
beskæftigelseskrav: Lønmodtagerbeskæftigelse (måneder) 
for personer, der i perioden januar 2013 - maj 2014 har 
ophør af dagpengeret. Særkørsel, 20.august 2014. 

Bjørn, N.H. og A.K. Høj (2014): Understøttelse ved 
ledighed i syv lande. Arbejdspapir 2014:2. De Økonomiske 
Råds Sekretariat. 
 
Chetty, R. (2006): A general formula for the optimal level 
of social insurance. Journal of Public Economics, 90 (10-
11), s. 1879-1901. 

Chetty, R. og A. Finkelstein (2013): Social Insurance: 
Connecting Theory to Data. I: Auerbach, A.J., R. Chetty, 
M. Feldstein, og E. Saez (2013): Handbook of Public 
Economics, 5. North Holland. 

De Økonomiske Råd (2012): Dansk Økonomi, efterår 2012. 

De Økonomiske Råd (2013): Dansk Økonomi, efterår 2013. 



Dagpengesystemet. Dansk Økonomi, efterår 2014 

 274 

DREAM (2013): Langsigtet økonomisk fremskrivning 2013. 

Falch, N.S., I. Hardoy og K. Røed (2012): Analyse av en 
dagpengereform: Virkninger av forkortet dagpengeperiode. 
Søkelys på Arbeidslivet, 29 (3), s. 181-197. 

Finansministeriet (2013): Ny og bedre indfasning af 
dagpengereformen. 

Fredriksson, P. og B. Holmlund (2001): Optimal 
Unemployment Insurance in Search Equilibrium. Journal of 
Labor Economics, 19 (2), s. 370-399. 

Government of Canada (2010): Employment Insurance 
Regular Benefits. 

Green, D.A. og T.C. Sargent (1998): Unemployment 
Insurance and Job Durations: Seasonal and Non-Seasonal 
Jobs. The Canadian Journal of Economics / Revue 
canadienne d'Economique, 31 (2), s. 247-278. 

Hägglund, P. (2009): Effects of Changes in the 
Unemployment Insurance Eligibility Requirements on Job 
Duration - Swedish Evidence. LABOUR, 23 (2), s. 237-256. 

Hermansen, M.N. (2014): Effekter af en toårig 
dagpengeperiode på beskæftigelse og ledighed: En foreløbig 
evaluering af dagpengereformen. Arbejdspapir. De 
Økonomiske Råds Sekretariat. 

Højbjerre, A. (2012): Økonomiske konsekvenser af at 
lempe kravet til at genoptjene dagpenge. Kraka analyse. 

Jonassen, A.B. (2014): Konsekvenser af 
Dagpengeperiodens Halvering - En kvantitativ undersøgelse 
af effekten for de ledige. Rapport 14:21. 
Socialforskningsinstituttet. 

Lalive, R., J.v. Ours og J. Zweimüller (2006): How Changes 
in Financial Incentives Affect the Duration of 
Unemployment. The Review of Economic Studies, 73 (4), s. 
1009-1038. 



II.8 Sammenfatning og anbefalinger 

 275 

 

Landais, C., P. Mischaillat og E. Saez (2014): Optimal 
Unemployment Insurance over the Business Cycle. NBER 
Working Paper 16526. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet (2014): Familiernes 
økonomi - fordeling, fattigdom og incitamenter, 2014. 

Pollak, A. (2013): Employment Insurance and the Business 
Cycle. University of Saskatchewan. 

Shavell, S. og L. Weiss (1979): The Optimal Payment of 
Unemployment Insurance Benefits over Time. Journal of 
Political Economy, 87 (6), s. 1347-1362. 

Tatsiramos, K. og J.v. Ours (2012): Labor Market Effects of 
Unemployment Insurance Design. Journal of Economic 
Surveys. 
 
 
 

  



Dagpengesystemet. Dansk Økonomi, efterår 2014 

 276 

 



 

277 

SKRIFTLIGE INDLÆG FRA DET ØKONOMISKE RÅDS 
MEDLEMMER 
 
På de følgende sider er gengivet skriftlige indlæg fra medlemmer af Det Økonomi-
ske Råd. Følgende medlemmer har ønsket at give skriftlige bidrag: 
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet 
Finansministeriet 
Kommunale organisationer 
Danmarks Nationalbank 
Dansk Arbejdsgiverforening 
Dansk Byggeri 
Landsorganisationen i Danmark 
Dansk Metal 
Akademikerne 
Dansk Industri 
Håndværksrådet 
Landbrug & Fødevarer 
Dansk Erhverv 
Forbrugerrådet Tænk 
Finansrådet 
FTF – Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
Særlig sagkyndig Torben M. Andersen 
Særlig sagkyndig Nina Smith 
 
 
Særligt inviteret til rådsmødet 
Beskæftigelsesministeriet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 278 

Skriftlige indlæg fra rådets medlemmer. Dansk Økonomi, efterår 2014 

Økonomi- og Indenrigsministeriet 
 
Konjunkturvurderingen og offentlige finanser 
I rapporten er der forudsat en meget afdæmpet økonomisk udvikling i år. I realiteten 
ingen fremgang i resten af 2014. Det kan vise sig at være for pessimistisk, selvom 
der næppe er tvivl om, at væksten i 2014 bliver lavere, end de fleste vurderede for 
bare et par måneder siden. 
 
De seneste nationalregnskabstal – som af gode grunde ikke er indarbejdet i rappor-
ten – viser en vækst på 0,8 pct. i første halvår 2014 i forhold til samme periode 
sidste år. Det vidner om, at det stille og roligt går fremad. Selvom væksten er brem-
set op i udlandet, har den indenlandske efterspørgsel udviklet sig som forventet. Det 
private forbrug er på vej op, forventningerne blandt både husholdninger og virk-
somheder peger på stigende aktivitet, og arbejdsmarkedet er i klar fremgang. 
 
Beskæftigelsen er steget siden starten af 2013, trukket af fremgang i den private 
sektor, hvor der er skabt næste 35.000 flere job. Alene i første halvår 2014 er der 
kommet 19.000 flere i beskæftigelse. Samtidig er ledigheden faldet yderligere, og 
antallet af ledige stillinger er stigende.   

 
Det skal ses i sammenhæng med, at den underliggende aktivitet i dansk økonomi er 
bedre, end BNP-udviklingen giver indtryk af. Det fremgår også af rapporten, at der 
ventes en fornuftig fremgang i værditilvæksten i de private byerhverv, som står for 
langt størstedelen af den private beskæftigelse. Det er en vurdering, Økonomi- og 
Indenrigsministeriet deler med formandskabet. Det giver grobund for, at dansk 
økonomi stille og roligt bevæger sig ud af krisen.  
 
Formandskabet har opjusteret skønnet for underskuddet på den offentlige saldo til 
3,6 pct. af BNP i 2015. I Økonomisk Redegørelse, august 2014, skønnes et offentligt 
underskud på 3,0 pct. af BNP i 2015. Den offentlige saldo er følsom over for kon-
junktursituationen, om end der ikke er nogen entydig sammenhæng mellem BNP-
væksten og den offentlige saldo. De offentlige indtægter og udgifter påvirkes fx 
forskelligt, alt efter om der er tale om lavere eksportvækst eller lavere vækst i den 
indenlandske efterspørgsel. Det har også betydning, hvorledes beskæftigelsen påvir-
kes af en eventuelt lavere BNP-vækst.  
 
For at understøtte vækst og beskæftigelse maksimalt gik regeringen med finanslov-
forslaget for 2015 helt til grænserne i budgetloven og EU’s Stabilitets- og Vækst-
pagt. Det er vigtigt for regeringen at understøtte vækst og beskæftigelse mest mu-
ligt. Men dette skal gå hånd i hånd med en ansvarlig økonomisk politik, hvor Dan-
mark lever op til de krav, som stilles til økonomien. Derfor har regeringen netop 
fremlagt to initiativer på pensionsområdet, som der er flertal for i Folketinget. Det 
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forventes, at pakken samlet set vil forbedre den offentlige saldo med ca. ¾ pct. af 
BNP i 2015 og dermed give en sikkerhedsmargin til 3 pct.-grænsen i EU’s Stabili-
tets- og Vækstpagt.  
 
Lånegrænser og tilsynsdiamanten 
Formandskabet anbefaler at begrænse muligheden for boliglån med variabel rente. 
Økonomien er blevet mere rentefølsom i de senere år, men der er også fordele her-
ved, idet lave renter i betydelig grad har holdt hånden under husholdningernes og 
virksomhedernes økonomi. 

 
Anbefalingen om at indføre en strengere lånegrænse for variabelt forrentede lån 
med pant i boligen på 80 pct. er vidtgående, og mulige omkostninger og fordele ved 
forslaget kunne være bedre belyst i rapporten. Det står ikke klart, hvor megen ekstra 
makroøkonomisk stabilitet forslaget reelt vil bidrage med. Analyser fra både Er-
hvervs- og Vækstministeriet og Nationalbanken viser fx, at husholdningerne som 
helhed er robuste overfor meget betydelige stress-scenarier. Rapporten ser heller 
ikke på, hvilket omkostninger forslaget har i form af et reduceret gennemslag af 
pengepolitikken, mindre privatøkonomisk fleksibilitet og potentiel påvirkning af 
boligmarkedet. 
 
Økonomi- og Indenrigsministeriet er enig i, at der har været behov for at reducere 
visse risici forbundet med det danske realkreditsystem. Her spiller den nye tilsyns-
diamant en central rolle. Tilsynsdiamanten indeholder blandt andet et pejlemærke, 
som begrænser den løbende mængde af rentetilpasningslån, der skal refinansieres, 
og mindsker dermed også risikoen ved pludselige rentestigninger. Den nye tilsyns-
diamant vil også reducere mængden af afdragsfrie lån med høje belåningsgrader. 
Koblet med kravet om en udbetaling på 5 pct. vil disse tiltag bidrage til at styrke 
både den makroøkonomiske og finansielle stabilitet. Tiltagene er samtidig balance-
rede i forhold til situationen på boligmarkedet og konjunktursituationen.  
 
Dagpengesystemet 
Rapporten behandler dagpengesystemet i kapitel II. Det er nyttigt, at formandskabet 
fortsætter den gode tradition med jævnligt at tage arbejdsmarkedsforhold op til 
nærmere analyse. Kapitlet indeholder blandt andet en analyse af dagpengereformen 
fra 2010. Økonomi- og Indenrigsministeriet er enig i, at der i sagens natur må være 
tale om en foreløbig analyse, dels fordi reformen ikke er fuldt indfaset, dels på 
grund af de seneste års konjunkturforhold.  
 
Trods usikkerheden er der alligevel grund til at hæfte sig ved resultaterne af den 
grundige analyse. Formandskabet har påvist, at reformen har ført til en øget afgang 
fra ledighed til beskæftigelse. Den estimerede effekt på den strukturelle ledighed – 
en reduktion på ½ pct.point – når reformen er fuldt indfaset, virker sandsynlig. 
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Rapporten indeholder en række overvejelser om den fremtidige indretning af dag-
pengesystemet. Det er et velkomment bidrag til debatten om det fremtidige dagpen-
gesystem og et supplement til de anbefalinger, Dagpengekommissionen kommer 
med til september 2015.  

 
Det overvejes blandt andet i rapporten at give en højere dagpengesats i starten af 
ledighedsperioden, eventuelt afgrænset til personer med en stærk forudgående ar-
bejdsmarkedstilknytning. Økonomi- og Indenrigsministeriet er enig i, at det vil 
styrke forsikringselementet for de personer, der har få og korte ledighedsperioder, 
men hensigtsmæssigheden herved kan diskuteres. Et sådant forslag vil i givet fald 
skulle analyseres nøje. Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved mange jobåb-
ninger og jobskifte. Hvis en højere dagpengesats blot fører til større ledighed mel-
lem jobskifte, eller hvis flere jobskift bliver forbundet med ledighed, kan det have 
mærkbare negative effekter på den strukturelle ledighed. 
 
 
Finansministeriet 
 
Finansministeriet deler vurderingen af, at BNP-væksten i 2014 i blandt andet Dan-
mark og en række eurolande tegner til at blive lavere end antaget for få måneder 
siden. DØR anlægger efter Finansministeriets vurdering en temmelig pessimistisk 
vurdering for 2014, men ser tiltagende vækst i 2015 og 2016.  
 
DØRs vurdering tager bl.a. udgangspunkt i de såkaldte ”flash” tal for nationalregn-
skabet i 2. kvartal 2014. De reviderede tal, som er offentliggjort efter skæringsdato-
en for rapporten, er lidt mere positive. I de reviderede tal tyder den private inden-
landske efterspørgsel overordnet på at udvikle sig som forventet – ligesom beskæf-
tigelsen er steget mere end forventet. 
 
1. Finanspolitiske anbefalinger 
DØR vurderer det offentlige underskud til 3,6 pct. af BNP i 2015. DØR karakterise-
rer skønnet som et muligt ”overkantsskøn”. Den vurdering deler Finansministeriet.  
 
Som DØR gør opmærksom på, er det høje skøn for underskuddet baseret på de 
ovenfor omtalte ”flash” tal for nationalregnskabet, og at det rentefald, der er sket 
siden august, ikke fuldt ud er indarbejdet. Men i lyset af udviklingen i den inden-
landske efterspørgsel og beskæftigelsen er DØRs vurdering af det offentlige under-
skud i 2015 for høj. 
 
Det understøttes endvidere af, at Nationalbanken i september vurderede det offentli-
ge underskud til 3,2 pct. af BNP baseret på ”flash” tal.     



 

 281

Skriftlige indlæg fra rådets medlemmer

DØR påhæfter et ”rødt trafiklys” til det skønnede faktiske underskud i 2015. Det 
skulle efter DØRs definition være udtryk for, at en finanspolitisk målsætning eller 
formel grænse ikke vil blive overholdt. DØR anbefaler ikke direkte finanspolitiske 
tiltag til trods for det ”røde trafiklys”, men gør en del ud af at vurdere, at en midler-
tidig og forholdsvis begrænset overskridelse af underskudsgrænsen på 3 pct. af BNP 
næppe vil medføre en fornyet henstilling fra EU.  
 
Det kunne måske være nyttigt for DØR at genoverveje anvendelsen af ”trafiklyse-
ne” på nogle stræk. ”Rødt trafiklys” anvendes tilsyneladende også i tilfælde, hvor 
DØR ikke mener, at der er brug for politikændringer. Desuagtet er vurderingen af 
underskuddets størrelse i 2015 mindre aktuel i lyset af den pensionspakke, som 
regeringen fremlagde d. 3. oktober og som bakkes op et flertal i folketinget.  
 
For regeringen er det afgørende, at der ikke opstår usikkerhed om finanspolitikken. 
Det er baggrunden for pensionspakken. Sigtet er at forbedre den faktiske saldo i 
2015 uden at svække efterspørgslen eller beskæftigelsen. Det gøres ved at fremryk-
ke skatteindtægter fra pensionsopsparing til 2015, dels via skatterabat til personer 
over 60 år, der omlægger eller hæver deres indestående i LD i 2015, og dels ved at 
forlænge perioden for skatterabat ved omlægning af kapitalpensioner til alderspen-
sioner til udgangen af 2015. 
 
Det er vurderingen, at pensionspakken vil forbedre den offentlige saldo med ca. ¾ 
pct. af BNP i 2015. Dermed etableres en sikkerhedsafstand til underskudsgrænsen i 
Stabilitets- og Vækstpagten. 
 
Når det er sagt, er det væsentligt at understrege, at finanspolitikken primært tilrette-
lægges med henblik på at styre efter målene for den strukturelle saldo og målet om 
langsigtet økonomisk holdbarhed. Det påpeger DØR også. 
 
Baggrunden for at konsolidere den faktiske saldo skal primært findes i de forværre-
de konjunkturudsigter. Derfor er det i den aktuelle situation ikke vurderet hensigts-
mæssigt med en traditionel stramning af finanspolitikken.  
 
DØR nævner, at man allerede nu bør overveje at stramme finanspolitikken i 2016 
mere end der ligger i den mellemfristede planlægning. Begrundelsen er dels, at 
væksten forventes at tage til fra 2015 til 2016, og dels at DØR skønner et strukturelt 
underskud på 0,5 pct. af BNP i 2016. FM vurderer, at det strukturelle underskud vil 
være 0,4 pct. af BNP og gradvist mindskes frem mod strukturel balance i 2020. 
DØR nævner selv, at tilrettelæggelsen af finanspolitikken for 2016 først sker om et 
år. Så der vil være tid til at tage bestik af situationen.  
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DØR sætter et ”gult trafiklys” ud for det strukturelle underskud i 2016, hvilket 
skulle være udtryk for, at der er risiko for, at budgetlovens underskudsgrænse ikke 
efterleves i 2016. Det forekommer som en misvisende anvendelse af ”trafiklysene”. 
Regeringen er forpligtet til at overholde budgetloven i forbindelse med fremsættel-
sen af finanslovsforslaget for 2016. Der er ikke belæg for at hævde, at der er risiko 
for, at kommende finanslovsforslag vil bryde budgetloven.  
 
2. Udgiftslofter og budgetlov 
I forhold til fastsættelsen og overholdelsen af de 4-årige udgiftslofter vurderer DØR, 
at den planlagte økonomiske politik ligger inden for udgiftslofterne i 2015, og at 
udgiftslofterne for 2018 er fastsat i overensstemmelse med målsætningerne for de 
offentlige finanser.  
 
DØR forholder sig til gengæld kritisk over for, at der ikke er plads til at udnytte 
udgiftslofterne i 2015-17 fuldt ud, fordi den økonomiske politik er planlagt helt til 
de gældende underskudsgrænser. Dette kritikpunkt fremgik også af DØRs forårs-
rapport 2014, men kræver alligevel følgende kommentarer.   
 
Med vedtagelsen af budgetloven udgøres de finanspolitiske rammer både af under-
skudsgrænserne for den faktiske og strukturelle saldo og af de 4-årige udgiftslofter 
for stat, kommuner og regioner. Den økonomiske politik tilrettelægges inden for 
disse rammer.   
 
I den nuværende situation – hvor de offentlige indtægter skønnes strukturelt lavere 
end ved fastsættelsen af udgiftslofterne for 2014-17– er det således underskuds-
grænserne for den strukturelle saldo, der udgør en reel binding for den aktuelle 
finanspolitik, og politikken tilrettelægges ud fra denne binding.  
 
Finansministeriet er enig i, at der ikke er plads til at udnytte loftet for de statslige 
udgifter til indkomstoverførsler i 2015-17 inden for underskudsgrænsen i budgetlo-
ven. Dette betyder imidlertid ikke, at formelle grænser eller målsætninger ikke vil 
blive overholdt. DØR’s vurdering er således heller ikke for dette ”røde trafiklys” 
fulgt op af konkrete anbefalinger.  
 
Tilrettelæggelsen af den økonomiske politik vil naturligvis respektere budgetlovens 
underskudsgrænse. At skøn for blandt andet overførselsudgifter og skatteindtægter 
efterfølgende kan udvikle sig anderledes end ved loftfastsættelsen er en usikkerhed, 
som løbende vil blive søgt minimeret, men som i et vist omfang er uundgåeligt. 
Ændringer i forhold til de mellemfristede skøn vil løbende blive opfanget og håndte-
ret i forbindelse med de årlige finanslovsforslag, således at de holder sig inden for 
budgetlovens underskudsgrænse.  
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DØR har i rapporten nogle overordnede overvejelser om budgetloven og kravene til 
Finansministeriets offentliggørelser om fortolkninger og regneprincipper.  
 
Det er Finansministeriets vurdering, at der er en god dialog med DØR omkring den 
nødvendige dokumentation, og at arbejdet med at dokumentere de forskellige aspek-
ter af budgetloven er kommet langt. Finansministeriet er naturligvis indstillet på at 
fortsætte den gode dialog med DØR. 
 
3. Dagpenge 
Rapporten bidrager med interessante analyser af dagpengesystemet. Det er nyttigt 
hele tiden at udvikle og forbedre de metoder, der anvendes til at beskrive de struktu-
relle virkninger af tilpasninger af offentlige forsørgelsesydelser. 
 
3.1 Dagpengereformen 
Analysen af dagpengereformens beskæftigelseseffekter rummer en række centrale 
fremskridt i forhold til tidligere analyser.  
 
Det er en kompliceret opgave at danne ordentlige kontrolgrupper for de personer, 
der berøres af dagpengeafkortningen, fordi den anvendelige observationsperiode fra 
2008-2013 er relativ kort og konjunkturforløbet ændrer ledighedens sammensætning 
betydeligt i perioden. Det vurderes, at analysen får håndteret denne problemstilling 
på en bedre måde end tidligere studier. Heraf følger også, at dagpengereformens 
estimerede beskæftigelsesvirkning for de observerede grupper (af såkaldt nyledige) 
på mellem 800-1.200 personer vurderes at være det mest retvisende skøn, som 
endnu er udarbejdet. 
 
I praksis er det vanskeligt at isolere virkningen af dagpengeperiodeforkortningen fra 
4 til 2 år fra virkningen af de midlertidige periodeforlængelser med nedsat ydelse. 
Det kan heller ikke denne analyse komme uden om. 
 
Nyledige havde i 1. halvår 2011 ret til en samlet ydelsesperiode på 3¼-3¾ år, heraf 
1¼-1¾ år med uddannelses- eller arbejdsmarkedsydelse. Der er risiko for, at analy-
sen ikke måler en ren periodeafkortning på 2 år, men snarere en periodeafkortning 
på ¼-¾ år kombineret med en ydelsesnedsættelse efter 2 år med dagpenge. Der er 
således indikationer på, at de midlertidige tiltag i form af uddannelsesydelsen og 
arbejdsmarkedsydelsen har betydning for analysens resultater. 
 
Det er et vigtigt og relevant skridt, at Formandsskabet forsøger at oversætte analyse-
resultaterne til en strukturel beskæftigelsesvirkning. Resultatet peger på, at reformen 
forbedrer den strukturelle beskæftigelse med ca. 15.000 personer. Finansministeriet 
har tidligere skønnet, at afkortningen af dagpengeperioden for 4 til 2 år vil øge den 
strukturelle beskæftigelse med 13.000 personer fuldt indfaset og ved et strukturelt 
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ledighedsniveau. Det gælder ikke desto mindre, at de fundne effekter skal tolkes 
med varsomhed bl.a. i lyset af de midlertidige tiltag. Mindre usikkerheder på opreg-
ningen kan have væsentlig betydning for den fundne strukturelle effekt.  
 
3.2 En ændret dagpengeprofil 
Der er foretaget en række interessante analyser af at ændre profilen for dagpengesat-
sen over dagpengeperioden og af en permanentgørelse af arbejdsmarkedsydelsen 
For begge ændringer er det centralt at inddrage konsekvenserne for den strukturelle 
beskæftigelse og ledighed. Formandskabets evaluering af dagpengereformens be-
skæftigelseseffekter peger i retning af meget signifikante adfærdsvirkninger af 
ændrede ydelsesperioder og satser. På den baggrund kan der imødeses negative 
beskæftigelseseffekter af en permanent 1-årig arbejdsmarkedsydelse og dermed en 
samlet svækkelse af de offentlige finanser, der væsentligt overstiger den direkte 
virkning, som rapporten angiver.  
 
3.3 Et lempeligere beskæftigelseskrav 
Formandskabet fremhæver, at særreglen om lempeligere genoptjening for personer 
med opbrugt dagpengeret gav nogle uhensigtsmæssige incitamenter til at forlænge 
ledigheden indtil dagpengeperiodens ophør.  
 
Formandskabets analyse af særreglen peger på, at der er en direkte omkostning på 
400 mio. kr. samt en forøgelse af den strukturelle ledighed på omtrent 1700 perso-
ner. Samlet vurderer DØR således, at der er betydelige udgifter ved en lempeligere 
genoptjening.  
 
I rapporten nævnes desuden, at der er evidens for øget afgang fra beskæftigelse til 
ledighed ved et lempeligere genoptjeningskrav. Dette indgår ikke i udgiftsvurderin-
gen, men virkningen kan potentielt være betydelig, særligt i lyset af en kortere 
dagpengeperiode.  
 
3.4 Konjunkturafhængig dagpengeperiode 
Formandsskabet peger på, at en konjunkturafhængig dagpengeperiode kan være 
hensigtsmæssig. Det fremhæves, at et regelbaseret system bør foretrækkes fremfor 
diskretionære ændringer. 
 
Der er fortsat mange praktiske udfordringer forbundet med implementering af en 
konjunkturafhængig dagpengeperiode, herunder bl.a. at finde en indikator for, hvor-
når dagpengeperioden skal forlænges og afkortes i et konjunkturafhængigt dagpen-
gesystem. Således reagerer ændringer i bruttoledigheden typisk med forsinkelse i 
forhold til konjunkturvendinger og der vil være en risiko for, at opstramninger og 
lempelser indtræder forsinket og i nogle tilfælde måske efter, at konjunkturerne er 
skiftet. 
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Kommunale organisationer 
 
Det er positivt, at vismændene påpeger nogle af budgetlovens indbyggede svaghe-
der. Vismændenes forslag om en budgetlov med mere fleksible rammer for videre-
førsler af uforbrugte midler mellem budgetår vil være et skridt i den rigtige retning. 
Det er det, fordi det ville give muligheder for en bedre og mere langsigtet planlæg-
ning i den offentlige sektor og dermed åbne muligheder for en endnu bedre anven-
delse af ressourcerne. 
 
De begrænsede muligheder for realvækst i det offentlige forbrug stiller store krav til 
alle dele af den offentlige sektor om fortsat effektivisering af driften. Det er for det 
første vigtigt, at rammebetingelserne for kommuner og regioner ikke står i vejen for 
men derimod understøtter en mere effektiv drift. Vismændene kunne i den sammen-
hæng med fordel have påpeget vigtigheden af, at man ikke indfører nye bureaukrati-
ske tiltag som fx minimumsrettigheder eller minimumsnormeringer, der indskræn-
ker kommuner og regioners råderum. 
 
For det andet er det centralt for kommuner og regioner, at anlægsrammerne er til-
strækkelige til at muliggøre investeringer i en effektiv drift. Behovene forstærkes 
bl.a. af de betydelige befolkningsforskydninger, herunder flytninger fra land til by 
og den generelle befolkningsaldring. På den baggrund vil det ikke være tilrådeligt at 
nedbringe kommunernes og regionernes anlægsrammer i de kommende år.  
 
 
Danmarks Nationalbank 
 
Nationalbanken deler i hovedtræk formandskabets vurdering af de aktuelle konjunk-
turudsigter for dansk økonomi. Aktiviteten steg jævnt i 1. halvår, især når man ser 
bort fra den aftagende produktion i råstofindvindingen, og på arbejdsmarkedet stiger 
beskæftigelsen, og ledigheden falder. Husholdningernes disponible indkomster og 
formuer er øget, bl.a. som følge af det meget lave renteniveau, så det overordnede 
billede af økonomien understøtter, at der er grundlag for en fortsat styrkelse af det 
igangværende opsving. 
 
Nationalbanken er derfor på linje med formandskabets vurdering af, at væksten i 
dansk økonomi vil tiltage i 2015 og 2016, hvilket medfører, at beskæftigelsen i 2016 
ventes at være 40-50.000 højere end i år. Nationalbanken er derimod skeptisk over 
for formandskabets vurdering, at denne beskæftigelsesfremgang kan ske, uden at 
bruttoledigheden falder fra sit aktuelle niveau på 132.000 personer. Det er tvivlsomt, 
om der uden for arbejdsstyrken findes personer i så store tal, som har kvalifikatio-
nerne og mulighederne for at træde ind på arbejdsmarkedet med kort varsel. 
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Formandskabet lægger til grund for sit skøn, at BNP aktuelt ligger 4½ pct. under sit 
potentielle niveau, og at beskæftigelsesgabet er på knap 90.000 personer, hvilket er 
domineret af et betydeligt arbejdsstyrkegab. Formandskabet giver en grundig gen-
nemgang af beregningerne bag skønnet over den strukturelle arbejdsstyrke og beto-
ner usikkerheden om dens størrelse. 
 
Formandskabet præsenterer en analyse af dagpengesystemet, som berører fire muli-
ge ændringer. Nationalbanken noterer sig, at alle fire indeholder elementer, der 
risikerer at bidrage til højere strukturel ledighed. Formandskabet nævner, at kon-
junkturafhængige dagpenge kan nedbringe den strukturelle ledighed. Nationalban-
ken er ikke overbevist om, at et sådan system i praksis kan implementeres, så effek-
ten samlet er positiv for beskæftigelsen.  
 
Et konjunkturafhængigt dagpengesystem forøger de automatiske stabilisatorer i 
økonomien, men det sker på bekostning af større udsving i de offentlige finanser og 
en reduceret konjunkturstabiliserende effekt fra løndannelsen. Det er samtidig tvivl-
somt, om det kan lykkes at designe et regelbaseret dagpengesystem, der er stabilt og 
fremtidssikret med faste regler for niveau og udsvingsgrænser for dagpengeperio-
den. 
 
Et af formandskabets forslag er en kraftig forøgelse af dagpengene ved korte ledig-
hedsperioder. I dag er der årligt ca. 200.000 korte ledighedsforløb mellem jobskifte, 
som risikerer at blive længere, hvis der gives et øget incitament hertil. Dertil kom-
mer, at analysen ikke synes at inddrage risikoen for, at der indlægges en kort "sab-
bat" mellem mange af de yderligere ca. 500.000 årlige jobskifter, som hidtil har 
fundet sted uden mellemliggende ledighedsperioder. Dette ville berøre fast tilknyt-
tede og mere lønførende grupper på arbejdsmarkedet. Det kan måske mere bredt 
medføre uønskede kulturforandringer med øget brug af dagpengesystemet, hvis 
systemet indrettes og begrundes med et opfattet behov for "juste retour". 
 
Formandskabet behandler de senere års udvikling i realkreditlån til husholdningerne 
med særligt fokus på rentetilpasningslånene. Den store udbredelse af rentetilpas-
ningslån har øget husholdningernes rentefølsomhed, hvormed gennemslaget fra de 
pengepolitiske renter er steget. Det virker i hovedreglen konjunkturstabiliserende, 
idet den danske konjunkturudvikling i udpræget grad er i fase med euroområdets. 
 
Det er indiskutabelt, at det danske euroforbehold medfører risiko for pres på den 
danske krone, og at en større rentefølsomhed i den situation øger de makroøkonomi-
ske risici. Midlertidige udsving i de pengepolitiske renter som følge af en eventuel 
valutakrise har dog et begrænset gennemslag på de korte obligationsrenter. 
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Det er væsentligt, som formandskabet også bemærker, at der med loven om løbe-
tidsforlængelse nu sker en forudsigelig håndtering af konsekvenserne, hvis en aukti-
on fejler, eller hvis der er meget store, pludselige rentestigninger. 
 
Formandskabet beskæftiger sig i sin omfattende gennemgang af realkreditgivningen 
stort set ikke med de afdragsfrie lån. Det er Nationalbankens vurdering, at låne-
grænsen for afdragsfrie lån bør sættes ned. Det vil bidrage til at sikre obligationer-
nes sikkerhed, så realkreditsystemet er robust også i perioder med store boligpris-
fald. 
 
 
Dansk Arbejdsgiverforening 
 
1. Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik 
Formandskabet udskyder atter opsvinget. Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er 
imidlertid bekymret for, om det danske samfund overhovedet er klar til vækst, når 
og hvis den kommer.  
 
Der er ikke brug for politiske initiativer, der forværrer strukturerne i dansk økonomi, 
hæmmer væksten og som koster danske medarbejdere deres job. Hverken på kort 
eller længere sigt. Der er i stedet brug for reformer, der bidrager til vækst og job-
skabelse.  
 
Formandskabets rapport er jo netop en hyldest til reformer. Analyserne viser, at 
både reform af kontanthjælp og dagpengereformen har fået flere i beskæftigelse og 
færre i offentlig forsørgelse. 
 
En række af ændringerne af kontanthjælpen er gode nok, men ændringerne går ikke 
nært langt nok. Reformen af kontanthjælp har øget afgangen fra offentlig forsørgel-
se til beskæftigelse og uddannelse for unge under 30 år og par, hvor den ene er på 
kontanthjælp.  
 
Der er dog stadig et stort uløst problem for par, hvor begge er på kontanthjælp, og 
for enlige forsørgere. For mange af dem kan det ikke betale sig at arbejde.  
 
Desuden viser Formandskabets analyse, at der er noget helt galt med kategoriserin-
gen af, om kontanthjælpsmodtagere er arbejdsmarkedsparate eller ej.  
 
Det er ikke godt nok og er skadeligt for dansk økonomi. Der er – hverken for den 
enkelte eller for kommunerne – klare incitamenter til at stå til rådighed for arbejds-
markedet. Det skal der rettes op på. 
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2. Arbejdsløshedsforsikring 
DA kvitterer for grundige, sobre og nyttige analyser vedrørende arbejdsløshedsfor-
sikring. Der er brug for sådanne analyser i forhold til den igangværende debat. 
 
Rapporten placerer dagpengesystemet, hvor det hører hjemme, nemlig som en for-
sikring i tilfælde af ledighed.  
 
DA finder det afgørende, at der for alvor bliver taget livtag med de alt for mange 
danskere på offentlig forsørgelse.  
 
Dagpengereformen virker. Ledige reagerer på ændringer i de økonomiske incita-
menter. Ledige kommer hurtigere i beskæftigelse. Og vi har endnu ikke set den 
fulde effekt, fordi de forskellige overgangsordninger forsinker resultaterne. 
 
Formandskabets analyser viser, at reformen øger den strukturelle beskæftigelse med 
15.000 personer. Det er faktisk højere, end hvad Arbejdsmarkedskommissionen 
forventede. Det er endda et skøn i den lave ende, bl.a. fordi analysen kun er lavet for 
25-50-årige.  
 
Formandskabet viser præcist, hvordan man skal evaluere effekten af dagpengere-
formen ved blandt andet at tage højde for de lediges sammensætning – og er dermed 
langt mere grundig end SFI’s nylige analyse, som i højere grad er et øjebliksbillede 
og ikke kan bruges til at sige noget om dagpengereformens fulde effekt. 
 
Formandskabet præsenterer en række overvejelser om, hvordan man kan ændre 
arbejdsløshedsforsikringen. Det vil sandsynligvis indgå som en del af grundlaget for 
Dagpengekommissionens arbejde.  
 
Trods dagpengereformen har Danmark fortsat den længste maksimale dagpengepe-
riode, blandt de europæiske lande vi normalt sammenligner os med. 
 
For DA er det helt afgørende, at man kun ændrer i dagpengesystemet, hvis det bety-
der, at flere kommer i beskæftigelse og færre i offentlig forsørgelse. Er det ikke 
tilfældet, er der ikke grundlag for at ændre på det nuværende system. 
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Dansk Byggeri 
 
Kapitel 1: Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik  
Dansk Byggeri finder det problematisk, at formandskabet ikke har taget højde for 
hovedrevisionen af Nationalregnskabet. 
 
Dansk Byggeri deler imidlertid formandskabets vurdering af, at opsvinget er blevet 
udskudt endnu et år, og vi hæfter os ved, at outputgabet når et nyt lavpunkt netop i 
år på det voldsomt lave niveau på -4,5 % af det strukturelle BNP. Set i det lys virker 
det nærmest bizart, når det i mediebilledet indimellem postuleres, at dansk økonomi 
befinder sig midt i et opsving!  
 
Vi mener, at det er temmelig optimistisk, når formandskabet som årsgennemsnit for 
2017-2020 forventer en realvækst i BNP på 2,8 % og en realvækst i de private byer-
hvervs BVT på 3,6 %. 
 
For så vidt angår formandskabets forventning om et budgetunderskud på ca. 3½ % 
af BNP i 2015, er det værd at bemærke, at den offentlige saldo i 2010-2013 har 
været bedre end skønnet af regeringen primo året med et akkumuleret beløb på 150 
mia. kr., ligesom det ventes at blive tilfældet i 2014. Det understøttes også af hoved-
revisionen af Nationalregnskabet og af regeringens forslag om at videreføre mulig-
heden for at omlægge kapitalpension med skattefordel til 2015. 
 
Vi mener, at formandskabet er for optimistisk i vurderingen af væksten i investerin-
gerne i boliger. Efter et fald på 5,5 % i 2013 venter formandskabet vækstrater på 4,4 
% i 2014 og 5,3 % i 2015.  
 
Ifølge Dansk Byggeris dugfriske konjunkturanalyse forventer vi et fald i boliginve-
steringerne i 2015 på 7,6 %. Boliginvesteringer dækker over både nybyggeri og 
hovedreparationer. Nybyggeriet vil ganske vist stige marginalt fra det nuværende 
historisk maget lave niveau, men investeringerne i hovedreparationer ventes at falde 
kraftigt på grund af følgende tre faktorer: 
 
For det første vil renoveringerne af de almene boliger falde med ca. 2 mia. kr. i 
2015 ifølge Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. For det andet vil aktiviteten 
med de ekstraordinære udbedringer af stormskader efter Allan og Bodil i oktober og 
december 2013 være ophørt, når vi når frem til 2015. For det tredje vil de byggepro-
jekter, der er fremkaldt af BoligJobordningen, fx nye vinduer og hulmursisoleringer, 
forsvinde med udgangen af 2014, fordi ordningen ophører. 
 
Dansk Byggeri er ikke enig med formandskabet i, at ophøret af BoligJobordningen 
kun vil påvirke den økonomiske vækst beskedent i 2015. Vi vurderer, at den ekstra 
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produktionsværdi – netto, dvs. fratrukket dødvægtstabet – er i ca. 2,7 mia. kr. (ba-
sispriser, dvs. eksklusiv moms) om året. 
 
Formandskabet lægger skatteministeriets vurdering af BoligJobordningens udbre-
delse i 2013 til grund for vurderingen af aktivitetseffekten i 2015. Der er ikke noget 
at sige til, at der var færre end forventet, der benyttede ordningen i kalenderåret 
2013. For BoligJobordningen ophørte med udgangen af 2012, hvilket bevirkede, at 
mange planlagte byggeprojekter blev fremrykket fra 2013 til 2012. Derefter blev 
ordningen genindført i slutningen af april som led i Vækstplan DK. 
 
Vi går under alle omstændigheder ud fra, at formandskabet grundlæggende mener 
det samme som i efterårsrapporten i 2012, hvor formandskabet bl.a. konkluderede: 
”En ordning, der sandsynligvis virker anderledes end standardberegningen tilsiger, 
er den såkaldte BoligJobplan. Denne ordning kan have større aktivitetseffekter end 
en traditionel skattelettelse, hvorfor finanseffektberegningen kan undervurdere 
væksteffekten af tiltaget”. 
 
Det er de mindre håndværksvirksomheder, som er spredt ud over hele landet, der til 
næste år vil miste denne omsætning. Selv om der er forskelle i vores bedømmelse af 
aktivitetsvirkning og dødvægtstab, så forbedrer ordningen produktiviteten takket 
være mindre gør-det-selv arbejde, og den sikrer en mere opdateret bygningsmasse 
end ellers. Ordningen bidrager også til at flytte aktivitet fra sort til hvidt arbejde, 
ligesom den er et vigtigt redskab til at skabe beskæftigelse i de områder, der ligger 
udenfor de større byer. 
 
Dansk Byggeri deler formandskabets vurdering af, at der ikke er tegn på pres på 
arbejdsmarkedet, hvilket bl.a. afspejler sig i den afdæmpede lønudvikling. I bygge- 
og anlægsbranchen var årsstigningstakten for arbejdere således 0,8 % både i 1. og i 
2. kvartal 2014. 
 
Formandskabet anbefaler, at muligheden for boliglån med variabel rente bliver 
begrænset, og formandskabet formoder, at gevinsten ved en vis reduktion af mulig-
heden for at optage variabelt forrentede lån i den enkelte ejerbolig vil være relativ 
stor, mens omkostningerne må formodes at være relativt små.  
 
Da den private efterspørgsel i en årrække har ligget underdrejet, og da boligmarke-
det uden for hovedstaden er meget svagt, fraråder Dansk Byggeri under den nuvæ-
rende lavkonjunktur ændringer i låneformenerne. Dansk Byggeri advarer imod, at 
man fortsætter den megen diskussion om boligejernes lånemuligheder, da diskussi-
onerne påvirker boligmarkedet og bidrager til at udskyde en normalisering af det 
private forbrug. Der er i forvejen stor usikkerhed for boligejerne i forhold til både de 
fejlagtige ejendomsvurderinger samt den spæde og usikre konjunkturvending. 
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Vi mener, at risikoen for makroøkonomisk eksternalitet, hvor en stor stigning i 
renteniveauet ikke alene udgør en økonomisk risiko for nogle af boligejerne, men 
også for bredere dele af samfundsøkonomien, trods alt må være temmelig begræn-
set.  
 
Kapitel 2: Dagpengesystemet 
Dansk Byggeri anerkender formandskabets grundige og saglige analyser af dagpen-
gesystemet. Det er der stærkt brug for i den nuværende til tider hysteriske og ophe-
dede offentlige debat. 
 
Vi mener også, at dagpengereformen i 2010 har virket godt. Vi vil gerne understre-
ge, at det er vigtigt, at man fastholder den positive udvikling og ikke udvander 
reformen med midlertidige ordninger, som kan risikere at ødelægge den strukturelle 
stigning i beskæftigelsen på mindst 15.000 personer, der er en følge af reformen. 
 
Dansk Byggeri mener, at der udelukkende bør vedtages ændringer i dagspengesy-
stemet, hvis det forventes at ville medføre flere beskæftigede og færre på offentlig 
forsørgelse. I den forbindelse noterer vi med interesse formandskabets beregning af, 
at en provenuneutral omlægning med 25 % højere erstatningsniveau i første ledig-
hedskvartal og 10 % lavere dagpengeniveau i de resterende syv kvartaler, vil sænke 
den strukturelle ledighed med yderligere 5.000 personer. 
 
Vi ser dermed ikke noget behov for at lempe genoptjeningskravet, at gøre arbejds-
markedsydelsen permanent eller at forlænge ydelsesperioden, da alle tre foranstalt-
ninger vil kunne forøge den strukturelle ledighed.  
 
Vi ønsker fremadrettet større fokus på at man skaber størst mulig mobilitet, så den 
arbejdskraft, der er til rådighed i Danmark, bliver udnyttet mest effektivt. 
 
 
Landsorganisationen i Danmark 
 
Formandskabet har foretaget en større nedjustering af væksten i 2014 og en lidt 
mindre i 2015. Således udskydes opsvinget ca. et år i forhold til vurderingen i for-
året. Nedjusteringen synes umiddelbart meget kraftig og er ikke i overensstemmelse 
med LO’s forventninger samt seneste data fra hovedrevisionen af nationalregn-
skabet, som ikke er indarbejdet i Formandskabets prognose. 
 
Formandskabet forventer, at beskæftigelsen stiger med ca. 70.000 personer fra 2013 
til 2016. 
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En stigning i beskæftigelsen på 70.000 i de næste tre år er imidlertid fortsat beske-
dent i forhold til Formandskabets vurdering af, at der skal skabes 185.000 nye job 
frem mod 2020, for at økonomien skal være i ligevægt. En sådan udvikling i be-
skæftigelsen kræver en solid vækst i efterspørgslen. 
 
Formandskabet mener på baggrund af skønnene for den offentlige saldo, at der er 
behov for at gennemføre finanspolitiske stramninger fra 2015 og frem. LO er meget 
uenig. Der er fortsat behov for at understøtte vækst og beskæftigelse, idet der er et 
betydeligt produktions- og beskæftigelsesgab, som først ventes lukket i 2020. Det er 
der både råd og plads til. LO finder, at Formandskabets skøn over det faktiske of-
fentlige underskud er for højt, foreløbige tal underbygger den indstilling. Hertil er 
det vigtigt, at kommunerne og regionerne lever op til det planlagte serviceniveau. 
LO foreslår i den sammenhæng, at sanktionsmekanismerne i tilfælde af merforbrug 
suspenderes midlertidigt. 
 
Dagpengesystemet 
Formandskabet er i kapitlet meget bevidste om, at indretningen af dagpengesyste-
met kræver en politisk afvejning af effekterne på indkomstfordeling mod effekterne 
på beskæftigelsen, og de er af samme grund meget afdæmpede i deres politiske 
anbefalinger. LO er glade for, at kapitlet den vej er blevet fint afbalanceret. 
 
Formandskabet analyserer effekten af dagpengereformen. Der findes noget større 
effekter end i en tilsvarende analyse fra SFI. LO finder, at metoderne benyttet i SFI 
giver et bedre billede af den direkte effekt af reformen. I Formandskabets analyse 
indgår også effekter af den aktive arbejdsmarkedspolitik. 
 
I rapporten findes to resultatet afhængig af, hvilken periode der sammenlignes med. 
Der er stor forskel på de to resultater, og det kan skyldes inddragelsen af arbejds-
markedshistorik som forklarende faktor.  
 
Når den samlede virkning på den strukturelle arbejdsløshed skal findes, opstilles en 
forholdsvis simpel model, og resultatet forsøges udbredt til hele arbejdsmarkedet 
ved, at lægge sig i toppen af spændet for resultaterne. Formandskabet angiver selv, 
at øvelsen er præget af stor usikkerhed. LO er enig i denne vurdering. 
 
Formandskabet gennemfører en række analyser af forskellige modeller, hvor en 
højere ydelse i starten af periode bliver finansieret enten ved en lavere ydelse i den 
resterende dagpengeperiode eller ved en marginalt højere bundskat. 
 
Det virker fornuftigt, at man i starten af ledighedsperioden har en højere kompensa-
tion, da det vil sikre, at flere vil være medlem af en a-kasse og bidrage til systemet. 
LO foretrækker modellerne med en skattefinansieret forbedring af ydelsesniveauet.  
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Det kan også være relevant at gøre arbejdsmarkedsydelsen permanent, men det skal 
overvejes inden for rammerne af et nyt samlet system. Man skal i givet fald ikke 
nødvendigvis låse sig fast på en etårig periode. Uanset dette virker det også mere 
rimeligt at lade forslaget finansiere af en højere bundskat. Det er ikke hensigtsmæs-
sigt at lade de næstsvageste redde de svageste, når man i stedet kan dele regningen 
bredere ud. 
 
Formandskabet har foretaget beregninger på et lempeligere beskæftigelseskrav, hvor 
de nuværende 52 uger erstattes med 26 uger. 
 
Forslaget har en pæn fordelingsprofil, hvor særligt de 10 pct. fattigste vinder ved 
forslaget; Mens virkningerne på den strukturelle arbejdsløshed er forholdsvis be-
grænset, også når Formandskabets høje vurdering af effekterne lægges til grund. 
 
LO finder, at virkningen på den strukturelle beskæftigelse er meget begrænset, mens 
forslaget redder en stor del af de personer, der ellers helt kan risikere at miste for-
sørgelsesgrundlaget. LO bakker derfor op om forslaget. 
 
LO finder ideen om et konjunkturafhængigt dagpengesystem interessant. Det virker 
rimeligt med en længere dagpengeperiode i situationer, hvor det er svært at finde et 
job.  
 
LO er enig i, at implementeringen af den korte dagpengeperiode har været meget 
uheldig. Men det kan være vanskeligt at finde en fast og rimelig regel til at guide et 
konjunkturafhængigt system. Arbejdsløsheden varierer betydeligt hen over uddan-
nelser og regioner. Samtidig er det ikke ligegyldigt, om arbejdsløsheden er på vej op 
eller ned, når man skal vurdere mulighederne for at finde et job. 
 
 
Dansk Metal 
 
Konjunkturvurdering  

Dansk Metal deler i store træk vismændenes vurdering af, at der er udsigt til et bredt 
funderet opsving. Metal finder dog skønnet for BNP-væksten i 2014 på ½ pct. lavt 
sat i lyset af, at BNP steg med 0,8 pct. i 1. halvår 2014. Fremgang i beskæftigelse og 
indenlandsk efterspørgsel peger også i retning af en hurtigere vending, end vismæn-
dene forudsiger. 
 
Vismændene forventer en mærkbar fremgang i erhvervsinvesteringerne i lyset af de 
bedre konjunkturer og virksomhedernes store opsparing. Metal er enig i denne 
betragtning. Det danske investeringsproblem er en myte. 
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Vismændene forudser en svækket dansk lønkonkurrenceevne frem mod 2020 bl.a. 
som følge af en svag produktivitetsvækst. Metal kan ikke genkende billedet af, at 
danske industrivirksomheder står over for en svækkelse af lønkonkurrenceevnen. 
Dansk industri har således oplevet en stigning i timeproduktiviteten på 35 pct. siden 
finanskrisen.  
 
Metal finder det særdeles nyttigt, at vismændene belyser de antagelses- og metode-
mæssige forskelle, der ligger til grund for de markante afvigelser, der kendetegner 
de strukturelle konjunkturmål som Finansministeriet, Nationalbanken og vismænde-
ne beregner. Metal er enige i vismændenes betragtning af arbejdsstyrkens store 
konjunkturfølsomhed. 
 
Vismændene forudser et underskud på den offentlige saldo i 2015 på over 3 pct. af 
BNP og et strukturelt underskud på budgetlovens grænse på ½ pct. af BNP i 2014-
16. Vismændene, vurderer derfor, at den planlagte finanspolitiske stramning i fi-
nanslovsforslaget for 2015 er tilstrækkeligt, men at der behov for yderligere stram-
ninger i 2016. 
 
Metal finder absolut ikke behov for yderligere stramninger af finanspolitikken. 
Vismændene skønner selv, at den aktuelle produktion ligger 4,3 pct. under det struk-
turelle niveau, og at beskæftigelsesgabet er på 85.000 personer. Der er altså masser 
af ledig kapacitet. 
 
Dagpengesystemet 

Dansk Metal er meget tilfreds med, at vismændene sætter fokus på dagpengesyste-
met. Metal kvitterer for, at vismændene foretager en nyttig og principiel gennem-
gang af dagpengesystemet som en forsikringsordning, der giver forsikrede ledige en 
delvis kompensation for indkomstabet ved ledighed. I den forbindelse noteres det 
bl.a., at: 
  

 muligheden for arbejdsløshedsforsikring er velfærdsforbedrende. 
 arbejdsløshedsforsikringen bidrager til at forbedre matchningen på arbejds-

markedet. 
 et relativt højt understøttelsesniveau muliggør lempelige afskedigelsesreg-

ler, der bidrager til et fleksibelt arbejdsmarked med en høj jobomsætning. 
 der skal en afvejning mellem de gavnlige effekter af arbejdsløshedsforsik-

ring og negative incitamentsvirkninger på den lediges jobsøgning. 
 
Efter Metals opfattelse understreger gennemgangen, at et attraktivt forsikringssy-
stem har en væsentlig betydning for velfærdssamfundet og for et velfungerende 
arbejdsmarked. 
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Den nuværende indretning af dagpengesystemet 
I en beskrivelse af forsikringssystemet fremgår en række forhold, der er relevante i 
forhold til en vurdering af den nuværende indretning af forsikringssystemet bl.a., at:  

 kun 1/3 af de forsikrede modtager dagpenge i løbet af 10 år. 
 kompensationsgraden har været faldende siden begyndelsen af 1980’erne og 

at den som følge af skattereformen må forventes at falde yderligere de 
kommende år. 

 kun ca. 30 pct. af de forsikrede i årene 2004-2013 har haft en nettogevinst. 
 ca. 7 pct. af de ledige, der påbegyndte en dagpengeperiode i januar-marts 

2011 har mistet dagpengeretten frem til marts 2014. 
 kun 6 pct. af de ledige, der mister dagpengeretten har haft beskæftigelse, der 

giver ret til en ny dagpengeperiode. 
 kun ca. 30 pct. af de ledige, der opbruger deres dagpengeret kan få kontant-

hjælp. 
 
Beskrivelsen af det nuværende forsikringssystem peger efter Metals opfattelse på 
væsentlige udfordringer, der skal adresseres i en reform af arbejdsløshedsforsikrin-
gen. Metal finder på den baggrund vismændenes analyser af mulige instrumenter 
både relevante og aktuelle. 
 
Genoptjeningskravet 
For det første skal der findes løsninger, der sikrer, at færre ledige mister retten til 
dagpenge. Vismændene peger på, at dette kan ske gennem en lempelse af beskæfti-
gelseskravet, der øger incitamentet til at finde beskæftigelse af kortere varighed. 
Metal er enig i dette forslag. 
 
Vismændene peger dog på, at et lempeligere genoptjeningskrav for ledige, der 
opbruger deres dagpengeret kan være problematisk, fordi det lægger grunden til 
uhensigtsmæssige incitamenter. Her anfører vismændene, at en ledig, der går i job 
lige inden dagpengeudløb og på et senere tidspunkt igen bliver ledig, vil få væsent-
ligt ringere vilkår for genoptjening end en ledig, der opbruger hele dagpengeperio-
den og starter en ny dagpengeperiode. Dette er dog ikke korrekt. Begge ledige vil, 
hvis reglerne fra før dagpengereformen genindføres, have optjent ret til en ny perio-
de, hvis de opfylder det mere lempelige beskæftigelseskrav. 
 
Forsørgelsesgrundlag 
For det andet skal det sikres, at de ledige, der mister dagpengeretten, ikke står uden 
forsørgelsesgrundlag, fordi de ikke er berettiget til kontanthjælp. Vismændene peger 
på en familieindkomst og formueforhold uafhængig ydelse koblet til forsikringssy-
stemet som en mulighed. Metal er enig i, at dette bør indgå i overvejelserne om en 
dagpengereform. 
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Forsikringsdækning 
For det tredje skal der som led i en dagpengereform sikres en bedre forsikringsdæk-
ning, der bredt sikrer et attraktivt forsikringssystem. Vismændenes modeller for 
mulige ændrede dagpengeprofiler er et relevant bidrag til beslutningsgrundlaget 
herfor.  
 
En bedre forsikringsdækning i starten af dagpengeperioden vil gøre forsikringssy-
stemet mere attraktivt for en stor del af de korttidsledige, øge tilslutningen til forsik-
ringssystemet og støtte op om flexicuritymodellen. Finansieringen heraf må overve-
jes nærmere bl.a. set i lyset af, at kompensationsgraden gennem de seneste 30 år er 
reduceret markant. 
 
Konjunkturafhængigt dagpengesystem 
Vismændene ser også på muligheden for at indføre et regelbaseret konjunkturaf-
hængigt dagpengesystem. Metal er enig i, at denne mulighed må analyseres nærme-
re, hvilket også er en del af Dagpengekommissionen arbejde. 
 
Metal er dog skeptisk over for, om et system, hvor længden af dagpengeperioden er 
bestemt af den generelle bruttoledighed, giver en reel afspejling af den enkelte 
lediges jobmuligheder i en given konjunktursituation. Der er således en betydelig 
variation i jobmuligheder/ledighedsprocenter på tværs af bl.a. brancher, uddannel-
ser, alder og geografi.  
 
Konsekvenser af dagpengereformen 
Vismændene konkluderer, at dagpengereformen indebærer en forøgelse af den 
strukturelle beskæftigelse med ca. 15.000 personer samt at ca. 10.000 personer årligt 
vil miste dagpengeretten, hvilket er på niveau med Arbejdsmarkedskommissionens 
vurderinger. Vismændene understreger ganske vist, at skønnene er forbundet med 
stor usikkerhed. Set i lyset af de faktiske konsekvenser af dagpengereformen og 
andre analyser, der er gennemført af dagpengereformens virkninger, er Metal stærk 
kritisk over for vismændenes konklusion. 
 
Konklusionen afviger fx markant fra SFI’s nye undersøgelse af konsekvenserne af 
dagpengeperiodens halvering. SFI finder, at reformen har medført en stigning i 
afgangsraten til beskæftigelse på ca. 500 personer. Det svarer til ca. halvdelen af 
vismændenes skøn. 
 
Vismændene anfører selv, at korrektion for personkarakteristika har stor betydning 
for resultatet. Det indebærer bl.a. en antagelse om, at krisen i 2009 medførte en 
ekstraordinær tilgang af personer til ledighed, som havde en bedre arbejdsmarkeds-
tilknytning end de personer, der blev ledige i 2011. 
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Metal er ikke – med udgangspunkt i erfaringerne fra industrien – enig i, at de nyle-
dige i 2009 generelt var stærkere ledige end gruppen af nyledige i 2011.  Den store 
nedgang i industribeskæftigelsen i 2009 indebar en jobdestruktion inden for indu-
strien, hvor der ikke længere blev efterspurgt en stor del af de kvalifikationer, som 
fandtes hos de afskedigede. For de ledige var en tidligere stærk tilknytning til ar-
bejdsmarkedet derfor ikke ensbetydende med gode fremtidige jobmuligheder. Der-
udover viser vismændenes analyse, at resultaterne er særdeles følsomme over for 
kontrol for konjunkturforholdene. 
 
 
Akademikerne 
 
Konjunkturnormalisering frem mod 2020, trods svagere vækst Akademikerne 
glæder sig over, at formandskabet trods en svagere vækst end forventet i 2014 fast-
holder en positiv prognose for dansk økonomi. Fortsatte lave renteniveauer og en 
generel større optimisme blandt forbrugerne bidrager til en fortsat fremgang på 
boligmarkedet i de kommende år. Lønstigningerne i den private sektor forventes at 
holde sig under 2 %, og resultatet af forårets overenskomstforhandlinger på det 
offentlige område forventes at lægge sig tæt op heraf. Dermed en generel udsigt til 
stigninger i reallønnen frem mod 2016; et væsentligt element i sikringen af den 
positive udvikling af dansk økonomi.  
 
Større arbejdsstyrke  
Formandskabet forventer en stigning på i alt 185.000 beskæftigede frem mod 2020, 
betinget af dels en normaliseret konjunktursituation og af en stigning i den struktu-
relle beskæftigelse som følge af tilbagetrækningsreform og af stigende pensionsal-
dre; hvilket er en udvikling som Akademikerne følger nøje. Formandskabet konsta-
terer også, at der i de seneste år er sket en stigning i antallet af studerende uden 
beskæftigelse, hvilket skyldes både flere studerende, og at en faldende andel af de 
studerende har beskæftigelse. Det får formandskabet til at konkludere, at der er en 
reserve på op mod 20.000 blandt de studerende. På baggrund af regeringens studie-
fremdriftsreform, der har til formål at reducere studietiden og sikre, at de studerende 
er fuldtidsstuderende, vurderer Akademikerne, at arbejdskraftsreserven blandt stu-
derende er betydeligt mindre. Akademikerne savner i den sammenhæng en analyse 
eller vurdering af betydningen af studiefremmende tiltag (studiefremdriftsreform 
m.v.) for studerendes tilbøjelighed til at tage erhvervsarbejde under studierne. 
 
Stor forskel på produktiviteten i erhvervstyperne 
Formandskabet identificerer en meget lav produktivitet i visse typer erhverv. Er-
hverv, som også er ramt af et for lavt vidensniveau, når vi sammenligner Danmark 
med andre OECD-lande. Det ligger derfor Akademikerne meget på sinde, at rege-
ringen og øvrige samfundsaktører medvirker til aktivt at indfri formandskabets 
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forventninger om en stigning på op mod 185.000 frem mod 2020. Dette resultat 
vurderes kun realistisk, hvis der sikres en stigende andel af højtuddannede i de 
private erhverv, som stadig sidder fast i en for lav produktivitet. Akademikerne 
glæder sig til gengæld over, at formandskabet identificerer en markant fremgang i 
bruttoværditilvæksten i de private byerhverv. Det er ifølge formandskabet en af de 
centrale årsager til, at der stadig forventes en stærkere, positiv udvikling i dansk 
økonomi fra 1. kvartal 2015. Og det understreger iagttagelsen af, at de erhverv, der 
har god adgang til et højt kompetenceniveau, også opnår en langt højere værditil-
vækst.  
 
Kapitaladgangen skal sikres 
Formandskabet konstaterer, at siden 2008 har bankernes långivning til virksomhe-
derne været faldende. Den tendens er fortsat i 2014, og det bør overvejes, hvordan 
denne negative trend vendes, da det er helt centralt at sikre udviklingsparate virk-
somheder kapitaltilførsel, således at de får reel mulighed for at bidrage væsentligt til 
igangsættelse af væksten. 
 
Tema: Dagpengesystemet 
Formålet med formandskabets tema om dagpengesystemet er med udgangspunkt i 
incitamentseffekterne at belyse alternative måder at indrette dagpengesystemet. 
Formandskabet ser på incitamenter til jobsøgning, beskæftigelse og indkomstforde-
ling, herunder særligt højere dagpengesats i starten af ledighedsperioden, permanent 
arbejdsmarkedsydelse, lempelse af genoptjeningskravet samt konjunkturafhængigt 
dagpengesystem. 
 
Akademikerne skal endvidere kvittere for vismændenes pointe om, at en ledigheds-
forsikring også kan forbedre udnyttelsen af ressourcerne i økonomien. Med en 
indkomsterstattende ydelse kan arbejdstageren vente lidt længere med at finde en 
ansættelse, som passer til kvalifikationerne, hvilket kan øge kvaliteten af de besatte 
stillinger.  
 
Højere dagpengesats i starten af ledighedsperioden 
Rapporten dokumenterer overbevisende, at der er en række positive effekter ved at 
hæve dagpengesatsen i starten af forløbet for personer, der sjældent trækker på 
systemet: For det første giver det en mere aktuarmæssig fairness, hvilket bidrager til 
at styrke dagpengesystemets forsikringsfunktion. Endvidere vil det skabe en mar-
kant forbedring for arbejdsmarkedets kernetropper, der i dag er nettobidragydere til 
dagpengesystemet og det vil medvirke til at fastholde nettobidragydernes medlem-
skab af dagpengesystemet, hvilket er en af forudsætningerne for, at det solidariske 
dagpengesystem kan overleve. For det tredje vil omkostningerne for statskassen 
være begrænsede samtidig med, at den strukturelle beskæftigelse forventes øget 
med 1500. For det fjerde vil en bedre forsikringsdækning for de mange, som relativt 
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sjældent er arbejdsløse, alt andet lige sikre accept fra arbejdstagerside af korte opsi-
gelsesvarsler og dermed styrke den fleksible danske arbejdsmarkedsmodel. 
 
Permanent arbejdsmarkedsydelse 
Formandskabet påpeger, at en permanent arbejdsmarkedsydelse i et år efter en 
toårig dagpengeperiode i realiteten svarer til at forlænge dagpengeperioden, men på 
en lavere ydelse. Den har en positiv fordelingseffekt i forhold til husstande med lav 
indkomst, men reducerer incitamentet til at søge beskæftigelse og trækker i retning 
af højere strukturel ledighed. Formandskabet peger i den sammenhæng på, at ledige, 
der opbruger dagpengeretten uden at være berettiget til kontanthjælp, hverken har 
ret eller pligt til at deltage i den aktive arbejdsmarkedspolitik og foreslår, at disse 
ledige i et vist omfang skal kunne deltage i den aktive arbejdsmarkedspolitik på 
linje med andre ledige. Akademikerne har stor sympati for dette forslag, men synes, 
at man skal udvide det til alle, som har mistet dagpengeretten, således, at man har 
ret til tage arbejdsmarkedsydelsen (14.000 kr.) med ud i en virksomhed i en periode 
(f.eks. 6 mdr.) som en introduktionsrabat mod, at virksomheden ansætter vedkom-
mende i den pågældende periode og lægger et beløb oveni (f.eks. min. 6.000 kr. om 
mdr.). Det vil bidrage til, at langt flere udfaldsramte fastholder tilknytning til ar-
bejdsmarkedet og forøger deres kvalifikationer. 
 
Lempelse af genoptjeningskravet 
Rapporten peger på, at et lempeligere genoptjeningskrav på 26 uger mod nu 52 uger 
vil koste 400 mio. kr. og øge strukturledigheden med 1.500 personer. Det vil dog 
samtidig bidrage til en mere ligelig indkomstfordeling. Formandskabet kan ikke 
anbefale genindførelse af det særlige genoptjeningskrav på 26 uger, men peger i 
stedet på, at hvis man ønsker at hjælpe de ledige, der opbruger deres dagpengeret, 
bør det ske enten ved en lempelse af det generelle beskæftigelseskrav eller via en 
permanent 1-årig arbejdsmarkedsydelse. Akademikerne anbefaler, at man reducerer 
genoptjeningskravet til 26 uger. Det vil reducere antallet, som falder ud af dagpen-
gesystemet og være et signal til dem, som allerede er faldet ud, om at de med en 
øget indsats i jobsøgningen har bedre muligheder for igen at opnå dagpengeret. Det 
vil bidrage til at reducere udstødning fra arbejdsmarkedet. 
 
Konjunkturafhængigt dagpengesystem 
Formandskabet anbefaler et konjunkturafhængigt dagpengesystem, som med fordel 
kan tage udgangspunkt i Arbejdsmarkedskommissionens model. Endvidere peger 
man på, at Arbejdsmarkedskommissionens model med den samlede bruttoledighed 
som indikator bør udvides med en indikator for antallet af ledige stillinger. Akade-
mikerne er enige i formandskabets vurderinger af fordelene ved et regelbaseret 
konjunkturafhængigt dagpengessystem, hvor det er dagpengeperiodens længde, der 
justeres. Men kan dog ikke anbefale, at man alene tager udgangspunkt i de grænse-
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værdier, som Arbejdsmarkedskommissionen arbejdede med, da forudsætningen for 
deres model var en 4-årig dagpengeperiode. 
 
 
Dansk Industri 
 
1. Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik 
Vismændenes prognose er i store træk på linje med DI’s seneste vurdering fra d. 26. 
september. Fremgangen i økonomien er blevet udskudt, men ikke aflyst. I 2015 
venter vismændene en vækst i omegnen af 1½ pct., og i 2016 en vækst på ca. 2½ 
pct. Vismændene er lidt mere optimistiske end DI med hensyn til de private investe-
ringer og privatforbruget. Omvendt skønner de, at en stærkere importvækst dæmper 
aktiviteten. Den overordnede vurdering af økonomien er dog den samme som i DI’s 
seneste prognose. 
 
Vismændene skønner, at der i 2014 er et output gap på omkring 4½ pct. Ifølge 
vismændene er arbejdsstyrken omkring 80.000 mindre end i en normal 
konjunktursituation. I en sammenligning med tilsvarende tal fra Finansministeriet 
og Nationalbanken ligger vismændenes forventninger absolut i den høje ende. 
Vismændene anfører nu selv for første gang, at der er betydelig usikkerhed knyttet 
til dette skøn, og at gap’et kan være overvurderet.  
 
Vismandsinstitutionen har fået en vigtig rolle som vagthund over de offentlige 
finanser, og bør derfor anlægge konservative skøn i forhold til udviklingen i de 
offentlige finanser. Skønnet for arbejdsudbudspotentialet virer ikke som et forsigtigt 
skøn. 
 
Vismændene konkluderer, at der er en betydelig ledig arbejdskraftressource og 
dermed ikke noget pres på arbejdsmarkedet for nuværende. DI mener, at det er 
rigtigt, at der ikke er generel mangel på arbejdskraft men konstaterer samtidig, at 
virksomhederne inden for en række områder har svært ved – eller helt må opgive – 
at skaffe kvalificeret arbejdskraft. DI’s seneste virksomhedspanel fra september 
2014 viser, at 30 pct. af de virksomheder, der det seneste år har forsøgt at rekruttere 
arbejdskraft, har haft problemer med at få den nødvendige arbejdskraft. Endvidere 
er ledigheden i en række a-kasser faldet kraftigt de senere år, hvilket kan være et 
begyndende tegn på mangel. Hvis virksomhederne ikke kan få den arbejdskraft, de 
har brug for, lægges der en dæmper på et kommende økonomisk opsving til skade 
for dansk vækst og velstand. 
 
Vismændenes vurdering af de offentlige finanser indebærer et underskud på den 
offentlige saldo på 3,6 pct. af BNP i 2015. Selv om det vurderes mest sandsynligt, at 
Danmark ikke vil få en henstilling fra EU, påpeger vismændene, at det store 
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underskud på den offentlige saldo (og forventede strukturelle underskud tæt på 
budgetlovens ½ pct.-grænse i perioden 2014-2016) tilsiger, at der er behov for 
finanspolitiske opstramninger. DI hilser det velkomment, at Vismændene nu er 
enige med vores vurdering af, at der er behov for at holde igen med 
finanspolitikken. Givet den store usikkerhed om konjunkturudsigterne og 
underskuddet på de offentlige finanser mener DI, at det er meget uheldigt at 
planlægge efter at gå lige til kanten af det tilladte. 
 
Regeringen besluttede den 3. oktober at forlænge muligheden for at omlægge 
kapitalpensioner med skatterabat til og med 2015. Der gives samtidig mulighed for 
at omlægge eller få udbetalt opsparede midler i LD med skatterabat. Regeringen 
forventer, at forslaget kan forbedre saldoen med ¾ pct. af BNP i 2015. Da der er tale 
om en engangsindtægt, forbedrer omlægningen alene den faktiske saldo men ikke 
den strukturelle saldo. DI mener, at regeringen burde holde de offentlige udgifter 
uændrede i forhold til 2014 (dvs. real nulvækst) og lægge luft til 
underskudsgrænserne for både faktisk og strukturel saldo.  
 
Vismændene anfører, at Budgetloven og udgiftslofterne samt de økonomiske 
sanktioner ved overskridelser givetvis har styrket disciplinen til at overholde 
budgetterne. Ifølge vismændene bør det tilstræbes, at der er fleksible muligheder for 
at videreføre og budgettere med brug af opsparing i det offentlige. Det bør dog ske 
på en måde, så budgetlovens og sanktionsmekanismernes disciplinerende effekt ikke 
undergraves. DI mener, at stramningerne af udgiftsstyringen med budgetlov og 
sanktioner ved budgetoverskridelser har været strengt nødvendige og har haft den 
ønskede effekt. DI bakker derfor fortsat kraftigt op om disse opstramninger. For at 
undgå uhensigtsmæssige økonomiske incitamenter på decentralt niveau kan det dog 
overvejes at gøre sanktionssystemet lidt mere smidigt, så længe det ikke sætter den 
overordnede udgiftsstyring over styr. 
 
2. Dagpengesystemet 
DI vil gerne kvittere for en samling interessante analyser og betragtninger om 
dagpengesystemet. Med udgangspunkt i analyser af afvejningen mellem 
forsikringselementet og incitamenter i dagpengesystemet er kapitlet et vigtigt og 
nyttigt bidrag til regeringens dagpengekommission. 
 
Vismændene skriver, at dagpengesystemet er blevet mindre generøst, da 
kompensationsgraden er faldet over en årrække. Årsagen til, at vismændene når 
frem til et fald i kompensationsgraden er først og fremmest, at vismændenes 
beregninger baseres på et lønbegreb, der indeholder pensionsindbetalinger. Da 
dagpengene har til formål at kompensere for det umiddelbare løntab ved ledighed, 
bør der anvendes et lønbegreb eksklusive pension. Hvis der korrigeres for dette 
forhold, har kompensationsgraden for en arbejder på DA-området siden midten af 
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90’erne ligget nogenlunde konstant omkring 70 pct., og efter et svagt fald op til 
krisen er kompensationsgraden de senere år steget. 
 
Vismændene har analyseret virkningen af en højere dagpengesats i starten af 
ledighedsperioden. Merudgiften antages enten finansieret ved en højere bundskat 
eller en lavere sats i slutningen af dagpengeperioden. DI mener, at man nøje bør 
overveje de negative incitamentsvirkninger forbundet med højere dagpengesatser. 
DI mener især, at det vil være yderst uhensigtsmæssigt at finansiere en højere 
dagpengesats ved en højere bundskat, da dette fører til en svækkelse af 
forsikringselementet i dagpengesystemet.  
 
Vismændene finder, at indførelse af en permanent arbejdsmarkedsydelse på ét år når 
dagpengeretten er opbrugt, vil indebære offentlige merudgifter på knap 1 mia. kr. og 
øge den strukturelle ledighed. DI mener, at en permanent arbejdsmarkedsydelse er 
en form for de facto forlængelse af dagpengeperioden. Det vil svække lediges 
jobsøgning og forhøje den strukturelle ledighed, og derfor kan DI ikke støtte 
forslaget.  
 
DI er enige med vismændene i, at et lempeligere genoptjeningskrav vil indebære 
uhensigtsmæssige incitamenter for ledige og øge den strukturelle ledighed. 
 
Vismændene fremfører, at såfremt man ønsker at ændre på dagpengesystemet, når 
konjunktursituationen tilsiger det, så skal man hellere vælge et regelbaseret 
konjunkturafhængigt dagpengesystem end de diskretionære ændringer, der er 
gennemført de seneste 3 år. DI er enig med vismændene i, at ad hoc-ændringer af 
dagpengesystemet ikke kan anbefales, men det betyder ikke, at et 
konjunkturafhængigt dagpengesystem er en god ide. Vismændene lægger op til, at 
de tærskelværdier, der skal være bestemmende for dagpengeperiodens længde, skal 
justeres med mellemrum for at tage højde for ændringer i strukturledigheden. Det 
fører i sig selv til usikkerhed om dagpengesystemets indretning og kan føre til 
politisk pres for justeringer i varigheden. DI forventer, at de praktiske udfordringer 
omkring et konjunkturafhængigt dagpengesystem kan være et tema, som 
dagpengekommissionen kan belyse yderligere. 
 
 
Håndværksrådet 
 
Konjunkturafsnittet 
Håndværksrådet ser lige nu et begyndende opsving blandt de små og mellemstore 
virksomheder. Rådet er enigt med formandskabet i, at man efter en længere periode 
med stilstand nu står på tærsklen til en periode med stigende BNP-vækst. Verdens-
økonomien er dog præget af stor usikkerhed, der gør opsvinget skrøbeligt. Dertil 
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kommer, at finansieringsvilkårene for små og mellemstore virksomheder stadig er 
meget vanskelige. 
 
Håndværksrådet ser med stor bekymring på ophøret af BoligJobordningen og der-
med beskæftigelsen inden for de byggerelaterede fag i 2015 – ikke mindst i lyset af, 
at der må forventes en hamstringseffekt i løbet af andet halvår 2014. Man kan derfor 
frygte, at det kommer til at påvirke antallet af nye lærlinge- og praktikpladser i 
negativ retning. 
 
Håndværksrådets seneste konjunkturundersøgelse fra september viser, at virksom-
hederne er ved godt mod trods et mindre dyk i konjunkturbarometeret. Rådets indi-
kator for ordretilliden, dvs. virksomhedernes forventninger til ordrer i de kommende 
måneder, er på sit højeste niveau sammenlignet med de foregående år på samme 
tidspunkt. Det samme gælder SMV’ernes forventninger til beskæftigelsen, hvor 
indikatoren også er klart højere end tidligere år. 
 
Udviklingen i erhvervsinvesteringerne har langt fra været prangende, men formand-
skabet forudser et løft i de kommende år bl.a. på baggrund af et opsparet potentiale i 
virksomhederne. Blandt de små og mellemstore virksomheder er der generelt et 
betydeligt investeringsbehov, men over det seneste kvartal er der sket et fald i inve-
steringslysten, viser Håndværksrådets målinger. For at sikre, at der bliver investeret 
mere i virksomhederne – ikke mindst hos SMV’erne – og dermed skabt mulighed 
for yderligere vækst i økonomien, bør regeringen overveje nye tiltag a la investe-
ringsvinduet.  
 
Formandskabet forudser lavere vækst hos Danmarks aftagerlande sammenlignet 
med forventningen tidligere i år. Specielt i et sådant scenarie vil det være ønskeligt, 
hvis flere virksomheder får fodfæste på eksportmarkederne. Derfor anbefaler Hånd-
værksrådet, at regeringen generelt styrker den kollektive eksportfremme. 
 
 
Landbrug & Fødevarer 
 
Overordnet tegner Det Økonomiske Råd et billede af en dansk økonomi i langsom 
fremgang, dog er det økonomiske opsving udskudt bl.a. som følge af geopolitisk 
uro. Den fremgang der trods alt kan spores, skyldes i høj grad de mange nødvendige 
reformer, som både den nuværende og tidligere regeringer har gennemført. Land-
brug & Fødevarer anser det for afgørende, at der også fremadrettet er politisk mod 
til at følge reformsporet. Ikke mindst fordi rådets prognose viser, at Danmark fortsat 
halter vækstmæssigt bagud i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os med. 
 
 



 

 304 

Skriftlige indlæg fra rådets medlemmer. Dansk Økonomi, efterår 2014 

Kapitel 1: Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik 
Landbrug & Fødevarer noterer sig, at formandskabet har nedjusteret vækstudsigter-
ne for 2014 markant, så skønnet nu ligger på 0,5. Det sker primært som følge af en 
svag udvikling i andet kvartal og en stigende usikkerhed omkring den internationale 
situation, herunder de geopolitiske uroligheder i Ukraine. Landbrug & Fødevarer er 
enige i, at den danske vækst er udfordret, men vurderer fortsat at væksten i 2014 vil 
lande på 1,2 pct.. Formandskabets nedjustering skal da også ses i lyset af de på 
daværende tidspunkt tilgængelige oplysninger for den danske udvikling i andet 
kvartal. 
 
Landbrug & Fødevarer er til gengæld knapt så optimistiske i forhold til det fremad-
rettede perspektiv, hvor vækst over 2 pct. virker optimistiske set i lyset af den dansk 
økonomis generelle udfordringer, herunder lav produktivitet og svækket lønkonkur-
renceevne. 
  
Det noteres, at på trods af en relativt optimistisk forventning til den fremtidige 
økonomiske vækst, så vil Danmark ikke hente nævneværdigt ind på resten af Euro-
pa, hvor den forventede vækst stort set modsvarer den danske. Danmark vil derfor 
også i de kommende halte vækstmæssigt bagud i forhold til de lande, vi normalt 
sammenligner os med. 
 
Formandskabet forventer, at den aftagende aktivitet i vores vigtigste aftagerlande i 
første halvår 2014 vil dæmpe fremgangen i vareeksporten. Vareeksporten vil dog 
tage til i takt med stigende aktivitet i de respektive lande. Landbrug & Fødevarer er 
noget mere pessimistisk, da vi deler formandskabet vurdering af, at den økonomiske 
situation i euroområdet er så skrøbeligt, at en længere periode med fortsat stilstand 
er en reel risiko. 
 
Landbrug & Fødevarer deler ligeledes formandskabets forventning om en fremad-
rettet svækkelse af lønkonkurrencen. Svækkelsen sker som følge af en lav dansk 
produktivitetsvækst og danske lønninger, der på sigt ventes at overstige de uden-
landske. Landbrug & Fødevarer finder en sådan udvikling ganske foruroligende set i 
lyset af, at vi allerede i dag halter efter.  
 
Landbrug & Fødevarer deler formandskabets holdning om, at en del af det store 
overskud på betalingsbalancen løbende poster er et udtryk for betydelige indtægter 
fra Nordsøen og det faktum, at Danmark har været i en dybere lavkonjunktur end 
vores vigtigste samhandelspartnere. Det understreger vigtigheden af, at man ikke 
sætter lighedstegn mellem overskuddet på betalingsbalancens løbende poster og god 
konkurrenceevne.  
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Samtidig anser Landbrug & Fødevarer det for ganske afgørende at man fremover 
også fokuserer på en styrkelse af konkurrenceevnen. Dette gælder ikke mindst set i 
lyset af Rådets vurdering der tilsiger en svækket lønkonkurrenceevne efter 2016. 
 
Formandskabet forventer en tiltagende stigning i privatforbruget de kommende år. 
Landbrug & Fødevarer erkender, at mange nøgletal peger i den retning. Forbruger-
tilliden er positiv og har været det gennem det seneste år, og det private forbrug 
ekskl. biler steg i 2. kvartal efter flere års stilstand. De lave lønstigninger modsvares 
af en meget lav inflation, så vi vil opleve reallønsfremgang i Danmark i de kom-
mende år, hvilket alt sammen skaber optimisme i forhold til det fremtidige private 
forbrug.  
 
Det er dog fortsat Landbrug & Fødevarers vurdering, at Rådets prognoser for udvik-
lingen i privatforbruget fremadrettet er lovlig optimistiske. Boligmarkedet er fortsat 
præget af usikkerhed, og generelt er danskerne fortsat usikre på den fremtidige 
økonomiske udvikling. Samtidig er det endnu uvist, om de danske forbrugere ven-
der tilbage til tidligere forbrugsmønstre, eller om finans- og statsgældskrisen har 
skabt en permanent større grad af mådehold.  
 
En forbedring af konjunktursituation vil have en gavnlig effekt på beskæftigelsen, 
hvilket i tilfælde af mangel på ledige ressourcer på arbejdsmarkedet kan lede til 
lønpres og tab af konkurrenceevne. Landbrug & Fødevarer noterer sig, at formand-
skabet vurderer at der stadig er en stor mænge ledige ressourcer på arbejdsmarkedet, 
samt virksomhederne endnu ikke har oplevet rekrutteringsproblemer.   
 
Dette er dog ikke tilfældet hos en række af Landbrug & Fødevarers medlemmer 
indenfor Agro-industrien, hvor der allerede i den nuværende konjunktursituation er 
problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Landbrug & Fødevarer vil på 
den baggrund fremhæve betydningen af, at der sikres kvalificerede ressourcer på 
arbejdsmarkedet, der kan modsvare den nuværende og fremtidige efterspørgsel. 
 
Landbrug & Fødevarer noter sig, at formandskabet forventer, at den offentlige saldo 
i hhv. 2015 og 2016 vil være -3,6 og -2,7 pct. af BNP. Landbrug & Fødevarer finder 
dette problematisk, da det ikke giver meget finanspolitisk manøvrerum i tilfælde af, 
at det økonomiske opsving udskydes yderligere. Samtidig vil underskuddet i 2015 
bryde med reglerne i Vækst- og Stabilitetspagten. Da dette kan få ganske alvorlige 
konsekvenser for den danske økonomis standing på de globale markeder, bør dette 
undgås. Her er det Landbrug & Fødevarers opfattelse, at Rådets holdning er for 
tilbagelænet ift. de udfordringer underskud i den størrelsesorden, kan give. 
 
Formanskabet forventer en markant stigning i erhvervsinvesteringerne i de kom-
mende år.  
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Øgede investeringer i kapitalapparatet er central for en forbedret produktivitets-
vækst – og i sidste ende konkurrenceevnen. Dette er i særdeleshed en udfordring for 
landbrugs- og fødevareerhvervet, hvor i særlig grad landbruget igennem en årrække 
har haft negative nettoinvesteringer. Det vil formentlig komme til at påvirke erhver-
vet negativt fremover. 
 
For Landbrug & Fødevarer er det helt afgørende at bevare et sikkert og stabilt real-
kreditsystem med høj tillid hos investorer og ratingbureauer. Realkreditten er land-
brugets absolut dominerende finansieringskilde. 
 
Finanstilsynets forslag til tilsynsdiamant for realkreditten udgør sammen med ”refi-
nansieringsloven” i foråret og de tidligere vedtagne krav om øget kapital i institut-
terne passende afbalancerede tiltag til styrkelse af den finansielle stabilitet og real-
kredittens robusthed. 
 
Både tilsynsdiamant og refinansieringsloven regulerer på institutniveau og efterlader 
en vis fleksibilitet over for den enkelte låntager. Rapporten foreslår at denne fleksi-
bilitet på institutniveau suppleres med en regulering på husholdningsniveau. Land-
brug & Fødevarer vil advare mod en sådan stramning på nuværende tidspunkt. Der 
er behov for at give de hidtil gennemførte tiltag tid til at virke inden man gennemfø-
rer yderligere opstramninger.   
 
Kapitel 2: Dagpengesystemet 
Indretningen af dagpengesystemet er i sidste ende er et politisk spørgsmål, der bør 
afvejes mellem des forsikringsfunktion, des effekt på beskæftigelse og ledighed og 
des indkomstfordelende virkning. 
 
Et effektivt dagpengesystem er en vigtig del af sikringen af et fleksibelt arbejdsmar-
ked. Landbrug & Fødevarer noterer sig, at formandskabet ser på det eksisterende 
dagpengesystem ud fra en relevant afvejning mellem forsikringsfunktionen og 
beskæftigelsesincitamenterne.  
 
Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at formandsskabets analyser underbyg-
ger, at dagpengereformen har haft en positiv beskæftigelseseffekt – og at ledige 
reagerer positivt på ændringer i de økonomiske incitamenter. Landbrug & Fødevarer 
mener at der fortsat er potentiale i en effektivisering af systemet. Så her er vi helt på 
linje med formanskabet 
 
En række hensyn skal dog tilgodeses i den forbindelse. Når man skal gentænke 
regelsættet, bl.a. som opfølgning på dagpengekommissionen, er det bl.a. vigtigt at se 
på, at der også skal gode tilskyndelser til at tage sæsonarbejde og kortvarige job, og 
derigennem øge det samlede arbejdsudbud – fx med nye genoptjeningskrav kombi-
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neret med ændrede regler for kompensationsgrad og justerede opgørelser af dagpen-
geforbruget. 
 
 
Dansk Erhverv 
 
Kapitel om konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik 
Dansk Erhverv er overordnet enig i formandskabets vurdering af den nuværende 
økonomiske situation og udsigterne for de kommende år. Formandskabets skøn for 
væksten i 2014 ligger dog lidt lavt. 
 
Endnu engang er dansk økonomi i en situation, hvor der i foråret var pæn optimisme 
og grund til at tro, at kriseårene endelig efter mere end 4 år uden mærkbar vækst 
ville få en ende. Som i tidligere år er optimismen endnu engang vendt til en noget 
vakkelvorn og usikker udvikling. De økonomiske prognoser nedjusteres som følge 
deraf hos samtlige prognosemagere.  
 
Denne gang er situationen dog lidt anderledes i kraft af, at det nu er eksporten, der 
falder, mens der efter års tørke er kommet lidt gang i den indenlandske efterspørgsel 
i form af et svagt øget privatforbrug, mens erhvervsinvesteringerne stadig mangler 
at finde en retning. Dansk Erhvervs seneste medlemsundersøgelse fra oktober viser, 
at virksomhederne i servicebranchen er meget positive på eksporten og forventer 
omsætningsfremgang, mens de er noget mere forbeholdne om end positive, når det 
gælder beskæftigelsen og investeringerne. 
 
Efterårsrapporten viser endnu engang, at realkreditinstitutterne fortsætter med at øge 
bidragssatserne for erhvervslivet. Det er simpelthen ikke i orden, at realkredit- og 
pengeinstitutterne fortsat pålægger erhvervslivet stigende bidragssatser, som gør, at 
virksomhederne i årevis ikke har kunnet drage fuld gavn af faldende obligationsren-
ter. I lyset af realkreditinstitutternes bedre polstring bør bidragssatserne finde tilbage 
mod et mere normalt niveau. 
 
Faldet i udlån fra pengeinstitutter lader sig ikke uden videre erstatte af realkreditlån. 
Specielt mindre og eventuelt nystartede servicevirksomheder har typisk ikke aktiver, 
som de kan optage lån op imod, hvorfor typen af lån er vigtig. Derudover vil mange 
specielt små og mellemstore virksomheder på et tidspunkt komme i den situation, at 
de har udtømt de aktiver, som de kan låne op imod. 
  
Formandskabet vurderer, at investeringsomfanget svarer til aktivitetsniveauet i 
økonomien. Imidlertid er en nødvendig forudsætning for udnyttelse af investerings-
potentialet i små og mellemstore virksomheder, at adgangen til midler øges, og at 
omkostningerne i højere grad følger renteudviklingen.  
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I relation til ovenstående vil Danske Erhverv gerne opfordre til, at rammevilkårene 
for investeringer tages op i kommende rapporter set i lyset af investeringernes cen-
trale betydning for væksten i beskæftigelse og produktivitet. I denne sammenhæng 
vil blandt andet en sammenligning med situationen i andre lande være relevant. 
Yderligere vil det – uagtet diskussionen om vi i den nuværende situation har det 
forventede investeringsniveau – være relevant at se på, hvilke tiltag der vil kunne 
medvirke til, at det i fremtiden bliver mere attraktivt at investere. 
 
Formandskabet påpeger, at den planlagte finanspolitik går over grænsen for det 
tilladte i 2015 og lige til grænsen i årene efter, og at dette kan være problematisk. 
Dansk Erhverv deler denne opfattelse, og ønsker, ligesom Formandskabet, derud-
over at understrege den store usikkerhed, der er forbundet med opgørelsen af struk-
turelle størrelser og råderum. I tilfældet, at den økonomiske situation endnu engang 
skulle udvikle sig mindre gunstigt end antaget, kan det derfor have store negative 
konsekvenser, og det efterlader i hvert fald intet finanspolitisk råderum, hvis beho-
vet skulle opstå. Der er efter Dansk Erhvervs mening ikke plads til at udfordre den 
finanspolitiske stabilitet i Danmark. 
 
Budgetloven fra 2012 ser klart ud til at være en succes i forhold til at få sat en stop-
per for de betydelige udgiftsskred i de regionale og kommunale regnskaber, der 
tidligere skete. Men en meget stram styring af udgiftslofterne kan give anledning til 
uhensigtsmæssig adfærd fra regioner og kommuner, hvilket kan resultere i både en 
ulogisk udgiftspolitik og et potentielt uøkonomisk forbrug af midlerne. Dansk Er-
hverv er derfor enig med Formandskabet i, at et flerårigt planlægningsperspektiv 
kan være hensigtsmæssigt i et forsøg på at få dette til at virke optimalt. 
 
Formandskabets vurdering af det fornuftige i Finanstilsynets nyligt indførte tilsyns-
diamant kan Dansk Erhverv kun være enig i, idet en styrkelse af den finansielle 
stabilitet er til gavn for såvel borger som virksomheder. Formandskabet argumente-
rer for en yderligere stramning af lånevilkårene i forhold til tilsynsdiamantens regu-
lering på institutniveau, således at man begrænser muligheden for at optage varia-
belt forrentede lån på individniveau. Der er gevinster i form af mindsket makroøko-
nomisk risiko ved ekstreme rentestigninger, men også omkostninger i form af min-
dre fleksibilitet for den enkelte boligejer til at tilrettelægge sin privatøkonomi, samt 
mindre effekt af konjunkturstabiliserende pengepolitik. Formandskabet vurderer, at 
gevinsterne er større end omkostningerne, men det er værd at påpege her, at man 
nok skal træde varsomt i en tid, hvor boligmarkedet er meget skrøbeligt. Hvis man 
mindsker fleksibiliteten i boligejernes planlægning af deres privatøkonomiske di-
spositioner for drastisk på nuværende tidspunkt, så kan dette resultere i endnu mere 
tilbageholdne forbrugere, der bliver overdrevent forsigtige med at forbruge, hvilket i 
sig selv kan være skadeligt for dansk økonomi i den nuværende situation. 
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Kapitel om dagpengesystemet 
Formandskabets analyse dokumenterer, at reformen af dagpengesystemet har virket 
positivt. Forkortelsen af dagpengeperioden til to år og ophævelsen af særreglen om 
genoptjening har fået flere i arbejde. Ledige reagerer på ændringer i de økonomiske 
incitamenter. Ledige kommer hurtigere i beskæftigelse. Men desværre er resultater-
ne af den fulde effekt ikke slået igennem, fordi de forskellige overgangsordninger 
har mudret billedet. Således viser formandskabets analyse, at en permanentgørelse 
af arbejdsmarkedsydelsen har medvirket til en forøgelse af den strukturelle ledighed 
og modvirket, at flere ledige kommer i beskæftigelse  
 
Formandsskabets analyse viser, at dagpengereformen øger den strukturelle beskæf-
tigelse med 15.000 personer. Det er et skøn i den lave ende, eftersom analysen kun 
er lavet for 25-50-årige. Godt en tredjedel af de ledige er således udeladt af analy-
sen.  
 
Formandsskabet har gennemført en række analyser, som viser, hvordan arbejdsløs-
hedsforsikringen kan ændres, herunder de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af 
at forhøje dagpengesatsen først i ledighedsperioden mod en lavere ydelse sidst i 
perioden. Det er interessante analyser, som sandsynligvis vil indgå som en del af 
grundlaget for Dagpengekommissionens arbejde. 
 
Dansk Erhverv havde gerne set en analyse omhandlende de økonomiske incitamen-
ter for ledige forsikrede til at søge arbejde, der aflønnes i den lave ende af lønspek-
tret. Dagpengeniveauet, hvor ledige får 90 pct. af hidtidige løn dog højst maksimale 
dagpenge, udfordrer dagpengesystemet, idet der for mange lavtlønnede ledige vil 
være en ringe økonomisk gevinst ved at skifte dagpengekortet ud med en lønseddel. 
Det er alfa og omega, at det er attraktivt for ledige at søge alle ledige jobs, så væk-
sten har de bedste betingelser. 
 
Formandskabet placerer dagpengesystemet, hvor det hører hjemme, nemlig som en 
forsikring mod ledighed. Det er derfor helt afgørende, at der kun ændres i dagpen-
gesystemet, hvis det betyder at flere kommer i beskæftigelse og færre i offentlig 
forsørgelse. Er det ikke tilfældet, er der ikke grundlag for at ændre på det nuværende 
system. 
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Forbrugerrådet Tænk 
 
Forbrugerrådet Tænk har en række kommentarer til rapportens afsnit om konjunk-
turvurdering.  
 
Vi er enige i rapportens betragtninger om, at de afdragsfri lån og rentetilpasningslå-
nene ikke kun udgør en risiko for den enkelte forbruger. De udgør også en risiko for 
en række andre grupper i samfundet, når forbruget falder, og der kommer lavere 
vækst og beskæftigelse. Det påvirker den samlede samfundsøkonomi – og det på-
virker realkreditbranchen.  
 
Vi vil gerne rose rapporten for, at fremhæve den pointe, at risikoen ved afdragsfri-
hed og rentetilpasningslån ikke alene skal bæres af dem, der har denne type lån. 
Allerede da talen i 2004 faldt på at indføre mulighed for afdragsfrie lån, advarede 
Forbrugerrådet om den udvikling, dette kunne skabe i danskernes låntagning. Men 
nu er de her, og derfor har pengeinstitutterne og samfundet også pligt til at tage 
ansvar for en sundere udvikling – eller afvikling - af disse låntyper. 
 
Rapporten nævner ikke det vigtige forhold, at danskerne har den højeste bruttogæld 
i forhold til indkomst i verden. Det gør de danske forbrugere ekstra sårbare. Det 
hævdes ofte, at den høje bruttogæld ikke er noget stort problem, fordi den modsva-
res af en høj opsparing. Men uanset dette, er en høj gæld i sig selv et problem, når 
der kommer kriser. Og når en væsentlig del af gælden samtidig er sammensat af 
risikable lån – og det til overflod er sådan, som rapporten afdækker, at de forbruge-
re, der har højst gæld, samtidig har de mest risikable lån - så er forbrugerne ekstra 
sårbare, hvis også renten stiger. Den høje bruttogæld og mulighed for rentestignin-
ger kan bringe rigtig mange danske familiers privatøkonomi i problemer.  
 
Rapporten kommer ikke ind på det forhold, at, den unormalt lave rente vi har i 
øjeblikket, kan betyde, at der bliver givet for mange risikable lån. Det gældende 
regelsæt om ”God Skik ved finansiel rådgivning” tilsiger, at den enkelte boligejer 
skal kunne klare et fastforrentet lån med afdrag for at kunne få et afdragsfrit lån og 
et rentetilpasningslån. Den lange faste rente er for tiden så lav, at det ikke er ureali-
stisk, at den variable rente kan stige til et niveau, der er højere, end det nuværende 
rente niveau for fastforrentede lån. Det nuværende kodeks for kreditvurdering er på 
denne måde ikke til hinder for, at en rentestigning kan slå bunden ud af mange 
familiers privatøkonomi, hvis de sidder med rentetilpasningslån. Det bør derfor 
overvejes, om God Skik-reglerne bør ændres, således, at der kun gives lån, som 
forbrugeren også vil have råd til at betale af på i en situation, hvor renteniveauet har 
normaliseret sig på et højere niveau. 
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Forbrugerrådet Tænk vil i den sammenhæng gøre opmærksom på, at God Skik-
reglen om, at man skal kunne klare et fast forrentet lån med afdrag for at opnå af-
dragsfrihed, kan have uheldige bivirkninger for ældre ægtepar med afdragsfrihed, 
der nedsparer i boligen. Hvis den ene ægtefælle dør, falder én indkomst bort, og det 
afdragsfri lån vil typisk blive sagt op af instituttet, fordi den nu enlige ægtefælle 
ikke vurderes at kunne klare et lån med afdrag.  Det kan betyde, at den længst le-
vende må sælge huset. Den situation burde der kunne laves undtagelser for, hvis 
økonomien i husholdningen ellers ser fornuftig ud. 
 
Det bekymrer Forbrugerrådet Tænk, at den historisk lave rente kan lokke finansielle 
institutioner og forbrugerne til at være mere risikovillige. Det kan være fristende for 
de finansielle institutioner at lempe på kreditvurderingen for at øge deres indtjening 
gennem de mere risikobetonede engagementer. Vi frygter, at en mere aggressiv jagt 
efter indtjening lokker forbrugerne til at købe finansielle produkter, der er for kom-
plekse og risikable i forhold til deres privatøkonomi.  Det bør der kastes lys over – 
og det bør forhindres. 
 
Tilsynsdiamanten for realkreditinstitutterne er god, men næppe tilstrækkelig: Som 
rapporten også kommer ind på, vil den begrænse de risikable låns andel på institut-
niveau og er et udmærket værktøj, der lægger op til, at de risikable lån i et vist 
omfang begrænses til dem, der kan tåle denne type lån.  
 
Men Forbrugerrådet Tænk mener, at der bør overvejes yderligere tiltag, der kan 
sikre, at der kommer færre af de risikable lån. Nationalbanken har foreslået en øvre 
grænse for, hvor stor en andel af ejendomsværdien i den enkelte ejendom, der kan 
belånes med de risikable lån. Vi mener, at der bør ses på en udfasningsordning for 
de afdragsfri lån, som ikke får store negative effekter på boligmarkedet og lader 
forbrugerne i stikken. Fx en udfasningsordning, hvor andelen af afdragsfri lån, der 
må være i den enkelte ejendom, gradvist reduceres over en længere årrække.  
 
Rapporten støtter i udgangspunkt regeringens forslag om, at der skal kræves en 
udbetaling på minimum 5% ved boligkøb. Forbrugerrådet Tænk har stor sympati for 
at øge den enkeltes opsparing inden et boligkøb. Vi ser imidlertid stor mulighed for 
omgåelse gennem andre og dyrere lånekilder, fx finansieringsselskaber, hvor uigen-
nemsigtigheden kan være større. Og det vil være endnu værre.  
 
Vi savner en behandling i rapporten af det forhold, at der ikke er ordentlig konkur-
rence på realkreditmarkedet. Figur 1.42 på side 76 illustrerer tydeligt de massive 
stigninger i bidragssatserne. Det opfatter vi som et udtryk for manglende konkurren-
ce, idet alle omkostningsstigninger fuldt ud væltes over på forbrugerne; og det ses jo 
tydeligt, at det netop er dette, der er sket. I en situation med velfungerende konkur-



 

 312 

Skriftlige indlæg fra rådets medlemmer. Dansk Økonomi, efterår 2014 

rence ville en del af omkostningsstigningerne blive betalt gennem effektiviseringer 
eller gennem lavere afkast til ejerne.  
 
I Danmark står realkreditinstitutterne for langt den største del af forbrugernes lån-
tagning, hvilket i mange henseender er et godt system, som vi er glade for. Men vi 
finder det problematisk, at der er en monopolagtig situation på et marked, der er så 
vigtigt for forbrugerne, forbrugsudviklingen og dermed væksten. Den dag renten, 
stiger vil den manglende konkurrence betyde ekstra høje omkostninger og reduktio-
ner i rådighedsbeløbene for forbrugerne. Det kan få stor betydning for udviklingen i 
Danmark. 
 
Der mangler også konkurrence i banksektoren. Det kan vi se, når pengeinstitutternes 
rentemarginal over for husholdningerne, er steget markant de senere år, og det er da 
også et forhold der påpeges i en rapport fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen fra 
2013.  
 
Derfor kunne det være relevant, hvis Det Økonomiske Råd i en kommende analyse 
ser på, hvad den manglende konkurrence i den finansielle sektor betyder for hus-
holdningernes privatøkonomi, forbruget, investeringerne og væksten i samfundet. 
 
 
Finansrådet 
 
Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik 
 
Konjunkturvurdering 
Finansrådet deler generelt formandskabets vurdering af udsigterne for den danske 
økonomi, om end skønnet for BNP-væksten i 2014 ligger en smule lavt i lyset af de 
senest reviderede nationalregnskabstal. 
 
De igangværende nedjusteringer af formandskabets og andre økonomiske prognoser 
illustrerer, at konjunktursituationen fortsat er ustabil, og det er svært at vurdere den 
kortsigtede udvikling. 
 
Finansrådet deler formandskabets vurdering om, at mange relevante nøgletal peger 
på, at opsvinget stille og roligt indfinder sig, men i et trægt tempo. 
 
Økonomisk politik 
Formandskabets aktuelle prognose af det offentlige underskud understreger billedet 
af, at det finanspolitiske råderum er opbrugt. Man kan diskutere, om en overskridel-
se af 3 pct.-grænsen ikke burde føre til en mere klar anbefaling om finanspolitiske 
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stramninger, men overordnet vurderes formandskabets finanspolitiske anbefalinger 
at være fornuftige. 
 
Finansrådet finder det vigtigt at understrege, at der frem mod de forestående finans-
lovsforhandlinger ikke er plads til lempelser, specielt i lyset af det forestående fol-
ketingsvalg, der kan sætte politikernes finanspolitiske disciplin på prøve. 
 
Formandskabet vurderer, at stramninger kan blive relevant i 2016. Finansrådet 
kunne godt have ønsket klarere anvisninger til, hvilke stramninger, der i så fald bør 
foretages. 
 
Finansielle forhold 
Finansrådet deler generelt formandsskabets vurdering af de aktuelle forhold for den 
finansielle sektor, hvor udlånsrenterne fortsat ligger på et lavt niveau, og omfanget 
af udlån ikke ligger væsentligt under niveauet før krisen. Særligt set i forhold til den 
økonomiske aktivitet. 
 
Den øgede robusthed i den finansielle sektor gør bankerne i stand til at imødekom-
me den nuværende låneefterspørgsel ligesom den forøgelse, som må forventes i 
fremtiden. På nuværende tidspunkt er det dog Finansrådets vurdering, at låneefter-
spørgslen fra kreditværdige kunder er relativ lav, blandt andet fordi økonomien 
endnu kører i et lavt gear, og at virksomhederne i første omgang vil finansiere en 
stigende investeringslyst af egne midler. 
 
Formandsskabet vurderer en række forslag til regulering af det finansielle område, 
herunder særligt en begrænsning af udbredelsen af rentetilpasningslån. 
 
Formandskabet anerkender, at udbredelsen af rentetilpasningslån også kan have en 
stabiliserende effekt, idet det blandt andet har bidraget til at holde hånden under 
boligmarkedet via de meget lave renter på boliglån. Det er positivt, at denne effekt 
medtages i beskrivelsen, om end Finansrådet vurderer, at effekten her fra er større, 
end den bliver tillagt i helhedsvurderingen. 
 
Formandskabet diskuterer muligheden for at begrænse udbredelsen af rentetilpas-
ningslån på husholdningsniveau ud fra en præmis om, at det begrænser den makro-
økonomiske usikkerhed ved ekstreme rentestigninger. Som formandskabet selv 
peger på, vil en regulering af dette yderligere begrænse gennemslaget af pengepoli-
tikken.  
 
Her er det også vigtigt at huske på, at Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant 
for realkreditområdet allerede indeholder pejlemærker, der vil være med til at be-
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grænse udbredelsen af rentetilpasningslån. Finansrådet vurderer, at dette forslag vil 
være tilstrækkeligt til at opfylde formandskabets hensigt. 
 
Formandskabet berører også Finanstilsynets forslag om, at boligkøbere skal stille 
med 5 pct. af udbetalingen til køb af ejerbolig. Denne del af forslaget behandles 
meget kort og vurderes af formandskabet på den baggrund som fornuftigt. Finansrå-
det havde gerne set en mere tilbundsgående analyse af effekterne af forslaget. 
 
Det er både i bankernes og den enkeltes interesse, at kreditvurderingen i forbindelse 
med boligkøb efterlader boligkøberen med et solidt økonomisk udgangspunkt, men 
det forekommer unødvendigt at lægge denne stramning ind over boligmarkedet, 
ikke mindst i lyset af behovet for en stabilisering af boligmarkedet. 
Hvis formålet med den øgede regulering er at stabilisere boligmarkedet, havde 
Finansrådet hellere set, at formandskabets betragtninger omkring beskatningen af 
ejerboliger blev inddraget under den bibetingelse, at det samlede skattetryk ikke må 
stige. 
 
Tema om dagpengesystemet 
Finansrådet vil gerne kvittere for et informativt kapitel om dagpengesystemet og en 
god gennemgang af dets funktion som forsikrings- og indkomstomfordelende in-
strument. 
 
Formandskabet foreslår at gøre dagpengesystemet regelbaseret konjunkturaf-
hængigt, hvor der på forhånd er fastlagt et niveau for, hvor højt ledigheden skal op, 
før en længere dagpengeperiode udløses. Finansrådet anerkender de positive effek-
ter, en sådan konstruktion kan have for konjunkturstabiliseringen, men vurderer 
samtidig, at den i praksis kan være svær at implementere. Et konjunkturbaseret 
system baseret på faste regler er vanskeligt at definere og kan være forbundet med 
betydelige usikkerheder. 
 
 
FTF – Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte 
 
Generel økonomi 
Som formandsskabets prognose for den danske økonomi viser, er opsvinget langt fra 
kommet rigtigt i gang. Det har sine årsager i både indenlandske og udenlandske 
forhold. Samtidig peger formandsskabet på, at der bør ske stramninger i finanspoli-
tikken, fordi de grænser for offentlige underskud, som dansk økonomi har valgt at 
underlægge sig, er tæt på at blive overskredet. Det ser FTF som en meget uheldig 
kombination. Opsvinget er endnu ikke kommet i gang, selvom forventninger nu i 
flere år har været, at det var lige om hjørnet. Forventningerne om snarlig bedring af 
økonomien har formentlig medvirket til, at de nødvendige indsatser for at stimulere 
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opsvinget ikke er blevet igangsat. Tværtimod. Der har været en kraftig styring af 
den offentlige økonomi, så bidraget herfra til vækst og beskæftigelse er reduceret. 
Ligeledes er der med finanslovsforslaget for 2015 lagt op til en finanslov med nega-
tiv påvirkning af væksten idet den etårige finanseffekt vil blive på -0,1.  
 
Der er derfor grund til bekymring for, at det kommende opsving igen forsinkes i 
forhold til de tidligere økonomiske forudsigelser. FTF har noteret sig, at forventnin-
gen til væksten i 2014 i formandsskabets oplæg er nedjusteret fra 1,4 pct. af BNP i 
foråret til nu 0,5 pct. af BNP. 
 
Det er ikke kun Danmark, men alle EU-lande der er presset af urimelige sparekrav 
til den offentlige sektor, som er med til at bremse den europæiske økonomi generelt. 
Det undrer FTF, at den danske regering ikke i EU-sammenhæng presser mere på for 
en nuancering af de stramme krav til offentlige underskud, som er en del af Vækst- 
og Stabilitetspagten. Så kan lande, som Danmark, sammen med andre lande der 
grundlæggende har en sund offentlig økonomi, bidrage til en koordineret indsats 
med henblik på at fremme europæisk vækst og beskæftigelse. Som formandsskabet 
jo også peger på, vil et enkelt års overskridelse af kravet til offentlig underskud 
formentlig ikke føre til henstilling fra EU. Derfor må regeringens seneste aftale om 
forbedring af det offentlige underskud ved forlængelse og udvidelse af muligheden 
for at betaling af skatten på kapitalpensioner og LD-midler også ses som en mulig-
hed for at skaffe rum til vækstfremmende initiativer. 
 
På det seneste har også OECD rettet kritik mod den ensidige fokusering i EU på 
offentlige underskud frem for vækst og beskæftigelse. OECD pointerer, at arbejds-
løsheden er hovedproblemet i mange af medlemslandene, og at en lempelig økono-
misk politik er nøglen til jobskabelse. Det pointeres at fokus på udbudssiden og 
budgetunderskud er forkert i øjeblikket. Tilsvarende meldinger er kommet fra ECB 
og IMF. 
 
Underforbrug 
FTF ser det som et stort problem, at underforbruget, især i kommunerne, reelt virker 
negativt på væksten og vil opfordre til, at der bør satses på, at budgetterne bruges 
som vedtaget. Dels er det et demokratisk problem, at de politisk vedtagne budgetter 
ikke effektueres og borgerne får den service der er tiltænkt, dels betyder det at den 
offentlige økonomi ikke bidrager tilstrækkeligt til samfundsøkonomien. FTF er enig 
med formandsskabet i, at der er behov for at ændre reglerne for de kommunale 
budgetter så overførsel mellem årene bliver muligt, så den økonomiske planlægning 
i institutionerne optimeres.  
 
FTF har desuden noteret sig, at formandsskabet i sin analyse af offentlige underskud 
frem til 2020 opererer med vækst i det offentlige forbrug på 1,2 pct. med afsæt i det 
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demografiske træk for årene 2019 og 2020. Årene frem til 2018 vil være præget af 
væsentlige lavere vækstrater i det offentlige forbrug som følge af politiske aftaler. 
Under forudsætning af, at der ikke er de store forskelle i det demografiske træk må 
det antages at der er et vist ”efterslæb” i det offentlige forbrug med afsæt i demogra-
fien. 
 
Dagpengesystemet 
Med specialkapitlet om dagpengesystemet har formandsskabet taget startskuddet til 
at analysere dagpengesystemet, som også Dagpengekommissionen er sat i verden 
for. Analyserne er relevante i forhold til Dagpengekommissionens arbejde.  
 
Som der peges på, er reformer på dagpengeområdet vanskelige, da valget af indret-
ning af systemet er afvejning mellem forskellige ofte modstridende hensyn. Det 
drejer sig om hensynet til en rimelig forsikring mod indkomsttab, effekter på be-
skæftigelse og ledighed og konsekvenser for indkomstfordelingen. Som et yderlige-
re element kan tilføjes ønsket om et enkelt og forståeligt system, som også indgår i 
kommissionens arbejde.  
 
Dertil kommer, at de snævre bånd, der er lagt på kommissionens arbejde i form af at 
anbefalingerne samlet set ikke må øge de offentlige udgifter eller forværre den 
strukturelle ledighed. Forslagene i formandsskabets analyse viser, at ændringer i 
dagpengesystemet let betyder øgede udgifter.  
 
Forslagene til ændringer er interessante og kan lige som analyserne indgå i Dagpen-
gekommissionens arbejde, hvor det er vigtigt, at man overvejer og gentænker alle 
dele af dagpengesystemet.  
 
Det er FTF’s opfattelse, at der indtil kommissionens arbejde foreligger, bør findes 
en løsning på, at mange i den nuværende konjunktursituation, fortsat vil blive ramt 
af den forkortede dagpengeperiode. FTF har bl.a. foreslået at forlænge den midlerti-
dige arbejdsmarkedsydelse og lempe genoptjeningskravet.  
 
Formandsskabets analyse viser, at omkostninger til at lempe genoptjeningskravet til 
26 uger er forholdsvis begrænsede og kan holdes inden for det råderum som, der er 
afsat til de igangværende finanslovsforhandlinger. En lempelse af genoptjenings-
kravet vil øge incitamentet til at finde arbejde af kortere varighed og dermed øge 
tilknytningen til arbejdsmarkedet. 
 
Det er interessant, at analyserne dokumenterer, at kompensationsgraden har været 
faldende over en lang årrække. Det er også et aspekt, som fagbevægelsen har slået 
til lyd for i mange år, og som bør undersøges nærmere i Dagpengekommissionen. 
Udover at kompensationsgraden kan have betydning for tilslutningen til dagpenge-
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systemet, er kompensationsgraden også et udtryk for den indkomstsikring og tryg-
hed, som dagpengesystemet tilbyder. 
 
 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
 
Konjunkturvurdering og økonomisk politik 
AE’s septemberprognose er målt på væksten mere positiv end vismændenes i både 
2014 og 2015, mens vismændenes vurdering af arbejdsmarkedet modsat er lidt mere 
positivt end AE’s i disse år. Koblingen mellem revisionerne fra den nye til den 
forrige vismandsrapport hvad angår BNP og BVT i de private byerhverv versus den 
hjemlige efterspørgsel, står ikke klart og kunne med fordel uddybes. 
 
AE er enig i, at der fortsat er en betydelig mængde ledige ressourcer i dansk øko-
nomi, herunder ikke mindst på arbejdsmarkedet. Vismændenes vurdering og frem-
skrivning, der viser at den faktiske beskæftigelse skal stige med 185.000 personer 
frem mod 2020 for blot at ramme konjunktur-normalt niveau i 2020, understreger 
samtidig, at det ikke er strukturerne på arbejdsmarkedet, der bremser væksten i 
dansk økonomi. Der er aktuelt ikke brug for nye større reformer, der øger arbejds-
udbuddet i dansk økonomi.  
 
Vismændene har opjusteret underskuddet på den offentlige saldo og vurderer, at vi i 
2015 kommer til at ligge mærkbart over EU's grænse på maksimalt 3 pct. i offentli-
ge underskud. For det første er spørgsmålet om vækstskønnet kan retfærdiggøre, at 
vismændenes saldo i både 2014 og 2015 ligger ca. 10 mia. kr. (godt ½ pct. af BNP) 
lavere end regeringens, når der ikke er nævneværdig forskel på væksten i den hjem-
lige efterspørgsel og i udviklingen på arbejdsmarkedet sammenlignet med regerin-
gen. Samtidig peger indikatorerne på en mere positiv saldo i 2014 end hvad vis-
mændene vurderer. For det andet er det svært at få øje på nogen underliggende 
forbedring af den offentlige saldo (renset for særlige poster) på trods af, at vismæn-
dene fortsat har en pæn positiv vurdering af udviklingen i både den hjemlig efter-
spørgsel (+7 pct.) og ikke mindst beskæftigelsen (+70.000 personer).  
 
Opgørelserne og sammenligningerne med Finansministeriets tal viser, at den struk-
turelle saldo er et mål der er forbundet med betydelighed usikkerhed. Det er en 
usikkerhed, der burde tages in mente, når der styres efter netop den strukturelle 
saldo på 1. decimal frem mod 2020. Samtidig burde der analyseres langt mere på 
årsagerne bag den udvikling, som vi ser i den strukturelle saldo. Fx forværres vis-
mændenes strukturelle saldo (FM’s metode) med 1 pct. af BNP fra 2013 til 2014, jf. 
tabel I.5, samtidig med at den strukturelle beskæftigelse stiger med 15.000 personer 
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og isoleret set trækker op i den strukturelle saldo med 0,15-0,25 pct. af BNP1. Andre 
forhold må med andre ord trække den strukturelle saldo ned med 1,15-1,25 pct. af 
BNP. Sammenholdt med at vismændene samtidig vurderer, at finanspolitikken (et-
årige finanseffekt) kun bidrager med 0,3 pct.enheder til væksten i 2014 virker det 
som en meget markant forværring af den strukturelle saldo netop i år.  
 
Vismændene vurderer, at finanspolitikken har bremset væksten de seneste tre år, at 
der i år er et lille positivt bidrag til væksten, mens der næste år igen er en finanspoli-
tisk opbremsning (målt på den et-årige-finanseffekt). I lyset af den offentlige saldo 
næste år ventes at overskride EU's kritiske grænse, bifalder vismændene den finans-
politiske opstramning, der ligger i 2015. Det angives samtidig, at opstramningen er 
forsvarlig, men også at den må betragtes som en mindste grænse for en anbefalel-
sesværdig opstramning i 2015. Det er til trods for, at vismændene samtidig opgør en 
enorm overkapacitet i dansk økonomi, der i sig selv retfærdiggør en lempelse. 
 
AE mener, at man med udviklingen i både dansk og international økonomi bør være 
ekstremt påpasselig med den ”finanspolitiske bremse”.  Det er fortsat ikke vores 
vurdering, at de danske offentlige finanser krydser den kritiske 3-pct.-grænse for 
den offentlige saldo i 2015. Men det er selvfølgelig en risiko, hvis økonomien går i 
stå igen eller provenuet fra PAL-skatten helt forsvinder. Svaret bør da ikke være at 
stramme finanspolitikken og sætte økonomien yderligere i stå. Tværtimod bør de 
lande i EU, som har råderum, føre en mere ekspansiv finanspolitik. Det vil kræve 
fleksibilitet i forhold til EU's finanspolitiske rammer. Men mon ikke det er til at 
finde ud af, hvis alternativet er en længere periode med ”japanske tilstande” i euro-
pæisk økonomi.   
 
AE er enig i, at der er brug for regulering af lånegrænserne, ikke kun i forhold til 
rentetilpasningslån, men også i forhold til afdragsfrihed. Det er også af konkurren-
cemæssige hensyn tilrådeligt, at det ikke kun gælder realkreditsystemet. Endelig bør 
ejendomsværdiskattestoppet ophæves, så vi får genindført en meget vigtig automa-
tisk stabilisator. 
 
Dagpengesystemet 
I kapitel 2 analyserer vismændene dagpengesystemet. I kapitlet har man valgt at 
fokusere på velkendte temaer som genoptjening, varighed og konjunkturafhængig-
hed i dagpengesystemet. AE havde gerne set, at man i kapitlet også havde berørt 
behovet for en modernisering af dagpengesystemet i forhold til f.eks. atypisk ansatte 
og internationaliseringen af arbejdsmarkedet.  
 

                                                      
1 Det er DØRs egen tommelfingerregel Offentlige Finanser 2014, Juni 2014 fodnote 3. 
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Vismændene har i rapporten analyseret beskæftigelseseffekterne af dagpengerefor-
men. Resultaterne tyder på, at reformen, når den er fuldt indfaset og har fået fuldt 
gennemslag, vil reducere den strukturelle ledighed med ½ pct.point svarende til en 
forøgelse af beskæftigelsen med omkring 15.000 personer i en neutral konjunktursi-
tuation. AE er enig i, at der knytter sig en betydelig usikkerhed til de målte beskæf-
tigelseseffekter. Dels som følge af, at reformen endnu ikke er fuldt indfaset, men der 
kan også stilles spørgsmålstegn ved, om der i tilstrækkeligt omfang er taget højde 
for konjunktureffekter i analysen.  
 
Beskæftigelseseffekten for de ledige, som indgår i beregningerne, ligger på 808 eller 
1.198 afhængigt af sammenligningsår ud af de knap 45.000 ledige fra 1. halvår 
2011. På trods af, at der synes at være langsigtede beskæftigelseseffekter af refor-
men, er det forholdsmæssigt få ledige i gruppen, som reelt er kommet i beskæftigel-
se.  
 
Vismændene vurderer, at der vil være en nettoudgift på 389 mio. kr. ved at genind-
føre det tidligere genoptjeningskrav på 26 ugers beskæftigelse for ledige, der er 
faldet ud af dagpengesystemet. Samtidig øges den strukturelle ledighed med 1.700 
personer. Med et lempeligere genoptjeningskrav for ledige, der opbruger dagpenge-
retten, vil langt flere være sikret at kunne blive i dagpengesystemet fremadrettet. Set 
i lyset af, at markant flere er faldet ud af dagpengesystemet, end man oprindeligt 
vurderede, kan en tilbagerulning af genoptjeningskravet bidrage til at skabe større 
tillid til dagpengesystemet og derigennem øge den økonomiske tryghed for den 
enkelte. Vismændene synes dog at se bort fra, at det ikke kun var på udfaldstids-
punktet, at en udfaldsperson kunne gøre brug af det lempeligere genoptjeningskrav 
på 26 uger. Det betyder, at flere vil have gavn af et lavere genoptjeningskrav, end 
det fremgår af vismandsrapporten, samtidig med at udgifterne vil være større.   
 
Det vurderes i rapporten, at 70 procent af de ledige, der opbruger dagpengeretten, 
ikke vil være berettiget til kontanthjælp som følge af modregning via familieind-
komst og formue. Det betyder, at det først er fra 2016, hvor reformen er fuldt indfa-
set, at vi vil se de fulde konsekvenser af reformen, hvor flere vil stå helt uden ind-
komst. I fravær af de midlertidige ordninger er ledige, der opbruger dagpengeretten 
og ikke umiddelbart finder beskæftigelse henvist til kontanthjælpssystemet, hvor der 
sker modregning for familieindkomst og formue. AE mener, at den usikre situation 
for de udfaldstruede kan sprede sig til de mange beskæftigede, hvilket kan være en 
medvirkende årsag til, at det er svært at få gang i det private forbrug. 
 
Med udgangspunkt i Arbejdsmarkedskommissionens forslag til et konjunkturaf-
hængigt dagpengesystem foreslår vismændene et regelbaseret konjunkturafhængigt 
dagpengesystem. AE mener, at det i praksis vil være vanskeligt at indføre en regel-
baseret konjunkturafhængig dagpengeperiode. Med en fast regel vil det f.eks. være 
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vanskeligt at tage højde for ændringer i den strukturelle ledighed. Der vil derfor 
være behov for løbende diskretionære ændringer. Et andet spørgsmål er, hvilken 
konjunkturindikator der skal anvendes som et pålideligt pejlemærke for jobmulig-
hederne. Derudover kan man risikere, at ledige, der har startet deres dagpengeperio-
de stort set samtidigt, vil blive behandlet forskelligt i et konjunkturafhængigt dag-
pengesystem. 
 
 
Særlig sagkyndig Torben M. Andersen 
 
Konjunktursituationen 
Rapporten anlægger en noget mindre optimistisk tone end forårsrapporten. Den 
ventede vækststigning er udskudt med deraf følgende implikationer for beskæftigel-
sen og de offentlige finanser. De offentlige finanser balancerer derfor på kanten af 
EUs budgetkrav. I den fremlagte prognose ventes det faktiske budgetunderskud at 
blive -3,6 % af BNP i 2015 og -2,7 % af BNP i 2016, og den strukturelle budgetsal-
do skønnes til 0,4 % af BNP i 2015 og 0,5 % af BNP i 2016. Dette implicerer et 
brud på 3 %-reglen for det faktiske underskud i 2015, og grænsen for det maksimale  
strukturelle underskud på 0,5 % nås i 2016. Formandsskabet konkluderer på den 
baggrund, at der er behov for finanspolitiske stramninger. Regeringens planlagte 
opstramning svarende til en finanseffekt på 0,5 % af BNP i 2015 vurderes at være 
en mindstegrænse for en anbefalingsværdig opstramning. 
 
Omsvinget fra en diskussion af behovet for finanspolitiske lempelser viser, at fi-
nanspolitikken er havnet i et fine-tuningsregime, hvor der løbende lægges op til 
mindre justeringer af finanspolitikken skiftevis af hensyn til aktiviteten og de offent-
lige finanser. Samtidig gennemføres der tiltag som primært har budgetmæssige 
implikationer som fremrykning af pensionsbeskatning med skatterabat (et instru-
ment der ikke er så velegnet til at styre den samlede budgetbalance med). Det er 
problematisk, hvis sådanne tiltag alene gennemføres af budgetmæssige årsager. 
Samtidig ligger de anbefalede justeringer af finanspolitikken inden for målefejlsin-
tervallet. Ideen med finanspolitiske regler har været at sikre en mere troværdig, 
konsistent og kontinuerlig udvikling i finanspolitikken. Faktum er, at vi er endt i et 
fine-tuningsregime, der minder om situationen i 1970erne og starten af 1980erne. 
Den aktuelle situation er ikke et enkeltstående fænomen, selvom en bedring af 
økonomien vil skabe afstand til budgetmålene frem til 2020. Formandsskabet har i 
tidligere rapporter påpeget, at de offentlige finanser vil udvise systematiske under-
skud i en længere periode trods opfyldelsen af kravene til finanspolitisk holdbarhed. 
Der er et stort behov for en nærmere diskussion af det finanspolitiske styringsregi-
me. 
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Diskussionen af internationale konjunkturforhold har i de senere rapporter fået en 
mindre fremtrædende rolle. Der er gode argumenter for at undgå en meget detaljeret 
landegennemgang. Gennemgangen af de internationale økonomiske forhold er dog i 
denne rapport kommet tæt på den kritiske minimumsgrænse. Danmark er som be-
kendt stærkt afhængig af den økonomiske udvikling hos vores samhandelspartnere. 
Mange af disse står over for store strukturelle problemer, som det vil tage en årræk-
ke at løse. Det konkluderes, at den europæiske gældskrise er overstået. Dette er 
begrundet i, at rentespændene for statsobligationer for kriselandene stort set er 
elimineret. Ud fra denne betragtningsmåde er en væsentlig usikkerhedsfaktor og 
kilde til eskalering af gældsproblemerne bremset. De underliggende problemer er 
imidlertid store, også for andre lande end de såkaldte PIIGS-lande. 11 EU-lande er 
aktuelt i EDP-proceduren for store underskud, og flere lande er i risiko for at kom-
me i samme situation. I forårsprognosen fra EU-kommissionen var den gennemsnit-
lige cyklisk rensede budgetbalance på -1,1 % af BNP for 2014 og -1,8 % for 2015. 
Den faktiske gennemsnitsaldo er -2,5 % af BNP for 2014 og -2,3 % for 2015, og 
gældsrationen til BNP er 96 % i 2014 og 94,4 % i 2015. Samtidig har mange af 
landene store uløste problemer knyttet til den finanspolitiske holdbarhed. I det per-
spektiv kan gældskrisen næppe siges at være overstået, og en nærmere vurdering af 
effekterne for den økonomiske udvikling i EU og dermed for væsentlige samhan-
delspartnere savnes. 
 
Et afgørende spørgsmål i konjunkturvurderingen er størrelsen af beskæftigelses-
gapet, dvs. forskellen mellem den aktuelle og strukturelle beskæftigelse. Formands-
skabet vurderer dette gap til at være omkring 4 %, og dermed større end vurderet af 
de fleste iagttagere. Kapitlet indeholder til underbyggelse heraf en række interessan-
te analyser af tilpasningen af beskæftigelse og arbejdsstyrke. I den forbindelse kun-
ne det være interessant med en nærmere analyse af de studerende. Der er gennem-
ført SU-reform og fremdriftsreform m.m., hvorfor der må forventes et andet møn-
ster. Det fremgår ikke helt klart, i hvilket omfang der er taget hensyn til sådanne 
effekter både på kort sigt (mindre beskæftigelse blandt de studerende) og længere 
sigt (potentielt større arbejdsudbud). Et væsentligt spørgsmål er, hvorledes antallet 
af gæstearbejdere afhænger af udviklingen på det danske arbejdsmarked. Det vurde-
res i rapporten, at en normalisering af situationen på arbejdsmarkedet vil lede til et 
niveau for antallet af grænsearbejdere på knapt 60.000 personer.  De norske erfarin-
ger tilsiger, at dette kan være en undervurdering. Et meget fleksibelt udbud af ”gæ-
stearbejdere” har store implikationer for tilpasningsmekanismerne i arbejdsmarkedet 
og stiller også spørgsmålstegn ved begrebet beskæftigelsesgap. Det vil være interes-
sant med en nærmere analyse af disse spørgsmål i en fremtidig rapport. 
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Dagpengesystemet 
Rapporten indeholder et meget interessant kapitel om dagpengesystemet med blandt 
andet en analyse af dagpengereformen fra 2011 samt konsekvenserne af en række 
mulige omlægninger af systemet. 
 
Den indledende principielle diskussion af principper for indretningen af dagpenge-
systemet er lidt kortfattet. Diskussionerne af problemerne ved denne type forsikring 
og mulige former for offentlig intervention er ikke helt klare. Til eksempel kan 
problemer med adverse selektion løses ved at gøre forsikringen obligatorisk, uden at 
det kræver et offentligt system eller subsidiering af forsikringssystemet. Det danske 
system er som bekendt frivilligt og finansieret delvis via kontingentbetalinger og 
generel beskatning. Der savnes en indplacering af dette system i den principielle 
diskussion og dermed en stillingtagen til denne indretning. Der savnes også en 
nærmere diskussion af de selektionsmekanismer, der kendetegner det eksisterende 
system. Ved ændringer i systemet, f.eks. en ændret dagpengeprofil, er det af stor 
betydning, hvorledes dette vil påvirke a-kassemedlemskab. Det ville også være 
interessant med en nærmere diskussion af finansieringsmodellen for dagpengesy-
stemet. 
 
Køb af forsikring afhænger af forsikringsvilkårene, risiko og risikoaversion. I kapit-
let vurderes det, i hvilket omfang systemet er aktuarisk fair, dvs. kontingentbetaling 
set i forhold til kompensation og risiko for ledighed. Dette er et vigtigt input i dis-
kussionen. Præsentationen er lidt uklar, da der skiftes mellem en omtale af ”nettobi-
drag” og ”nettogevinst” ved forsikringen. Denne del af analysen ser alene på netto-
bidraget, da spørgsmålet om forsikringen skal købes og derfor er en nettogevinst for 
den enkelte også afhænger af ens risikoaversion. 
 
Det er påfaldende, at dagpengegodtgørelse fra arbejdsgiveren (G-dage) ikke omtales 
i kapitlet. For en dagpengeberettiget betales dagpengene (dagpengegodtgørelse) af 
arbejdsgiveren de første 3 dage efter, at pågældende er blevet afskediget eller hjem-
sendt fra arbejdet. G-dagene er interessante, idet de peger på risikodeling mellem 
lønmodtager og virksomhed. Virksomheder – særligt i sektorer med store udsving i 
behovet for arbejdskraft – ville i et frit marked skulle betale en risikopræmie for at 
kunne tiltrække arbejdskraft. Med en kollektiv forsikring mindskes dette behov, og 
dagpengesystemet er også til fordel for visse arbejdsgivere. Mere generelt kan indu-
stristrukturen også tænkes at have haft afgørende betydning for indretningen dag-
pengesystemet (mange små og mellemstore virksomheder), og systemet kan også 
tænkes at have en ”institutionel komparativ fordel” via den betydning det har for 
små og middelstore virksomheders fleksibilitet. 
 
Beskæftigelseskravene for at oppebære arbejdsløshedsdagpenge er en vigtig dimen-
sion af dagpengesystemet, og kapitlet indeholder en god præcisering af reglerne. 
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Effekterne af mere lempelige beskæftigelseskrav diskuteres, og det påpeges, at der 
kan være modgående effekter. På den ene side bliver systemet mere generøst, hvil-
ket kan mindske job-søgningsintensiteten, og på den anden side kan intensiteten 
stige for personer, der har mistet dagpengeretten. Nettoeffekten vurderes at være 
domineret af den første effekt. Reglerne kan imidlertid også have betydning for 
jobstrukturen både i forhold til virksomhedernes jobskabelse og hvilke jobs, ledige 
finder mest attraktive. I et system med stor jobomsætning og mange kortvarige 
ansættelser kan ændrede beskæftigelseskrav derfor have afledte effekter. 
 
Det er ikke helt klart, hvorledes analyserne af forskellige ændringer af dagpengesy-
stemet skal tolkes. Er disse ændringer begrundet i, at den eksisterende indretning 
ikke er socialt optimal, jf. boks II.1? Hvis der er tale om ”underforsikring”, f.eks. 
ved en ændret dagpengeprofil, må det formodes, at en sådan ændring vil have stor 
betydning for a-kassemedlemskab. Yderligere vil det være muligt at finansiere f.eks. 
en forbedret dækning i starten af ledighedsperioden eller for personer med en stærk 
beskæftigelseshistorik ved en forhøjelse af a-kassebidraget. A-kassebidraget knyttet 
til en frivillig ordning er en ikke-forvridende finansieringskilde. I kapitlet analyseres 
finansiering enten via andre ændringer i dagpengesystemet eller via en ændring af 
bundskatten. Det er ikke helt klart, hvorledes dette skal tolkes. Er ændringer af 
andre dele af dagpengesystemet motiveret ved, at der her er tale om ”overforsik-
ring”? Hvorfor vælges en finansiering via en forvridende skat, hvis der er en beta-
lingsvillighed, og en forhøjelse af a-kassebidraget derfor ville være en oplagt mulig-
hed? 
 
 
Særlig sagkyndig Nina Smith 
 
Formandsskabet vurderer, at vækstskønnet for 2015 må reduceres i forhold til tidli-
gere prognoser, men at den underliggende vækst for de efterfølgende år stadig er 
relativt positiv. I lyset af den stadig meget skrøbelige konjunktursituation, er det 
fornuftigt, at finanspolitikkens stramhedsgrad afpasses, så konjunkturopsvinget 
understøttes mest muligt. Men samtidig er det naturligvis et meget uheldigt interna-
tionalt signal, hvis underskuddet i 2015 overskrider EU's budget krav. Ud fra disse 
hensyn og i lyset af det faldende strukturelle underskud i årene efter 2015, kan det 
være hensigtsmæssigt at forlænge fristen til 2015 for at omlægge kapitalpensioner 
samt også at inddrage indskud i Lønmodtagernes Dyrtidsfond, så der ikke fremtvin-
ges en økonomisk stramning ud fra hensynet til EU's budgetrestriktion, som er i 
modstrid med en optimal konjunkturregulering. Det er selvfølgelig en omlægning, 
der grundlæggende kun kan foretages én gang, og det er derfor afgørende, at den 
stramme styring af de offentlige budgetter fastholdes, og at der i passende tid inden 
2020 gennemføres yderligere reformer, som adresserer budgetunderskuddene efter 
2020. 
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Formandsskabet diskuterer i egenskab af deres rolle som ’kontrollanter’ for Budget-
lovens overholdelse, hvorvidt budgetloven fungerer hensigtsmæssigt i praksis, 
herunder om den giver anledning til inefficient styring i kommuner, regioner og 
generelt offentlige institutioner. Desuden diskuteres mulighederne for at omgå 
budgetloven, og hvorvidt det er muligt og hensigtsmæssigt at flytte budgetposter ind 
eller ud af udgiftsloftet. Selvom der selvfølgelig kan være behov for en indkørings-
periode og justeringer af reglerne for Budgetloven, er diskussionen i dette kapitel et 
godt eksempel på, at det er betryggende, at ansvaret for at overvåge overholdelsen 
af Budgetloven er blevet lagt hos en uafhængig instans som Det Økonomiske Råd.   
 
Kapitel II indeholder et meget velskrevet og en nuanceret og solid analyse af dag-
pengesystemet, som er et godt udgangspunkt for det videre arbejde i Dagpenge-
kommissionen. De bagvedliggende beregninger af effekterne af dagpengereformen 
peger tilsammen på, at dagpengereformen har haft betydelige effekter på den struk-
turelle beskæftigelse. Beregningerne repræsenterer naturligvis ikke objektive sand-
heder om den præcise størrelse af reformens effekter, men giver dog et betydeligt 
mere korrekt billede af dagpengereformens effekter skaleret op til ’makroniveau’ 
end de tilsvarende analyser, der tidligere på efteråret 2014 er offentliggjort. På 
baggrund af analyserne diskuteres og analyseres alternative reformforslag i forhold 
til dagpengesystemet, herunder et dagpengesystem, hvor varigheden af dagpengepe-
rioden forlænges i perioder med særlig høj arbejdsløshed. Det danske dagpengesy-
stem er i forvejen særdeles kompliceret og ressourcekrævende at administrere, og 
eksempelvis en indførelse af et konjunkturafhængigt dagpengesystem eller andre 
reformer, der ud fra økonomisk teori kunne forekomme at være velfærdsforbedren-
de, vil ikke nødvendigvis være det i praksis, medmindre der gennemføres en gen-
nemgribende forenkling og afbureaukratisering af systemet. 
 
 
Beskæftigelsesministeriet 
 
Dagpengesystemet 
Først og fremmest hilser Beskæftigelsesministeriet det velkomment, at Det Økono-
miske Råd har valgt at udarbejde en større analyse af dagpengesystemet. Det er 
vigtigt fortsat at overvåge konsekvenserne ved større politiske tiltag som dagpenge-
reformen, samt grundigt at afsøge mulighederne for forbedringer i det nuværende 
system. 
 
Regeringen har som bekendt nedsat en dagpengekommission, og der er ingen tvivl 
om, at vismændenes analyser fortjener at blive et vigtigt input i dagpengekommissi-
onens videre arbejde. 
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Effektanalyse af afkortningen af dagpengeperioden 
Det Økonomiske Råd er kommet et spadestik dybere i deres analyse af afkortningen 
af dagpengeperioden end hidtidige analyser på området. Det sker bl.a. ved i højere 
grad at tage højde for konjunkturændringer og personsammensætning. 
 
Det er ligeledes interessant, at Det Økonomiske Råd gennem deres analyse finder 
større beskæftigelseseffekter af afkortningen af dagperioden end tidligere studier. 
 
I forhold til tidligere analyser går Det Økonomiske Råd skridtet videre ved samtidig 
at forsøge at estimere de strukturelle effekter af dagpengereformen. Beskæftigel-
sesministeriet vil gerne kvittere for, at Rådet foretager en sådan beregning af de 
strukturelle beskæftigelseseffekter. Samtidig er det væsentligt at tolke resultaterne 
med varsomhed, da der er stor usikkerhed omkring størrelsen af den strukturelle 
effekt, og idet reformen endnu ikke er fuldt indfaset, hvilket Rådet også selv næv-
ner. 
 
Forslag til ændringer i dagpengesystemet   
Ligesom med effektanalysen hilser Beskæftigelsesministeriet det velkomment, at 
der er interesse for at undersøge relevante muligheder for ændringer i det nuværende 
dagpengesystem, og Rådet skal roses for nytænkning i den forbindelse.  
 
Det vurderes dog, at det i beregningen af konsekvenserne ved ændringsforslagene 
skal overvejes, hvorvidt en forhøjelse af ydelsen i starten af ledighedsperioden kan 
indebære en risiko for øget tilgang til dagpengesystemet i form af flere eller længere 
ledighedsforløb. 
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ENGLISH SUMMARY 

  

This report contains two chapters: Chapter I presents an 
economic outlook for the Danish economy, and chapter II 
examines the Danish system of unemployment insurance. 

Chapter I: Economic Outlook 

The Danish economy has hardly grown over the past four 
years. Until recently, there were indications that the Danish 
economy was about to return to positive growth rates. How-
ever, growth was weak during the first half of 2014 in 
Denmark, as in the euro zone, and various business cycle 
indicators have recently deteriorated due to the geopolitical 
conflict in Ukraine. The projected growth rate for Danish 
GDP in 2014 is revised downwards from 1½ per cent fore-
cast in the spring report to ½ per cent.  
 
The cyclical position of the Danish economy has not deteri-
orated as much as the downward revision of GDP growth 
suggests. Developments in the urban area business sector 
have been more positive during the first half of 2014 and 
the projected growth rates for gross value added in this sec-
tor have hardly changed. As this sector accounts for the 
bulk of private employment, this may explain the fact that 
Danish employment is rising despite stagnant GDP. 
 
The currently weak economic growth is presupposed to be a 
temporary phenomenon. Danish GDP is forecast to grow by 
close to 1½ per cent in 2015 and by about 2½ per cent in 
2016. Business investment and private consumption, which 
have remained at low levels for several years, are expected 
to contribute significantly to the economic recovery. 
Growth rates are expected to exceed the rates of structural 
growth over the following years such that the output gap 
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will be closed by 2020. The output gap is estimated to be 
about 4½ per cent of GDP in 2014. The main figures of the 
projection are presented in table A. 
 
 

Table A Key figures of the short-term outlook for the Danish economy 

2012 2013 2014 2015 2016

Private consumption              906.1 48.8 -0.1 0.1 1.1 1.9 2.8

Public sector consumption      523.9 28.2 0.4 0.7 1.3 0.8 0.6

Gross fixed capital formation  320.9 17.3 0.2 0.8 2.6 3.7 6.6

consisting of:                                  

   Residential investment         73.8 4.0 -8.0 -5.0 4.4 5.3 5.1

   Business fixed investment    204.0 11.0 3.4 3.2 3.0 5.8 9.5

   Public sector investment 43.1 2.3 7.7 -0.7 1.8 -4.6 -5.5

Stockbuilding
a)                               

0.9 0.0 -0.3 0.2 0.3 0.2 0.1

Total domestic demand          1,751.8 94.3 -0.1 0.6 1.8 2.2 2.9

Exports of goods and services 1,018.6 54.9 0.4 1.0 1.8 2.8 4.2

Imports of goods and services 913.6 49.2 0.9 1.4 4.4 4.3 4.9

GDP                                    1,856.8 100.0 -0.4 0.4 0.5 1.5 2.6

2.8 1.0 0.7 1.3 1.7

4.2 4.1 3.8 3.8 3.6

109.2 136.0 109.5 85.8 71.4

6.0 7.3 5.8 4.5 3.6

-71.9 -15.8 -31.9 -69.8 -54.7

-3.9 -0.9 -1.7 -3.6 -2.7

1.9 1.7 1.5 1.9 2.7

0.0 1.6 0.3 -0.7 -0.5

Percentage change, 
volume 

Terms of trade, percentage change               

Per cent

of GDP

2013

Current 

prices

DKK bn.

2013

Key indicators                                  

General gov. budget balance, DKK bn.   

General gov. budget balance, per cent of GDP

Hourly wage costs, percentage change            

Consumer prices, percentage change
b)          

Unemployment, per cent
c)                      

Current account, DKK bn.                        

Current account, per cent of GDP                

 

a) Contribution to GDP growth in percentage points. 
b) Implicit private consumption deflator. 
c) Percentage of total labour force. National definition. 
Source: Statistics Denmark, National Accounts and own calculations. 
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Employment is projected to increase significantly along 
with rising GDP. The economic recovery is expected to 
increase employment by 85,000 persons from 2014 to 2020. 
A significant part of the projected rise in employment is due 
to a cyclically induced increase in the labour force rather 
than a reduction in unemployment. This rests on the as-
sessment that the labour force is currently considerably 
below its structural level for cyclical reasons. This view is 
supported by analyses in the chapter suggesting, among 
other things, that part-time employment among students and 
border workers is abnormally low, and the number of un-
employed people categorised as not job ready is abnormally 
high. Further, in spite of relatively low unemployment, 
there is no indication of bottlenecks in the labour market. 
Admittedly, it is very difficult to estimate structural levels, 
so the projected cyclically induced increase in the labour 
force is subject to substantial uncertainty. There is a risk 
that the estimated structural labour force is overestimated.  
 
The public budget deficit is forecast to be just over 3½ per 
cent of GDP in 2015, but it is projected to improve gradual-
ly over the following years. The estimate for 2016 is 2¾ per 
cent of GDP, which is still close to the Stability and Growth 
Pact deficit limit of 3 per cent. These estimates incorporate 
planned fiscal policy including the 2015 proposed budget. 
The sizeable deficit in 2015 is largely caused by the cyclical 
weakness of the economy. The structural deficit, i.e. the 
budget deficit adjusted for cyclical and temporary impacts, 
is forecast to be slightly below ½ per cent of GDP in 2015. 
The actual and structural budget deficits are projected to 
improve substantially towards 2020.  
 
Fiscal Watchdog 
 
The chairmanship of the Danish Economic Councils has 
been assigned the role of “fiscal watchdog”. The chairman-
ship is to evaluate various fiscal policy objectives, in partic-
ular, whether fiscal policy complies with the Budget Law. 
This includes assessing the expenditure ceilings. 
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The main conclusion of the evaluation in this report is that 
the principal points of attention concern the developments 
in the actual budget balance in 2015 and – but to lesser ex-
tent – in 2016, as well as the structural deficit in 2014-16. In 
addition, it is assessed that it would be impossible to fully 
utilise the adopted expenditure ceilings for 2014-17 without 
exceeding the structural deficit limit stipulated in the Danish 
Budget Law of ½ per cent of GDP. The assessments are 
summarized in Table B. 
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Table B Assessment of fiscal policy objectives 

Objective   Assessment  

Fiscal sustainability  The overall assessment is that Danish fiscal policy 
is sustainable, cf. Danish Economy, spring 2014 
  

Medium-term deve-
lopments in budget 
balance 
 

 

 

Structural balance 
Structural deficit of 0.4 per cent of GDP in 2014-15 
and of 0.5 per cent of GDP in 2016 
Structural deficit less than 0.4 per cent of GDP in 
2017-20 

 

 
 
 

Budget balance 
-3.6 per cent of GDP in 2015 
-2.7 per cent of GDP in 2016  
Gradual improvement from 2017 towards a surplus 
of 0.3 per cent of GDP in 2020 
 

Expenditure ceilings in 
compliance with fiscal 
policy objectives 
 

 Not possible to utilise expenditure ceilings for 
2015-17 fully within the constraints on the structur-
al balance in the Budget Law  

  Expenditure ceilings for 2018 comply with fiscal 
policy objectives 
 

Compliance with ex-
penditure ceilings in 
fiscal planning 

 The agreements with municipalities and regions as 
well as the proposed budget for 2015 are within the 
confines of the proposed expenditure ceilings 

 
Compliance with ex-
penditure ceilings in 
accounts 

  
No assessment, as accounts for 2014 are not yet 
available 

Note: Compliance with fiscal objectives is assessed based on the following colour codes: 
 Red: It is assessed that a limit or an objective will not be met. 
 Yellow: It is assessed that a limit or an objective is close to not being met, and there is a risk 

of non-compliance. 
 Green: It is assessed that a limit or an objective will be met.  

 
 
The Budget Law and the expenditure ceilings have effect 
from 2014. There is an ongoing disclosure of information 
regarding adjustments of expenditure ceilings and interpre-
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tation of the Budget Law. The Ministry of Finance is re-
sponsible for providing the information needed. In certain 
areas the interpretation of the law could be clarified. This 
includes the provisions for conducting measures that impact 
the structural balance after the budget proposal has been 
presented. Furthermore, the handling of tax expenditures 
upon adjustments of the expenditure ceilings should be 
more transparent. 
 
Fiscal policy assessments and recommendations 
 
Based on the current outlook for the Danish economy a 
budget deficit of just over 3½ per cent of GDP is forecast 
for 2015. This considerably exceeds the Stability and 
Growth Pact deficit limit of 3 per cent. However, the excess 
is assessed to be temporary, as the estimated deficit in 2016 
is below (but close to) the limit of 3 per cent. The medium-
term outlook for the public finances supports the view that 
the excess is temporary. 
 
It is assumed that the European Commission will share this 
view. Therefore, it is considered that Denmark will not be 
subject to the Excessive Deficit Procedure once again, and 
hence will avoid being issued a recommendation. If issued, 
a recommendation may include instructions for fiscal con-
solidation measures and a deadline for bringing the budget 
deficit permanently below 3 per cent. The possibility that 
Denmark will be issued a recommendation cannot be fully 
excluded. Should it happen, it is advisable to follow the 
recommendation. 
 
Although it is considered most likely that Denmark will not 
be subject to the Excessive Deficit Procedure, the sizeable 
estimated actual budget deficit in 2015 and the expected 
structural deficits in 2014-16, which are close to the deficit 
limit of ½ per cent of GDP in the Budget Law, speak in 
favour of a fiscal tightening. The government’s budget pro-
posal for 2015 implies a fiscal tightening of 0.3 per cent of 
GDP in comparison with a neutral fiscal policy. This tight-
ening has been incorporated in the presented projection. The 
appropriate fiscal tightening balances the need for fiscal 
stimulus during a cyclical slowdown on the one hand and 
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the development in public finances on the other hand. It is 
assessed that the planned fiscal tightening of 0.3 per cent of 
GDP is acceptable, but it is at the lower limit for a defensi-
ble fiscal tightening in 2015. 
 
Fiscal policy for 2016 is to be decided in 2015. Naturally, 
this decision should take into account the cyclical and fiscal 
developments up until then. Currently, a fiscal tightening of 
0.1 per cent of GDP is planned for 2016. As of now it is 
worthwhile noting that a larger fiscal tightening than cur-
rently planned may be needed. Firstly, in the present projec-
tion the output gap will be reduced by more than 1 percent-
age point of GDP from 2015 to 2016. In itself this may jus-
tify a scaling down of fiscal stimulus. Secondly, a structural 
budget deficit of 0.5 per cent of GDP is expected for 2016. 
This is on the limit stipulated by the Budget Law. 
 
 
Supervisory diamond and LTV limits for mortgages 
 
In September the Danish Financial Supervisory Authority 
presented a proposal for a “supervisory diamond” for Dan-
ish mortgage banks akin to the existing supervisory dia-
mond for banks. The proposed supervisory diamond in-
cludes a number of benchmarks for the lending portfolio 
and capitalisation. The proposed supervisory diamond is a 
reasoned proposal that promotes financial stability, as does 
the “refinancing law” that was adopted in the spring. The 
refinancing law implies that the maturity of short-term cov-
ered bonds is extended in the case of a failed auction or an 
interest rate hike. However, these measures do not change 
the fact that the majority of Danish households are sensitive 
to interest rate hikes due to the prevalence of short-term 
adjustable rate mortgages. 
 
The Danish fixed exchange rate vis-à-vis the euro involves 
risk of a currency crisis with an ensuing interest rate hike. 
The associated increase in payments on adjustable rate 
mortgages may cause a significant drop in private consump-
tion leading to a notable increase in unemployment. Hence, 
the risk associated with the prevalence of adjustable rate 
mortgages is not assumed solely by the household that 
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chooses to take advantage of the lower average interest rate 
on adjustable rate mortgages, but by society. This possibil-
ity of contagion justifies regulation of floating rate mort-
gages in general.  
 
The supervisory diamond and refinancing law put re-
strictions on mortgage banks, but not on the individual 
homeowner. Currently, there is a loan-to-value (LTV) limit 
of 80 per cent on all types of mortgages from the special-
ized mortgage banks, but ordinary banks can provide mort-
gage loans on banking terms for the remaining 20 per cent 
of the property value. Hence, it is possible for the individual 
homeowner to exploit the LTV limit fully and mortgage the 
entire property value with floating rate mortgages by com-
bining loans from banks and mortgage banks. As the super-
visory diamond does not prevent homeowners from this 
exploit, homeowners with a desire for doing this pose the 
greatest risk for the macroeconomic development in the 
case of an interest rate hike. 
 
This speaks in favour of underpinning the supervisory dia-
mond’s benchmarks for mortgage banks with limitations on 
the possibilities for obtaining floating rate mortgages. One 
possibility is to impose an LTV limit on these mortgages. 
The limit should apply to the sum of all mortgages – not just 
to the loans from mortgage banks. This implies that an LTV 
of e.g. 80 per cent, coinciding with the current LTV on 
mortgages from mortgage banks, imposes a genuine limita-
tion and eliminates the loans with the highest LTVs. 
 
The benefits from imposing limitations on the possibilities 
for obtaining floating rate mortgages should be balanced 
with the associated costs. The benefit is a reduced risk of an 
economic setback in case of interest rate hikes. The costs 
are a weakening of the countercyclical part of ECB’s mone-
tary policy and less scope for homeowners to take ad-
vantage of the lower average rates on adjustable rate mort-
gages by assuming the risk of an interest rate increase. 
 
The size of the benefits and costs of imposing restrictions 
on adjustable rate mortgages depends on the starting point. 
It is currently possible to mortgage the entire property value 
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so that the LTV is 100 per cent. From this starting point it 
can be supposed that the benefits from a moderate decrease 
in the LTV limit are relatively large, whereas the costs are 
relatively small. Based on this reasoning, it is recommended 
that the LTV on adjustable rate mortgages be reduced to 
below 100 per cent. 

Chapter II: Unemployment Insurance in Den-
mark 

Unemployment insurance offers workers partial compensa-
tion for income loss in case of unemployment. This contrib-
utes to consumption smoothing. The insurance, however, 
also reduces incentives to search for and hold on to em-
ployment. The design of an unemployment insurance sys-
tem therefore implies an underlying trade-off between in-
surance and incentives, and the focus of chapter II is to il-
lustrate different changes to the Danish UI system. 
 
In Denmark, unemployment insurance (UI) is a voluntary 
insurance scheme that requires membership of one of 26 
different unemployment insurance funds, many of which are 
organised by trade unions. Unemployment benefits are not 
means-tested with respect to household income and wealth, 
in contrast to other transfers in the Danish welfare system. 
Approximately 60 per cent of the UI system is financed by 
membership fees, while the remaining part is paid for by the 
government. 
 
It is important to distinguish between the UI system as an 
insurance device and as a redistributive tool. A change in 
the unemployment insurance system will both affect the 
insurance properties, described by the expected net benefits 
from insurance for different groups, as well as the income 
distribution.1  
 

 
1) In the literature the net benefit from insurance is termed the de-

gree of actuarial fairness. 
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Chapter II therefore looks at changes to the unemployment 
system to demonstrate the trade-offs between the insurance 
function of the unemployment insurance system, i.e. the 
degree of actuarial fairness of the insurance scheme, and the 
effects on structural unemployment and income distribution. 
 
An evaluation of the 2010-reform of the Danish unem-
ployment insurance system 
 
In 2010 a reform of the UI system was adopted, reducing 
the maximum unemployment benefit period from four to 
two years, while the benefit re-entitlement condition was 
strengthened for unemployed individuals who have ex-
hausted their unemployment benefits. The primary purpose 
was to reduce unemployment, increase employment and 
improve public finances permanently. 
 
The chapter contains an analysis of the effect of the reform 
on the transition from unemployment to employment. The 
analysis indicates that the reform, when fully implemented, 
will reduce the structural rate of unemployment by around 
0.5 percentage points. This corresponds to an increase in 
structural employment of around 15,000 persons. However, 
due to temporary measures the reform has not been fully 
implemented yet, and thus there is a substantial amount of 
uncertainty concerning the estimate. The analysis, however, 
indicates that unemployed people respond to changes in 
economic incentives. 
 
Changes in the Danish unemployment insurance system 
 
The reform of the unemployment insurance system in com-
bination with a longstanding decline in the replacement 
ratio implies that the insurance function of the UI system 
has been weakened. While this may have contributed to a 
fall in structural unemployment, it may constitute a concern 
if this development also leads to a fall in membership in the 
voluntary unemployment insurance system, as this may 
negatively affect the attitude towards risk-taking as well as 
labour mobility. 
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Chapter II discusses the effects of a number of reforms to 
the unemployment insurance system, with the central aim of 
strengthening the insurance function of unemployment in-
surance: 
 

 An increased UI allowance in the beginning of the 
unemployment benefit period 

 An extension of the maximum unemployment bene-
fit period to a third year with a lower unemploy-
ment allowance 

 A relaxation of the benefit re-entitlement condition 
for unemployed persons who exhaust their maxi-
mum benefit duration 

 Business-cycle dependent maximum benefit dura-
tion 

 
The exact design of a reform of the UI system will depend 
on the particular objective that the decision maker wants to 
pursue. There will typically be a contradiction between 
reforms that increase the degree of actuarial fairness and 
changes that increase equality of income among the insured. 
The primary objective of UI, especially in a voluntary sys-
tem as in Denmark, is insurance against income loss when 
unemployed, while objectives with regard to basic income 
support and income equality are handled by other transfers, 
such as social security (“kontanthjælp” in Denmark).  
 
Reforms with a focus on insurance and efficiency 
 
An increased UI allowance in the beginning of the benefit 
period can increase the compensation rate from UI for peo-
ple who are only occasionally and temporarily unemployed. 
This can strengthen the insurance function of UI for the 
group of unemployed who contribute most to the UI system. 
At the same time the resulting decreasing UI allowance 
profile will retain incentives for the unemployed to seek 
employment and therefore reduce the potentially negative 
incentive effects of the higher UI allowance. 
 
Calculations using a CGE-model show that an increase in 
the UI allowance in the beginning of the benefit period by 
25 per cent during the first three months, financed by a 10 
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per cent reduction in UI allowance for subsequent months 
of unemployment, would decrease structural unemployment 
by 0.2 percentage points, corresponding to about 5,000 per-
sons. This reform would make all insured unemployed indi-
viduals better off up to a limit of 10½ months of unem-
ployment. If the improved insurance function in the begin-
ning of the benefit period is financed alternatively by in-
creased income tax, structural unemployment would see a 
slight increase. 
 
The effect of a higher UI allowance in the beginning of the 
benefit period on the distribution of incomes among insured 
persons strongly depends on the way the reform is financed. 
While the higher allowance in the beginning in itself rough-
ly benefits all income deciles, a reform that is financed by 
lower allowances for subsequent months of unemployment 
would disproportionately benefit high-income groups, as 
they have fewer long UI spells. If the reform instead is fi-
nanced by higher income tax, the reform would conversely 
benefit low-income groups, as they pay less income tax in 
absolute terms. 
 
A way to decrease the scope of the reform and still improve 
the insurance function for a core group in the labour market 
that contributes disproportionately more to the system, 
would be to condition the higher UI allowance in the begin-
ning of the maximum benefit period on a strong employ-
ment history. Calculations using detailed registry data show 
that conditioning the increased allowance on at least two 
years and nine months of employment over the previous 
three years would reduce the net effects of the change on 
public spending after tax by 75 per cent.  
 
Reforms with a focus on maximum UI benefit exhaus-
tion 
 
An extension of the UI benefit period to a third year with a 
lower UI allowance is considered to be a reform that would 
increase the insurance function from the UI system for the 
long-term unemployed. This would make permanent an 
existing, temporary scheme introduced in the wake of the 
2010-reform.  
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Calculations using registry data show that approximately 70 
per cent of the unemployed who exhaust their UI benefit 
period, would not be eligible for social security due to 
means-testing. An extended maximum benefit duration 
would, therefore, primarily benefit low-income groups and 
reduce the incentives for unemployed people to search for 
employment. 
 
A different way to help unemployed people who exhaust 
their maximum benefit duration would be to relax the re-
entitlement condition for UI, which currently requires em-
ployment corresponding to 52 weeks of full-time employ-
ment during a span of 3 years.  
 
Calculations show that a 50 per cent reduction of the re-
entitlement condition for all unemployed would increase the 
structural unemployment rate by 0.1 percentage points (cor-
responding to 2,700 persons). A corresponding relaxation, 
but only for unemployed persons who exhaust their maxi-
mum UI benefit duration, would increase the structural un-
employment rate by 0.06 percentage points (corresponding 
to 1,700 persons). It is, however, argued that a relaxation of 
the re-entitlement condition only for the unemployed who 
have exhausted their maximum UI benefit duration may 
introduce incentives for the unemployed to exhaust their 
maximum benefit duration to qualify for the lower re-
entitlement condition. 
 
Business-cycle dependent unemployment insurance 
 
Persons who lose their job during an economic downturn 
have a lower probability of returning to work than persons 
who lose their job during an upturn. The former, therefore, 
have a higher probability of exhausting the maximum UI 
benefit duration than the latter. Therefore, UI systems that 
are invariant to business-cycle variations in fact imply dif-
ferential treatment of the unemployed. This can be criticized 
from an equity point of view.  
 
The chairmanship has several times recommended that a 
rule-based business-cycle dependent unemployment insur-
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ance system should be introduced. Recent economic re-
search suggests that a business cycle dependent unemploy-
ment insurance system is welfare improving and that it in-
creases structural employment. 
 
During the economic downturn in recent years the phasing-
in of the reform of the unemployment insurance system 
from 2010 has been delayed through temporary measures. If 
this conceals a political desire for changing the system 
when the economic situation calls for such a change, then 
these changes should be based on rules instead of discre-
tionary measures. Rule-based changes will result in less 
uncertainty and more sound incentives compared to discre-
tionary changes. 
 
Back in 2009 a Labour Market Commission recommended a 
system in which the maximum unemployment benefit peri-
od is increased in times of high unemployment. The pro-
posal of the commission implies that the benefit period will 
be increased whenever the gross unemployment rate ex-
ceeds a certain level. Also, the proposal implies that only 
the unemployed who are close to exhausting their benefits 
would be entitled to a longer benefit period. 
 
The proposal is assessed to be a sound starting point. How-
ever, there are some elements of the proposal which should 
be taken into consideration: 
 
First of all, including a supplementary indicator for the state 
of the economy should be considered. For instance, the 
number of vacancies is considered to contain important 
information regarding the likelihood of finding a job.  
  
Also, the precise limits which trigger a longer benefit period 
should be reconsidered, based on the recent evolution of the 
unemployment rate and the assessed evolution of structural 
unemployment.  
 
If the average maximum unemployment benefit period is to 
be two years, as it is today, then the lowest maximum bene-
fit period is bound to be lower than two years. The lowest 
maximum benefit period is the one that operates when un-
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employment is low and below the level which triggers the 
first extension. 
 
Finally, it could be considered whether the unemployed 
who receive an extension of the maximal benefit period 
should obtain the same benefit level as they received in the 
first part of the unemployment spell. An alternative could be 
to make the benefit level for those who receive an extension 
equal to the general social assistance level, but without any 
means-testing. This would correspond to turning the tempo-
rary “labour market assistance program” into a permanent, 
but business-cycle dependent measure. 
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