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RESUME  

Efterårsrapporten fra Det Økonomiske Råds formandskab 
indeholder denne gang tre kapitler: 
 

 Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik 
 Offentlige finanser 
 Offentlige overførsler med fokus på kontanthjælp 

 

Rapporten er udarbejdet af Det Økonomiske Råds formand-
skab til mødet i Det Økonomiske Råd den 7. oktober 2015. 
Vurderinger og anbefalinger i rapporten er alene formand-
skabets. I slutningen af rapporten er rådsmedlemmernes 
skriftlige kommentarer optrykt. I forhold til diskussionsop-
lægget, som blev diskuteret på rådsmødet, er der kun foreta-
get korrekturrettelser og andre mindre justeringer af teksten. 
 
 
Konjunkturvurdering  
 
De seneste års jævne fremgang i dansk økonomi fortsatte i 
første halvår 2015. Væksten er moderat, men dog lidt over 
niveauet for den strukturelle vækst, og har øget beskæftigel-
sen med ca. 50.000 personer siden sommeren 2013. 
 
Vækstudsigterne for international økonomi er overordnet set 
positive, men de er blevet lidt svagere siden foråret. Risikoen 
for en mere udtalt opbremsning i global økonomi er steget, 
ikke mindst som følge af den forøgede usikkerhed om, hvor-
vidt kinesisk økonomi står overfor et mere markant fald i 
væksten. Den internationale økonomi understøttes dog af den 
lave oliepris og den lempelige pengepolitik i euroområdet og 
USA. Disse forhold ventes at bidrage til, at væksten i interna-
tional økonomi tager til allerede næste år. 
 
Der er udsigt til, at fremgangen i dansk økonomi vil fortsætte 
de kommende år, men de forværrede internationale vækstud-
sigter ventes at påvirke økonomien på kort sigt. Dansk ek-
sport ventes således kun i mindre omfang at bidrage til væk-
sten i år, og den private indenlandske efterspørgsel ventes 
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også kun at vokse behersket i 2015. Allerede næste år er der 
udsigt til, at både den private indenlandske efterspørgsel og 
eksporten bidrager mere til væksten i Danmark. Fremgangen 
understøttes af det fortsat lave renteniveau, men dæmpes af 
en mindre stramning af finanspolitikken. 
 
Samlet set skønnes BNP at vokse godt 1½ pct. i år, godt 2 
pct. i 2016 og ca. 2¼ pct. i 2017. Det er moderate vækstrater, 
men over den strukturelle vækst. Prognosen indebærer derfor, 
at det negative output gap reduceres jævnt fra knap 4½ pct. i 
2014 til ca. 2 pct. i 2017, jf. tabel A. 
 
I prognosen udgør underskuddet på den offentlige saldo ca. 
3,2 pct. af BNP i både 2015 og 2016. Dermed forventes un-
derskuddene at ligge lidt over EU’s underskudsgrænse på 3 
pct. af BNP i to år i træk. I 2017 ventes underskuddet at 
komme under 3 pct.-grænsen, og de offentlige finanser vur-
deres at være sunde på mellemlang og lang sigt. På den bag-
grund vurderes underskuddene på kort sigt ikke at være et 
alvorligt problem for de offentlige finanser, og det vurderes at 
være mest sandsynligt, at Danmark ikke kommer i EU’s pro-
cedure for uforholdsmæssigt store underskud, jf. kapitlet om 
offentlige finanser (kapitel II). 
 

Tabel A Hovedtal i prognosen 

2014 2015 2016 2017 Gns. 2025a)

BNP (realvækst i pct.) 1,1   1,6   2,1   2,3   2,1

BVT i priv. byerhverv (realvækst i pct.) 2,1   2,2   2,7   2,7   2,5

Output gap (pct. af strukturelt BNP) -4,4  -3,8  -2,9  -2,1  0,0

Beskæftigelsesændring (1.000 pers.) 25    26    33    35    23

Inflation (pct.) 0,7   1,0   1,6   1,8   1,8

Timeløn (pct.) 1,3   1,9   2,4   2,7   3,1

Offentlig saldo (pct. af BNP) 1,8   -3,2  -3,2  -2,0  0,8

Strukturel offentlig saldo (pct. af BNP) 0,6   0,3   0,2   0,3   0,8

BNP i aftagerlande (realvækst i pct.) 2,1   2,0   2,4   2,7   2,3
 

a) Den sidste søjle viser den gennemsnitlige årlige vækst fra 2017 til 2025. For output gap og 
offentlig saldo vises dog niveauet i 2025, og for beskæftigelsen vises den årlige ændring fra 
2017 til 2025. Den strukturelle offentlige saldo er beregnet efter budgetlovens metode. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Macrobond og egne beregninger. 
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I kapitel I præsenteres en fremskrivning af dansk økonomi 
til 2025. I denne forudsættes i perioden efter 2017 at ske en 
fortsat gradvis lukning af output gap, så BNP når det struk-
turelle niveau kort efter 2020.  
 
I fremskrivningen stiger beskæftigelsen med knap 70.000 
personer fra 2015 til 2017, og fra 2015 til 2025 stiger be-
skæftigelsen med ca. 250.000 personer. Fremgangen dæk-
ker over, at beskæftigelsen i 2015 vurderes at ligge knap 
100.000 personer under det strukturelle niveau, og at det 
strukturelle niveau vurderes at vokse med ca. 150.000 per-
soner frem mod 2025. 
 
Beskæftigelsesfremgangen ventes hovedsageligt at være 
drevet af en stigning i arbejdsstyrken. I 2015 vurderes ar-
bejdsstyrken at være 70.000 personer under det strukturelle 
niveau, og det strukturelle niveau vurderes at vokse med ca. 
150.000 personer frem mod 2025. Den resterende del af 
beskæftigelsesstigningen fra 2015 til 2025 skyldes et fald i 
ledigheden på ca. 30.000 personer, der primært er konjunk-
turelt betinget. Forventningen om, at beskæftigelsen kan 
stige hovedsagligt som følge af en udvidelse af arbejdsstyr-
ken understøttes af den seneste historiske udvikling. 
 
 
Aktuel økonomisk politik 
 
Den finanspolitiske stramning, som er lagt til grund for 
prognosen, vurderes at være passende. Vurderingen tager 
udgangspunkt i udviklingen i såvel faktisk som strukturel 
saldo samt output gap i konjunkturprognosen. Den finans-
politiske stramning, der ligger til grund for prognosen, in-
debærer, at finanspolitikken årligt reducerer væksten i BNP 
med mellem knap ¼ og ½ pct.point, og at den strukturelle 
saldo gradvist forbedres. En sådan stramning vurderes at 
være rimeligt afstemt med den forventede konjunkturbed-
ring og udviklingen i de offentlige finanser. 
 
BoligJobordning er blevet genindført i 2015 og planlægges 
at fortsætte i 2016 og 2017, men i en form, der understøtter 
grøn omstilling. Ordningen må opfattes som selektiv er-
hvervsstøtte, der i den nuværende situation er dårligt be-

Fremskrivning  
til 2025 

Beskæftigelsen 
skønnes at stige 
knap 250.000 
personer fra 2015 
til 2025 … 

… hovedsageligt 
som følge af en 
stigning i 
arbejdsstyrken 

Finanspolitisk 
stramning 
vurderes at  
være passende 

Uhensigtsmæssigt 
at videreføre 
BoligJobordning 



Resume. Dansk Økonomi, efterår 2015 

 4 

grundet ud fra konjunkturmæssige hensyn – særligt da det 
er i bygge- og anlægssektoren, at risikoen for fremtidige 
flaskehalse synes at være størst. Der er heller ikke overbevi-
sende argumenter for, at ordningen reducerer sort arbejde 
eller gør-det-selv-arbejde i et omfang, der gør den sam-
fundsøkonomisk gavnlig. 
 
Regeringen lægger op til at indføre et skatte- og byrdestop. 
Stoppet bidrager til større sikkerhed om husholdningernes 
og virksomhedernes skattebetalinger. Men det flytter usik-
kerheden til modtagerne og leverandørerne af den offentlige 
service i stedet, idet finanspolitiske stramninger alene kan 
ske på udgiftssiden. Skattestoppet forhindrer også sam-
fundsgavnlige, provenuneutrale skatteomlægninger. Endvi-
dere betyder fastfrysningen af ejendomsværdiskatten, at en 
vigtig stabilisator for udviklingen på boligmarkedet er sat 
ud af kraft. Det skattestop, som regeringsgrundlaget lægger 
op til, vurderes derfor at være uhensigtsmæssigt. 
 
Regeringen ventes snarligt at fremlægge en strategi for ud-
flytning af statslige arbejdspladser. Udflytningen kan bidra-
ge til at ændre den geografiske fordeling af befolkningen og 
den økonomiske aktivitet. Der er imidlertid ikke stærke 
effektivitetsargumenter for at udflytte arbejdspladser til 
yderområder, og udflytning kan være forbundet med bety-
delige rekrutteringsvanskeligheder. 
 
Europa-Kommissionen har vurderet, at det danske PSO-
system er konkurrenceforvridende, da det diskriminerer 
mod udenlandske producenter på elmarkedet. Formandska-
bet anbefaler at omlægge PSO-afgiften til en indkomstskat, 
da det vil mindske de samfundsøkonomiske omkostninger 
ved støtten til vedvarende energi. 
 
Regeringen har til hensigt at gennemføre en pensionsreform 
til foråret. Reformen skal gøre det mere attraktivt at spare 
op til egen pension og have fokus på den såkaldte restgrup-
pe, der består af pensionister uden væsentlig pensionsopspa-
ring. Et centralt problem består i, at det for nogle grupper på 
arbejdsmarkedet er forbundet med høje sammensatte margi-
nalskatter at spare op til egen pension. Det skyldes, at egen 
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pensionsopsparing bliver modregnet i ældrecheck, pensions-
tillæg og andre ydelser. 
 
Formandskabet foreslog i Dansk Økonomi, efterår 2013 at 
ændre modregningsreglerne, så pensionsindbetalinger fore-
taget de sidste fem år før pensionsalderen ikke bliver mod-
regnet i pensionstillæg mv. Det indebærer en forøgelse af 
udgifterne til pensionstillæg og ældrecheck, men øger ar-
bejdsudbuddet tilstrækkeligt til, at de offentlige finanser 
samlet set styrkes. 
 
Ændrede modregningsregler er imidlertid ikke effektive i 
forhold til at sikre et indkomstgrundlag for gruppen af per-
soner, der har tilbragt størsteparten af deres arbejdsdygtige 
år på overførselsindkomster. I Dansk Økonomi, forår 2008 
blev det foreslået at indføre en obligatorisk opsparing for 
selvstændige, lønmodtagere uden arbejdsmarkedspension 
og modtagere af offentlige overførselsindkomster. Opspa-
ringen skulle finde sted på en pensionsordning med livsva-
rig udbetaling, og staten skulle finansiere hovedparten af 
opsparingen for overførselsmodtagerne. 
 
Opsparingen skulle antage et niveau, der sikrer en livsvarig 
pensionsudbetaling på niveau med folkepensionstillægget 
mv., der til gengæld gradvist skulle afskaffes. Man kan dog 
også vælge en model, hvor man bevarer pensionstillægget. I 
så fald ville det være logisk at stramme modregningsregler-
ne, så ingen med en opsparing på niveau med det obligatori-
ske element, kan opnå tillægget. 
 
En obligatorisk opsparingsordning vil effektivt reducere 
restgruppen, men i det tilfælde, at staten ikke betaler hele 
opsparingen for overførselsmodtagerne, vil denne gruppe 
set over et livsperspektiv tabe ved omlægningen. Ligeledes 
vil det reducere livsindkomsten hos grupper, der med de 
nuværende regler modtager ældrecheck og pensionstillæg, 
og som ikke kan forvente dette i fremtiden. En sådan om-
lægning bør naturligt ledsages af grundige analyser af forde-
lings- og arbejdsudbudskonsekvenserne.  
 
Regeringen lægger op til en reform af dagpengesystemet 
med afsæt i Dagpengekommissionens rapport, der ventes 
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offentliggjort i løbet af oktober måned. I Dansk Økonomi, 
efterår 2014 betonede formandsskabet, at dagpengesyste-
mets primære funktion er at forsikre beskæftigede mod ind-
komsttab i forbindelse med ledighed. Igennem en længere 
periode er systemets forsikringselement svækket ved, at 
dagpengeniveauet er faldet i forhold til lønnen.  
 
Dagpengesystemets forsikringsaspekt kan styrkes væsentligt 
uden at gøre systemet væsentligt dyrere ved at indføre en 
såkaldt “elitebilist-ordning”. En sådan ordning indebærer, at 
ledige med en god beskæftigelseshistorik får en betydelig 
forøgelse af dagpengeydelsen i begyndelsen af en ledig-
hedsperiode. Ordningen vurderes ikke at svække beskæfti-
gelsesincitamentet væsentligt. 
 
Dagpengesystemets forsikringsfunktion kan også styrkes 
ved at gøre dagpengeperiodens længde afhængig af kon-
junktursituationen, så dækningen øges, når antallet af ledige 
og jobusikkerheden er størst. Systemet kan indrettes, så det 
er neutralt for de offentlige finanser. 
 
Et andet tiltag, der har været diskuteret intensivt den senere 
tid, er en mulig lempelse af genoptjeningskravet. Hvis gen-
optjeningskravet lempes, bør det ske i form af en generel 
lempelse, og ikke i form af en genindførelse af særreglen, 
der var i kraft inden dagpengereformen fra 2010. Særreglen 
indebar en vilkårlig forskelsbehandling af forskellige ledige 
og uheldige incitamenter som følge heraf. 
 
 
Offentlige finanser til 2025 
 
Et af de vigtigste pejlemærker i finanspolitikken er den 
strukturelle saldo. Formandskabet vurderer, at der er udsigt 
til et strukturelt overskud (beregnet efter budgetlovens me-
tode) på omkring ¼ pct. af BNP i både 2015 og 2016. I 
henhold til nærværende prognose er der strukturelle over-
skud i hele perioden 2015-2025. Overskuddet på den struk-
turelle saldo afspejler, at stillingen på de offentlige finanser 
grundlæggende er sund. Skønnene for den strukturelle saldo 
i denne prognose afviger væsentligt fra regeringens vurde-
ring. Regeringen skønner således strukturelle underskud, 
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der er over eller på ½ pct.-grænsen i 2015 og 2016, og også 
i årene efter 2016 ligger regeringens skøn for den strukturel-
le saldo under skønnene i nærværende prognose. Forskellen 
kan primært henføres til forskellige vurderinger af den 
strukturelle beskæftigelse. 
 
Et væsentligt opmærksomhedspunkt er, at der er udsigt til et 
underskud på den faktiske saldo på godt 3 pct. af BNP i 
både 2015 og 2016. Dermed er der udsigt til en lille over-
skridelse af underskudsgrænsen i Stabilitets- og Vækstpag-
ten. En overskridelse af 3 pct.-grænsen er medbestemmende 
for, om EU’s procedure for uforholdsmæssigt store under-
skud (EDP) sættes i gang.  
 
Flere forhold taler dog for, at Danmark ikke kommer i EU’s 
procedure for uforholdsmæssigt store underskud. For det 
første vurderes underskuddet allerede i 2017 at være bragt 
på afstand af 3 pct.-grænsen. For det andet er der overskud 
på den strukturelle saldo, og de seneste års reformer samt en 
normalisering af konjunktursituationen ventes at forbedre 
den offentlige saldo i de kommende år. På den baggrund 
vurderes det ikke at være et alvorligt problem for de offent-
lige finanser, at den faktiske saldo viser et underskud på lidt 
over 3 pct. af BNP i to år i træk. 
 
 
Afgrænsning af udgiftslofter 
 
Udgiftslofterne sætter en øvre grænse for de offentlige ud-
gifter og betyder, at der foretages en prioritering mellem en 
bred vifte af udgifter under et fælles loft. Udgangspunktet 
for afgrænsningen er, at alle udgifter skal omfattes af lofter-
ne. En undtagelse kan imidlertid begrundes, hvis udgiften 
udviser store udsving fra år til år, og udgiftsniveauet på kort 
sigt i høj grad er bestemt af forhold i udlandet eller af andre 
udefrakommende forhold.  
 
Europa-Kommissionen har vurderet, at det danske PSO-
system er traktatstridigt. Systemet skal derfor ændres. En 
ændring bør indebære, at tilskuddene til vedvarende energi 
(VE) fremover opføres på finansloven under udgiftslofterne. 
På den ene side kan tilskuddene udvise betydelige udsving 
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fra år til år blandt andet som følge af vejrmæssige forhold i 
Danmark og vores nabolande.  På den anden side er ud-
giftsniveauet i høj grad bestemt af den politisk besluttede 
støtte til VE, og stigninger i tilskudsniveauet har gennem en 
del år i høj grad være afledt af politiske beslutninger om 
VE-udbygning. Derfor bør tilskud til VE prioriteres inden-
for den samlede ramme, der udstikkes med udgiftslofterne.  
 
Mens udgiftsniveauet til vedvarende energi grundlæggende 
må opfattes som et politisk valg, så er udsvingene for en 
række andre udgifter under udgiftslofterne mere afledt af 
udefrakommende forhold. Det gælder for eksempel udgif-
terne til EU, hvor ustabiliteten blandt andet skyldes, at ud-
giftsniveauet afhænger af BNI i Danmark relativt til andre 
EU-lande. Disse udgifter udviser stor ustabilitet og er i me-
get høj grad bestemt af forhold, som på kort sigt er udenfor 
Danmarks kontrol. De bør derfor undtages for udgiftslofter.  
 
 
Dokumentation når nye tiltag finansieres 
 
Budgetloven indebærer, at det strukturelle underskud ved 
fremlæggelsen af finanslovforslaget i august maksimalt må 
udgøre ½ pct. af BNP. Derefter må underskuddet godt 
komme til at overstige grænsen, hvis det skyldes, at ændre-
de skøn har forværret saldoen. Grænsen må derimod ikke 
overskrides, hvis det sker som følge af nye politiske tiltag. 
Den seneste vurdering af den strukturelle saldo fra regeringen 
viser en klar overskridelse af grænsen i både 2014 og 2015. 
 
Det er i den sammenhæng et problem, at der ikke er en klar 
definition af et politisk tiltag. De offentlige investeringer er 
eksempelvis ad flere omgange blevet hævet i 2015. Det er 
uklart, hvorvidt dette afspejler politiske tiltag eller ændrede 
skøn, og det er også uklart, hvorvidt der er anvist finansie-
ring. Finansministeriet bør derfor offentliggøre en oversigt 
over politiske tiltag gennemført i 2015 og deres konsekven-
ser for den strukturelle saldo. Det bør i den sammenhæng 
også dokumenteres, hvordan der regnes. Dokumenterede 
regneprincipper understøtter, at der både regnes på tiltag, 
som har positive og negative virkninger på de offentlige 
finanser. 
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Et aktuelt eksempel, hvor regneprincipperne ikke er klare, 
er reformen af den statslige refusion til kommunernes udgif-
ter til indkomstoverførsler. Finansministeren har foreslået at 
hæve det statslige delloft for driftsudgifter med 600 mio. kr. 
fra 2018 som følge af adfærdsvirkninger fra reformen. Det 
er imidlertid ikke dokumenteret, hvordan reformens ad-
færdsvirkninger er beregnet.  
 
Der bør være en samlet dokumentation, som understøtter, at 
der systematisk regnes beskæftigelsesvirkninger af ændrin-
ger i refusionssystemet samt udlignings- og tilskudsordnin-
ger fra staten til kommuner. Dette vil understøtte symmetri-
en, så udgiftslofterne også sættes ned, når ændringer i reg-
lerne svækker beskæftigelsen. Der bør generelt skabes stør-
re klarhed omkring regneprincipperne for offentlige udgif-
ter, herunder hvornår der regnes på adfærdsvirkninger.  
 
 
Offentlige overførsler med fokus på kontanthjælp 
 
Siden 1960 er antallet af offentligt forsørgede personer i den 
erhvervsaktive alder steget fra under 200.000 til omkring 
800.000 i 2014. Denne stigning er sket samtidig med, at 
beskæftigelsen er steget næsten tilsvarende, og der er såle-
des ikke nogen entydig indikation af, at den store stigning i 
antallet af overførselsindkomstmodtagere er sket på bekost-
ning af beskæftigelsen. 
 
Stigningen over hele perioden fra 1960 dækker over en 
kraftig stigning frem til midten af 1990’erne og et efterføl-
gende fald. Bag faldet de seneste 20 år ligger blandt andet 
en række reformer af orlovsordninger, efterløn, førtidspen-
sion og dagpenge. I 2014 var der på den baggrund næsten 
200.000 færre personer i den erhvervsaktive alder, der mod-
tog indkomsterstattende ydelser, end i midten af 1990’erne. 
 
Bag dette fald i antallet af personer på offentlig forsørgelse 
ligger især et fald i antallet, der modtager efterløn og dag-
penge. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er derimod stort 
set uændret i forhold til midten af 1990’erne. Antallet på 
kontanthjælp faldt ganske vist frem til krisen, der startede i 
2007-8, men siden er antallet vokset til omkring 150.000 
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personer, hvilket nogenlunde svarer til niveauet i midten af 
1990’erne. 
 
Frem mod 2020 er der udsigt til et yderligere fald i antallet 
af personer på offentlig forsørgelse. I 2020 er det forvent-
ningen, at der vil være omkring 100.000 personer færre på 
offentlige overførsler. Af dette fald vurderes omkring halv-
delen at kunne tilskrives den forventede normalisering af 
konjunktursituationen, mens den resterende del er udtryk for 
et underliggende, strukturelt fald, der primært skyldes effek-
terne af allerede vedtagne reformer. Samlet set er der udsigt 
til, at antallet af personer i den erhvervsaktive alder på of-
fentlig forsørgelse i 2020 kan være bragt ned til omkring 
700.000 personer uden yderligere reformer. 
  
Offentlige indkomstoverførsler udgør en vigtig del af vel-
færdsstaten. De fungerer som et sikkerhedsnet i tilfælde af 
sociale begivenheder, der midlertidigt eller permanent fjer-
ner indkomstgrundlaget, eksempelvis ved arbejdsløshed 
eller sygdom. Kontanthjælp er målrettet personer helt uden 
forsørgelsesgrundlag og udgør dermed samfundets laveste 
sikkerhedsnet. 
 
Overførselssystemet, herunder kontanthjælpen, fungerer 
som en forsikring mod indkomstbortfald, hvilket øger vel-
færden både for dem, der bliver ramt, og for de personer, 
der kun sjældent eller måske aldrig får brug for forsikrin-
gen. Nøjagtigt som andre forsikringer bidrager overførsels-
systemet til en omfordeling fra dem, der er heldige, til dem, 
der er uheldige. Relativt generøse indkomstoverførsler er 
samtidig et vigtigt element i den såkaldte flexicurity model, 
der skaber grundlaget for et fleksibelt og dynamisk ar-
bejdsmarked med en lav strukturel ledighed. 
 
Indretningen af de offentlige indkomstoverførsler påvirker 
imidlertid også den økonomiske gevinst ved at tage et job. 
Hvis en person, der i udgangspunktet modtager offentlige 
indkomstoverførsler, får beskæftigelse, nedtrappes eller 
bortfalder ydelsen normalt. Dette bortfald af indkomstover-
førslen virker som en skat og reducerer den økonomiske 
gevinst ved at komme i beskæftigelse. Derved bidrager de 
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offentlige indkomstoverførsler til at reducere det effektive 
arbejdsudbud. 
 
Beregninger præsenteret i kapitel III viser, at den økonomi-
ske gevinst ved at komme i arbejde for kontanthjælpsmod-
tagere er mindst for forsørgere, hvad enten de er enlige eller 
gifte. Årsagen er primært, at kontanthjælpen for forsørgere 
er højere end for personer uden børn. Derved mister de et 
større beløb, når de kommer i beskæftigelse. Effekten for-
stærkes af, at lavindkomstfamilier modtager tilskud til beta-
lingen til daginstitutioner, og at dette tilskud aftrappes i takt 
med, at indkomsten stiger. En anden gruppe, der har en 
meget lav gevinst ved at arbejde, er ægtepar, hvor begge er 
på kontanthjælp. Generelt har kontanthjælpsmodtagere, der 
bor til leje og modtager boligsikring, en mindre gevinst ved 
beskæftigelse end andre. 
 
Den samlede effekt af direkte og indirekte skatter og konse-
kvensen af mistede overførsler, når man kommer i beskæf-
tigelse, kan sammenfattes i den såkaldte deltagelsesskat. 
Beregninger på forskellige familietyper viser, at deltagel-
sesskatten kan være på over 90 pct. for kontanthjælpsmod-
tagere med børn. En deltagelsesskat på 90 pct. svarer til, at 
man har en gevinst i disponibel indkomst på omkring 2.500 
kr. om måneden, hvis man overgår fra kontanthjælp til be-
skæftigelse med en løn på 130 kr. i timen. Det vurderes, at 
der er omkring 25.000 kontanthjælpsmodtagere over 30 år, 
der har en deltagelsesskat på mindst 90 pct.; heraf er knap 
6.000 job- eller uddannelsesparate. 
 
Mange af de kontanthjælpsmodtagere, der kommer i arbej-
de, opnår en løn, der ligger klart over de laveste lønninger 
på arbejdsmarkedet. Jo højere løn, jo større er gevinsten ved 
at komme i arbejde, og jo mindre er deltagelsesskatten. Da 
personer med få kvalifikationer typisk vil komme i beskæf-
tigelse til relativt lave lønninger, betyder det, at denne grup-
pe typisk står over de højeste deltagelsesskatter. Omkring 
25 pct. af de kontanthjælpsmodtagere, der kommer i be-
skæftigelse, opnår en løn, der er under 130 kr. i timen. 
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Umiddelbart kan den kortsigtede økonomiske gevinst ved at 
komme i beskæftigelse til eksempelvis en timeløn på 130 
kr. forekomme begrænset. I et lidt bredere perspektiv vil 
gevinsten dog ofte være større. Et lavtlønnet job kan være 
springbræt til et bedre betalt job i fremtiden, og dermed kan 
gevinsten set i et livsindkomstperspektiv være væsentligt 
større end den umiddelbare gevinst. Samvær med kolleger 
og mindre stigmatisering kan være yderligere, ikke-
økonomiske grunde til at foretrække beskæftigelse frem for 
offentlige overførsler. Hertil kommer, at regler om aktive-
ring og rådighedskrav begrænser muligheden for og værdi-
en af at fravælge beskæftigelse. 
 
Selvom høje deltagelsesskatter alt andet lige trækker i ret-
ning af at reducere erhvervsdeltagelsen, er der ikke nogen 
entydig sammenhæng. I en international sammenligning er 
erhvervsdeltagelsen i Danmark således relativt høj, og dette 
er til trods for, at den danske deltagelsesskat er blandt de 
allerhøjeste. En høj deltagelsesskat vil typisk være et resul-
tat af en veludbygget velfærdsstat, som i sig selv kan under-
støtte erhvervsdeltagelsen. Tilbud om børnepasning eller 
ældrepleje er eksempler på dette. 
 
Der har igennem de senere år været adskillige eksempler på 
reformer, der har ændret reglerne for at modtage offentlige 
ydelser. Kontanthjælpsreformen fra 2014 er et af de seneste 
eksempler. Reformen indebærer primært en ydelsesredukti-
on for de 25-29-årige, sådan at ydelserne for job- og uddan-
nelsesparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år nu er 
væsentligt lavere end kontanthjælpen for dem, der er fyldt 
30. Den præcise reduktion afhænger af de unges alder og 
øvrige karakteristika, men generelt er ydelsesreduktionerne 
størst for unge, der ikke er forsørgere, og for de hjemme-
boende. Den gennemsnitlige reduktion for de berørte, dvs. 
job- og uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere, er om-
kring 45 pct. Reformen indebærer ikke ændringer af ydelsen 
til personer, der er fyldt 30 år, eller til unge under 30 år, der 
ikke vurderes at være job- eller uddannelsesparate. 
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I kapitel III præsenteres en analyse af kontanthjælpsrefor-
men. Analysen indikerer, at omkring 9 pct. af kontant-
hjælpsmodtagerne mellem 25 og 29 år har forladt kontant-
hjælpssystemet som følge af reformen. De fleste er påbe-
gyndt en uddannelse, men beskæftigelsen for aldersgruppen 
er også steget. Det vurderes, at 1.600-2.600 personer 25-29-
årige er kommet i beskæftigelse som følge af kontanthjælps-
reformen. 
 
Det er forbundet med betydelige usikkerhed at generalisere 
den præsenterede analyse af adfærden for de under 30-årige 
til andre aldersklasser. Under en række forsimplende anta-
gelser vurderes det imidlertid, at en udbredelse af kontant-
hjælpsreformens ydelsesreduktioner til modtagere over 30 
år vil kunne øge beskæftigelsen med 3-5.000 personer. Ef-
fekten er set i forhold til aldersgruppens størrelse mindre 
end effekten for de under 30-årige. Det skyldes blandt an-
det, at den gennemsnitlige ydelsesreduktion for de berørte 
vil være mindre end for de under 30-årige, og at der er en 
mindre andel af aldersgruppen, der er jobparate. Der er tale 
om en relativt grov beregning, men den illustrerer, at poten-
tialet for at hæve beskæftigelsen for de over 30-årige kon-
tanthjælpsmodtagere er begrænset, selv ved en betydelig 
ydelsesreduktion. 
 
Lavere ydelser har generelt to direkte samt en række indi-
rekte konsekvenser. Den ene direkte effekt er, at de berørte 
personers indkomst reduceres, hvis de ikke ændrer adfærd. 
Det forringer deres velfærd og forøger indkomstforskellene 
i samfundet. Den anden umiddelbare effekt er, at lavere 
ydelser reducerer de offentlige udgifter, hvilket bidrager til 
en styrkelse af de offentlige finanser, selv uden adfærds-
ændringer. 
 
En vigtig konsekvens af lavere ydelser er imidlertid også, at 
det påvirker adfærden. Dette skyldes, at gevinsten ved at 
komme og være i beskæftigelse ved en given løn øges, når 
ydelserne reduceres. Det trækker i retning af højere beskæf-
tigelse, og for dem, der kommer i beskæftigelse, at indkom-
sten stiger. 
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En afledt effekt af lavere offentlige ydelser er også, at løn-
niveauet presses ned. I praksis lægger dagpenge og kontant-
hjælp en bund under lønniveauet på arbejdsmarkedet. Hvis 
ydelsesniveauet reduceres, vil det derfor trække i retning af 
at reducere de laveste lønninger. Det vil bidrage til, at flere 
med lave kvalifikationer kan komme i beskæftigelse, men 
de lavere lønninger vil trække i retning af en mere skæv 
indkomstfordeling og være til ugunst for dem, der i ud-
gangspunktet er beskæftiget til lave lønninger. 
 
På det mere principielle plan er en vigtig konsekvens af 
lavere ydelser, at det vil svække den forsikringsfunktion, 
der ligger i det sikkerhedsnet, der udspændes af overførsels-
systemet. Dette fører alt andet lige til et velfærdstab også 
for de personer, der i udgangspunktet ikke berøres direkte. 
 
Hvorvidt en højere beskæftigelse opnået ved lavere sociale 
ydelser er ønskeligt er i sidste ende en politisk afvejning 
mellem effektivitet, fordeling og forsikring. Selvom erfarin-
gerne fra efterløns-, dagpenge- og kontanthjælpsreformerne 
viser, at økonomiske incitamenter virker, må det vurderes, 
at muligheden for at øge beskæftigelsen markant udeluk-
kende gennem lavere ydelser på kontanthjælpsområdet er 
begrænset. Supplerende økonomiske instrumenter som be-
skæftigelsesfradrag og midlertidige jobpræmier kan for-
mentlig bidrage, men disse instrumenter er ikke analyseret i 
kapitlet. 
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KAPITEL I   

KONJUNKTURVURDERING OG  
AKTUEL ØKONOMISK POLITIK 

I.1 Indledning 

Dansk økonomi fortsatte i første halvår den fremgang i både 
BNP og beskæftigelse, som har karakteriseret økonomien de 
seneste år. Fremgangen er sket i et moderat tempo, men har 
været tilstrækkelig til at løfte beskæftigelsen med ca. 50.000 
personer siden midten af 2013. De positive tendenser i 
dansk økonomi er parallelle med udviklingen i euroområdet, 
der ligeledes oplever moderat fremgang. I årene siden 2010 
er der imidlertid sket en afkobling mellem udviklingen i 
dansk økonomi og væksten på Danmarks eksportmarkeder, 
jf. figur I.1. Det må konstateres, at finanskrisen og den ef-
terfølgende statsgældskrise har haft større og længerevaren-
de konsekvenser for dansk økonomi end for vores største og 
vigtigste samhandelspartnere såsom Tyskland, Sverige, 
Storbritannien og USA. 
 
De internationale vækstudsigter er overordnet set positive, 
men er blevet lidt svagere siden foråret. Risikoen for en 
global opbremsning er steget – ikke mindst som følge af 
stigende usikkerhed om, hvorvidt kinesisk økonomi står 
overfor en mere markant vækstnedgang. Meget afdæmpet 
kinesisk vækst kan få væsentlig indflydelse på verdens-
økonomien, da Kina i høj grad bidrager til den globale 
vækst. Usikkerheden om situationen i Kina og en række 
andre vækstøkonomier samt den forestående stramning af 
pengepolitikken i USA har bidraget til store udsving på de 
finansielle markeder. Den internationale økonomi understøt-
tes imidlertid af den lave oliepris og ophøret af de senere års 
vækstdæmpende finanspolitik. Disse faktorer ventes grad-
vist at slå igennem og øge væksten i international økonomi 
allerede næste år. 
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Kapitlet er færdigredigeret den 21. september 2015. 
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Figur I.1 BNP 

 

Anm.: Danmarks eksportmarkeder er et indeks over den sammen-
vejede BNP-vækst i 35 aftagerlande. Seneste observation for 
Danmark, euroområdet og USA er 2. kvartal 2015, og seneste 
observation for danske eksportmarkeder er 1. kvartal 2015. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og Macrobond. 
 
 
De svækkede internationale vækstudsigter siden foråret 
bidrager til en mindre svækkelse af vækstudsigterne for 
dansk økonomi på kort sigt. I år skønnes eksporten således 
kun at bidrage moderat til væksten i Danmark, mens den 
næste år ventes at bidrage mere som følge af den hastigere 
internationale fremgang. Der er et solidt potentiale for en 
længerevarende fremgang i den indenlandske efterspørgsel, 
men i år ventes fremgangen holdt nede af en relativ svag 
udvikling i eksporten og investeringerne. I 2016 og 2017 
ventes både investeringerne og det private forbrug at løfte 
væksten i den indenlandske efterspørgsel i takt med, at hus-
holdninger og virksomheder normaliserer forbrugs- og inve-
steringsadfærden. Fremgangen ventes understøttet af et lavt 
renteniveau, men dæmpet af en mindre stramning af finans-
politikken. 
 
På denne baggrund skønnes BNP at vokse godt 1½ pct. i år, 
godt 2 pct. i 2016 og ca. 2¼ pct. i 2017. Det er moderate 
vækstrater, men over den strukturelle vækst. Prognosen 
indebærer derfor, at det negative output gap reduceres jævnt 
fra knap 4½ pct. i 2014 til ca. 2 pct. i 2017, jf. tabel I.1. 
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Tabel I.1 Hovedtal i prognosen 

2014 2015 2016 2017 2025a)

BNP (realvækst i pct.) 1,1    1,6    2,1    2,3    2,1

BVT i priv. byerhverv (realvækst i pct.) 2,1    2,2    2,7    2,7    2,5

Output gap (pct. af strukturelt BNP) -4,4   -3,8   -2,9   -2,1   0,0

Beskæftigelsesændring (1.000 pers.) 25     26     33     35     23

Inflation (pct.) 0,7    1,0    1,6    1,8    1,8

Timeløn (pct.) 1,3    1,9    2,4    2,7    3,1

Offentlig saldo (pct. af BNP) 1,8    -3,2   -3,2   -2,0   0,8

Strukturel offentlig saldo (pct. af BNP) 0,6    0,3    0,2    0,3    0,8

BNP i aftagerlande (realvækst i pct.) 2,1    2,0    2,4    2,7    2,3
 

a) Den sidste søjle viser den gennemsnitlige årlige vækst fra 2017 til 2025. For output gap og 
offentlig saldo vises dog niveauet i 2025, og for beskæftigelsen vises den gennemsnitlige år-
lige ændring fra 2017 til 2025. Den strukturelle offentlige saldo er beregnet efter budgetlo-
vens metode. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Macrobond og egne beregninger. 
 
 
I prognosen udgør underskuddet på den offentlige saldo ca. 
3,2 pct. af BNP i både 2015 og 2016. Dermed forventes 
underskuddet at ligge lidt over EU’s underskudsgrænse på 3 
pct. af BNP i to år i træk. I 2017 ventes underskuddet at 
komme under 3 pct.-grænsen, og de offentlige finanser vur-
deres at være sunde på mellemlang og lang sigt. På den 
baggrund vurderes underskuddene på kort sigt ikke at være 
et alvorligt problem for de offentlige finanser, og det vurde-
res at være mest sandsynligt, at Danmark ikke kommer i 
EU’s procedure for uforholdsmæssigt store underskud, jf. 
kapitel II.  
 
Vurderingen af vækstudsigterne for dansk økonomi er ned-
justeret lidt i forhold til Dansk Økonomi, forår 2015. Skøn-
net for væksten i BNP er således reduceret med omtrent ¼ 
pct.point i både 2015 og 2016. Nedjusteringen i 2015 skyl-
des, at fremgangen i første halvår har været lidt svagere end 
ventet i foråret, særligt fordi erhvervsinvesteringerne har 
udviklet sig svagt. 
 
Dansk Økonomi, forår 2015 indeholdt en fremskrivning af 
dansk økonomi til 2020. I dette kapitel præsenteres en frem-
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skrivning af dansk økonomi til 2025. I fremskrivningen 
stiger BNP mod det strukturelle niveau, der nås kort efter 
2020, primært som følge af stigende privat forbrug og inve-
steringer. Forholdet mellem kapital og arbejdskraft holdes 
nede af en kraftig beskæftigelsesstigning i årene efter 2015, 
men bringes op på det trendmæssige niveau i 2025. 
 
I fremskrivningen øges beskæftigelsen med ca. 250.000 
personer fra 2015 til 2025, jf. figur I.2. Fremgangen ventes 
hovedsageligt at ske gennem en stigning i arbejdsstyrken. I 
2015 vurderes arbejdsstyrken at være 70.000 personer under 
det strukturelle niveau, og den strukturelle arbejdsstyrke 
vurderes at vokse med godt 150.000 personer frem mod 
2025. Forventningen om denne stigning skyldes i høj grad 
de senere års økonomiske reformer. Det er særligt velfærds-
aftalen fra 2006 og fremrykningen heraf i form af tilbage-
trækningsaftalen fra 2011, der yder de største bidrag til stig-
ningen i den strukturelle arbejdsstyrke. Den resterende del 
af beskæftigelsesstigningen fra 2015 til 2025 skyldes et fald 
i ledigheden på ca. 30.000, der primært er konjunkturelt 
betinget. 
 
 

Figur I.2 Beskæftigelse 

 

Anm.: Lodret streg markerer overgang til prognose. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, DREAM’s socioøko-

nomiske fremskrivning fra maj 2015 og egne beregninger. 
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I kapitlet præsenteres prognosen for dansk økonomi med 
fokus på årene frem til 2017 i afsnit I.2, mens afsnit I.3 
præsenterer en mellemfristet fremskrivning af dansk øko-
nomi til 2025. Afsnit I.4 og I.5 omhandler henholdsvis  
finansielle forhold i Danmark og tendenser i og udsigter for 
international økonomi. Kapitlet afsluttes med en behandling 
af aktuelle politisk-økonomiske emner i afsnit I.6. 

I.2 Dansk økonomi 

Den fremgang i BNP, der har stået på siden midten af 2013, 
fortsatte i første halvår 2015, jf. figur I.3. BNP lå i første 
halvår 2015 ca. 1,7 pct. over niveauet i første halvår 2014, 
og den seneste produktionsudvikling bekræfter dermed, at 
dansk økonomi er inde i et opsving. Fremgangen sker i et 
moderat tempo, og produktionen vurderes i 2015 fortsat at 
ligge væsentligt under det strukturelle niveau. 
 
 

Figur I.3 Produktion og beskæftigelse 

 

Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2015. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og egne beregninger. 
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Den positive udvikling ses tydeligt i beskæftigelsen, der er 
steget ca. 50.000 personer (inkl. orlov) siden midten af 
2013. Beskæftigelsesfremgangen er sket i den private sektor 
og skal ses i lyset af, at de senere års produktionsfremgang i 
høj grad er sket i de private byerhverv, som beskæftiger ca. 
to tredjedele af alle beskæftigede i Danmark.  
 
I andet halvår 2015 ventes produktionen at fortsætte den 
stigende tendens, og samlet ventes BNP at stige godt 1½ 
pct. i år. Produktionsfremgangen ventes primært trukket af 
et højere privat forbrug, mens det offentlige forbrug og eks-
porten i mindre grad bidrager til fremgangen. Fremgangen 
vil reducere output gap med godt ½ pct.point fra 2014 til 
2015 og bidrage til en beskæftigelsesfremgang på godt 
25.000 personer i 2015. 
 
De kommende år ventes opsvinget gradvist at tage til i styr-
ke. Det bygger på en forventning om fortsat fremgang på de 
danske eksportmarkeder og en gradvis normalisering af 
forbrugs- og investeringsadfærden i Danmark. I 2016 for-
ventes BNP at stige godt 2 pct., mens væksten i 2017 ventes 
at blive ca. 2¼ pct. Væksten de kommende år ventes at lig-
ge over den strukturelle vækst, så det negative output gap 
forventes reduceret fra knap 4½ pct. i 2014 til godt 2 pct. i 
2017. Output gap forventes lukket omkring 2022, jf. afsnit 
I.3. Henover årene 2015-17 forventes beskæftigelsen at 
vokse med knap 100.000 personer, næsten udelukkende 
som følge af en stigning i den private beskæftigelse. 
 
Der er dog flere forhold, der kan afspore opsvinget. En for-
stærket fremgang de kommende år hænger i væsentlig grad 
på, at den seneste tids uro og vækstafdæmpning i vækst-
økonomierne, særligt Kina, ikke får væsentlig indflydelse 
på de danske eksportmarkeder. Herudover forudsætter 
prognosen, at konflikten mellem Rusland og Vesten om 
situationen i Ukraine ikke intensiveres, og at der ikke opstår 
fornyet uro i euroområdet omkring den græske situation, der 
får realøkonomisk indflydelse.  
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Prognosens centrale forudsætninger fremgår af boks I.1, 
hovedtallene fremgår af tabel I.2, og de væsentligste æn-
dringer i forudsætningerne i forhold til seneste prognose er 
beskrevet i boks I.2. Samlet set er konjunkturudsigterne for 
de førstkommende år en smule svagere end vurderet i 
Dansk Økonomi, forår 2015. Årsvæksten i BNP er således 
nedjusteret godt ¼ pct.point i både 2015 og 2016. Nedjuste-
ringen i 2015 har baggrund i et relativt sløjt andet kvartal og 
skyldes primært et mindre bidrag fra den indenlandske ef-
terspørgsel som følge af en markant nedjustering af investe-
ringsvæksten, men også eksporten ventes at vokse betyde-
ligt mindre end vurderet i foråret. Til gengæld er import-
væksten også nedjusteret markant. 
 

Lidt svagere 
konjunktur-
udsigter end i 
Dansk Økonomi, 
forår 2015  
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Tabel I.2 Hovedtal i konjunkturvurderingen 
 

2015 2016 2017 2025a)

Privat forbrug 933 1,9 2,5 2,7 2,6

Offentligt forbrug 511 1,2 0,9 0,5 1,1

Offentlige investeringer 74 -0,7 -0,7 -1,6 1,5

Boliginvesteringer 76 -1,6 3,7 4,8 3,6

Erhvervsinvesteringer 209 2,2 7,5 10,1 4,5

   heraf private byerhverv 171 0,6 8,7 11,4 4,8

Lagerinvesteringer 15 -0,4 0,3 0,1 0,0

Indenlandsk efterspørgsel i alt 1.819 1,0 2,9 3,0 2,5

Eksport i alt 1.031 0,1 3,3 4,6 4,7

Vareeksport 624 2,7 3,2 4,2 4,7

heraf industrivarer 576 2,9 3,8 4,9 5,0

Tjenesteeksport 407 -4,0 3,4 5,1 4,8

Efterspørgsel i alt 2.850 0,7 3,1 3,6 3,3

Import i alt 928 -1,3 5,1 6,1 5,4

Vareimport 583 1,0 6,0 6,3 5,4

heraf industrivarer 497 0,6 6,5 6,9 5,7

Tjenesteimport 345 -5,3 3,6 5,9 5,4

Bruttonationalprodukt 1.922 1,6 2,1 2,3 2,1

BVT i private byerhverv 1.055 2,2 2,7 2,7 2,5

Forbrugerpriser 1,0 1,6 1,8 1,8

Timelønsomkostninger 1,9 2,4 2,7 3,1

Kontantpris på enfamiliehuse 5,4 2,9 2,5 2,9

2014

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

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

2014 2015 2016 2017 2025a)

BNP i aftagerlande 2,1 2,0 2,4 2,7 2,3

Udlandets timelønomkostninger 2,3 2,4 2,7 3,0 3,6

Timeproduktivitet i private byerhverv 0,9 0,6 0,6 0,7 1,4

Real disponibel indkomst 3,0 0,1 2,7 1,4 1,8

10-årig statsobligationsrente 1,2 0,7 1,4 2,1 4,8

Strukturel arbejdsstyrke 13 15 15 18 15

Arbejdsstyrke 14 24 31 31 20

Privat beskæftigelse 26 26 33 33 16

Offentlig beskæftigelse 0 0 1 2 7

Nettoledighed 107 104 101 97 74

Bruttoledighed 135 126 123 120 94

Output gap -4,4 -3,8 -2,9 -2,1 0,0

Timebeskæftigelsesgap -4,9 -4,3 -3,6 -2,8 0,0

Betalingsbalance 6,3 6,3 5,9 5,4 3,5

Offentlig saldo 1,8 -3,2 -3,2 -2,0 0,8

ØMU-gæld 45,2 47,1 48,7 48,7 34,0

------  Ændring i 1.000 pers. ------

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

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

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

 

a) 2025-søjlen angiver den gennemsnitlige årlige vækst fra 2017-25 til og med rækken “Offent-
lig beskæftigelse”. Resten af 2025-søjlen samt “10-årig obligationsrente” er de respektive 
værdier i 2025. 

Anm.: Realvækst i “Lagerinvesteringer” angiver vækstbidraget til BNP. Output gap og beskæftigel-
sesgap angiver procentvise afvigelser fra de strukturelle niveauer. Udviklingen i forbruger-
priserne 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, Macrobond og egne be-
regninger.  
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Boks I.1 Centrale forudsætninger  

Prognosen bygger på en række forudsætninger om udviklingen i udlandet, renter-
ne og finanspolitikken. De væsentligste forudsætninger præsenteres i denne boks. 
Prognosen er uddybet i Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 
2015, der ligger på De Økonomiske Råds Sekretariats hjemmeside. 

 

Udland og finansielle forhold 

Der forventes fremgang på de danske eksportmarkeder på ca. 2 pct. i 2015 stigen-
de til knap 2½ pct. i 2016 og ca. 2¾ pct. i 2017, jf. afsnit I.5.  

Det lægges til grund for prognosen, at normaliseringen af de pengepolitiske renter 
i USA påbegyndes fra slutningen af i år, og at ECB først påbegynder normalise-
ringen af pengepolitikken i efteråret 2016. Pengepolitikken i euroområdet påvir-
ker de danske statsobligationsrenter, som forventes at nå et årsgennemsnit på ca. 
¾ pct. i 2015, stigende til knap 1½ pct. i 2016 og 4¾ pct. i 2020, jf. afsnit I.4. 

Valutakurser forudsættes konstante fra niveauet i august 2015. Olieprisen for-
ventes at falde fra et årsniveau på 99 dollar pr. tønde i 2014 til et årsniveau på 56 
dollar pr. tønde i 2015. I de følgende år forudsættes olieprisen at stige jævnt og nå 
niveauet i Verdensbankens seneste prognose fra juli i 2020. Det indebærer en 
oliepris på 75 dollar pr. tønde i 2020 og 91 dollar pr. tønde i 2025. 

 

Finanspolitiske forudsætninger 

Prognosen lægger den vedtagne finanspolitik til grund. På grund af folketings-
valgets afholdelsestidspunkt har regeringen endnu ikke udfærdiget et finanslov-
forslag, der afspejler regeringens prioriteringer. Det indebærer, at regeringens 
målsætninger ikke er indarbejdet i nærværende prognose. De politiske aftaler, der 
er indgået over sommeren, i form af den nye integrationsydelse samt forlængelsen 
af BoligJobordning til 2015, er derimod indarbejdet i prognosen, da de afspejler 
vedtagen politik. Det indebærer blandt andet, at væksten i det offentlige forbrug i 
nærværende prognose adskiller sig fra regeringens seneste skøn i Økonomisk  
Redegørelse, august 2015, jf. kapitel II. 

Den forudsatte udvikling medfører en svagt kontraktiv finanspolitik i 2015-17 
med et negativt vækstbidrag på ca. ¼ pct.point årligt i 2015 og 2016 og knap ½ 
pct.point i 2017. I årene 2018 til 2025 ventes finanspolitikken at være omtrent 
neutral for væksten. 
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Boks I.2 Væsentlige ændringer siden seneste prognose  

De væsentligste ændringer i prognosen i forhold til Dansk Økonomi, forår 2015, 
er nævnt nedenfor og er nærmere beskrevet i Bilag til konjunkturvurdering, 
Dansk Økonomi, efterår 2015, der ligger på De Økonomiske Råds Sekretariats 
hjemmeside.  

 

Ændret vurdering af beskæftigelsesgap 

Beskæftigelsesgap er udvidet ca. 7.000 personer i 2013 og ca. 5.000 personer i 
2014. Dette svarer til ca. ¼ pct. af den strukturelle beskæftigelse. Udvidelsen i 
2013 skyldes primært en udvidelse af arbejdsstyrkegap, der delvist bærer med 
over i 2014. 

Udvidelsen af arbejdsstyrkegap med ca. 7.000 personer i 2013 skyldes, at estima-
tionen af den strukturelle arbejdsstyrke er udvidet med et ekstra år, så den nu 
estimeres over perioden 1996-2013.  

Ledighedsgap er stort set uændret i forhold til forårets prognose. Estimationen af 
den strukturelle ledighed er også udvidet med et ekstra år – dog uden den store 
effekt på niveauet for den strukturelle ledighed i 2013.  

 

Ændret vurdering af output gap 

Output gap er omtrent uændret i 2013 og 2014 i forhold til forårets prognose. Det-
te skyldes, at udvidelsen af det negative beskæftigelsesgap modsvares af en udvi-
delse af det positive produktivitetsgap. 

 

Oliepris 

Normalt lægges seneste prognose fra det Internationale Energiagentur (IEA) til 
grund for fremskrivningen. Forholdene på oliemarkedet er dog ændret betydeligt 
siden IEA’s seneste langsigtede prognose fra november 2014. De ændrede forhold 
omfatter øget skifergasproduktion i Nordamerika, den iranske atomaftale og et 
stort udbud fra OPEC-landene. Alle disse forhold trækker i retning af en lavere 
oliepris – også på længere sigt, jf. afsnit I.5. Olieprisprognosen tager derfor denne 
gang udgangspunkt i Verdensbankens fremskrivning fra juli 2015. Det indebærer 
en nedjustering af olieprisen i 2020 fra 100 dollar pr. tønde til 75 dollar pr. tønde. 
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Privat indenlandsk efterspørgsel 
 
Den private indenlandske efterspørgsel ventes at stige ca. 1 
pct. i 2015, jf. figur I.4. Dette dækker over, at den private 
indenlandske efterspørgsel i første halvår 2015 udviklede 
sig svagt og faldt knap ½ pct. i forhold til andet halvår 
2014. Den svage udvikling skyldes, at de private investe-
ringer inkl. lagre faldt i første halvår. Det private forbrug 
steg derimod og trak dermed op i den samlede indenlandske 
efterspørgsel i første halvdel af 2015.  
 
 

Figur I.4 Privat indenlandsk efterspørgsel 

 

Anm.: Søjlerne angiver vækstbidrag til privat indenlandsk efterspørgsel. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Fra andet halvår 2015 ventes fortsat fremgang på arbejds- 
og boligmarkedet kombineret med lave renter at bidrage til 
stigning i erhvervsinvesteringer og det private forbrug. 
Fremgangen i erhvervsinvesteringerne muliggøres af, at der 
i virksomhederne er et betydeligt opsparingsoverskud, som 
ventes nedbragt i takt med, at konjunktursituationen bedres. 
Samlet ventes den private indenlandske efterspørgsel at 
stige ca. 1 pct. i år, trukket af fremgang i det private for-
brug. I 2016-17 forventes der en fremgang på ca. 4 pct. 
årligt i takt med, at erhvervsinvesteringerne tiltager. 
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Erhvervsinvesteringerne er de senere år kun steget svagt. 
Den svage udvikling fortsatte i første halvår 2015, hvor 
investeringerne faldt en smule i forhold til andet halvår 
2014. De seneste års afdæmpede investeringsudvikling skal 
ses i sammenhæng med den moderate fremgang i produk-
tionen og usikkerheden om de fremtidige afsætningsmulig-
heder på såvel hjemme- som eksportmarkedet. Herudover 
har der de senere år været overskud af kapital relativt til 
arbejdskraft i virksomhederne som følge af det store be-
skæftigelsesfald i forbindelse med tilbageslaget i 2008-9, 
hvilket har bidraget til at dæmpe investeringsbehovet. 
 
Kapacitetsudnyttelsen i industrien har ligget på et relativt 
lavt niveau siden 2009, men har udvist stigende tendens 
siden 2010 jf. figur I.5. Virksomhedernes investeringer øges 
normalt i takt med, at den eksisterende kapacitet i højere 
grad udnyttes, og den tiltagende kapacitetsudnyttelse for-
ventes derfor gradvist at øge investeringerne de kommende 
år. Investeringsfremgangen muliggøres af, at der de seneste 
år er opbygget et betydeligt opsparingsoverskud i virksom-
hederne, jf. figur I.6. Samtidig er kreditvilkårene blevet 
lempeligere, og renterne er fortsat lave. Erhvervsinveste-
ringerne ventes på denne baggrund at stige resten af året og 
nå en årsvækst på ca. 2¼ pct. i 2015.  
 
 

Figur I.5 Investeringskvote og 
kapacitetsudnyttelse 

 Figur I.6 Nettofordrings- 
erhvervelse, selskaber 

 

 

Anm.: Investeringskvoten i venstre figur er opgjort som maskin- og bygningsinvesteringerne i de 
private byerhverv relativt til kapitalapparatet i de private byerhverv. Nettofordringserhvervel-
sen i selskaberne i højre figur er vist i pct. af nominelt BNP. Seneste observation er 3. kvartal 
2015 for kapacitetsudnyttelsen og 1. kvartal 2015 for nettofordringserhvervelsen. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Beskæftigelsen ventes at stige ca. 250.000 personer i perio-
den frem mod 2025, og alene fra 2014 til 2017 ventes be-
skæftigelsen at vokse knap 100.000 personer. På kort sigt 
vil akkumulationen af kapital ikke kunne følge med beskæf-
tigelsesfremgangen, hvorfor forholdet mellem kapital og 
arbejdskraft (K/L-forholdet) vil falde frem mod 2017. På 
længere sigt vil virksomhederne søge at reetablere deres 
trendmæssige K/L-forhold ved at øge investeringerne og 
derved kapitalapparatet. Det bidrager til en markant stigning 
i investeringskvoten i fremskrivningsperioden, jf. afsnit I.3. 
Erhvervsinvesteringerne ventes på den baggrund at stige ca. 
7½ pct. i 2016 og godt 10 pct. i 2017. 
 
Mens de private investeringer fortsat udviklede sig sløjt i 
første halvdel af 2015, er der efterhånden mere positive 
takter fra det private forbrug, som har udvist fremgang siden 
midten af 2013. Den positive udvikling fortsatte i første 
halvår 2015 med en fremgang på ca. 1 pct. i forhold til an-
det halvår 2014. 
 
Fremgangen i første halvår dækker over en betydelig for-
brugsfremgang i første kvartal og en afmatning i såvel indi-
katorerne som det faktiske private forbrug i andet kvartal. 
Forbrugertilliden er faldet fra et højt niveau, men dankort- 
og detailomsætningen viser atter tegn på fremgang i starten 
af tredje kvartal, jf. figur I.7. Afmatningen i forbruget i an-
det kvartal vurderes på den baggrund at være af midlertidig 
karakter, og det private forbrug ventes at stige gennem re-
sten af 2015, således at forbruget samlet når en vækst på 
knap 2 pct. i 2015.  
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Figur I.7 Forbrugsindikatorer 

Dankort- og detailomsætning  Forbrugertillid 
 

 

 

Anm.: Dankortomsætningen er deflateret med forbrugerprisindekset, detailomsætningen er et
mængdeindeks. Seneste observation er juli 2015 for detailomsætningen og august 2015 for 
dankortomsætningen og forbrugertilliden. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
 
De historisk lave renter i begyndelsen af året bidrog til en 
betydelig konvertering fra variabelt til fastforrentede lån, jf. 
afsnit I.4. Konverteringerne giver større sikkerhed omkring 
de fremtidige boligudgifter i husholdningerne, hvilket kan 
bidrage til at løfte forbruget relativt til indkomsten. I modsat 
retning trækker, at konverteringerne øger de månedlige 
rentebetalinger, hvilket i sig selv mindsker likviditeten. 
Husholdningerne har dog fra februar til juli øget deres inde-
stående på indlånskonti med godt 40 mia. kr. Dette skal 
muligvis ses i sammenhæng med, at konverteringerne sam-
men med boligprisstigninger har givet en række hushold-
ninger mulighed for at trække friværdi ud og dermed øge 
deres likviditet på kort sigt. Under alle omstændigheder 
giver de højere indeståender mulighed for at øge det private 
forbrug i sidste halvdel af året. 
 
De seneste års fremgang i det private forbrug har været 
mere afdæmpet end væksten i den disponible indkomst. 
Forbrugskvoten opgjort som forbrugets andel af langsigtet 
disponibel indkomst har derfor udvist en aftagende tendens 
og ventes i 2015 at ligge på et lavt niveau, jf. figur I.8. Frem 
mod 2025 forudsættes forbrugskvoten normaliseret, hvilket 
indebærer en betydelig stigning i det private forbrug. For-
brugsfremgangen de kommende år understøttes af, at ren-
terne ventes at ligge på et lavt niveau frem til 2017. Herud-
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over ventes fremgangen på bolig- og arbejdsmarkedet at 
bidrage til øget tillid til husholdningernes fremtidige situa-
tion og dermed til, at forbrugets andel af indkomsten grad-
vist hæves. I 2016 og 2017 ventes forbrugsvæksten at tiltage 
til ca. 2½ pct. henholdsvis knap 2¾ pct. 
 
 

Figur I.8 Forbrugskvote 
 

 

Anm.: Forbrugskvoten er defineret som forholdet mellem det private
forbrug i løbende priser og den langsigtede disponible indkomst
i SMEC. Den modelberegnede, underliggende forbrugskvote
afhænger af formuekvoten (udglattet) og demografi. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Forbrugerprisstigningerne er tiltaget gennem årets første 
måneder, men inflationen var fortsat lav i august på godt ½ 
pct. på årsbasis, jf. figur I.9. Den lave prisstigningstakt i 
første halvdel af året skal ses i sammenhæng med, at olie-
prisen faldt markant gennem andet halvår 2014. Oliepris-
faldet bidrog til lavere energipriser og dermed til lave for-
brugerprisstigninger. Olieprisen har svinget noget henover 
sommeren, og ligger aktuelt på et lavt niveau lige under 50 
dollar pr. tønde. I resten af året forudsættes olieprisen at 
stige svagt og nå et årsniveau på 56 dollar pr. tønde. I takt 
med at det negative bidrag fra det markante olieprisfald 
aftager, ventes forbrugerprisinflationen at tiltage og nærme 
sig kerneinflationen, dvs. inflationen ekskl. energi og ikke-
forarbejdede fødevarer. Inflationen ventes på den baggrund 
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at blive ca. 1 pct. i 2015, tiltagende til godt 1½ pct. i 2016 
og godt 1¾ pct. i 2017.  
 
 

Figur I.9 Inflation 
 

 

Anm.: Kerneinflationen er inflationen ekskl. energi og ikke-
forarbejdede fødevarer. Seneste observation er august 2015. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
 
Boligmarkedet 
 
Boligpriserne er steget på landsplan siden midten af 2013. 
Vendingen ser nu ud til at være nået ud i store dele af lan-
det, idet såvel priser som handler viser stigende tendens i 
alle regioner, jf. figur I.10. Prisstigningstakten tiltog på 
landsplan i begyndelsen af 2015, hvilket formentlig skyldes 
en kombination af et lavt udbud og rentefaldet i begyndel-
sen af året. Prisstigningerne aftog en smule i juni, hvilket 
formentlig afspejler rentestigningen i de lange boligrenter 
på det tidspunkt. Renteniveauet er fortsat meget lavt, men 
en behersket stigning i boligrenterne ventes at lægge en 
dæmper på prisstigningerne resten af året. Trods en forvent-
ning om afdæmpet prisvækst resten af året, ventes bolig-
priserne at stige ca. 5½ pct. i år, drevet af de store prisstig-
ninger i begyndelsen af året. 
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Figur I.10 Enfamiliehuse, regionalt 

Kvadratmeterpriser  Hussalg 
 

 

 

Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2015. 
Kilde: Realkreditrådet. 

 
 
Lejlighedspriserne er steget noget mere end huspriserne de 
seneste år. Det skal ses i lyset af, at ejerlejlighederne er 
koncentreret i de større byer, hvor blandt andet befolknings-
tilvæksten og et begrænset udbud har presset boligpriserne 
mest op. Liggetiderne for ejerlejligheder er faldet i såvel 
København som Aarhus siden midten af 2012 og var i au-
gust ca. 75 dage i København og ca. 85 dage i Aarhus. Lig-
getiderne er dermed tilbage på niveauet fra før krisen. Ud-
budspriserne er steget ca. 45 pct. i København og knap 25 
pct. i Aarhus over samme periode. Særligt stærkt er det gået 
i begyndelsen af 2015, hvor kvadratmeterpriserne er steget 
knap 8 pct. i København siden årsskiftet, så de nu ligger på 
knap 40.000 kr. pr. kvadratmeter, jf. figur I.11. Dette er 
nominelt en smule over niveauet i 2006, hvor kvadratmeter-
priserne toppede. 
 
De markante prisstigninger på ejerlejligheder i København 
ventes i et vist omfang at brede sig til prisstigninger på en-
familiehuse i København såvel som udenfor København de 
kommende år. Prisen på enfamiliehuse i København er så-
ledes steget siden begyndelsen af 2013, om end i et lang-
sommere tempo end for ejerlejlighederne, jf. figur I.12. 
Kvadratmeterprisen på enfamiliehuse i København er steget 
ca. 7 pct. siden årsskiftet, og liggetiderne er faldet til ca. 100 
dage. 
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Figur I.11 Ejerlejligheder 

Kvadratmeterpris  Liggetid 
 

 

 

Anm.: Venstre figur viser udbudspriserne. Der er databrud i serien for udbudspriserne i 2011 som
følge af overgang til at måle kvadratmeter ved BBR og i 2015 som følge af metodeskift i op-
gørelsen af vægtningsgrundlaget. Egen sæsonkorrektion. Seneste observation er august 2015. 

Kilde: Realkreditrådet. 
 
 
 
 

Figur I.12 Enfamiliehuse 

Kvadratmeterpris  Liggetid 
 

 

 

Anm.: Venstre figur viser udbudspriserne. Der er databrud i serien for udbudspriserne i 2011 som
følge af overgang til at måle kvadratmeter ved BBR og i 2015 som følge af metodeskift i op-
gørelsen af vægtningsgrundlaget. Egen sæsonkorrektion. Seneste observation er august 2015. 

Kilde: Realkreditrådet. 
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De markante boligprisstigninger i særligt København vurde-
res i vidt omfang at kunne forklares med den underliggende 
økonomiske udvikling i form af stigende tilflytning, real-
lønsfremgang, et fortsat lavt udbud og de historisk lave 
renter. Der er dog en risiko for, at de markante prisstignin-
ger bliver selvforstærkende, da de kan tilskynde potentielle 
boligkøbere til at fremskynde køb i forventning om yder-
ligere prisstigninger. Det kan føre til et opskruet prisniveau, 
som er ude af trit med grundlæggende økonomiske forhold 
og med risiko for pludselige, fremtidige fald i priserne til 
følge. 
 
De aktuelle prisstigninger er i høj grad et resultat af lave 
renter, men før eller siden vil renterne stige tilbage mod 
mere typiske niveauer. Det vil lægge et nedadgående pres 
på boligpriserne og øge renteudgifterne for boligejere med 
variabelt forrentede lån. I det omfang tilpasningen i bolig-
priserne bliver hårdere end forventet, kan der ske en op-
bremsning i det private forbrug, som hæmmer opsvinget i 
dansk økonomi.  
 
Der er dog tegn på, at fremgangen på boligmarkedet er ble-
vet mere afdæmpet på det seneste. I København er ligge-
tiderne på ejerlejligheder stabiliseret i begyndelsen af 2015, 
udbuddet er begyndt at stige, og udbudspriserne faldt svagt i 
både juli og august. Ydermere ventes stigningen i de lange 
renter i maj og juni at dæmpe boligprisstigningerne i andet 
halvår 2015. I 2016 ventes yderligere rentestigninger lige-
ledes at dæmpe efterspørgslen, om end stigende indkomster 
trækker i modsat retning. De nominelle prisstigninger ven-
tes på landsplan at blive knap 5½ pct. i 2015 og aftage til 
knap 3 pct. i 2016 og ca. 2½ pct. i 2017. 
 
Den ventede boligprisfremgang i 2015 kombineret med den 
lave inflation indebærer, at de reale huspriser skønnes at 
ligge omkring 4 pct. over den langsigtede trend, jf. figur 
I.13. I 2016 ventes de reale boligpriser at stige godt 1¼ pct., 
hvorefter den ventede rentenormalisering forventes at bi-
drage til, at de reale huspriser kun stiger svagt frem mod 
2020.  
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Figur I.13 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 1955-2014, dog 
ekskl. årene 2006-7. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Boliginvesteringerne udviklede sig, som de øvrige private 
investeringer, svagt i første halvdel af 2015 og har reelt 
været uændrede siden midten af 2013, jf. figur I.14. Stigen-
de byggebeskæftigelse siden midten af 2014 kan dog indi-
kere øget aktivitet i byggesektoren. Kombineret med fort-
satte boligprisstigninger og lave låneomkostninger giver det 
anledning til en forventning om, at boliginvesteringerne vil 
stige svagt resten af året. Faldet i begyndelsen af året bety-
der dog, at boliginvesteringerne i 2015 ventes at ligge godt 
1½ pct. under niveauet året før. I 2016 og 2017 ventes fort-
sat økonomisk fremgang at øge boliginvesteringerne med 
ca. 3¾ pct. henholdsvis godt 4¾ pct.  
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Figur I.14 Boliginvesteringer og byggebeskæftigelse 

 

Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2015. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
 
Konkurrenceevne og udenrigshandel 
 
Industriens lønkonkurrenceevne er forbedret betydeligt 
siden 2008, når den opgøres ved den relative lønkvote. Den 
relative lønkvote er således faldet knap 15 pct. siden 2008, 
og den danske lønkvote lå i 2014 godt 5 pct. lavere end 
udlandets, jf. figur I.15. Det afspejler, at danske virksom-
heder bruger færre lønkroner på at skabe værdi, end uden-
landske virksomheder gør, jf. boks I.3. Det markante fald i 
den relative lønkvote siden 2008 skyldes i vidt omfang et 
fald i den danske lønkvote, mens den udenlandske har været 
omtrent uændret over perioden. Konkurrenceevnen blev 
svækket lidt i 2014 som følge af, at aflønningen i danske 
virksomheder steg en smule i forhold til nominelt BVT, 
mens det omvendte gjorde sig gældende for udenlandske 
industrivirksomheder. I 2015 trækker en svækkelse af den 
effektive kronekurs i retning af en forbedring af konkurren-
ceevnen.  
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Boks I.3 Konkurrenceevnebegreber 

Konkurrenceevnen kan opgøres på flere måder. En mulighed er at benytte de  
relative enhedslønomkostninger. Disse måler udviklingen i lønomkostningerne pr. 
produceret enhed i Danmark relativt til udlandet, opgjort i fælles valuta. Udvik-
lingen i de relative enhedslønomkostninger viser dermed den kombinerede effekt 
af udviklingen i den relative timeløn i fælles valuta og den relative produktivitet. 
Opgjort ved de relative enhedslønomkostninger for industrien, tabte danske virk-
somheder i vidt omfang konkurrenceevne frem til 2008, men har siden vundet no-
get af det tabte tilbage, jf. figur A. 
 

De relative enhedslønomkostninger tager dog ikke højde for, at stigninger i virk-
somhedernes værdiskabelse kan opstå både gennem højere produktivitet og gen-
nem bytteforholdsgevinster. Sidstnævnte opstår, når et land intensiverer produk-
tionen af differentierede varer, der kan sælges til en høj pris, eller hvis der er mu-
lighed for at hæve priserne som følge af en stigende udenlandsk efterspørgsel eller 
en lavere effektiv valutakurs. Den relative lønkvote tager højde for dette. Lønkvo-
ten måler, hvor stor en andel af virksomhedernes værdiskabelse, der går til afløn-
ning af ansatte. Den relative lønkvote opgøres som den danske lønkvote relativt til 
en sammenvejet lønkvote for udlandet. Denne har ligget mere stabilt siden 2000 
og viser, at danske virksomheder har forbedret konkurrenceevnen over perioden.  
 

Figur A Konkurrenceevnebegreber 

Anm.: I beregningen af begge begreber anvendes lønsummen i 
industrien korrigeret for antallet af selvstændige. I løn-
kvoten sættes dette i forhold til nominelt BVT i industrien, 
mens der i de relative enhedslønomkostninger anvendes 
realt BVT og korrigeres for valutakursudviklingen. 

Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat, OECD og egne beregninger. 
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Figur I.15 Relativ lønkvote i industrien 

 

Anm.: Den relative lønkvote måler lønkvoten i industrien i Danmark i
procent af en sammenvejning af Danmarks 10 vigtigste konkur-
rentlande. Sammenvejning er foretaget med Nationalbankens
kronekursvægte. Der er endnu ikke data for 2014 for Frankrig,
Japan og USA. Det er antaget, at lønkvoten i disse lande var
konstant fra 2013 til 2014.  

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Eurostat, OECD og egne 
beregninger. 

 
 
I fremskrivningsperioden forudsættes den relative lønkvote 
at være omtrent konstant, således at danske virksomheder 
hverken systematisk vinder eller taber konkurrenceevne. 
Det bidrager til, at danske virksomheder kun i mindre om-
fang ventes at miste markedsandele frem mod 2025, jf. figur 
I.16. De moderate tab af markedsandele i prognoseperioden 
er en fortsættelse af den historiske tendens. Tendensen 
skyldes grundlæggende, at flere og flere lande deltager i den 
internationale samhandel og kan ikke tages som udtryk for 
et konkurrenceevneproblem. 
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Figur I.16 Varemarkedsandele 

 

Anm.: Markedsandele er beregnet ved at sætte væksten i den danske
vareeksport i forhold til væksten i et vejet gennemsnit af 35
aftagerlandes vareimport.  

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Den samlede eksport i mængder steg kun svagt i første 
halvår og fortsatte dermed den afdæmpede udvikling fra 
2014. Udviklingen er trukket af et fald i tjenesteeksporten 
på ca. 4 pct. i forhold til andet halvår 2014, jf. figur I.17. 
Første halvårs fald i tjenesteeksporten blev dog mere end 
modsvaret af en stigning i prisen, således at værdien af tje-
nesteeksporten steg knap 2 pct. i første halvår. 
 
Vareeksporten steg ca. 3½ pct. i første halvår, trukket af 
fremgang i industrieksporten. Industrieksporten har generelt 
vist stigende tendens siden midten af 2012. Dette skal ses i 
sammenhæng med, at vareimporten på de danske eksport-
markeder er steget i samme periode. I euroområdet, som 
aftager en stor del af de danske eksportvarer, er vareimpor-
ten steget siden 2013, og i 2014 bidrog væksten i euroområ-
det med knap halvdelen af importfremgangen på de danske 
eksportmarkeder, jf. figur I.18.  
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Figur I.17 Eksport 

 

Anm.: Figuren viser den halvårlige eksport. Seneste observation er
første halvår 2015. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
 
 
 

Figur I.18 Danske eksportmarkeder 

 

Anm.: Figuren viser vækstbidrag til den samlede vareimport på de 
danske eksportmarkeder. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, OECD, Eurostat og egne
beregninger. 
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De kommende år ventes fortsat fremgang på de danske ek-
sportmarkeder, jf. boks I.4. Dette forventes at bidrage til 
vækst i vareeksporten på ca. 2¾ pct. i 2015, ca. 3¼ pct. i 
2016 og ca. 4¼ pct. i 2017. Tjenesteeksporten ventes at 
vokse svagt i andet halvår af 2015, men den svage udvikling 
i starten af året indebærer, at tjenesteeksporten samlet ven-
tes at falde ca. 4 pct. i 2015. Skønnene indebærer, at den 
samlede eksport ventes at være omtrent uændret i år og 
vokse ca. 3¼ pct. henholdsvis godt 4½ pct. i 2016 og 2017. 
 
Eksporten har overordnet set et højt importindhold, og 
vækstbidraget til BNP vil derfor være mindre end eksport-
fremgangen giver indtryk af. Eksporten af søfart har et sær-
ligt stort importindhold på knap 80 pct., men også omkring 
halvdelen af industrieksporten er baseret på import. Renset 
for importindhold ventes eksporten under et at bidrage posi-
tivt til BNP med ca. ¼ pct.point i 2015. I takt med at eks-
porten ventes at tiltage i prognoseperioden, stiger dette bi-
drag til omkring 1 pct.point. 
 
Importen faldt ca. 2 pct. i første halvår af 2015, trukket af et 
stort fald i tjenesteimporten og et mindre fald i vareimpor-
ten. Den fortsat afdæmpede udvikling i særligt de inden-
landske investeringer bidrager til at holde importvæksten 
nede, da investeringerne har et højt importindhold. Den 
indenlandske efterspørgsel ventes at tiltage fra andet halvår 
2015, og der ventes ligeledes fremgang i eksporten de 
kommende år. Dette vil bidrage til at hæve importen. Som 
følge af det markante fald i tjenesteimporten i begyndelsen 
af året, ventes importen dog samlet at falde ca. 1¼ pct. i år. 
I 2016 og 2017 ventes importvæksten at tiltage til godt 5 
pct. henholdsvis knap 6¼ pct. 
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Boks I.4 Udviklingen i de danske aftagerlande 

Prognosen for dansk eksport bygger på prognosen for væksten i Danmarks afta-
gerlande. Den generelle udvikling i international økonomi behandles i afsnit I.5. I 
denne boks præsenteres udviklingen i en række økonomier, som er særligt vigtige 
for dansk eksport, men som ikke er selvstændigt behandlet i afsnit I.5. Endvidere 
er der en kort skitsering af prognosen for aftagerlandene under ét. Yderligere in-
formation kan findes i Bilag til konjunkturvurdering, Dansk Økonomi, efterår 
2015, der ligger på De Økonomiske Råds Sekretariats hjemmeside. 
 

Aftagerlande 

Den handelsvægtede BNP-vækst i aftagerlandene ventes at blive ca. 2 pct. i år sti-
gende til knap 2½ og godt 2¾ pct. i 2016-17, jf. tabel A. I forhold til Dansk Øko-
nomi, forår 2015 er der tale om en nedjustering af prognosen for væksten i afta-
gerlandene med knap ¼ pct. i 2015. For 2016-17 er vækstskønnet fastholdt siden 
foråret. Nedjusteringen afspejler især de negative tendenser i international øko-
nomi, hvor en opbremsning i flere af vækstøkonomierne begrænser den globale 
fremgang. Det spiller dog også ind, at årsvæksten i amerikansk økonomi nu ven-
tes at blive noget lavere i 2015. 
 

Tabel A Vækstskøn for udvalgte økonomier 

  2015 2016 2017 

Tyskland  1,8 1,8 1,3 

Sverige  2,8 3,0 3,3 

Norge (fastland)  1,5 1,8 3,0 

Storbritannien  2,5 2,8 2,8 

Aftagerlande i alt  2,0 2,4 2,7 

Anm.: Aftagerlande er en sammenvejning af BNP-vækst i 35 danske aftagerlande, 
inkl. de ovenfor anførte. Sammenvejningen sker med landenes aftagerandel af dansk 
industrieksport. Sammenvejningen er således et udtryk for væksten på Danmarks  
industrieksportmarked. For Norge skønnes over fastlands-BNP, dvs. BNP eksklusive 
oliesektoren. 

Kilde: Macrobond og egne beregninger. 
 

Tyskland 

Tysk økonomi har oplevet robust fremgang siden begyndelsen af 2013 og befin-
der sig omkring det strukturelle niveau. Fremgangen fortsatte i første halvår med 
en vækstrate på ca. 0,4 pct. (k/k) i begge kvartaler. Det er omkring niveauet for 
den strukturelle vækst. De økonomiske indikatorer ligger på ganske høje niveauer 
og peger i retning af fortsat fremgang i omtrent det hidtidige tempo.  
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Boks I.4 Udviklingen i de danske aftagerlande, fortsat 

Der er umiddelbart ingen væsentlige balanceproblemer i tysk økonomi, og som en 
af de få avancerede økonomier har Tyskland overskud på de offentlige finanser. 
Den indenlandske efterspørgsel understøttes af ECB’s lempelige pengepolitik og 
den eksterne efterspørgsel af svækkelsen af euroen. En opbremsning i internatio-
nal økonomi kan dog ramme tysk eksport.  
 

Sverige 

Den stabile vækst, som svensk økonomi har oplevet siden begyndelsen af 2013, 
fortsatte i første halvår med vækstrater på hhv. 0,6 og 1,1 pct. (k/k) i første og andet 
kvartal. De økonomiske indikatorer har ligget nogenlunde stabilt de seneste måne-
der, omend både forbruger- og erhvervstilliden er svækket lidt. Svensk eksport un-
derstøttes af en lav svensk kronekurs, men væksten i eksporten af ikke mindst råva-
rer og investeringsgoder kan blive hæmmet af en vækstafdæmpning i international 
økonomi. De senere år har økonomien fået medvind fra finanspolitikken hoved-
sageligt i form af skattelettelser, men der er udsigt til mindre lempelig finanspolitik 
de kommende år. Pengepolitikken kan forventes at forblive meget lempelig i en 
rum tid, da inflationen er tæt ved 0 pct. Det største risikomoment for den indenland-
ske økonomi lader til at være, om de senere års prisstigninger på boligmarkedet er 
holdbare, eller om boligmarkedet står overfor en større pristilpasning nedad.  
 

Norge 

Norsk økonomi er præget af den lave oliepris. Det rammer oliesektoren hårdt og 
forplanter sig herigennem til den øvrige økonomi. I første halvår voksede fast-
lands-BNP (dvs. BNP ekskl. oliesektoren) med 0,3 og 0,2 pct. (k/k) i første og 
andet kvartal. Det er lavt set i forhold til økonomiens potentiale. De negative ef-
fekter modvirkes dog af en svækkelse af den norske krone, en sænkning af den 
pengepolitiske rente i juni og ekspansiv finanspolitik. Det seneste fald i olieprisen 
og udsigten til en lavere oliepris i en længere periode trækker i retning af en hård-
ere tilpasning i oliesektoren end tidligere ventet. Dette vil hæmme væksten i den 
øvrige økonomi. 
 

Storbritannien 

Storbritannien har befundet sig i et solidt økonomisk opsving de senere år, og øko-
nomien er nu meget tæt på det strukturelle niveau. Den solide vækst fortsatte i for-
året trukket af den indenlandske efterspørgsel. BNP-vækstraterne i første og andet 
kvartal var henholdsvis 0,4 og 0,7 pct. (k/k). Økonomien har gennem længere tid 
nydt godt af virkningerne af ekspansiv finans- og pengepolitik, men der er udsigt til, 
at begge disse politikker vil blive strammet betragteligt over de kommende år. Øko-
nomien forekommer dog robust, og de økonomiske indikatorer er stærke. 
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Produktion og arbejdsmarked 
 
Dansk produktion, opgjort ved BNP, er vokset støt siden 
midten af 2013. Fremgangen fortsatte i første halvår 2015, 
hvor BNP voksede ca. 0,8 pct. i forhold til andet halvår 
2014. Produktionsvæksten er dog fortsat moderat, og pro-
duktionen vurderes at ligge ca. 3¾ pct. under det strukturel-
le niveau i 2015. 
 
Mod slutningen af 2015 forventes såvel den indenlandske 
som den udenlandske efterspørgsel at tiltage, og BNP ven-
tes samlet set at stige godt 1½ pct. i år. Fremgangen ventes i 
høj grad trukket af et højere privat forbrug, som renset for 
importindhold ventes at bidrage med over halvdelen af 
fremgangen i 2015, jf. figur I.19. I 2016 og 2017 ventes 
fremgang i importrenset eksport og investeringer at bidrage 
til stigende vækst, og BNP ventes at stige godt 2 pct. i 2016 
og ca. 2¼ pct. i 2017.  
 
 

Figur I.19 Importrensede vækstbidrag til BNP 

 

Anm.: Figuren viser vækstbidrag til BNP fra de importrensede efter-
spørgselskomponenter. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Den forventede vækst på gennemsnitligt ca. 2 pct. årligt i 
2015-17 er højere end den strukturelle vækst på knap 1¼ pct. 
årligt i samme periode. Det negative output gap ventes derfor 
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indsnævret fra knap 4½ pct. i 2014 til ca. 3¾ pct. i 2015, og 
yderligere til godt 2¾ pct. og godt 2 pct. i 2016 henholdsvis 
2017. Konjunktursituationen ventes omtrent neutral i 2022, 
hvor output gap forventes lukket, jf. afsnit I.3.  
 
De seneste års produktionsfremgang er i høj grad sket i de 
private byerhverv, som beskæftiger ca. to tredjedele af alle 
beskæftigede i Danmark. Dette har været medvirkende til, at 
beskæftigelsen er steget ca. 50.000 personer (inkl. orlov) 
siden andet kvartal 2013. Fremgangen har været drevet af 
den private beskæftigelse, der er steget knap 55.000 perso-
ner, mens den offentlige beskæftigelse i samme periode er 
faldet ca. 4.000 personer. 
 
Omkring to tredjedele af beskæftigelsesstigningen siden 
midten af 2013 er sket gennem en udvidelse af arbejds-
styrken, jf. figur I.20. Arbejdsstyrken er således vokset med 
ca. 35.000 personer siden midten af 2013, mens nettoledig-
heden i samme periode kun er faldet knap 15.000 personer. 
Størstedelen af ledighedsfaldet skete i 2013 og i begyndel-
sen af 2014. Siden andet kvartal 2014 har nettoledigheden 
været omtrent uændret på knap 105.000 personer. Gennem 
de seneste fire kvartaler er stort set hele beskæftigelsesstig-
ningen på ca. 25.000 personer således sket i form af stigen-
de arbejdsstyrke. 
 
Bruttoledigheden har udvist aftagende tendens siden begyn-
delsen af 2014, dvs. i samme periode, hvor nettoledigheden 
har været omtrent uændret, jf. figur I.21. Indsnævringen 
mellem disse to ledighedsbegreber er et udtryk for, at færre 
er i aktivering. Aktiveringsfaldet er mest udtalt for de dag-
pengeaktiverede, men også antallet af kontanthjælpsaktive-
rede er faldet gennem 2014 og 2015. Det samlede aktive-
ringsomfang er en smule lavere end i 2008, hvor aktive-
ringsindsatsen nåede en bund.  
 
 

Beskæftigelses- 
stigning siden 
midten af 2013 … 

… er i høj grad 
indtruffet i form 
af en udvidelse af 
arbejdsstyrken 

Fald i antal 
aktiverede 



Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik. Dansk Økonomi, efterår 2015 

 46 

Figur I.20 Beskæftigelsesændring 

 

Anm.: Figuren viser ændringen i beskæftigelsen inkl. orlov i forhold 
til forrige kvartal fordelt på, hvorvidt ændringen kom fra ledig-
hed eller arbejdsstyrke. Ledigheden indgår med modsat fortegn,
da et fald i ledigheden bidrager til en stigning i beskæftigelsen. 
Beskæftigelsen bundede i 2. kvartal 2013. Seneste observation
er 2. kvartal 2015. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
 
 
 

Figur I.21 Ledighed 

 

Anm.: Forskellen mellem brutto- og nettoledige er aktiverede. Seneste 
observation er juli 2015. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
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De kommende år ventes produktionsfremgangen at bidrage 
til en fortsat bedring af arbejdsmarkedet med en stigning i 
beskæftigelsen på knap 100.000 personer i 2015-17 og et 
fald i ledigheden på knap 10.000 personer. Beskæftigelses-
fremgangen ventes dermed i høj grad realiseret gennem en 
yderligere udvidelse af arbejdsstyrken de kommende år. 
Udviklingen siden midten af 2013 viser, at arbejdsstyrke-
fremgang kan bidrage med en betydelig del af beskæftigel-
sesstigningen. 
 
Beskæftigelsen vurderes i 2015 at ligge knap 100.000 per-
soner under det strukturelle niveau, svarende til ca. 3½ pct., 
mens nettoledigheden vurderes at ligge knap 30.000 perso-
ner over det strukturelle niveau, svarende til ca. 1 pct. En 
lukning af beskæftigelsesgap vurderes altså i sig selv at ville 
øge beskæftigelsen med knap 100.000 personer, som for ca. 
en tredjedels vedkommende vil komme i form af lavere 
ledighed og for ca. to tredjedeles vedkommende som større 
arbejdsstyrke. Denne sammensætning af beskæftigelsesstig-
ningen harmonerer med sammensætningen af beskæftigel-
sesstigningen siden midten af 2013. 
 
Frem mod 2025 ventes den strukturelle beskæftigelse at 
stige godt 150.000 personer. Samlet set forudsættes beskæf-
tigelsen dermed at stige ca. 250.000 personer frem mod 
2025 – primært drevet af en udvidelse af arbejdsstyrken på 
ca. 220.000 personer, jf. afsnit I.3.  
 
Flaskehalse og lønudvikling 
 
Det betydelige beskæftigelsesgap giver ikke indtryk af, at 
der endnu er et betydeligt pres på arbejdsmarkedet. Hvis 
niveauet for den strukturelle arbejdsstyrke er overvurderet, 
og det aktuelle beskæftigelsesgap dermed mindre end vur-
deret i nærværende prognose, vil der hurtigere kunne opstå 
pres på arbejdsmarkedet, når efterspørgslen stiger. Dette 
kan føre til lønpres og tab af konkurrenceevne, hvorved 
eksporten og dermed den danske produktion påvirkes nega-
tivt. 
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Også i en normal konjunktursituation, eller sågar i en lav-
konjunktur, vil der være segmenter på arbejdsmarkedet, der 
er præget af uddannelsesmæssigt eller geografisk betinget 
mismatch mellem udbud af og efterspørgsel efter arbejds-
kraft. Disse kan være alvorlige set fra den enkelte virksom-
heds synspunkt, men er ikke nødvendigvis problematiske på 
det makroøkonomiske plan. For den makroøkonomiske 
stabilitet er omfanget af mismatch det afgørende, dvs. hvor-
vidt flaskehalsene har et omfang, der kan påvirke den gene-
relle løndannelse væsentligt. 
 
Der er endnu ikke stærke tegn på, at arbejdsmarkedet er 
presset i en sådan grad, at der er klare tegn på flaskehalse. 
Såvel de reale som de nominelle lønninger er steget det 
seneste år, men generelt er lønvæksten fortsat lav og har 
endnu ikke nået niveauet fra før krisen, jf. figur I.22. Løn-
kvoten, der måler lønsummen som andel af den samlede 
værditilvækst, ligger omtrent på det historiske gennemsnit, 
jf. afsnit I.3. Der er dermed ikke tegn på, at virksomhederne 
bruger en større andel af deres indtjening på aflønning som 
følge af pres på arbejdsmarkedet. I prognosen forventes 
fortsat afdæmpet lønvækst i 2015 i underkanten af 2 pct., 
stigende til knap 2½ pct. i 2016 og knap 2¾ pct. i 2017. 
 
 

Figur I.22 Nominel lønvækst 

 

Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2015. 
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
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I bygge- og anlægsbranchen er lønvæksten tiltaget noget 
gennem 2014 og i de første kvartaler af 2015. Lønstignin-
gerne har endnu ikke nået et niveau, der kan anses for at 
være bekymrende, men merstigningen er iøjnefaldende og 
giver anledning til skærpet opmærksomhed omkring situati-
onen i branchen. 
 
Manglen på arbejdskraft er ligeledes steget i bygge- og an-
lægsbranchen, jf. figur I.23. Overordnet set er manglen på 
arbejdskraft fortsat ikke en større begrænsning for produkti-
onen, end tilfældet var i begyndelsen af 2006, hvor kon-
junktursituationen var omtrent neutral, og arbejdskraft-
manglen er endnu langt fra niveauet i den efterfølgende 
højkonjunktur. En rekrutteringsundersøgelse fra Styrelsen 
for Arbejdsmarked og Rekruttering bekræfter dette billede 
og viser, at antallet af forgæves rekrutteringer har ligget på 
et rimeligt konstant niveau siden 2009. Det er således kun 
omkring 5 pct. af de adspurgte virksomheder, der forgæves 
har forsøgt at rekruttere medarbejdere, jf. figur I.24. 
 
 

Figur I.23 Mangel på arbejdskraft  Figur I.24 Forgæves rekruttering 

 

 

Anm.: Venstre figur viser andelen af virksomheder, der har angivet mangel på arbejdskraft som en
væsentlig produktionsbegrænsning i konjunkturbarometret. Højre figur viser dels andelen af
virksomheder, der forgæves har forsøgt at rekruttere i perioden, dels antallet af forgæves 
rekrutteringer i forhold til beskæftigelsen. Seneste observation er august 2015 for arbejds-
kraftmangel i bygge- og anlæg, 2. kvartal 2015 for arbejdskraftmangel i industrien og foråret
2015 for forgæves rekrutteringer. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Jobindsats og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutte-
ring. 
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Antallet af nyopslåede stillinger pr. ledig er en alternativ indika-
tor for begyndende vanskeligheder med at skaffe arbejdskraft. 
Der er dog heller ikke tegn på, at antallet af nyopslåede stillinger 
pr. bruttoledig har nået et uholdbart niveau, jf. figur I.25. Antallet 
af ledige stillinger pr. bruttoledig har vist en svagt stigende ten-
dens siden midten af 2012, men tempoet, hvormed det sker, er 
fortsat lavere end i højkonjunkturen frem mod 2008, ligesom 
niveauet endnu er under højkonjunkturårene. Det må desuden 
formodes, at der siden 2005 er sket en stigning i den andel af 
jobopslagene, der bliver lagt på nettet, og man kan derfor for-
vente et højere niveau for antallet af opslåede stillinger pr. ledig, 
uden at det nødvendigvis er et tegn på betydeligt pres på ar-
bejdsmarkedet. 
 

Figur I.25 Nyopslåede stillinger pr. bruttoledig 

 

Anm.: Figuren viser nyopslåede stillinger ifølge Jobnet i forhold til
antallet af bruttoledige. Seneste observation er juni 2015. 

Kilde: Jobnet og Danmarks Statistik, Statistikbanken. 
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For at vurdere timingen af den stramning, der skal til for at den 
finanspolitiske holdbarhed er uændret, præsenteres der i det 
følgende en beregning af, hvordan økonomien kan formodes at 
udvikle sig, hvis finanspolitikken ikke strammes, men holdes 
neutral i årene 2016-18 – et såkaldt neutralt finanspolitisk forløb, 
jf. boks I.5. Fra 2019 og frem antages det, at finanspolitikken 
strammes, så der i 2025 opnås samme strukturelle saldo som i 
hovedscenariet. Beregningen illustrerer dermed den rene effekt 
af at udskyde opstramningen uden at svække den finanspolitiske 
holdbarhed. 
 
Den offentlige saldo forværres, hvis der føres neutral finanspoli-
tik, jf. figur I.26. Den faktiske saldo forværres i 2016 i forhold til 
hovedscenariet, hvilket øger overskridelsen af saldogrænsen på 
3 pct. I perioden 2017-18 forværres saldoen yderligere i forhold 
til hovedscenariet, men da der i hovedscenariet sker en betydelig 
forbedring af saldoen, sker dette uden at bryde med underskuds-
grænsen. Betragtes den strukturelle saldo sker der ligeledes en 
forværring. Forværringen vokser gradvist, og i 2018 er den 
strukturelle saldo knap 1 pct.point lavere end i hovedscenariet. 
Det betyder, at budgetlovens saldokrav om et maksimalt struktu-
relt underskud på 0,5 pct. af BNP overskrides. Beregningen 
viser således, at det er nødvendigt at gennemføre en vis stram-
ning af finanspolitikken for at overholde budgetlovens saldo-
krav.  
 
 

Figur I.26 Offentlige saldi i alternativ beregning 

Faktisk saldo  Strukturel saldo 

 

 

Anm.: Den strukturelle saldo er beregnet i budgetlovens forstand, jf. kapitel II. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Boks I.5 Alternativt scenarie med neutral finanspolitik i 2016-18 

I prognosen er det lagt til grund, at finanspolitikken strammes gradvist frem mod 
2020. Den planlagte finanspolitik er nærmere beskrevet i kapitel II. Finanspolitik-
ken skønnes isoleret set at dæmpe væksten i BNP med ¼-½ pct.point årligt frem 
mod 2018. For at illustrere betydningen af timingen af den finanspolitiske op-
stramning er der foretaget en alternativ beregning på De Økonomiske Råds 
makroøkonomiske model SMEC. I beregningen udskydes stramningen af finans-
politikken, således at der i perioden 2016-18 føres neutral finanspolitik. Fra 2019 
og frem strammes finanspolitikken gradvist, så der i 2025 opnås samme struktu-
relle saldo som i hovedscenariet. 

Nedenstående tabel viser de modelberegnede effekter af finanspolitikken på de 
offentlige finanser, produktion og beskæftigelse. 

 

  Tabel A Hovedtal i fremskrivning hhv. alternativ 
 

2015 2016 2017 2018 2025a)

Fremskrivning  

Finanseffekt, pct.point -0,2 -0,2 -0,4 -0,4 0,0 

Offentlig saldo, pct. af BNP -3,2 -3,2 -2,0 -1,4 0,8 

Strukturel saldo, pct. af struk. BNPb) 0,3 0,2 0,3 0,5 0,8 

BNP-vækst, pct. 1,6 2,1 2,3 2,4 2,1 

Output gap, pct. af struk. BNP -3,8 -2,9 -2,1 -1,5 0,0 

Beskæftigelsesændring, 1.000 pers. 26 33 35 33 21 

Alternativ med neutral finanspolitik  

Finanseffekt, pct.point -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,1 

Offentlig saldo, pct. af BNP -3,2 -3,5 -2,2 -1,7 0,2 

Strukturel saldo, pct. af struk. BNPb) 0,3 -0,2 -0,3 -0,6 0,8 

BNP-vækst, pct. 1,6 2,2 2,7 2,7 1,9 

Output gap, pct. af struk. BNP -3,8 -2,8 -1,6 -0,7 -0,4 

Beskæftigelsesændring, 1.000 pers. 26 37 49 45 15 
 

a) 2025-søjlen viser den gennemsnitlige vækst eller ændring fra 2018 til 2025. For offentlig
saldo, strukturel saldo og output gap vises niveauet i 2025. 

b) Strukturel saldo er beregnet i budgetlovens forstand, jf. beskrivelse i kapitel II. 
Anm.: Finanseffekten angiver finanspolitikkens aktivitetsvirkning, målt som finanspolitikkens

vækstbidrag til BNP i forhold til en situation med neutral finanspolitik. Med neutral 
finanspolitik forstås bl.a., at indkomstskattesatserne holdes konstante, at punktafgiftssat-
serne realt er uændrede, at satserne for indkomstoverførsler følger satsreguleringen, og at
offentlig beskæftigelse udgør en fast andel af den strukturelle beskæftigelse. 

Kilde: Egne beregninger med SMEC. 
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Med neutral finanspolitik vil output gap blive lukket betyde-
ligt hurtigere, end når finanspolitikken strammes, som til-
fældet er i nærværende prognose. Med neutral finanspolitik 
ventes det negative output gap at være næsten 1 pct.point 
mindre i 2018. Samtidig stiger beskæftigelsen væsentligt 
hurtigere i alternativet med neutral finanspolitik. Beskæfti-
gelsen stiger ca. 30.000 personer mere fra 2015 til 2018.  
 
Beskæftigelsesstigningen får lønningerne til at stige hurtige-
re end i hovedprognosen. Samtidig stiger produktiviteten 
langsommere, da der i alternativscenariet vil være en større 
andel beskæftigede i den offentlige sektor, der har lavere 
produktivitetsvækst end den private sektor. De højere løn-
stigninger sammen med lavere produktivitetsstigninger 
svækker konkurrenceevnen, hvilket mindsker eksporten.  
 
Den kortsigtede lempelse af økonomien i forhold til hoved-
scenariet giver en hurtigere reduktion af output gap, som fra 
2016-18 vil pågå med ca. 1 pct.point om året, jf. figur I.27. 
Samtidig øges den offentlige gæld dog. Den neutrale fi-
nanspolitik skaber også en konkurrenceevneforværring, der 
medfører mindre eksport. Dette påvirker output gap nega-
tivt, hvilket sammen med den efterfølgende stramning af 
finanspolitikken bevirker, at output gap ikke forventes at 
være lukket i 2025. Udskydelsen af opstramningen giver 
dermed højere BNP på kort sigt, men lavere niveau på mel-
lemlangt sigt, og dermed er konjunkturnormaliseringen ikke 
tilendebragt i alternativberegningen. Dette er samtidig for-
klaringen på, at den faktiske saldo ikke er lig den strukturel-
le i 2025 i alternativscenariet. 
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Figur I.27 Output gap 

 

Kilde: Egne beregninger med SMEC. 

I.3 Fremskrivning til 2025 

Prognosen for dansk økonomi i afsnit I.2 er baseret på en 
mellemfristet fremskrivning. I Dansk Økonomi, forår 2015 
gik den mellemfristede fremskrivning frem til 2020, mens 
nærværende fremskrivning går til 2025. I dette afsnit præ-
senteres udviklingen i den makroøkonomiske del af den 
mellemfristede fremskrivning. Forløbet for de offentlige 
finanser frem til 2025 er beskrevet i kapitel II. Udviklingen 
i udvalgte centrale variable frem mod 2025 fremgår af tabel 
I.3. Boks I.6 sammenligner den mellemfristede fremskriv-
ning i nærværende rapport med OECD’s seneste mellem-
fristede fremskrivning af dansk økonomi.  
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Tabel I.3 Hovedtal i den mellemfristede fremskrivning 
 

2014 2015-17 2018-25 2025

BNP - 2,0 2,1 -

Strukturelt BNP - 1,2 1,9 -

Output gap (pct.) -4,4 -2,9 -0,5 0,0

Beskæftigelsesgap (pct.) -3,8 -2,8 -0,5 0,0

Produktivitetsgap, priv. byerhv. (pct.) 1,6 1,3 0,2 0,0

Forbrugskvote (pct.) 86,9 86,7 90,4 92,8

Investeringskvote, priv. byerhv. (pct.) 17,5 18,4 22,9 23,5

----  Gennemsnit  ----

--- Gns. årlig vækst ---

 

Anm.: Output gap, beskæftigelsesgap og produktivitetsgap er vist i procent af de strukturelle niveau-
er. Forbrugskvoten er vist i procent af langsigtet disponibel indkomst og investeringskvoten
angiver maskin- og bygningsinvesteringer i procent af realt BVT i de private byerhverv. Ko-
lonnerne 2015-17 og 2018-25 viser den gennemsnitlige årlige vækstrate eller det gennemsnit-
lige niveau i 2015-17 hhv. 2018-25. Kolonnerne 2014 og 2025 viser niveauet i året. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Der har været fremgang i dansk økonomi siden midten af 
2013, og den seneste produktions- og beskæftigelsesudvik-
ling bekræfter, at dansk økonomi er inde i et opsving. 
Fremgangen sker dog i moderat tempo og fra en dyb lav-
konjunktur, idet produktionen skønnes at ligge ca. 3¾ pct. 
under det strukturelle niveau i 2015. Den væsentligste årsag 
hertil er, at arbejdsstyrke og beskæftigelse ligger betydeligt 
under deres strukturelle niveauer. 
 
Produktionen har allerede ligget under det strukturelle ni-
veau i flere år, og output gap forventes først lukket efter 
2020, jf. figur I.28. Der vil dermed være tale om en histo-
risk lang periode med negativt output gap. Med til historien 
hører dog også, at de seneste års reformer, med velfærds- og 
tilbagetrækningsaftalerne som de væsentligste, løfter den 
strukturelle arbejdsstyrke og beskæftigelse betragteligt frem 
mod 2025, hvilket trækker i retning af en senere lukning af 
output gap. Trods det negative output gap vil der derfor 
være tale om en periode med en lav og svagt faldende ledig-
hedsprocent. 
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Boks I.6 Sammenligning med OECD’s fremskrivning til 2025 

I denne boks sammenlignes 2025-fremskrivningen fra Det Økonomiske Råd 
(DØR) med regeringens fremskrivning i Konvergensprogram 2015 (KP15) og 
OECD’s fremskrivning i Economic Outlook May 2014.a 
 
Boksen er understøttet af et baggrundsnotat, der ligger på De Økonomiske Råds Se-
kretariatets hjemmeside. Udover sammenligningen af DØR’s, regeringens og 
OECD’s fremskrivning ser notatet nærmere på OECD’s vurdering af den langsigtede 
danske vækst frem mod 2030 i forhold til udviklingen i en række andre lande. 
 

Alle tre parter deler opfattelsen af, at Danmark befandt sig i en lavkonjunktur med 
negativt output gap i 2014. DØR anslår, at output gap var på -4,4 pct. af struktu-
relt BNP, mens OECD vurderer, at output gap var -2,7 pct., og regeringen sagde i 
KP15 -2,2 pct.  
 

Vækstbidraget fra lukning af output gap er dermed størst hos DØR, hvor det bi-
drager årligt med 0,4 pct.point mod ca. 0,2 pct.point hos regeringen og OECD, jf. 
tabel A. Dette er en del af forklaringen på, hvorfor DØR forventer den højeste 
vækst i faktisk BNP frem mod 2025. DØR’s bud er en gennemsnitlig årlig vækst 
på 2,1 pct., mens regeringen og OECD vurderer, at væksten vil ligge på 1,7 pct. 
henholdsvis 1,8 pct.  

 
Tabel A Dekomponering af vækstskøn hos DØR, regeringen og OECD 

 

 DØR Regeringen OECD 

 Pct., 2014-25 

Strukturel mandeproduktivitet 1,1 1,0 1,3 

+ Naturlig ledighed 0,0 0,0 0,0 

+ Strukturel arbejdsstyrke 0,5 0,4 0,2 

= Strukturelt BNP  1,7 1,5 1,5 

+ Output gap 0,4 0,2 0,2 

= BNP 2,1 1,7 1,8 
 

Anm.: DØR’s vurdering er fra september 2015, regeringens vurdering er fra marts 2015, og
OECD’s vurdering er fra maj 2014. Dekomponeringen fremgår af baggrundsnotatet. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, OECD long-term projections No. 95 (Edition 
2014) og egne beregninger. 

 
a) Selvom OECD’s fremskrivning er fra 2014, vurderes sammenligningen fortsat at være relevant, da 
fokus er på den langsigtede udvikling i en række strukturelle størrelser. 
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Boks I.6 Sammenligning med OECD’s fremskrivning til 2025, fortsat 

Ses der alene på den strukturelle udvikling, anslår DØR, at BNP-væksten vil være 
på 1,7 pct. årligt, mens regeringens og OECD’s fremskrivning peger i retning af 
en vækst på 1,5 pct. På trods af, at denne forskel ikke forekommer særligt stor, 
dækker sammensætningen af væksten over nogle forskelle, der er værd at frem-
hæve. 
 
OECD er mest optimistisk på produktivitetsudviklingen. Ifølge OECD kan Dan-
mark imødese en årlig strukturel vækst på 1,3 pct., mens DØR og regeringen lig-
ger lidt lavere med vurderinger på 1,1 pct. henholdsvis. 1,0 pct. 
 
Til gengæld vokser den strukturelle arbejdsstyrke betydeligt mere hos DØR og 
regeringen, end den gør hos OECD. DØR anslår, at den gennemsnitlig årlige 
vækst vil være 0,5 pct., mens regeringen siger 0,4 pct., og OECD siger 0,2 pct. 
Opgjort i personer vurderer DØR, at den strukturelle arbejdsstyrke vil vokse med 
165.000 personer fra 2014 til 2025, mens regeringen siger 146.000 personer. 
OECD’s vurdering er en strukturel tilgang på blot 58.000 personer. I lyset af vel-
færdsaftalen fra 2006 og tilbagetrækningsreformen fra 2011 forekommer OECD’s 
skøn for arbejdsstyrken at være bemærkelsesværdigt lavt. 
 
Såvel DØR som regeringen og OECD lader til at være enige om, at den naturlige 
ledighed i dag befinder sig på et så lavt niveau, at selvom der er udsigt til yder-
ligere fald i perioden frem mod 2025, vil det være i et så moderat omfang, at det 
kun bidrager ganske lidt til væksten. 
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Figur I.28 Output gap 

 

Anm.: Output gap (procentvis afvigelse mellem faktisk og strukturelt
BNP) er omtrent lig med summen af et timebeskæftigelsesgap
og et timeproduktivitetsgap i de private byerhverv. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Forbrugskvoten har de seneste år ligget på et lavt niveau, og 
fremskrivningen bygger blandt andet på, at forbrugskvoten 
forudsættes normaliseret i 2025, jf. figur I.29. Dette indebæ-
rer en markant stigning i forbrugskvoten frem mod 2025, og 
den betydelige vækst i det private forbrug er en medvirken-
de faktor bag den forventede konjunkturnormalisering.  
 
Den underliggende forbrugskvote afhænger af formuen og 
demografi. Frem mod 2025 ventes formuekvoten at stige 
betydeligt, hvilket er med til at øge forbruget i forhold til 
indkomsten. Den stigende formuekvote fra 2015 til 2025 
skyldes primært stigende finansiel formue i den private 
sektor. Det skal ses i lyset af, at husholdninger og virksom-
heder de seneste år har sparet en relativt stor del af indkom-
sten op. I fremskrivningsperioden ventes opsparingskvoten 
gradvist normaliseret i takt med, at forbrugs- og investe-
ringskvoter normaliseres, men den høje opsparingsandel 
bidrager til en stigende formue frem mod 2025. Samtidig vil 
den demografiske udvikling frem mod 2025 indebære en 
lidt højere andel af 50-64 årige. Denne gruppe vurderes at 
have en højere opsparingstilbøjelighed end de øvrige al-
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dersgrupper, og denne udvikling vil omvendt trække i ret-
ning af en lavere forbrugskvote. 
 
 

Figur I.29 Forbrugs- og formuekvote 

 

Anm.: Forbrugskvoten angiver det private forbrugs andel af disponibel 
indkomst, og formuekvoten angiver den private formues andel
af disponibel indkomst. Den private formue udgøres af den pri-
vate ikke-pensionssektors finansielle formue, værdien af bolig
og biler og pensionsformue efter skat. Den disponible indkomst 
er SMEC’s langsigtede disponible indkomst. Den modelbereg-
nede, underliggende forbrugskvote afhænger af formuekvoten
(udglattet) og demografi. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Kraftige prisstigninger på boligmarkedet var en stærkt med-
virkende årsag til overophedningen af dansk økonomi i 
2006-7, og den reale huspris lå betydeligt over det langsig-
tede niveau i midten af 00’erne, jf. figur I.30. I forbindelse 
med krisen faldt huspriserne betydeligt, og i perioden 2012-
14 var den reale huspris omtrent på det langsigtede niveau.  
 
I en lavkonjunktur vil huspriserne sædvanligvis blive bragt 
ned under det langsigtede niveau, og en vending på bolig-
markedet med stigende boligpriser giver dermed ofte et 
bidrag til fremgang i det private forbrug og boliginvesterin-
ger. De reale huspriser er endnu ikke kommet ned under den 
langsigtede trend, og ventes heller ikke at komme det frem 
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mod 2025. Det skal primært ses i lyset af de senere års hi-
storisk lave renter, der har bidraget til at holde huspriserne 
oppe. Renterne forudsættes imidlertid normaliseret i 2020, 
hvilket ventes at lægge et nedadgående pres på de reale 
huspriser frem mod 2020. Dette nedadgående pres forventes 
modvirket af udviklingen i indkomsten. Samlet set vurderes 
de reale huspriser at ligge en smule over det langsigtede 
niveau frem mod 2019 og derefter at følge den langsigtede 
trend. Det indebærer en gennemsnitlig årlig realvækst på 
godt 1¼ pct. fra 2015 til 2025. 
 
 

Figur I.30 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 1955-2014, dog 
ekskl. årene 2006-7. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Virksomhedernes investeringer har de seneste år udviklet 
sig svagt, jf. afsnit I.2. Det skal ses på baggrund af, at der 
har været overskud af kapital i virksomhederne som følge af 
det betydelige beskæftigelsesfald i forbindelse med krisen i 
2008-9. Forholdet mellem kapital og arbejdskraft (K/L-
forholdet) lå således over det trendmæssige niveau i perio-
den 2009-13, jf. figur I.31. 
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Beskæftigelsen ventes at vokse kraftigt frem mod 2025, og 
alene over årene 2015 til 2017 forventes en beskæftigelses-
fremgang på knap 100.000 personer. Beskæftigelsesfrem-
gangen skal tilskrives både normaliseringen af konjunktu-
rerne og en strukturel stigning som følge af de senere års 
reformer. 
 
Over tid er der en tendens til, at forholdet mellem kapital og 
arbejdskraft stiger. På kort sigt forventes det dog, at kapital-
akkumulationen ikke vil kunne følge med beskæftigelses-
fremgangen, og K/L-forholdet ventes derfor at falde frem til 
2017. På længere sigt forudsættes virksomhederne at reetab-
lere det trendmæssige K/L-forhold ved at øge investeringer-
ne og derved kapitalapparatet. Over årene 2018-25 ventes 
kapitalapparatet at vokse mere end beskæftigelsen, hvorfor 
K/L-forholdet normaliseres frem mod 2025. Normaliserin-
gen af kapitalapparatet kræver et betydeligt løft i investe-
ringskvoterne de kommende år, jf. figur I.32. 
 
På kort sigt er forskellen mellem faktisk og strukturel pro-
duktion henholdsvis beskæftigelse de centrale mål for kapa-
citetspresset i økonomien. På længere sigt er udviklingen i 
den strukturelle arbejdsstyrke sammen med den underlig-
gende udvikling i produktiviteten afgørende for den poten-
tielle vækst i økonomien. 
 
 

Figur I.31 K/L-forhold  Figur I.32 Investeringskvoter 

 

 

Anm.: K/L-forholdet i venstre figur er for de private byerhverv. Investeringskvoterne i højre figur
viser maskin- henholdsvis bygningsinvesteringerne i forhold til bruttoværditilvæksten i faste
priser i de private byerhverv.  

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Der vurderes at være et betydeligt vækstpotentiale i dansk 
økonomi frem mod 2025. Beskæftigelsen i 2015 ligger knap 
100.000 personer under det skønnede strukturelle niveau, og 
den strukturelle beskæftigelse ventes at stige godt 150.000 
personer fra 2015 til 2025. Samlet ventes beskæftigelsen på 
den baggrund at stige ca. 250.000 personer fra 2015 til 
2025, jf. figur I.33. 
 
 

Figur I.33 Beskæftigelse 

 

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

 
 
Hovedparten af beskæftigelsesfremgangen frem mod 2025 
ventes realiseret gennem en udvidelse af arbejdsstyrken. 
Bidraget fra arbejdsstyrken skyldes dels, at der aktuelt 
skønnes at være 70.000 færre personer i arbejdsstyrken end 
i en normal konjunktursituation, dels at der forventes en 
betydelig fremgang i den strukturelle arbejdsstyrke frem 
mod 2025 på ca. 150.000 personer. Sidstnævnte skyldes 
hovedsageligt, at der de seneste år er gennemført en række 
reformer. Særligt velfærdsaftalen fra 2006 og tilbagetræk-
ningsreformen fra 2011 bidrager til at øge arbejdsstyrken 
strukturelt de kommende år. Arbejdsstyrken forudsættes 
samlet at stige ca. 220.000 personer fra 2015 til 2025.  
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Lønkvoten, der angiver den samlede lønsums andel af den 
samlede bruttoværditilvækst, steg betydeligt under højkon-
junkturen, blandt andet som en konsekvens af et betydeligt 
pres på arbejdsmarkedet. Siden 2009 er lønkvoten faldet 
igen og ligger aktuelt omkring det historiske gennemsnit, jf. 
figur I.34. Udviklingen de seneste år skyldes en kombina-
tion af afdæmpede lønstigninger og en relativt hurtig genop-
retning af produktiviteten. Frem mod 2025 forudsættes løn-
kvoten at ligge omtrent på det historiske gennemsnit. 
 
 

Figur I.34 Lønkvote i private byerhverv 

 

Anm.: Lønkvoten angiver lønsummen som andel af nominelt BVT i de
private byerhverv. Gennemsnittet er over perioden 1980-2014. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Konsekvenser af skattelettelser og lavere vækst i det 
offentlige forbrug 
 
Regeringen havde ved færdiggørelsen af denne rapport end-
nu ikke fremlagt et finanslovforslag for 2016, herunder et 
udspil til udgiftslofterne frem til 2019. Af regeringsgrund-
laget fremgår det imidlertid, at regeringen har til hensigt at 
sænke skatten på de laveste arbejdsindkomster og på den 
sidst tjente krone med fem pct.point samt at holde de offent-
lige udgifter i ro de kommende år. 
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En sådan omlægning vil påvirke såvel den kortsigtede som 
den langsigtede økonomiske udvikling. Det skyldes, at skat-
telettelser og offentligt forbrug har forskellige aktivitets-
effekter på kort sigt, og at forholdet mellem størrelsen på 
den offentlige og private sektor permanent vil ændres. Et 
lavere offentligt forbrug vil således indebære, at den offent-
lige sektor gradvist vil udgøre en mindre del af den samlede 
økonomi, og skattelettelser vil øge arbejdsudbuddet. 
 
I boks I.7 præsenteres en illustrativ beregning, hvor topskat-
ten reduceres med 5 pct.point, og beskæftigelsesfradraget 
forøges med 8 pct.point. Skattelempelserne finansieres ved 
at reducere væksten i det offentlige forbrug med 0,5 
pct.point i hvert af årene 2016 til 2019, således at der i 2019 
frigøres 10,5 mia. kr. i 2015-priser.1 Omlægningen er desig-
net således, at den finanspolitiske holdbarhed er omtrent 
uændret. Den lavere vækst i det offentlige forbrug gør det 
muligt i 2025 at reducere skatterne med 22 mia. kr. i 2015-
priser. Dette skyldes, at skattelettelserne har adfærdseffek-
ter, der isoleret set forbedrer de offentlige finanser. Største-
delen af det mekaniske provenutab skyldes det højere be-
skæftigelsesfradrag.  
 
Omlægningen svækker de offentlige finanser på kort sigt. For 
at undgå, at den negative påvirkning bliver for stor, indfases 
skattereformen gradvist. I beregningerne er forudsat en lineær 
indfasning, hvor en fjerdedel af skattelettelserne indfases i 
hvert af årene 2016-19. Den præsenterede omlægning vil 
næppe svare præcist til regeringens planer og har blot til for-
mål at illustrere konsekvenserne af at finansiere skattelettel-
ser med lavere vækst i det offentlige forbrug. 
 
I beregningerne tages højde for, at lavere marginalskatter 
tilskynder beskæftigede til at øge deres arbejdstid. Ligeledes 
tages der højde for, at en lavere gennemsnitsskat på arbejds-
indkomst vil gøre det mere attraktivt at komme i beskæf-
tigelse. Derfor reduceres ledigheden, og arbejdsstyrken 
forøges. De viste beregninger tager imidlertid ikke højde 

 
1) Dette svarer til den besparelse, der følger af nulvækst i 2016-19 

med Finansministeriets forudsætninger i Dokumentation for fast-
sættelsen af udgiftslofter for 2019, august 2015. 
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for, at lavere marginalskatter potentielt kan indvirke på den 
enkeltes tilskyndelse til at ændre sin adfærd på en sådan 
måde, at produktiviteten forøges. Eksempelvis kan en lavere 
topskat gøre det mere fordelagtigt at tage en lang videregå-
ende uddannelse, at søge efter et bedre aflønnet job, eller at 
arbejde mere i den nuværende stilling for med større sand-
synlighed at kunne blive forfremmet senere. Ligeledes tages 
der ikke højde for, at et lavere offentligt forbrug kan påvirke 
såvel produktivitet som beskæftigelse i den private sektor. 
Eksempelvis kan offentlige udgifter til børnepasning forøge 
arbejdsudbuddet, mens offentlige forbrugsudgifter til ud-
dannelse og sundhed kan have en positiv indvirkning på 
produktiviteten i den private sektor. 
 
I det konkrete eksempel reduceres BNP på kort sigt, men 
forøges på lang sigt. Den negative effekt på kort sigt skyl-
des, at skattelettelserne indfases gradvist over tid, og at et 
lavere offentligt forbrug på kort sigt påvirker aktiviteten 
mere end skattelettelser. Den positive langsigtseffekt på 
BNP skyldes flere forhold. Skattelettelsernes positive ar-
bejdsudbudseffekt forøger på længere sigt beskæftigelsen, 
hvilket trækker i retning af højere BNP. BNP forøges sam-
tidig af, at den samlede produktivitet stiger. Det skyldes 
blandt andet, at beskæftigelsen flyttes fra den offentlige til 
den private sektor. I modsat retning trækker, at timeproduk-
tiviteten i de private byerhverv reduceres. Det er en konse-
kvens af, at lønnen falder blandt andet som følge af det øge-
de arbejdsudbud. Derfor vil virksomhederne anvende mere 
arbejdskraft pr. kapitalenhed, og det reducerer produktivite-
ten. 
 
Det lavere aktivitetsniveau på kort sigt forværrer den offent-
lige saldo. I 2016 vil den faktiske saldo således bryde med 3 
pct.-grænsen i lidt højere grad end i grundforløbet. Hvis 
dette skal modvirkes, kan skattelettelserne naturligvis ind-
fases langsommere over tid. Dette vil forbedre de offentlige 
finanser på kort sigt, men samtidig vil de negative kortsig-
tede aktivitetseffekter af omlægningen blive mere udtalte.  
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Boks I.7 Lavere vækst i det offentlige forbrug og skattelettelser a 

I det følgende præsenteres virkningerne af at reducere væksten i det offentlige 
forbrug i perioden 2016-19 og af at anvende provenuet på at reducere topskatten 
og forøge beskæftigelsesfradraget. Effekterne af skattelettelserne på arbejdsud-
buddet følger Finansministeriets vurdering (jf. svar på Finansudvalgets spørgsmål 
nr. 38 (201) af 25. september 2014). En lavere topskat virker primært ved at for-
øge antallet af timer blandt topskatteydere. Et større beskæftigelsesfradrag påvir-
ker både arbejdsudbuddet via en timeeffekt, da nogle skatteydere opnår en lavere 
marginalskat, og ved at påvirke gevinsten ved at komme i beskæftigelse. Den 
sidstnævnte effekt er indregnet via en lavere ledighed og en større arbejdsstyrke. 
Samlet er der lagt en arbejdsudbudseffekt på ca. 8.500 fuldtidsbeskæftigede til 
grund. Konsekvensberegninger er foretaget på den makroøkonometriske model 
SMEC. I omlægningen er det antaget, at skattelettelserne indfases lineært over 
perioden 2016-19. Grundforløbet angiver i det følgende den fremskrivning af ud-
viklingen i dansk økonomi, der er præsenteret i afsnit I.2 og I.3. 
 

Omlægningen forøger på lang sigt strukturelt BNP med godt ½ pct. Dette skyldes 
både de positive effekter på såvel arbejdsudbud som beskæftigelse og en positiv ef-
fekt på den samlede produktivitet. På kort sigt er der imidlertid en negativ effekt på 
BNP og beskæftigelsen, jf. figur A. Dette skyldes to forhold. For det første er den 
kortsigtede aktivitetseffekt af lavere offentligt forbrug større end den positive effekt 
af skattelettelser. Dette følger af, at den marginale forbrugstilbøjelighed er mindre 
end én, hvorved en vis andel af en skattelettelse vil blive anvendt til opsparing. For 
det andet indfases skattelettelsen kun gradvist. Faldet i BNP bidrager sammen med 
stigningen i strukturelt BNP til en udvidelse af output gap på kort sigt. 
 

Figur A Output gap  Figur B Offentlig saldo 

 

 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af SMEC. 
 
a) Beregningen er uddybet i et dokumentationsnotat, der ligger på De Økonomiske Råds Sekretariats 
hjemmeside. 
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Boks I.7 Lavere vækst i det offentlige forbrug og skattelettelser ad, fortsat 

I løbet af nogle år vil den lavere aktivitet imidlertid give sig udslag i lavere løn-
stigninger, hvilket gradvist forbedrer konkurrenceevnen. Dermed styrkes netto-
eksporten, og BNP forøges relativt til grundforløbet. I 2020 er output gap reelt 
identisk med output gap i grundforløbet.  
 

Den lavere økonomiske aktivitet på kort sigt betyder at den offentlige saldo for-
værres. I 2016 vil den således bryde med 3 pct.-grænsen i en anelse højere grad 
end i grundforløbet, mens forskellen mellem saldoen i forhold til grundforløbet 
indsnævres de efterfølgende år, jf. figur B. Antallet af offentligt ansatte reduceres 
med godt 15.000 fuldtidsbeskæftigede på lang sigt. På kort sigt reduceres den 
samlede beskæftigelse desuden, men efter 2020 vil antallet af fuldtidsbeskæftige-
de være højere end i grundforløbet. Dette dækker over en kraftig stigning i den 
private beskæftigelse, jf. figur C. I 2025 er beskæftigelsen i den private sektor 
steget med godt 30.000 fuldtidsbeskæftigede, hvilket dog skal ses i lyset af ikke 
alle pris- og mængdetilpasninger i SMEC har fundet sted på dette tidspunkt, hvor-
for beskæftigelsen er højere end det strukturelle niveau. 
 

Samlet vil en sådan omlægning medføre en betydelig aktivitetsforskydning, hvor 
den offentlige sektor reduceres i størrelse, mens den private sektor vokser mere. 
En konsekvens af en sådan omlægning er, at det offentlige forbrugs andel af BNP 
reduceres fra knap 25 pct. i grundforløbet til ca. 24¼ pct., jf. figur D. Det private 
forbrug forøges til gengæld med 1,5 point. 
 
 

Figur C Ændring i beskæftigelse  Figur D Offentligt forbrug 

 

 
Anm.: Figuren til venstre viser ændringen i antallet af fuldtidsbeskæftigede i forhold til grundfor-

løbet. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af SMEC. 
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Den langsigtede positive aktivitetseffekt dækker over, at der 
foretages en betydelig forskydning af aktiviteten frem mod 
2025, således at den offentlige sektors andel af den samlede 
økonomi mindskes med ¾ pct. af BNP i 2025 i forhold til 
grundforløbet. Størrelsen på den offentlige sektor er i sidste 
ende et politisk valg, ligesom det vil være en politisk afvej-
ning, hvorvidt det højere BNP-niveau opvejer reduktionen 
af det offentlige serviceniveau.  

I.4 Finansielle forhold 

De finansielle markeder er præget af den lempelige penge-
politik i USA og Europa, som lægger et kraftigt nedadgåen-
de pres på markedsrenterne og et opadgående pres på aktie-
kurserne. I USA har centralbanken indstillet de senere års 
ekstraordinære opkøb af særligt statsobligationer og ventes 
at påbegynde en normalisering af de pengepolitiske renter i 
løbet af andet halvår. Den forestående stramning af den 
amerikanske pengepolitik har sammen med en stigende 
bekymring for vækstudsigterne i blandt andet Kina bidraget 
til store udsving på de finansielle markeder de seneste må-
neder, jf. afsnit I.5. 
 
I euroområdet lempede Den Europæiske Centralbank (ECB) 
pengepolitikken yderligere i foråret ved at iværksætte sit 
nye og omfangsrige opkøbsprogram for primært statsobliga-
tioner. Opkøbsprogrammet, der som udgangspunkt vil fort-
sætte indtil september 2016, indeholder månedlige opkøb 
for ca. 60 mia. euro og forventes at øge ECB’s balance be-
tragteligt. Opkøbsprogrammet forstærker effekten af cen-
tralbankens meget lave pengepolitiske rente, som har be-
fundet sig på 0,05 pct. siden efteråret 2014, jf. figur I.35. I 
betragtning af de afdæmpede inflations- og vækstudsigter 
for euroområdet er der udsigt til, at ECB fastholder den 
lempelige politik på omkring det nuværende niveau i en 
rum tid. Det kan endda ikke udelukkes, at centralbanken vil 
lempe pengepolitikken yderligere. 
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Figur I.35 ECB’s pengepolitik 

Pengepolitiske renter  ECB’s balance 
 

 

 

Anm.: ECB’s udlånsrente er renten på de løbende likviditetstildelinger (Main Refinancing Opera-
tions, MRO), og pengemarkedsrenten i euroområdet er dag-til-dag pengemarkedsrenten
(EONIA). Seneste observation er medio september 2015.  

Kilde: Macrobond og ECB. 
 
 
Der har gennem længere tid været diskussion om, hvorvidt 
euroområdet er på vej til at blive ramt af langvarig stagna-
tion. I et sådant scenarie vil væksten være lav i en længere 
periode, og inflationen vil befinde sig mærkbart under 
ECB’s inflationsmål på knap 2 pct. Som følge heraf vil de 
pengepolitiske renter befinde sig på et meget lavt niveau i 
en lang periode. Der er tegn på, at ECB’s lempelse af pen-
gepolitikken har bidraget til at reducere markedsaktørernes 
bekymring for en langvarig stagnationsperiode. Ændringen i 
euroområdets rentekurve siden foråret indikerer således, at 
markedsaktørerne i betydelig grad har øget deres forvent-
ninger til de pengepolitiske renter på længere sigt, jf. figur 
I.36. Det er den forventede reaktion, hvis markedsaktørerne 
har opjusteret deres forventninger til den langsigtede vækst 
og inflation i euroområdet.  
 
I Danmark ligger Nationalbankens pengepolitiske renter 
stadig lavere end ECB’s pengepolitiske renter som følge af 
de selvstændige danske rentesænkninger i begyndelsen af 
året, jf. figur I.37.  
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Figur I.36 Rentekurve 

 

Anm.: Kurven viser den faste rente i en renteswap for løbetider mel-
lem 1 og 30 år, hvor den variable rente er euroområdets penge-
markedsrente (EURIBOR) med en løbetid på seks måneder.
Swap-renten kan benyttes som en indikator for markedsaktø-
rernes forventninger til den gennemsnitlige pengemarkedsrente
i renteswapens løbetid. Pengemarkedsrenten kan forventes at 
følge ECB’s pengepolitiske renter tæt. 

Kilde: Macrobond. 
 
 

Figur I.37 Pengepolitiske renter i Danmark 

 

Anm.: Nationalbankens indlånsrente er renten på indskudsbeviser, og
den danske pengemarkedsrente er dag-til-dag pengemarkeds-
renten. Seneste observation er medio september 2015. 

Kilde: Macrobond. 
 

302520151050

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Løbetid i år

Pct.

21-09-2015
11-05-2015

20142012201020082006

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

Pct.

Nationalbankens udlånsrente
Pengemarkedsrente
Nationalbankens indlånsrente



I.4 Finansielle forhold 

 71 

Nationalbankens rentesænkninger i begyndelsen af året 
førte til et negativt spænd mellem pengemarkedsrenten i 
Danmark og euroområdet. Et negativt rentespænd gør for-
mueplaceringer i Danmark mindre fordelagtige relativt til 
placeringer i euroområdet. Det tilskynder til udstrømning af 
finansiel kapital fra Danmark til euroområdet, hvilket træk-
ker i retning af en svækkelse af kronen overfor euroen. 
Dermed modvirkede Nationalbanken tendensen til ind-
strømning af finansiel kapital og styrkelse af kronen i be-
gyndelsen af året. Selvom de pengepolitiske renter er fast-
holdt i både Danmark og euroområdet, er der sket en ind-
snævring af rentespændet på pengemarkedet, så det nu er 
tæt ved 0 pct., jf. figur I.38. Indsnævringen skyldes hoved-
sageligt, at den danske pengemarkedsrente er steget.  
 
 

Figur I.38 Rentespænd 

 

Anm.: Pengemarkedsrentespændet er forskellen mellem den danske
dag-til-dag pengemarkedsrente (T/N-renten) og euroområdets 
dag-til-dag pengemarkedsrente (EONIA). Det pengepolitiske
rentespænd er forskellen mellem Nationalbankens rente på ind-
skudsbeviser og ECB’s rente på indlånsfaciliteten. Seneste ob-
servation er medio september 2015.  

Kilde: Macrobond. 
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På opfordring af Nationalbanken indførte Finansministeriet 
i begyndelsen af året et udstedelsesstop for statsobligatio-
ner. Udstedelsesstoppet bidrog til at understøtte National-
bankens bestræbelse på at holde kronen stabil overfor euro-
en, da det dæmper statsobligationsrenterne og dermed til-
skyndelsen til kapitalindstrømning i Danmark. På indstilling 
fra Nationalbanken har Finansministeriet besluttet at genop-
tage udstedelsen af statsobligationer i oktober. Det er et 
udtryk for en normalisering af forholdene på valutamarke-
det.  
 
Valutareserven, der voksede voldsomt under markedspres-
set mod kronen i januar og februar, er nedbragt fra 740 mia. 
kr. i februar til 536 mia. kr. i august. Valutareserven nærmer 
sig således niveauet fra før markedspresset, jf. figur I.39. 
Reduktionen af valutareserven skyldes primært, at National-
banken har solgt euro mod køb af kroner. Kronen har i hele 
perioden ligget meget stabilt overfor euroen med svingnin-
ger sikkert indenfor det tilladte udsvingsbånd, jf. figur I.40.  
 
 

Figur I.39 Valutareserve  Figur I.40 Kronekurs 

 

 

Anm.: Danmark fører fastkurspolitik overfor euroen med en politisk fastsat centralkurs på ca. 7,46
kr. pr. euro og et udsvingsbånd på +/- 2,25 pct. af centralkursen. Seneste observation er me-
dio september. Positivt nettointerventionskøb svarer til køb af euro mod salg af kroner.  

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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Faldet i valutareserven er ligesom den snarlige genoptagelse 
af udstedelsen af danske statsobligationer et udtryk for en 
betydelig normalisering af forholdene på valutamarkedet. 
Den overnormale interesse for formueplacering i Danmark 
er reduceret, og på trods af indsnævringen af pengemar-
kedsrentespændet har der været tendens til udstrømning af 
finansiel kapital fra Danmark til euroområdet. National-
banken har modvirket det medfølgende pres for en svækkel-
se af kronen ved at købe kroner og sælge euro. Det reduce-
rer valutareserven. Det er forventningen, at Nationalbanken 
vil søge en yderligere nedbringelse af valutareserven mod 
niveauet fra før markedspresset og herefter lade de penge-
politiske renter følge ECB’s renter ganske tæt. 
 
 
Kapitalmarkederne 
 
Renten på såvel danske som tyske tiårige statsobligationer 
faldt støt fra begyndelsen af 2014 til april 2015, hvor de 
nåede et historisk lavt niveau omkring 0,1 pct., jf. figur I.41. 
Det kraftige fald skal ses i sammenhæng med den uhyre 
lempelige pengepolitik i såvel Danmark som euroområdet. 
Den tyske rente har desuden været påvirket af ECB’s eks-
traordinære opkøb af netop statsobligationer, og den danske 
rente har været påvirket af udstedelsesstoppet, der har virk-
ninger, som minder om et opkøbsprogram.  
 
De seneste måneder er statsobligationsrenterne steget noget 
igen og lå medio september på ca. 1 pct. Det er fortsat et 
meget lavt niveau. Rentestigningen afspejler formentlig en 
nedjustering af risikoen for langvarig stagnation i euroom-
rådet blandt markedsaktørerne, jf. ovenfor. Rentestigningen 
kan også i nogen grad tilskrives en korrektion, da renterne 
på statsobligationer med lange løbetider blev presset endog 
meget langt ned i forbindelse med implementeringen af 
ECB’s opkøbsprogram. 
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Figur I.41 Statsobligationsrenter 

 

Anm.: De viste renter er på tiårige statsobligationer. Seneste observa-
tion er medio september 2015. 

Kilde: Macrobond. 
 
 
I betragtning af udsigten til en langvarig periode med meget 
lempelig pengepolitik i euroområdet forventes kun en mo-
derat stigning i den tiårige tyske statsobligationsrente de 
kommende år. Den tyske statsobligationsrente ventes såle-
des at nå et årsniveau på godt ½ pct. i år. For 2016 og 2017 
skønnes et årsniveau på henholdsvis knap 1¼ pct. og knap 2 
pct. Den danske statsobligationsrente antages at følge den 
tyske, men med et positivt rentespænd på ca. ¼ pct.point. 
 
Den 30-årige realkreditrente faldt betragteligt i foråret og 
nåede i april ned på 2,1 pct. Ligesom statsobligationsrenter-
ne er den 30-årige realkreditrente steget noget henover 
sommeren og lå medio september på ca. 2,7 pct. Den korte 
realkreditrente blev negativ i februar, hvor den nåede et 
historisk bundniveau på -0,4 pct. I de efterfølgende måneder 
er den korte realkreditrente steget svagt, så den medio sep-
tember lå på ca. 0 pct., jf. figur I.42. 
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Figur I.42 Realkreditrenter 

 

Anm.: Den korte realkreditrente er en sammenvejning af renter på
realkreditobligationer med løbetider mellem et og to år. Seneste
observation er medio september 2015. 

Kilde: Realkreditrådet. 
 
 
Som den tiårige statsobligationsrente ventes den 30-årige 
realkreditrente kun at stige moderat fra sit nuværende ni-
veau. I 2015 forventes et årsniveau på knap 2¾ pct. stigende 
til godt 3 og ca. 3½ pct. i 2016-17, jf. tabel I.4.  
 
 

Tabel I.4 Hovedtræk af renteprognosen 

2014 2015 2016 2017

ECB 0,2 0,1 0,1 0,5
Dansk statsobligation 1,2 0,7 1,4 2,1
Tysk statsobligation 1,2 0,6 1,1 1,9
Dansk realkreditrente 3,1 2,6 3,1 3,5

ECB 0,1 0,1 0,3 0,8
Dansk statsobligation 0,6 1,1 1,7 2,5
Tysk statsobligation 0,6 0,9 1,4 2,2
Dansk realkreditrente 2,6 3,0 3,3 3,7

---------------- Årsgennemsnit ------------

------------------- Ultimo året ---------------

 

Anm.: Statsobligationsrenterne er på tiårige statsobligationer. Realkreditrenten er på 30-årige real-
kreditobligationer. For ECB vises udlånsrenten ved de primære markedsoperationer (Main 
Refinancing Operations). 

Kilde: Macrobond og egne skøn. 
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De danske aktiekurser steg markant i begyndelsen af året i 
forbindelse med lempelsen af pengepolitikken i euroom-
rådet og presset mod kronen. Tendensen til stigende aktie-
kurser ophørte i april, og fra maj til medio september har 
aktiekurserne svinget forholdsvis kraftigt, dog omkring et 
nogenlunde stabilt niveau. OMXC20-indekset, der består af 
de 20 mest omsatte aktier på Københavns Fondsbørs, be-
fandt sig således på omtrent samme niveau medio septem-
ber som i april, jf. figur I.43.  
 
 

Figur I.43 Danske aktier 

 

Anm.: Det viste aktieindeks er OMXC20, der er et indeks over de 20
mest omsatte aktier på Københavns Fondsbørs. Indekset er
præget af udviklingen i enkelte aktier, der vægter tungt i indek-
set. Seneste observation er medio september 2015. 

Kilde: Macrobond. 
 
 
Udlånsrenter og kreditgivning 
 
Pengeinstitutternes gennemsnitlige udlånsrenter har generelt 
været faldende siden sommeren 2011. Udlånsrenterne faldt 
yderligere i første halvår, hvilket i nogen grad kan tilskrives 
en afsmittende effekt fra de lave kapitalmarkedsrenter, og 
udlånsrenterne befinder sig nu på det laveste niveau siden 
2005. Dermed afspejles de senere års meget lempelige pen-
gepolitik nu i højere grad i pengeinstitutternes udlånsrenter.  
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Rentefaldet har været særlig udtalt for erhvervskunderne de 
senere år. Fra juli 2011 til juli 2015 oplevede erhvervskun-
derne et fald i udlånsrenten på ca. 1,5 pct.point. Siden som-
meren 2012 er også rentemarginalen faldet. Det kan afspej-
le, at en skærpet konkurrence om erhvervskunderne har 
bidraget til faldet i udlånsrenten i denne periode. Det har-
monerer med resultaterne fra Nationalbankens kvartalsvise 
udlånsundersøgelse, hvor pengeinstitutternes har meldt om 
øget konkurrence. Faldet i de gennemsnitlige udlånsrenter 
kan dække over en betydelig spredning i udlånsrenten over-
for de enkelte erhvervskunder. De gennemsnitlige udlåns-
renter er også faldet overfor husholdningerne, men noget 
mindre end for erhvervene, jf. figur I.44.  
 
De senere års uafbrudte fald i realkreditinstitutternes gen-
nemsnitlige udlånsrenter eksklusive bidragssatser fortsatte i 
første halvår. De meget lave udlånsrenter afspejler de fal-
dende renter på realkreditobligationerne. Realkreditinstitut-
ternes gennemsnitlige bidragssatser faldt en anelse gennem 
første halvår, men ligger fortsat betydeligt højere end før 
2008. Faldet i udlånsrenterne er dog væsentligt større end 
stigningen i bidragssatserne, jf. figur I.45. Dermed er real-
kreditinstitutternes udlånsrenter inklusive bidragssatser 
faldet betydeligt de senere år. 
 
 

Figur I.44 Pengeinstitutternes udlånsrenter og rentemarginaler 

Udlånsrenter  Rentemarginaler 
 

 

 

Anm.: Figuren viser gennemsnitlige udlånsrenter og rentemarginaler for pengeinstitutternes inden-
landske udlån. Rentemarginalen er forskellen mellem de gennemsnitlige udlåns- og indlåns-
renter. Seneste observation er juli 2015. De lodrette streger angiver databrud. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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Figur I.45 Realkreditinstitutternes udlånsrenter og bidragssatser 

Udlånsrenter  Bidragssatser 
 

 

 

Anm.: Figuren viser gennemsnitlige udlånsrenter og bidragssatser for realkreditinstitutternes inden-
landske udlån. Udlånsrenterne er eksklusive bidragssatser. Seneste observation er juli 2015. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
 
 
Andelen af realkreditudlånet til ejerboliger og fritidshuse 
med variabel rente er faldet de senere år. Tendensen blev 
styrket i første halvår, jf. figur I.46. Det skyldes formentlig, 
at mange husholdninger valgte at udnytte de historisk lave 
renter til at konvertere fra rentetilpasningslån til lån med 
fast rente. Det kraftige rentefald har desuden betydet, at 
husholdninger, der tidligere har optaget realkreditlån med 
fast rente, med fordel har kunnet konvertere til et nyt fast-
forrentet lån med en lavere rente.  
 
Siden 2010 har det samlede udlån fra penge- og realkredit-
institutterne til indenlandske husholdninger og virksomhe-
der ligget nogenlunde stabilt på ca. 3.300 mia. kr. Stignin-
gen i udlånet fra realkreditinstitutter har således lidt mere 
end opvejet faldet i udlånet fra pengeinstitutterne. Forskyd-
ningen af udlånet i retning af realkreditinstitutterne skal ses 
i sammenhæng med, at pengeinstitutterne generelt blev 
hårdere ramt af finanskrisen i 2008, og at realkreditrenterne 
er faldet betragteligt i de senere år, jf. figur I.47. 
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Figur I.46 Variabelt forrentede realkreditudlån 

 

Anm.: Figuren viser den procentdel af realkreditudlånet til ejerboliger
og fritidshuse, der er med variabel rente. Seneste observation er
juli 2015. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
 
 
 

Figur I.47 Udlån fra penge- og realkreditinstitutter 

 

Anm.: Figuren viser det samlede udlån til indenlandske husholdninger
og erhverv fra henholdsvis penge- og realkreditinstitutterne. 
Realkreditinstitutternes udlån er opgjort til nominel værdi.
Seneste observation er juli 2015. Egen sæsonkorrektion. 

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
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Det samlede udlån fra penge- og realkreditinstitutterne til 
indenlandske erhverv havde en aftagende tendens fra vinte-
ren 2008 frem til sommeren 2013. Siden da har erhvervs-
udlånet haft en stigende tendens. Udlånet til indenlandske 
husholdninger faldt lidt i begyndelsen af 2014, men har 
efterfølgende haft en svagt stigende tendens. Den svagt 
stigende tendens i udlånet til indenlandske husholdninger og 
virksomheder er omtrent sammenfaldende med den begynd-
ende fremgang i dansk økonomi. Sammenlignet med årene 
før finanskrisen i 2008 er stigningen dog meget beskeden, 
jf. figur I.48. 
 
 

Figur I.48 Udlån til husholdninger- og erhverv 

 

Anm.: Figuren viser det samlede udlån fra penge- og realkreditinstitut-
ter til indenlandske husholdninger og erhverv. Seneste observa-
tion er juli 2015. Egen sæsonkorrektion.  

Kilde: Danmarks Nationalbank. 
 
 
Finansiel stabilitet 
 
Pengeinstitutternes gennemsnitlige solvens- og kernekapi-
talprocenter faldt begge godt 1,5 pct.point fra begyndelsen 
af 2014 til midten af 2014. Solvens- og kernekapitalprocen-
terne ligger fortsat betydeligt højere end i 2007. Egenkapi-
talprocenten er også øget de senere år og lå ultimo 2014 på 
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7,6 pct.2 For realkreditinstitutterne har solvens-, kernekapi-
tal og egenkapitalprocenterne ligget relativt stabilt i en læn-
gere periode, jf. figur I.49.  
 
Pengeinstitutternes likviditetsoverdækning har svinget bety-
deligt de senere år. Likviditetsoverdækningen er institutter-
nes likviditet udover lovens minimumskrav udtrykt i pro-
cent af lovens minimumskrav. Likviditetsoverdækningen 
faldt fra 160 pct. ultimo 2013 til ca. 110 pct. medio 2014, jf. 
figur I.50. I Finanstilsynets tilsynsdiamant indgår et pejle-
mærke for likviditetsoverdækningen på 50 pct. Med 110 
pct. ligger likviditetsoverdækningen fortsat i behørig af-
stand fra dette pejlemærke. 
 
 

Figur I.49 Solvens, kerne- og egenkapitalprocent 

Pengeinstitutter  Realkreditinstitutter 
 

 

 

Anm.: Solvens- og kernekapitalprocenterne er medio året. Egenkapitalprocenterne er ultimo året. 
Kilde: Finanstilsynet. 

 
 
 
 

 
2) Solvensprocenten er kapitalgrundlaget i procent af den samlede 

risikoeksponering. Kernekapitalprocenten er kernekapitalen, der 
består af egentlig kernekapital (aktiekapital o. lign.) og hybrid 
kernekapital, i procent af de risikovægtede eksponeringer. Egen-
kapitalprocenten er den bogførte egenkapital i procent af den 
bogførte balancesum. 
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Figur I.50 Likviditetsoverdækning 

 

Anm.: Likviditetsoverdækningen er den overskydende likviditet efter 
opfyldelse af lovens minimumskrav udtrykt i procent af lovens
minimumskrav. Tallene er ultimo året. 

Kilde: Finanstilsynet. 

I.5 International økonomi 

De seneste måneder er der kommet flere negative signaler 
om udviklingen i global økonomi. De finansielle markeder 
og råvarepriserne har været præget af store udsving, og 
verdenshandlen faldt i første halvår, jf. figur I.51. De nega-
tive tendenser hænger sammen med en svækkelse i flere af 
de såkaldte vækstøkonomier og en tiltagende bekymring for 
udviklingen i kinesisk økonomi. Der kan imidlertid ikke 
konstateres nogen afgørende svækkelse af væksten i første 
halvår i hverken USA eller euroområdet. De seneste måne-
ders negative signaler om verdensøkonomien har dog øget 
risikoen for en global opbremsning i andet halvår. 
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Figur I.51 Globalt BNP og verdenshandlen 

 

Anm.: Verdenshandel er CPB’s World Trade Monitor, der er en indi-
kator for handlen med varer. Seneste observation for verdens-
handlen er juni 2015. 

Kilde: OECD, Economic Outlook 97 og CPB. 
 
 
Flere af de store vækstøkonomier har mistet momentum den 
senere tid. Det gælder særligt Rusland og Brasilien, der 
begge er i kraftig tilbagegang. Begge økonomier er stor-
eksportører af råvarer og lider derfor under de lave råvare-
priser. Russisk økonomi er samtidig mærket af handelsre-
striktionerne mellem Rusland og Vesten. I Kina er væksten 
fortsat kun moderat aftagende, men der er usikkerhed om, 
hvorvidt Kina står overfor en mere markant vækstnedgang. 
Situation er mere positiv i Indien, hvor væksten fortsat er 
solid og vækstudsigterne gode. 
 
Vækstøkonomierne spiller en betydelig rolle for verdens-
økonomien. En række år med meget høj vækst har ført til, at 
disse økonomier er kommet til at fylde meget i globalt BNP 
og yde meget store bidrag til den globale vækst. Alene  
Kina, der nu er verdens største økonomi, bidrog med ca. en 
tredjedel af den globale vækst i 2014, jf. figur I.52 og figur 
I.53. En vækstnedgang i Kina kan således svække den glo-
bale vækst betragteligt. Rusland og Brasilien fylder noget 
mindre end Kina i globalt BNP, men tilbagegangen i disse 
lande er meget kraftig. 
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Figur I.52 BNP-andele  Figur I.53 Vækstbidrag i 2014 

 

 

Anm.: Venstre figur viser økonomiernes andele af globalt BNP. Højre figur viser vækstbidrag til
globalt BNP. Vækstbidragene i figuren summerer til den samlede vækst i globalt BNP.  

Kilde: OECD, Economic Outlook 97 og Macrobond. 
 
 
I de avancerede økonomier fortsatte væksten i første halvår 
i omtrent det hidtidige tempo, jf. figur I.54. Særligt for euro-
området er væksten ikke prangende, men udviklingen inde-
bærer en fortsat bedring af konjunktursituationen. Nogle af 
de økonomiske indikatorer er svækkede på det seneste, og 
opbremsningen i flere af vækstøkonomierne vil formentlig 
dæmpe væksten lidt i de avancerede økonomier. Vækst-
udsigterne er dog fortsat positive og understøttes af den lave 
oliepris, de lave renter og ophøret af de seneste års vækst-
dæmpende finanspolitik. En voksende indenlandsk efter-
spørgsel i såvel USA som Europa ventes at trække et mode-
rat opsving i de avancerede økonomier.  
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Figur I.54 BNP 

 

Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2015. 
Kilde: Macrobond. 
 
 
Råvarepriser og finansielle markeder 
 
Råvarepriserne har været aftagende siden sommeren 2014 
og er faldet særlig kraftigt de seneste måneder, jf. figur I.55. 
Et rigeligt udbud af mange råvarer lægger et nedadgående 
pres på priserne, jf. Verdensbanken.3 Den seneste tids fald i 
råvarepriserne afspejler formentlig også en afdæmpet global 
efterspørgsel. Det gælder ikke mindst faldet i prisen på me-
taller. Kina forbruger knap halvdelen af verdens metaller, så 
det seneste prisfald kan meget vel være relateret til en mere 
afdæmpet udvikling i dele af den kinesiske økonomi.  
 
Olieprisen blev halveret fra sommeren 2014 til foråret 2015 
efter i en årrække at have svinget mellem 100 og 120 dollar 
pr. tønde. I foråret steg olieprisen lidt, men den er siden 
faldet tilbage og lå medio september på knap 50 dollar, jf. 
figur I.56. Oliemarkedet er præget af store udsving og bety-
delig usikkerhed om den fremtidige prisudvikling. 
 

 
3) Commodity Markets Outlook, World Bank, 2015. 
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Figur I.55 Råvarepriser 

 

Anm.: Figuren viser The Economists prisindeks for verdensmarkeds-
priserne på henholdsvis fødevarer og metaller. Seneste obser-
vation er medio september 2015. 

Kilde: Macrobond. 
 
 

Figur I.56 Olieprisen 

 

Anm.: Figuren viser prisen på Brent-råolie. Seneste observation er 
medio september 2015. 

Kilde: Macrobond. 
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Olieprisen er faldet mere end råvarepriserne generelt. Det 
tyder på, at olieprisfaldet i særlig grad er drevet af branche-
specifikke forhold. Nye producenter, ikke mindst skifergas-
industrien i Nordamerika, er indtrådt på energimarkedet, og 
OPEC-landene har øget udbuddet. 
 
Olieprisfaldet afspejler formentlig også en forventning om 
stigende fremtidigt udbud som følge af atomaftalen mellem 
Iran og FN’s sikkerhedsråd fra juli 2015. Aftalen indebærer, 
at sanktionerne mod import af iransk olie ophæves, hvis 
Iran overholder aftalens bestemmelser. Det Internationale 
Atomagentur (IAEA) skal i december første gang vurdere, 
om dette er tilfældet. Da Iran har en stor olieproduktion og 
store olieforekomster, kan atomaftalen medføre en betydelig 
forøgelse af det fremtidige udbud af olie på verdensmarke-
det. 
 
Olieprisfaldet bidrager til at løfte væksten i international 
økonomi. Olieprisfaldet indebærer en omfordeling af midler 
fra olieeksportører til olieimportører. Det vil øge den sam-
lede efterspørgsel, da olieimportørerne generelt har en større 
forbrugstilbøjelighed.4 Olieprisfaldet vil desuden reducere 
produktionsomkostningerne i andre sektorer og dermed 
stimulere deres udbud. OECD vurderede i juni, at oliepris-
faldet vil øge væksten i såvel 2015 som 2016 med ca. ¼ 
pct.point i euroområdet og med knap ½ pct.point i USA. 
 
Over det seneste års tid er flere af verdens hovedvalutaer 
svækket betragteligt overfor dollaren. Det gælder særligt for 
euro og japanske yen, jf. figur I.57. Valutakurserne er præ-
get af betydelige udsving, men den underliggende tendens 
til svækkelse af euro og yen overfor dollar kan i høj grad 
forklares med forskelle i pengepolitikken. Den amerikanske 
centralbank har påbegyndt normaliseringen af pengepolitik-
ken ved at indstille de senere års ekstraordinære opkøbs-
programmer. I euroområdet og Japan har normaliseringen af 
pengepolitikken længere udsigter. 
  
 

 
4) Global Implications of lower oil prices, IMF 2015. 
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Figur I.57 Valutakurser 

 

Anm.: Figuren viser kursen på euro og yen overfor dollar. En stigning
i valutakursen svarer til en svækkelse af valutaen. Seneste
observation er medio september 2015. 

Kilde: Macrobond. 
 
 
Styrkelsen af dollaren svækker den amerikanske konkurren-
ceevne betragteligt. Med udgangspunkt i styrkelsen af dolla-
ren vurderede OECD i juni, at nettoeksporten vil yde et 
negativt bidrag til USA’s samlede vækst i perioden 2015-16 
på ca. 1¼ pct.point. I euroområdet og Japan vurderes netto-
eksporten modsat at bidrage positivt til væksten i størrelses-
ordenen ½ pct.point. Styrkelsen af dollaren indebærer såle-
des, at væksten i international økonomi skubbes fra USA 
mod blandt andet Europa og Japan. 
 
Aktiemarkederne har været præget af stor ustabilitet de 
seneste måneder. I både euroområdet, USA og Japan blev 
en længere periode med store kursstigninger brudt i foråret, 
og i august faldt kurserne brat. I euroområdet og USA er der 
desuden sket en stigning i aktievolatiliteten de seneste må-
neder, jf. figur I.58. Aktievolatiliteten udtrykker investorer-
nes forventninger til størrelsen af de fremtidige kursud-
sving. Ustabiliteten på aktiemarkedet kan i nogen grad hen-
føres til de negative signaler om kinesisk økonomi og usik-
kerheden vedrørende den forestående stramning af den ame-
rikanske pengepolitik. 
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Figur I.58 Aktiemarkeder 

Aktiekurser  Aktievolatilitet 
 

 

 

Anm.: Højre figur viser for USA VIX-indekset og for euroområdet VSTOXX-indekset. Disse indeks 
er baseret på den implicitte kursvolatilitet, der er indregnet i optioner på aktier i henholdsvis
S&P 500 og STOXX 50. Seneste observation er medio september 2015. 

Kilde: Macrobond. 
 
 
Prognosen for international økonomi 
 
Overordnet set er prognosen for væksten i international 
økonomi i 2015 nedjusteret en smule i forhold til Dansk 
Økonomi, forår 2015. For årene 2016-17 er vækstskønnene 
i store træk som i foråret. Nedjusteringen i 2015 afspejler 
svækkelsen i vækstøkonomierne, men også at vækstudsig-
terne er forringet lidt for de avancerede økonomier. Interna-
tional økonomi ventes at blive understøttet af den lave olie-
pris og ophøret af de senere års vækstdæmpende finanspoli-
tik i USA og euroområdet. Pengepolitikken i euroområdet 
forventes at forblive lempelig i en længere periode, mens 
den amerikanske pengepolitik forventes gradvist strammet 
fra det nuværende meget lempelige niveau. Hovedtræk af 
prognosen for international økonomi fremgår af boks I.8. 
Skønnene for væksten i international økonomi er i store 
træk på linje med de seneste vækstskøn fra de internationale 
prognosemagere som OECD og IMF.  
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Boks I.8 Den internationale konjunkturprognose 

Denne boks præsenterer hovedtræk af den internationale konjunkturprognose. 
Yderligere information om prognosen findes i Bilag til konjunkturvurdering, 
Dansk Økonomi, efterår 2015. Vækstskønnene for udvalgte, store økonomier er 
vist herunder.  

 

   Tabel A Vækstskøn 

  2014 2015 2016 2017 2025a) 

Euroområdet  0,9 1,4 1,8 2,4 1,9 

USA  2,4 2,5 3,0 3,3 2,6 

Japan  -0,1 0,5 0,8 0,8 1,1 

Kina  7,5 6,5 6,3 6,0 5,0 

   a) “2025-søjlen” viser den gennemsnitlige årlige vækstrate fra 2017 til 2025. 

 

Pengepolitiske forudsætninger 

Prognosen bygger på en forudsætning om, at Den Europæiske Centralbank (ECB) 
som annonceret vil foretage ekstraordinære opkøb af primært statsobligationer for 
ca. 60 mia. euro månedligt frem til september 2016. Den pengepolitiske rente for-
udsættes at blive fastholdt på det nuværende niveau på 0,05 pct. i samme periode. 
Herefter forudsættes ECB at hæve den pengepolitiske rente, så den er ¼ pct. ved 
udgangen af 2016 og ¾ pct. ved udgangen af 2017. I USA har den pengepolitiske 
rente befundet sig på 0,25 pct. siden december 2008. Den amerikanske central-
bank (FED) ventes at påbegynde normaliseringen af renten i løbet af andet halvår 
2015, så den ved udgangen af året ligger på 1⁄2 pct. Den pengepolitiske rente 
skønnes at være ca. 1¾ pct. ved udgangen af 2016 og ca. 3 pct. ved udgangen af 
2017. 

 

Finanspolitiske forudsætninger 

Finanspolitikken forudsættes at være omtrent neutral for væksten i både USA og 
euroområdet i 2015 og i 2016. I juni skønnede OECD, at den strukturelle primære 
saldo i euroområdet vil blive forværret med 0,1 pct. af strukturelt BNP i 2015 og 
være uforandret i 2016. For USA skønnede OECD en forbedring af den struktu-
relle primære saldo på henholdsvis 0,3 og 0,1 pct. af strukturelt BNP i 2015-16. 
De skønnede ændringer er små set i forhold til størrelsen af de opstramninger, 
som er foretaget i både USA og euroområdet de seneste år. Der er således udsigt 
til, at de senere års vækstdæmpende impulser fra finanspolitikken ophører. 
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Boks I.8 Den internationale konjunkturprognose, fortsat 

Øvrige forudsætninger 

Olieprisen skønnes kun at stige svagt fra sit nuværende niveau på knap 50 dollar 
pr. tønde over de næstkommende år. For 2015 skønnes et årsniveau på 56 dollar 
pr. tønde, mens der for 2016-17 skønnes årsniveauer på 59 og 63 dollar pr. tønde. 
For fremskrivningen af olieprisen frem til 2025 er Verdensbankens prognose fra 
juli 2015 lagt til grund.  

 
 
Forholdene på oliemarkedet er ændret markant med tilkom-
sten af skifergasindustrien i Nordamerika, den iranske 
atomaftale og det store udbud fra OPEC-landene. De æn-
drede markedsforhold trækker alle i retning af en lavere 
oliepris også på længere sigt. De ændrede forhold på olie-
markedet er ikke indarbejdet i den seneste fremskrivning fra 
Det Internationale Energiagentur (IEA). Derfor tager olie-
prisprognosen denne gang udgangspunkt i Verdensbankens 
fremskrivning fra juli, hvor der er taget højde for disse for-
hold. I prognosen antages derfor nu et markant lavere lang-
sigtsniveau for olieprisen end i Dansk Økonomi, forår 2015. 
 
Prognosen bygger på en forventning om, at svækkelsen i 
flere af vækstøkonomierne er moderat, relativ kortvarig og 
ikke får betydelige konsekvenser for de avancerede økono-
mier. Der er imidlertid en risiko for, at svækkelsen ikke 
mindst i Kina bliver værre end lagt til grund og spreder sig 
gennem både samhandel og de finansielle markeder. Det 
kan i så fald føre til en hård opbremsning i verdensøko-
nomien. En intensivering af konflikten mellem Rusland og 
Vesten omkring situationen i Ukraine har også potentiale til 
at svække international økonomi. Ligeledes kan en pludse-
lig græsk udtræden af euroen også få negative følger for 
særligt euroområdet. Selvom den forventede udvikling kun 
er nedjusteret en smule, er risikobilledet således forværret 
siden foråret. 
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Vækstøkonomier 
 
Væksten i kinesisk økonomi har været meget høj i en læn-
gere årrække, men har haft en moderat aftagende tendens 
siden midten af 00’erne. Tendensen fortsatte i første halvår 
med vækstrater på henholdsvis 6,8 og 6,6 pct. (å/å) i første 
og andet kvartal, jf. figur I.59. 
 
 

Figur I.59 BNP-vækst i Kina 

 

Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2015. 
Kilde: Macrobond. 
 
 
På baggrund af den seneste tids negative signaler om kine-
sisk økonomi vurderes væksten i kinesisk økonomi at nå ca. 
6½ pct. i år, hvilket er lidt under regeringens målsætning 
om en vækst på ca. 7 pct. Væksten ventes at falde yderligere 
til ca. 6¼ pct. i 2016 og ca. 6 pct. i 2017. 
 
Kinesisk økonomi befinder sig i en omstillingsfase, hvor 
behovet for yderligere investeringer i infrastruktur og ejen-
domssektoren bliver mindre, og væksten fremover i højere 
grad skal drives af en udbygning af servicesektoren og sti-
gende privat forbrug, jf. IMF.5 Det er forventeligt, at den 
kinesiske BNP-vækst i forbindelse med denne omstilling 

 
5) People’s republic of China, 2015 Article IV Consultation, IMF. 
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gradvist falder til et niveau, som minder mere om væksten i 
de avancerede økonomier. Den aftagende vækst er således 
grundlæggende drevet af aftagende strukturel vækst, men 
der kan også i et vist omfang været tale om et konjunkturelt 
betinget fald i væksten i disse år. 
 
Flere internationale observatører har bemærket, at de senere 
års høje investeringsaktivitet er modsvaret af en voldsom 
kreditvækst, der kan have opbygget risici i Kinas finansielle 
system. Der er mange historiske eksempler på finansielle 
kriser i kølvandet på episoder med høj kreditvækst. Derfor 
er det efter al sandsynlighed en positiv udvikling, at den 
kinesiske kreditvækst er nedbragt fra 35 pct. (å/å) ved ud-
gangen af 2009 til 12 pct. (å/å) i juni 2015. Ifølge IMF er 
nedbringelsen af kreditvæksten drevet af en strammere fi-
nansiel regulering, der samtidig har bidraget til at flytte 
finansiel aktivitet fra uregulerede aktører (såkaldte skygge-
banker) til den konventionelle banksektor.  
 
Russisk økonomi har været ramt af tilbagegang siden efter-
året 2014. Tilbagegangen tiltog i første halvår, hvor BNP 
skrumpede med 1,6 pct. og 2 pct. (k/k) i henholdsvis første 
og andet kvartal, jf. figur I.60. Den meget negative udvik-
ling skyldes, at landet er hårdt ramt fra flere sider. Rusland 
lider både under den lave oliepris, idet landet er storekspor-
tør af råolie, og under de gensidige sanktioner mod Vesten 
som følge af konflikten i Ukraine. 
 
I forbindelse med den negative udvikling i russisk økonomi 
er der opstået finansiel uro. Rublen blev svækket kraftigt i 
vinters i forbindelse med olieprisfaldet og den usikre geo-
politiske situation. For at modvirke svækkelsen af rublen 
hævede den russiske centralbank den pengepolitiske rente 
til 17 pct. i december. Efterfølgende er renten gradvist sæn-
ket til 11 pct., men valutaen er svækket på ny, jf. figur I.61. 
De store udsving i renten og valutaen indebærer en stor 
økonomisk usikkerhed, der er skadelig for økonomien. 
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Figur I.60 BNP i Rusland 

 

Anm.: Seneste observation er 1. kvartal 2015. 
Kilde: Macrobond. 
 
 
 
 

Figur I.61 Pengepolitik og valutakurs i Rusland 

Pengepolitisk rente  Valutakurs 
 

 

 

Anm.: Venstre figur viser den primære pengepolitiske rente, og højre figur viser kursen mellem
rubel og dollar. En stigning i kursen svarer til en svækkelse af rublen. Seneste observation er
medio september 2015. 

Kilde: Macrobond. 
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Det vurderes, at russisk BNP vil falde med ca. 4 pct. i år. 
Vækstudsigterne for de kommende år afhænger i høj grad af 
olieprisen, og om sanktionerne mellem Rusland og Vesten 
bliver opretholdt. Modelberegninger fra IMF tyder på, at 
sanktionerne reducerer BNP med 1-1½ pct. på kort sigt og 
med op til 9 pct. på mellemlang sigt, hvis de opretholdes.6 
Den betydelige effekt på mellemlang sigt skal ses i sam-
menhæng med, at importrestriktionerne hæmmer Ruslands 
adgang til ekstern finansiering af investeringer i ny teknolo-
gi. Der er dog betydelig usikkerhed om størrelsesordenen af 
denne effekt. 
 
 
Euroområdet 
 
I euroområdet voksede BNP med henholdsvis 0,5 og 0,4 
pct. (k/k) i første og andet kvartal. Det er i store træk en 
fortsættelse af den moderate fremgang, som har stået på 
siden foråret 2013, jf. figur I.62. Selvom væksten ikke har 
været prangende, har den været lidt højere end den struktu-
relle vækst, så der er sket en beskeden forbedring af kon-
junktursituationen. Dette fremgår også af, at beskæftigelsen 
har været stigende gennem 2014. Beskæftigelsesstigningen 
har bidraget til et fald i ledighedsprocenten fra 12,1 pct. 
medio 2013 til 10,9 pct. i juli 2015, jf. figur I.63. 
 
De seneste år har der været et vist grundlag for en bekym-
ring om, at euroområdet skulle befinde sig i den indledende 
fase af en langvarig stagnationsperiode. Den vedvarende 
fremgang i BNP og forbedringen på arbejdsmarkedet tegner 
imidlertid et tydeligt billede af, at euroområdet befinder sig 
i et moderat opsving, der er stærkt nok til at øge beskæfti-
gelsen og reducere ledigheden. Fremgangen i første halvår 
har styrket dette indtryk. 
 

 
6) Russian Federation, 2015 Article IV Consultation, IMF. 
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Figur I.62 BNP i euroområdet  Figur I.63 Beskæftigelse og ledig-     
  hed i euroområdet 

 

 

Anm.: Ledigheden er opgjort i procent af arbejdsstyrken. Seneste observation for BNP er 2. kvartal
2015. Seneste observation for beskæftigelsen er 1. kvartal 2015, og seneste observation for
ledigheden er juli 2015. 

Kilde: Macrobond. 
 

 
 
Bekymringen for langvarig stagnation i euroområdet tiltog i 
efteråret og vinteren, da euroområdet blev ramt af deflation 
og vigende inflationsforventninger, som modvirker effekten 
af ECB’s lempelige pengepolitik. I foråret lempede ECB 
pengepolitikken yderligere med et omfangsrigt opkøbs-
program for statsobligationer for at understøtte de mellem-
sigtede inflationsudsigter. Det har formentlig bidraget til, at 
kerneinflationen har været stigende gennem året, og at prog-
nosemagerne har opjusteret deres inflationsforventninger, jf. 
figur I.64. Der er også tegn på, at aktørerne på de finansielle 
markeder har opjusteret deres forventninger til den langsigte-
de inflation og vækst i euroområdet, jf. afsnit I.4. 
 
De faldende råvarepriser har dog lagt et betydeligt nedadgå-
ende pres på inflationen, og det kan ikke udelukkes, at eu-
roområdet igen oplever deflation i andet halvår. En lav in-
flation eller decideret deflation er ikke sig i selv et problem, 
da den trækker i retning af højere reale indkomster. Det 
afgørende er, at den ikke indlejres i inflationsforventninger-
ne og derigennem modvirker effekterne af den lempelige 
pengepolitik. Denne risiko kan ikke helt udelukkes, men 
forekommer ikke sandsynlig i betragtning af den vedvaren-
de realøkonomiske fremgang, den stigende kerneinflation 
og signalerne fra ECB om, at centralbanken i givet fald vil 
reagere med nye lempelser af pengepolitikken. 
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Figur I.64 Inflation og inflationsforventninger i euroområdet 

Inflation  Inflationsforventninger 
 

 

 

Anm.: Kerneinflationen er inflationen eksklusive bidrag fra energi- og uforarbejdede fødevarer. 
Inflationsforventningerne er fra ECB’s Survey of Professional Forecasters. Seneste observa-
tion for inflationen og kerneinflationen er august 2015, og seneste observation for inflations-
forventningerne er 3. kvartal 2015.  

Kilde: Macrobond. 
 
 
Forløbet omkring forlængelsen af det græske låneprogram 
med EU og IMF indikerer, at de senere års reformer og 
tilpasninger i de enkelte lande har gjort euroområdet mere 
robust overfor negative begivenheder. I sommermånederne 
gik forhandlingerne om låneprogrammets forlængelse flere 
gange i stå, og risikoen for en græsk statsbankerot og ud-
træden af euroen steg betydeligt. Modsat tidligere år havde 
de negative nyheder kun beskedne afsmittende virkninger 
på de andre eurolande. Der skete således kun en lille ud-
videlse af rentespændene på italienske, spanske og portugi-
siske statsobligationer overfor tyske statsobligationer, jf. 
figur I.65. Udgangen på forhandlingerne blev en ny græsk 
lånepakke på 86 mia. euro.  
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Figur I.65 Rentespænd 

 

Anm.: Figuren viser rentespænd på tiårige statsobligationer overfor
tyske statsobligationer. Seneste observation er medio september 
2015. 

Kilde: Macrobond. 
 
 
Der er fortsat stor heterogenitet mellem eurolandene, hvor 
kernelande som Tyskland er præget af soliditet og stabil 
fremgang, mens flere af landene i euroområdets periferi er 
hårdt mærkede af de senere års krise. Forskellene mellem 
landene blev dog indsnævret en anelse i første halvår. For 
første gang siden 2008-9 var væksten i GIPS-landene  
(Grækenland, Italien, Portugal og Spanien) højere end i 
euroområdet generelt – endda lidt højere end væksten i 
Tyskland, jf. figur I.66. Alle GIPS-lande oplevede fremgang 
i første halvår, men det var i særlig grad Spanien, der trak 
væksten op. Opsvinget er dermed også begyndt i flere af de 
lande, som har været hårdest ramt af de senere års krise. 
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Figur I.66 BNP i eurolande 

 

Anm.: Seneste observation er 2. kvartal 2015. 
Kilde: Macrobond. 
 
 
Det igangværende opsving i euroområdet er dog markant 
svagere end opsvinget i flere andre avancerede økonomier, 
jf. figur I.67. Kontrasten til konjunkturudviklingen i britisk 
økonomi er særlig tydelig. Storbritannien blev ramt hårdt af 
det internationale tilbageslag i 2008-9, men har i de efter-
følgende år oplevet en solid fremgang, der har bragt BNP 
tæt på det strukturelle niveau. I modsætning hertil blev kon-
junktursituationen i euroområdet forværret under stats-
gældskrisen i 2010-13, og den efterfølgende genopretning er 
relativ svag.  
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Figur I.67 Output gap 

 

Anm.: Output gap er forskellen mellem faktisk BNP og strukturelt
BNP udtrykt i procent af strukturelt BNP. Tallene for 2015 er
OECD’s prognose fra juni 2015. 

Kilde: OECD, Economic Outlook 97. 
 
 
Den svage konjunkturudvikling i euroområdet hænger 
sammen med konsolideringsbehovet i både den offentlige 
og private sektor. Efter at have lempet finanspolitikken for 
at afbøde virkningerne af tilbageslaget i 2008-9 strammede 
eurolandene finanspolitikken betragteligt i årene 2010-14. 
Opstramningerne svækkede den offentlige efterspørgsel 
gennem mindsket offentligt forbrug og offentlige investe-
ringer og den private efterspørgsel gennem skatte- og af-
giftsstigninger. Størrelsen af opstramningerne i euroområdet 
henover perioden 2010-14 er på niveau med opstramninger-
ne i USA og Storbritannien, jf. figur I.68. Fra 2015 er der 
udsigt til, at finanspolitikken i euroområdet ophører med at 
være vækstdæmpende. 
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Figur I.68 Finanspolitiske opstramninger 

 

Anm.: Figuren viser ændringen i den strukturelle primære offentlige
saldo i pct. af strukturelt BNP i det enkelte år opgjort af OECD.
Denne ændring er en indikator for størrelsen af den diskretio-
nære ændring af finanspolitikken. Et positivt tal svarer til en 
stramning af finanspolitikken. Tallene for 2015 og 2016 er
OECD’s prognose fra juni 2015. 

Kilde: OECD, Economic Outlook 97. 
 
 
Euroområdets private sektor øgede sin nettofordringser-
hvervelse markant i forbindelse med tilbageslaget i 2008-9. 
Siden da har nettofordringserhvervelsen haft en svagt afta-
gende tendens, men lå fortsat relativt højt på over 4 pct. af 
BNP ved udgangen af 2014. Udviklingen i euroområdets 
private nettofordringserhvervelse står i skarp kontrast til 
udviklingen i USA og navnlig Storbritannien. Her steg den 
private nettofordringserhvervelse mere end i euroområdet i 
2009, men er til gengæld nedbragt betydeligt siden, jf. figur 
I.69. 
 
 

201620142012201020082006

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

Pct.point

Euroområdet
USA
Storbritannien

Fortsat høj privat 
nettofordrings-
erhvervelse i 
euroområdet … 



Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik. Dansk Økonomi, efterår 2015 

 102 

Figur I.69 Nettofordringserhvervelse i privat sektor 

 

Anm.: Seneste observation er 1. kvartal 2015 for USA og Storbritanni-
en og 4. kvartal 2014 for euroområdet. 

Kilde: Macrobond. 
 
 
Stigningen i nettofordringserhvervelsen er modstykket til en 
svag udvikling i det private forbrug og investeringerne i 
forhold til udviklingen i den disponible indkomst og ind-
tjeningen i virksomhederne. Stigningen afspejler således en 
bestræbelse blandt husholdninger og virksomheder på at 
konsolidere sig ovenpå tabene under finanskrisen og de 
forværrede økonomiske udsigter. Udviklingen i nettofor-
dringserhvervelserne indikerer således, at konsoliderings-
fasen i den private sektor er mere fremskreden i USA og 
Storbritannien end i euroområdet.  
 
Den efterhånden lange periode med ekstraordinær høj netto-
fordringserhvervelse i euroområdet gør det dog mere og 
mere sandsynligt, at konsolideringsbehovet i den private 
sektor snart aftager. Det aftagende konsolideringsbehov 
danner sammen med ophøret af de senere års vækstdæm-
pende finanspolitik grundlag for en solid økonomisk frem-
gang. Vækstudsigterne understøttes desuden af den lave 
oliepris, ECB’s lempelige pengepolitik og den svage euro. 
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Det er imidlertid sandsynligt, at det dramatiske forløb om-
kring forlængelsen af det græske låneprogram og opbrems-
ningen i flere af vækstøkonomierne tager toppen af væksten 
i euroområdet i andet halvår. På denne baggrund skønnes 
euroområdet at vokse moderat med ca. 1½ pct. i år. De 
kommende år forventes såvel en bedring af den indenland-
ske efterspørgsel som højere vækst i international økonomi 
at øge væksten i euroområdet til ca. 1¾ pct. i 2016 og knap 
2½ pct. i 2017. 
 
 
USA 
 
Amerikansk økonomi voksede med 0,2 og 0,9 pct. (k/k) i 
henholdsvis første og andet kvartal. Det er moderate vækst-
rater set i forhold til økonomiens potentiale. Væksten i før-
ste kvartal var påvirket af midlertidige forhold som den 
usædvanligt hårde vinter og strejker ved havnene på den 
amerikanske vestkyst. Samlet set indebærer fremgangen i 
første halvår omtrent en fortsættelse af de senere års tendens 
til vækst lidt over niveauet for den strukturelle vækst. 
 
Væksten i første halvår bidrog til en fortsættelse af bedrin-
gen på arbejdsmarkedet i form af vedvarende stigninger i 
beskæftigelsen og fald i ledigheden. Den amerikanske ar-
bejdsstyrke er vokset, så stigningen i beskæftigelsen har 
været større end faldet i ledigheden, jf. figur I.70. Målt i 
procent af arbejdsstyrken er ledigheden faldet til 5,1 pct. i 
august. Det er meget tæt på såvel OECD’s som den ameri-
kanske centralbanks (FED) skøn for den strukturelle ledig-
hedsprocent.  
 
Når ledighedsprocenten nærmer sig det strukturelle niveau, 
er det forventeligt, at den begyndende knaphed på arbejds-
kraft giver sig udslag i stigende lønvækst. Der kan imidler-
tid endnu ikke spores nogen stigende tendens i lønvæksten i 
den private sektor. Væksten i de samlede lønomkostninger 
tiltog ganske vist i første kvartal, men faldt tilbage i andet 
kvartal, jf. figur I.71. 
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Figur I.70 Beskæftigelse og ledighed i USA 

 

Anm.: Seneste observation er juli 2015. 
Kilde: Macrobond. 
 
 
 

Figur I.71 Lønvækst i USA 

 

Anm.: Figuren viser timelønsvæksten i den private sektor og de sam-
lede timeomkostninger for hele økonomien. Seneste observati-
on for timelønnen er august 2015, og seneste observation for
timelønsomkostningerne er 2. kvartal 2015. 

Kilde: Macrobond. 
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Den moderate vækst i timelønningerne skal dog også ses i 
sammenhæng med, at inflationen har været behersket gen-
nem længere tid og faldt brat over vinteren. Kerneinflatio-
nen, dvs. inflationen eksklusive bidrag fra energi- og føde-
varer, har været omtrent stabil, jf. figur I.72. Dermed er det 
amerikanske inflationsfald i høj grad relateret til prisfaldene 
på olie og andre råvarer. Dertil kommer, at den markante 
styrkelse af dollaren overfor andre hovedvalutaer bidrager 
med et nedadgående inflationspres, da styrkelsen trækker i 
retning af lavere dollarpriser på importvarer. 
 
 

Figur I.72 Inflation i USA 

 

Anm.: Kerneinflationen er inflationen eksklusive bidrag fra energi- og 
uforarbejdede fødevarer. Seneste observation er august 2015. 

Kilde: Macrobond. 
 
 
De seneste måneder har de finansielle markeder haft fokus 
på, hvornår FED foretager den første forhøjelse af den pen-
gepolitiske rente. På mødet i september valgte centralban-
ken at fastholde renten på 0,25 pct., hvor den har befundet 
sig siden december 2008. Genopretningen af amerikansk 
økonomi ovenpå tilbageslaget i 2008-9 er så fremskreden, at 
det er sandsynligt, at centralbanken vil foretage den første 
renteforhøjelse senere på året. 
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Vækstudsigterne for amerikansk økonomi er forværret lidt 
de seneste måneder som følge af styrkelsen af dollaren, 
opbremsningen i vækstøkonomierne og en negativ tendens i 
flere af de økonomiske indikatorer for amerikansk økonomi. 
Den lave oliepris bidrager dog med en væsentlig vækstim-
puls til økonomien. På den baggrund skønnes amerikansk 
økonomi at vokse med ca. 2½ pct. i år. I 2016 og 2017 ven-
tes væksten at stige til henholdsvis ca. 3 og ca. 3¼ pct. 

I.6 Aktuel økonomisk politik 

Den seneste tid har verdensøkonomien været præget af for-
øget usikkerhed og udsving på de finansielle markeder. Det-
te skyldes blandt andet bekymringen for en lavere global 
vækst i lyset af en mulig vækstnedgang i Kina og den fore-
stående stramning af pengepolitikken i USA. Det vurderes, 
at den aktuelle uro på de finansielle markeder er af forbi-
gående karakter, og at de senere års fremgang på de danske 
eksportmarkeder vil fortsætte de kommende år. Fremgangen 
ventes blandt andet at blive understøttet af ophøret af de 
senere års finanspolitiske stramninger. Udviklingen siden 
foråret betyder dog, at der nu må anses at være større risiko 
for en nedgang i den internationale vækst end hidtil vurderet. 
 
Dansk økonomi er vokset støt de seneste to år, og beskæfti-
gelsen er steget med ca. 50.000 personer. Produktionen 
vurderes i 2015 at være ca. 3¾ pct. under sit naturlige ni-
veau, men forskellen ventes at blive væsentligt indsnævret 
de kommende år. Ifølge nærværende konjunkturprognose 
reduceres output gap således med knap 1 pct.point i 2016, 
ca. ¾ pct.point i 2017 og godt ½ pct.point i 2018. En grad-
vis normalisering af forbrugs- og investeringsadfærden for-
ventes ligesom fremgangen på de danske eksportmarkeder 
at bidrage til dette.  
 
Med udsigten til fremgang i dansk økonomi de kommende 
år kan der opstå kapacitetspres og mangel på arbejdskraft, 
såkaldte flaskehalsproblemer. Dette kan medføre accelere-
rende lønvækst og en udhuling af konkurrenceevnen. Med 
et i udgangspunktet relativt stort, negativt output gap er der 
imidlertid ikke udsigt til, at kapacitetsbegrænsninger er nært 
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forestående for økonomien som helhed. Det udelukker ikke, 
at der i særlige sektorer kan opstå mangel på specialiseret 
arbejdskraft. Det seneste års tid er lønvæksten taget til i 
særligt bygge- og anlægssektoren, der også har oplevet sti-
gende mangel på arbejdskraft. Udviklingen kan ikke på 
nuværende tidspunkt betegnes som bekymrende, men det er 
vigtigt at være opmærksom på udviklingen i løn- og kapaci-
tetspres de kommende år, særligt i denne sektor. 
 
Med den forventede fremgang i dansk økonomi de kom-
mende år, kan der ventes en gradvis forbedring af den of-
fentlige saldo. I 2020 er der udsigt til et lille underskud på 
den offentlige saldo, og i 2025 forventes et overskud på ca. 
¾ pct. af BNP. Forventningen om en forbedret offentlig 
saldo skyldes ikke kun den ventede konjunkturfremgang, 
men også planlagte finanspolitiske stramninger, herunder en 
lav vækst i det offentlige forbrug. Finanspolitikken lagt til 
grund for nærværende prognose vurderes således at dæmpe 
aktivitetsfremgangen de kommende år og reducere den årli-
ge BNP-vækst med mellem knap ¼ og ½ pct.point, jf. kapi-
tel II.  
 
Prognosen indebærer imidlertid, at underskuddet på den 
offentlige saldo i 2015 og 2016 ligger lidt over 3 pct. af 
BNP. Dermed er der en risiko for, at underskuddet vil 
komme til at bryde med 3 pct.-grænsen for det faktiske un-
derskud, hvilket er medbestemmende for, om Danmark 
kommer i EU’s procedure for uforholdsmæssigt store un-
derskud. I så fald vil den danske regering få en henstilling 
om at stramme finanspolitikken, som det også var tilfældet i 
2010. Nærværende prognose indeholder ikke den reduktion 
i de offentlige forbrugsudgifter på 3 mia. kr. i 2016, som 
Økonomisk Redegørelse fra august lægger op til, da den 
ikke er vedtaget eller aftalt i Folketinget. 
 
Den underliggende stilling på de offentlige finanser er væ-
sentligt bedre i dag, end det var tilfældet i 2010. Med den 
nærværende konjunkturprognose vurderes den strukturelle 
saldo, beregnet med budgetlovens metode, at udvise et 
overskud på godt ¼ pct. af BNP i 2015 voksende til ca. ½ 
pct. i 2020 og ¾ pct. i 2025. Den seneste langsigtede frem-
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skrivning af dansk økonomi peger desuden på, at finanspoli-
tikken er holdbar, jf. Dansk Økonomi, forår 2015.  
 
Når den underliggende stilling på de offentlige finanser i 
dag er sundere end i 2010, skyldes det i høj grad finanspoli-
tiske stramninger samt reformerne af blandt andet tilbage-
træknings- og dagpengesystemet. Udsigten til to år med 
underskud lige over tre procent bør derfor ikke vække større 
bekymring og vil formentlig ikke resultere i, at Danmark 
kommer i EU’s procedure for uforholdsmæssigt store un-
derskud. 
 
Det er imidlertid vigtigt for den fortsatte troværdighed om-
kring de offentlige finanser, at den økonomiske politik be-
varer sit fokus på den mellem- og langfristede udvikling. 
Derfor bør regeringen snarligt præsentere en 2025-plan for 
udviklingen i de offentlige finanser. Det er også vigtigt for 
finanspolitikkens troværdighed, at Folketinget i efteråret 
tiltræder den forhøjelse af aldersgrænserne for efterløn og 
folkepension i 2027 henholdsvis 2030, som velfærdsaftalen 
fra 2006 og tilbagetrækningsaftalen fra 2011 lægger op til. 
 
Opstramningen af finanspolitikken de kommende år er af-
gørende for, at det offentlige underskud ikke kommer yder-
ligere i konflikt med EU’s underskudgrænser. Hvis finans-
politikken ikke strammes, men i stedet holdes neutral de 
kommende år, er der udsigt til en forværring af de offentlige 
finanser. Den faktiske saldo vil i så fald i højere grad bryde 
med 3 pct.-grænsen i 2016, mens den strukturelle saldo vil 
blive forværret markant. Et strukturelt overskud på ½ pct. af 
BNP i 2018 med den finanspolitik, der er lagt til grund for 
prognosen, vil således med neutral finanspolitik blive vendt 
til et underskud, der overstiger underskudsgrænsen på ½ 
pct. af BNP. Samtidig vil et sådant forløb betyde, at kon-
junktursituationen hurtigere normaliseres, og at output gap 
reduceres med ca. 1 pct.point om året i 2016-18. En sådan 
hastigere lukning kan forøge risikoen for, at der opstår 
mangel på arbejdskraft i dele af økonomien, og at lønudvik-
lingen kan tage ekstra til som følge heraf. 
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Med udgangspunkt i udviklingen i såvel faktisk som struk-
turel saldo samt output gap i konjunkturprognosen og i for-
løbet med neutral finanspolitik vurderes den finanspolitiske 
stramning, der er lagt til grund for nærværende prognose, at 
være passende. Denne stramning indebærer som tidligere 
nævnt, at finanspolitikken årligt vil reducere væksten i BNP 
med mellem knap ¼ og ½ pct.point de kommende år. Dette 
vurderes at være rimeligt afstemt med den forventede kon-
junkturbedring og udviklingen i de offentlige finanser. 
 
I forhold til de finanspolitiske forudsætninger, der er lagt til 
grund for nærværende konjunkturprognose, lægger Økono-
misk Redegørelse fra august som nævnt op til en offentlig 
forbrugsbesparelse på 3 mia. kr. i 2016. Med Finansministe-
riets og regeringens forudsætninger om konjunkturudviklin-
gen og størrelsen af den strukturelle beskæftigelse mv. er 
besparelsen nødvendig for at overholde budgetlovens under-
skudsgrænse for den strukturelle saldo på ½ pct. af BNP. 
Med vurderingen af konjunktursituationen og økonomiens 
strukturelle niveauer i nærværende prognose er reduktionen i 
det offentlige forbrug imidlertid ikke nødvendig for at over-
holde grænsen for den strukturelle saldo. Besparelsen vurde-
res heller ikke at være nødvendig ud fra stabiliseringspoliti-
ske hensyn. Den har dog en så beskeden størrelse, at den vil 
have en begrænset effekt på aktivitet og beskæftigelse. 
 
Den nye regering har sammen med Dansk Folkeparti,  
Alternativet, SF og De Konservative vedtaget at genindføre 
BoligJobordning, der oprindeligt gjaldt i 2011-14. Ordning-
en betyder, at ejere, lejere og andelshavere i 2015 kan opnå 
et skattefradrag på op til 15.000 kr. pr. voksen for lønudgift-
er relateret til forbedringer af bolig og servicearbejde i hus-
holdningerne. For 2016 og 2017 er der indgået en politisk 
aftale om at fortsætte ordningen, men med sigte på, at ord-
ningen her skal understøtte en grøn omstilling, klimatilpas-
ning og bæredygtighed.  
 
Ordningen er tidligere blevet begrundet ud fra blandt andet 
konjunkturmæssige hensyn, men det er vanskeligt at se, at 
konjunktursituationen skulle begrunde særlige skattemæs-
sige begunstigelser af boligforbedringer og servicearbejde i 
husholdninger frem til 2017. De tiltagende lønstigninger i 
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bygge- og anlægssektoren peger snarere på, at der indenfor 
et par år kan opstå flaskehalsproblemer i netop denne sektor. 
 
Et andet argument for ordningen har været, at den ville bi-
drage til at reducere sort arbejde. En undersøgelse foretaget 
af Damvad for Skatteministeriet i maj 2015 peger imidlertid 
på, at ordningen kun har haft begrænsede effekter på sort 
arbejde.7 Ligeledes peger et studie fra Rockwool Fondens 
Forskningsenhed fra 2014 på, at ordningen ikke har haft 
nogen nævneværdig effekt på forekomsten af sort arbejde.8 
Et tredje argument har været, at ordningen mindsker gør-
det-selv-arbejde og styrker arbejdsudbuddet. Som det blev 
konkluderet i Dansk Økonomi, forår 2011, er der imidlertid 
ikke nok viden om størrelsesordenen af de relevante effekter 
til, at dette kan bekræftes. Samlet er det svært at se gode 
samfundsøkonomiske argumenter for BoligJobordning og 
den selektive erhvervsstøtte, der ligger i at favorisere speci-
fikke sektorer i økonomien. 
 
I regeringsgrundlaget fra juni lægger regeringen op til at 
indføre et skatte- og byrdestop, således at ingen skatter eller 
afgifter kan hæves i indeværende valgperiode. En provenu-
neutral omlægning af bilafgifterne er dog undtaget herfra. 
Ligeledes vil det være muligt at foretage provenuneutrale 
skatteomlægninger i tilfælde af, at der er uoverensstemmel-
ser med EU-regler. Regeringsgrundlaget begrunder skatte- 
og byrdestoppet med, at det vil skabe tryghed for befolknin-
gen. Under den tidligere VK-regering gjaldt ligeledes et 
skattestop, der fastfrøs skatter og afgifter, enten i form af 
skattesatser eller for punktafgifter i kroner og øre.  
 
Det er på nuværende tidspunkt ikke nærmere specificeret, 
hvordan skatte- og byrdestoppet præcist skal indrettes, men 
det, der lægges op til i regeringsgrundlaget, er uhensigts-
mæssigt, da det kan hindre samfundsgavnlige skatteomlæg-
ninger. Der findes forskellige måder, hvorpå usikkerheden 

 
7) Analyse af effekter af BoligJobordningen, udarbejdet af Damvad 

for Skatteministeriet maj 2015. 

8) Does the Marginal Tax Rate Affect Activity in the Informal Sec-
tor, Søren Leth-Petersen og Peer Ebbesen Skov, Rockwool Fon-
dens Forskningsenhed maj 2014. 
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omkring fremtidige skatteforhold kan mindskes i fravær af 
et skattestop. Eksempelvis kan permanente skatteændringer 
varsles år i forvejen. Den offentlige sektors størrelse, herun-
der størrelsen af skattetrykket, er naturligvis et politisk valg, 
men det er uklogt at afskære sig fra omlægninger, der ikke 
påvirker det samlede skattetryk. Med et skattestop vil det 
desuden være umuligt at hæve skatterne i en situation, hvor 
der er behov for varigt at forbedre de offentlige finanser, 
som det eksempelvis blev gjort med genopretningsaftalen i 
2010. Det er naturligvis en legitim politisk prioritering, men 
det er vigtigt at være opmærksom på, at det finanspolitiske 
manøvrerum hermed reduceres. 
 
Dertil kommer, at det i konjunktursituationer, hvor det er 
hensigtsmæssigt midlertidigt at stramme finanspolitikken, 
udelukkende kan ske via en reduktion i de offentlige udgif-
ter. Det er vanskeligt at se argumenter for, hvorfor pludse-
lige tilpasninger til en ny situation alene skal ske via de 
offentlige udgifter. Dette kan skabe utryghed for modtagere 
af offentlig service, leverandører til den offentlige sektor og 
offentligt ansatte, ligeså vel som ændringer i skatterne kan 
påvirke borgernes tryghed.  
 
Et andet argument for skattestoppet under den tidligere VK-
regering var ideen om, at det ville bidrage til udgiftsdisci-
plin i den offentlige sektor. Nu findes imidlertid et mere 
direkte styringsinstrument i relation til udviklingen i de 
offentlige udgifter i form af budgetlovens udgiftslofter. 
Dertil kommer, at udviklingen gennem 00’erne stiller 
spørgsmål ved, i hvor høj grad skattestoppet rent faktisk 
bidrog til øget udgiftsdisciplin. I 00’erne lå niveauet for de 
realiserede offentlige forbrugsudgifter systematisk over det 
planlagte. 
 
Med indførelsen af skatte- og byrdestoppet cementeres fast-
frysningen af visse afgifter i kroner og øre, eksempelvis 
nogle miljøafgifter og afgifter på øl, tobak og spiritus, lige-
som ejendomsværdiskatterne er fastfrosset nominelt. Det er 
uhensigtsmæssigt, at skatter og afgifter fastfryses nominelt 
og dermed løbende udhules af inflationen. Fastfrysningen af 
ejendomsværdiskatterne betyder desuden, at en vigtig stabi-
lisator i forhold til udviklingen i boligpriserne er sat ud af 
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kraft. I de kommende år, hvor der forventes et opsving og 
stigende boligpriser, ville en indeksering af ejendomsværdi-
skatterne betyde stigende ejendomsværdiskatter. Dette ville 
reducere boligefterspørgslen og dermed lægge en dæmper 
på udviklingen i boligpriserne. For en række andre afgifter, 
blandt andet giftskatter, gælder, at disse indekseres frem 
mod 2020. En kommende 2025-plan bør specificere, at dis-
se afgifter indekseres også efter 2020.  
 
De fagøkonomiske argumenter imod skattestoppet og nomi-
nalprincippet er således mange. Hvis man ud fra andre årsa-
ger alligevel ønsker et formaliseret loft over skatteprovenu-
et, bør man tillade den fleksibilitet, der ligger i at kunne 
foretage hensigtsmæssige provenuneutrale omlægninger af 
skattesystemet, og hverken punktafgifter eller ejendoms-
værdiskatter bør fremover fastfryses i nominelle termer. 
 
Regeringsgrundlaget indeholder også en tilkendegivelse af, 
at regeringen inden Folketingets åbning primo oktober vil 
fremlægge en strategi for udflytning af statslige arbejds-
pladser. Udflytning af statslige arbejdspladser blev netop 
nævnt af formandskabet som et af de mulige instrumenter i 
relation til at ændre på den geografiske fordeling af befolk-
ning og økonomisk aktivitet i Dansk Økonomi, forår 2015. 
Her blev det dog også betonet, at der ikke generelt er stærke 
effektivitetsargumenter for at flytte aktivitet til yderområ-
derne. En beslutning om udflytning af statslige arbejdsplad-
ser bør under alle omstændigheder bero på en vurdering af 
det konkrete tilfælde i forhold til, om det er hensigtsmæssigt 
ud fra et hensyn til omkostningseffektivitet, og om der føl-
ger betydelige rekrutteringsvanskeligheder herved. 
 
Det danske PSO-system, hvorved støtte til vedvarende 
energi finansieres via elregningen, er blevet underkendt af 
Europa-Kommissionen for at være konkurrenceforvridende. 
Kommissionen har vurderet, at ordningen diskriminerer 
udenlandske producenter på det danske el-marked. Systemet 
skal derfor omlægges. Det vil i den anledning være naturligt 
at genoverveje indretningen af systemet. Formandskabet har 
tidligere foreslået at omlægge PSO-afgiften til en indkomst-
skat, jf. Økonomi og Miljø 2014. Ved at lægge afgiften over 
på en bredere skattebase, kan den generelle produktivitet 
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forøges, hvormed de samfundsøkonomiske omkostninger 
ved støtte til vedvarende energi mindskes.  
 
Regeringen ønsker at forhandle en pensionsreform på plads 
til foråret. Reformen skal have fokus på den såkaldte rest-
gruppe, der består af personer uden væsentlig pensions-
opsparing. Gruppen består overvejende af pensionister, der i 
en stor del af deres arbejdsdygtige år har modtaget overfør-
selsindkomst samt af selvstændige erhvervsdrivende og 
personer, der har været ansat uden en overenskomst.  
 
Udover dette fokus på restgruppen ønsker regeringen gene-
relt at gøre det mere attraktivt at spare op til egen pension. 
For nogle grupper på arbejdsmarkedet er det forbundet med 
høje sammensatte marginale skattesatser at forøge deres 
pensionsopsparing. Det er særligt udtalt for personer uden 
mulighed for at fradrage pensionsindbetalingen i topskatten, 
og som er forholdsvis tæt på pensionsalderen. Problemet er, 
at disse personer risikerer at blive modregnet i ældrecheck, 
pensionstillæg og andre ydelser, når de forøger deres pensi-
onsopsparing. 
 
Formandskabet har to gange de seneste år beskæftiget sig 
med disse problematikker. I Dansk Økonomi, forår 2013 
blev det foreslået at ændre modregningsreglerne for pensi-
onstillæg og ældrecheck mv., så beregningsgrundlaget af 
disse ikke afhænger af pensionsindbetalinger foretaget de 
sidste fem år før folkepensionsalderen. Dette vil styrke til-
skyndelsen til at spare op til pension og til at foretage en 
senere tilbagetrækning. Det trækker i retning af, at udgifter-
ne til pensionstillæg og ældrecheck forøges. Hvis der fore-
tages en finansiering af den mekaniske udgiftsforøgelse ved 
at skærpe modregningen af pensionstillægget og ældre-
checken, vil incitamenterne til at udskyde tilbagetrækningen 
stadig være styrket i et omfang, der vurderes at øge beskæf-
tigelsen med op imod 7.000 personer. Dette svarer omtrent-
ligt til en forbedring af de offentlige finanser på 1½ mia. kr. 
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Ændrede modregningsregler er imidlertid ikke effektive i 
forhold til at sikre et indkomstgrundlag for gruppen af per-
soner, der har tilbragt størsteparten af deres arbejdsdygtige 
år på overførselsindkomster. I Dansk Økonomi, forår 2008 
blev det foreslået at indføre en obligatorisk opsparing for 
selvstændige, lønmodtagere uden arbejdsmarkedspension 
og modtagere af offentlige overførselsindkomster. Opspa-
ringen skulle finde sted på en pensionsordning med livsva-
rig udbetaling, og staten skulle finansiere hovedparten af 
opsparingen for overførselsmodtagerne. 
 
Opsparingen skulle antage et niveau, der sikrer en livsvarig 
pensionsudbetaling på niveau med folkepensionstillægget. 
mv., der til gengæld gradvist skulle afskaffes. Man kan dog 
også vælge en model, hvor man bevarer pensionstillægget. I 
så fald ville det være logisk at stramme modregningsregler-
ne, så ingen med en opsparing på niveau med det obligatori-
ske element kan opnå tillægget. 
 
En obligatorisk opsparing vil effektivt reducere restgruppen, 
men i det tilfælde, at staten ikke betaler hele opsparingen 
for overførselsmodtagerne, vil denne gruppe set over et 
livsperspektiv tabe ved omlægningen, ligesom det vil redu-
cere livsindkomsten hos grupper, der med de nuværende 
regler modtager ældrecheck og pensionstillæg, og som ikke 
kan forvente dette i fremtiden. En sådan omlægning bør 
naturligt forudsætte grundige analyser af fordelings- og 
arbejdsudbudskonsekvenserne. 
 
Den forrige regering nedsatte i 2014 en Dagpengekommis-
sion, der blandet andet skal undersøge, hvordan dagpenge-
systemet kan gøres mere tidssvarende. Kommissionen of-
fentliggør sine analyser og anbefalinger den 19. oktober 
2015. Den nye regering har i regeringsgrundlaget bekendt-
gjort, at den efter kommissionens offentliggørelse vil ind-
lede forhandlinger i Folketinget med henblik på at sikre et 
mere robust dagpengesystem. Formandskabet tog senest det 
danske dagpengesystem op til behandling i Dansk Økonomi, 
efterår 2014. Her blev det betonet, at dagpengesystemets 
primære funktion er at forsikre beskæftigede i relation til 
ledighed, ved at indkomsttabet herved begrænses. 
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Igennem en længere periode er dagpengeniveauet faldet i 
forhold til lønnen, og dagpengesystemets forsikringsfunkti-
on er dermed blevet svækket. Der er udsigt til en yderligere 
svækkelse frem mod 2023 som følge af mindrereguleringen 
af indkomstoverførsler som led i finansieringen af skattere-
formen fra 2012. I Dansk Økonomi, efterår 2014 anviste 
formandskabet en model for, hvordan dagpengesystemets 
forsikringsfunktion kan styrkes væsentligt, uden at dagpen-
gesystemet samtidig gøres ret meget dyrere. Modellen be-
står eksempelvis i, at ledige i de tre første måneder får for-
øget det maksimale ydelsesniveau med 25 pct., såfremt de 
har været i beskæftigelse i 33 ud af de seneste 36 måneder. 
Denne såkaldte “elitebilistordning” indebærer en væsentlig 
styrket forsikringsdækning for det store flertal af beskæfti-
gede, der kun sjældent rammes af ledighed. Samtidig inde-
bærer modellen kun en relativt beskeden forøgelse af dag-
pengeudgifterne og vurderes ikke i betydelig grad at svække 
incitamentet til at forblive i beskæftigelse eller for ledige til 
at komme i beskæftigelse.  
 
En anden mulighed for at forbedre dagpengesystemets for-
sikringsfunktion relaterer sig til dagpengeperiodens længde 
og risikoen for, at en dagpengemodtager når at opbruge 
dagpengeretten. Formandskabet pegede i Dansk Økonomi, 
efterår 2014 på, at dagpengesystemets forsikringsegenskab 
kan forbedres ved at gøre dagpengelængden afhængig af 
konjunktursituationen, hvorved dækningen styrkes og antal-
let af ledige, der opbruger dagpengeretten, reduceres i de 
perioder, hvor jobusikkerheden for den enkelte er størst. Et 
konjunkturafhængigt dagpengesystem kan designes, så det 
er neutralt for de offentlige finanser. 
 
Et andet tiltag, der har været diskuteret intensivt den senere 
tid, er en mulig lempelse af genoptjeningskravet. I Dansk 
Økonomi, efterår 2014 frarådede formandskabet at genind-
føre den særregel, der var i kraft inden dagpengereformen, 
såfremt genoptjeningskravet lempes. Denne særregel inde-
bar, at det krævede et års beskæftigelse (indenfor en periode 
på op til tre år) for ledige undervejs i et dagpengeforløb at få 
nulstillet dagpengeperioden, mens det for de ledige, der 
havde opbrugt dagpengeretten, kun krævede et halvt års 
beskæftigelse at genoptjene dagpengeretten. Særreglen in-
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debar dermed en vilkårlig forskelsbehandling af forskellige 
ledige og uheldige incitamenter som følge heraf. Hvis gen-
optjeningskravet lempes, bør det således ske i form af en 
generel lempelse, og ikke i form af en genindførelse af sær-
reglen. 
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KAPITEL II    

OFFENTLIGE FINANSER 

II.1 Indledning  

Den 1. januar 2014 trådte budgetloven i kraft. Budgetloven 
indebærer blandt andet, at der er indført udgiftslofter for stat, 
kommuner og regioner, og at den planlagte finanspolitik skal 
overholde underskudsgrænsen på ½ pct. af BNP for den struk-
turelle saldo. Finanspolitikken skal endvidere fortsat planlæg-
ges indenfor rammerne af Stabilitets- og Vækstpagten, hvor 
grænsen for det faktiske offentlige underskud er 3 pct. af BNP.  
 
Som led i budgetloven er formandskabet for Det Økonomiske 
Råd formelt tildelt rollen som “finanspolitisk vagthund”. 
Formandskabet har blandt andet fået til opgave årligt at 
vurdere holdbarheden af de langsigtede offentlige finanser 
og den mellemfristede udvikling i den offentlige saldo. 
Formandskabet skal også vurdere, om de vedtagne udgifts-
lofter er afstemt med de finanspolitiske målsætninger, og 
om de vedtagne udgiftslofter overholdes. 
 
Den offentlige saldo er aktuelt påvirket af blandt andet den 
svage konjunktursituation, og der er udsigt til underskud på 
godt 3 pct. af BNP i indeværende og det kommende år, jf. 
figur II.1. Dermed forventes underskuddet at være lidt over 
EU’s grænse for det faktiske underskud to år i træk.  
 
Skønnet for den faktiske saldo er forbundet med betydelig 
usikkerhed, og der skal ikke meget til, for at Danmark bryder 
med 3 pct.–grænsen i 2015 og 2016. Derfor er det væsentligt 
med opmærksomhed omkring denne målsætning.   
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Figur II.1 Den offentlige saldo 

Anm.: Den strukturelle saldo er beregnet ud fra en disaggregeret me-
tode, som afviger fra budgetlovens metode, jf. afsnit II.3. Den 
lodrette linje markerer overgangen til prognoseperiode.  

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
På mellemlang sigt forventes en forbedring af den offentlige 
saldo, som til dels skal ses i lyset af en forventet normalise-
ring af konjunktursituationen. Forbedringen skyldes dog også 
en strukturel forbedring, som især kan tilskrives en stigning i 
beskæftigelsen som følge af tilbagetrækningsaftalen. 
 
Den strukturelle saldo beregnet efter budgetlovens metode 
forventes at holde sig på den rigtige side af grænsen på -½ 
pct. af BNP i alle årene frem imod 2020.1 I 2015 vurderes 
den strukturelle saldo at udgøre 0,3 pct. af BNP og omkring 
0,2 pct. af BNP i 2016. Frem imod 2020 forventes en for-
bedring af såvel den faktiske som strukturelle saldo, og i 
2025 forventes et overskud på 0,8 pct. af BNP. 
 
Udover en fremskrivning af de offentlige finanser med en 
vurdering af overholdelsen af de finanspolitiske mål i afsnit 
II.2 indeholder kapitlet en præsentation af den strukturelle 

 
1) Den strukturelle saldo efter budgetlovens metode afviger fra den 

strukturelle saldo vist i figur II.1, som er beregnet på en disaggre-
geret metode. Denne metode er nærmere forklaret i afsnit II.3. 
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saldo samt tre afsnit, der diskuterer forskellige aspekter 
vedrørende udgiftslofter.  
 
Den strukturelle saldo er en hypotetisk, beregnet størrelse, 
som har til formål at belyse stillingen på de offentlige finan-
ser i en situation, hvor de offentlige udgifter og indtægter 
ikke påvirkes af konjunkturer og andre ekstraordinære for-
hold. Der findes flere beregningsmetoder, og der kan over-
ordnet skelnes mellem en top-down- og en bottom-up-
metode. I afsnit II.3 præsenteres den strukturelle saldo med 
udgangspunkt i de to forskellige metoder, og udviklingen i 
saldoen fra 1995 til 2025 beskrives.    
 
Udgiftslofterne sætter en øvre samlet grænse for en lang 
række offentlige udgifter, som skal overholdes årligt. En 
række udgifter er dog ikke omfattet af udgiftslofterne. I 
afsnit II.4 diskuteres det, hvilke principper der bør være afgø-
rende for, om udgifter er under loft eller ej. Det sker med ud-
gangspunkt i tre konkrete eksempler: EU-udgifterne, asylud-
gifterne og tilskuddene til vedvarende energi.  
 
Afsnit II.5 handler om, hvordan afvigelser mellem pris- og 
lønforudsætningerne, som ligger til grund for opregningen af 
de offentlige budgetter, og den faktiske udvikling indebærer en 
mulighed for, at realvæksten i det offentlige forbrug kommer 
til at afvige fra den planlagte. I afsnittet argumenteres der for, 
at det derfor er vigtigt med løbende og fuldt gennemsigtige 
korrektioner af budgetterne.  
 
I afsnit II.6 beskrives en række overordnede principper, som 
bør overholdes, når lavere offentlige udgifter bruges til at fi-
nansiere nye tiltag. Det fremføres blandt andet, at der bør være 
et veldefineret grundforløb, som den lavere udgift er relateret 
til. Endvidere bør regneprincipperne være gennemsigtige og 
veldokumenterede, og der bør regnes symmetrisk på alle tiltag.    
 
Endelig afrundes kapitlet i afsnit II.7 med en sammenfat-
ning og anbefalinger. 
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II.2 Offentlige finanser frem mod 2025 

I dette afsnit præsenteres en fremskrivning af de offentlige 
finanser frem mod 2025. Fremskrivningen er baseret på 
den aktuelle konjunkturvurdering beskrevet i kapitel I. 
Derudover tager fremskrivningen udgangspunkt i vedtagen 
politik. Regeringen har endnu ikke fremlagt et finanslovs-
forslag, som afspejler regeringens prioriteringer. Derfor 
svarer de finanspolitiske antagelser, som ligger til grund 
for skønnene, i store træk til dem, der lå bag fremskrivnin-
gen i Dansk Økonomi, forår 2015, jf. boks II.1.  
 
Afsnittet indledes med en gennemgang af forventningen til 
udviklingen i den faktiske saldo frem mod 2017. Dernæst 
behandles den forventede udvikling i det offentlige forbrug 
og de offentlige investeringer. I afsnittet indgår også en 
vurdering af udviklingen i de offentlige finanser på mel-
lemlang sigt samt en vurdering af den strukturelle saldo 
efter budgetlovens metode. Derudover indgår en vurdering 
af finanspolitikkens aktivitetsvirkninger. Til sidst i afsnittet 
afrapporteres formandskabets samlede vurderinger af de 
finanspolitiske mål.  
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Boks II.1 Vedtagen politik og regeringens planlagte politik 

Skønnene i denne prognose tager afsæt i vedtagen politik. Det vil overordnet set 
sige den gældende lovgivning vedrørende skattepolitikken, overførselssatser mv. 
samt de vedtagne udgiftslofter. 

 

På grund af folketingsvalgets afholdelsestidspunkt har regeringen ikke inden 
færdiggørelsen af denne rapport udarbejdet et finanslovsforslag, der afspejler 
regeringens prioriteringer, men kun et teknisk finanslovsforslag. På den bag-
grund er forudsætningerne for udgifts- og skattepolitikken stort set uændrede i 
forhold til Dansk Økonomi, forår 2015. 

 

De væsentligste forskelle i forhold til Dansk Økonomi, forår 2015 vedrører den nye 
integrationsydelse samt genindførslen af BoligJobordningen, som begge er vedtaget 
hen over sommeren, og derfor er indarbejdet i denne prognose. BoligJobordningen 
er dog kun medregnet i 2015, da der endnu ikke er vedtaget en konkret model for 
ordningen for 2016 og 2017. Det er lagt til grund, at BoligJobordningen i 2015 finan-
sieres ved lavere offentlige forbrugsudgifter.  

 

Regeringen har fremlagt et teknisk finanslovsforslag for 2016 og en mellemfristet 
fremskrivning frem mod 2020 i august 2015. I forhold til forløbet i regeringens 
fremskrivning afviger fremskrivningen i denne prognose på en række punkter. 
Genindførslen af BoligJobordningen og den nye integrationsydelse er eksempel-
vis ikke indarbejdet i regeringens prognose fra august.   

 

Derudover har regeringen et mål om, at det offentlige forbrug skal være 3 mia. kr. 
lavere end det, der ligger i de nuværende udgiftslofter fra 2016 og frem. Dette er 
ikke indarbejdet i denne prognose, idet det endnu ikke er vedtagen politik. Det of-
fentlige forbrug fremskrives således med afsæt i de vedtagne udgiftslofter frem mod 
2018 og derefter med et neutralt forløb. Dette indebærer, at det reale offentlige for-
brugsniveau i 2020 er ca. 6¾ mia. kr. højere i denne fremskrivning i forhold til i re-
geringens fremskrivning fra august, og at den reale offentlige forbrugsvækst er 0,9 
pct. i 2016, hvor Økonomisk Redegørelse, august 2015 afspejlede en vækst på 0,1 
pct.  

 

Mål om lavere indkomstskatter mv., som fremgår af regeringsgrundlaget fra juni 
2015, hvorom der endnu ikke er indgået en politisk aftale, er ikke indarbejdet i 
denne prognose.  
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Stillingen på den faktiske saldo 2014-17 
 
Overskuddet på den offentlige saldo er foreløbigt opgjort til 
godt 34½ mia. kr., svarende til 1,8 pct. af BNP i 2014. 
Overskuddet i 2014 skal især ses i lyset af ekstraordinære 
indtægter på godt 60 mia. kr. eller 3¼ pct. af BNP afledt af 
muligheden for omlægning af kapitalpensioner til alders-
pensioner med en skatterabat. Dertil kommer ekstraordinært 
høje indtægter fra pensionsafkastskatten (PAL-skatten) på 
godt 54 mia. kr. eller 2,8 pct. af BNP. Med udgangspunkt i 
et normalniveau for PAL-indtægterne (et strukturelt niveau) 
på ca. 1,2 pct. af BNP og uden indtægterne fra kapital-
pensionsomlægningen ville underskuddet i 2014 have været 
på ca. 3 pct. af BNP, jf. figur II.2 
 
 

Figur II.2 Offentlig saldo 2013-16 

 

Anm.: De brune søjler (korrigeret offentlig saldo) angiver den offent-
lige saldo i fraværet af de ekstraordinære indtægter fra omlæg-
ningen af kapitalpensioner (inkl. LD i 2015) og under antagelse
om, at PAL-indtægterne er på et normalt (strukturelt) niveau på
ca. 1,2 pct. af BNP.  

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Udviklingen i de offentlige indtægter og udgifter over perioden 
2014-17 fremgår af tabel II.1. Udviklingen i den offentlige saldo 
frem mod 2025 gennemgås senere i afsnittet, jf. tabel II.4. 
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Tabel II.1 Offentlige indtægter og udgifter 

2014 2015 2016 2017

Personskatter
a)

28,2 25,4 24,6 24,6

   Heraf kapitalpensionsomlægning mv.
b)

3,2 0,8 0,0 0,0

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

Pensionsafkastbeskatning 2,8 0,4 0,5 0,7

Nordsøindtægter 0,8 0,3 0,3 0,4

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

Øvrige indtægter 5,4 5,7 5,2 5,3

Indtægter i alt
c)

56,3 50,7 49,5 49,9

Offentligt forbrug                  26,6 26,4 26,1 25,7

Offentlige investeringer            3,8 3,7 3,6 3,5

Indkomstoverførsler 18,1 17,8 17,6 17,2

Øvrige udgifter 5,5 5,3 4,8 5,1

Udgifter i alt
c)

54,1 53,2 52,2 51,4

Primær saldo 2,2 -2,6 -2,6 -1,5

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

Offentlig saldo                               1,8 -3,2 -3,2 -2,0

Offentlig bruttogæld
d)

45,2 47,1 48,7 48,7

Offentlig saldo                      34,6 -62,7 -65,2 -41,7

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

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

 

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

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

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

dringen i den offentlige saldo. 
Anm.: Udviklingen i de offentlige finanser efter 2017 fremgår af tabel II.4, jf. senere i afsnittet. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
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I 2015 forventes et underskud på den offentlige saldo på 
knap 62¾ mia. kr. eller 3,2 pct. af BNP. Der er således tale 
om en forværring af den faktiske saldo fra 2014 til 2015 på 
næsten 5 pct. af BNP. Det kan hovedsageligt tilskrives, at de 
ekstraordinære indtægter fra kapitalpensionsomlægningen 
forventes at falde fra ca. 3,2 pct. af BNP til knap 0,8 pct. af 
BNP. En anden hovedforklaring er en forventning om et 
markant fald i PAL-provenuet fra 2,8 pct. af BNP i 2014 til 
0,4 pct. af BNP i 2015, jf. nedenfor. Korrigeres den offent-
lige saldo for ekstraordinære indtægter fra kapitalpension, 
og hvis det lægges til grund, at indtægterne fra pensions-
afkastskatten ligger på et strukturelt niveau på ca. 1,2 pct. af 
BNP, ville underskuddet i 2015 være omtrent det samme 
som i 2014, nemlig omkring de 3 pct. af BNP. 
 
På udgiftssiden ses underliggende en forbedring fra 2014-15, 
idet udgifterne til indkomstoverførslerne og det offentlige for-
brug falder som andel af BNP. Denne udvikling ses også efter 
2015 og skyldes dels, at der forventes en relativt beskeden 
vækst i det offentlige forbrug, hvormed det offentlige forbrug 
vokser langsommere end BNP. Ligeledes forventes udgifterne 
til indkomstoverførsler at falde fremover. Det skyldes både en 
konjunkturnormalisering, og dermed færre ledighedsrelaterede 
udgifter, og en strukturel forbedring som følge af en række 
reformer, jf. underafsnit om saldoudviklingen på mellemlang 
sigt nedenfor. Bidraget til en saldoforbedring fra udgiftssiden 
modsvares dog blandt andet af et fald i Nordsøindtægterne.    
 
Siden vurderingen i Dansk Økonomi, forår 2015 er skønnet 
for det faktiske underskud i 2015 blevet opjusteret med godt 
1 pct. af BNP, jf. tabel II.2. Ændringen kan primært tilskrives 
en markant nedjustering af PAL-provenuet. Nedjusteringen 
er afledt af større forventede rentestigninger gennem året og 
en lavere stigning i aktiekurserne i de første ni måneder af 
2015 end tidligere ventet. Således er PAL-indtægterne ned-
justeret med 1½ pct. af BNP. Derudover er indtægterne fra 
Nordsøen nedjusteret, idet både olieprisen og produktionen 
nu vurderes lavere. I den modsatte retning trækker en op-
justering af provenuet fra personskatterne og arbejds-
markedsbidraget. Opjusteringen kan blandt andet tilskrives, 
at Danmarks Statistiks seneste opgørelse viser en opjustering 

Forventet 
underskud på 3,2 
pct. af BNP i 2015 
– skyldes blandt 
andet lavere PAL  

Faldende udgifter 
fra 2014-15 

Større underskud 
i 2015 end i  
Dansk Økonomi, 
forår 2015  
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af skattegrundlagene i 2014, som også har givet anledning til 
at revidere skønnene for skattegrundlagene i 2015. 
 
Med Pensionspakken fra oktober 2014 blev muligheden for 
at omlægge kapitalpensioner til alderspensioner med skatte-
rabat forlænget til 2015. Endvidere blev det muligt for alle 
over 60 år med en pensionsopsparing i Lønmodtagernes 
Dyrtidsfond (LD) at betale skatten med det samme, dvs. i 
2015, med en skatterabat. Pensionspakken forudsættes at 
forbedre den offentlige saldo med ca. 15 mia. kr. eller ¾ pct. 
af BNP i 2015. Det er blandt andet baseret på en antagelse 
om, at alle benytter sig af rabatordningen i forbindelse med 
LD. I fraværet af Pensionspakken ville underskuddet i nær-
værende prognose således være ca. 4 pct. af BNP i 2015.  
 
I 2016 bortfalder de midlertidige indtægter fra omlægningen 
af kapitalpensioner og LD. Effekten på den offentlige saldo 
modsvares dog til dels af lavere offentligt forbrug og lavere 
indkomstoverførsler i procent af BNP. Underskuddet på den 
offentlige saldo ventes på den baggrund at blive 3,2 pct. af 
BNP i 2016. For 2017 forventes underskuddet at falde til 
2,0 pct. af BNP, blandt andet afledt af et fald i udgifterne til 
indkomstoverførsler på 0,4 pct. af BNP. 
 
 

Tabel II.2 Dekomponering af ændringen i skøn for den faktiske saldo 

2015

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

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

Ændret indtægt fra PAL-skatten -1,5

Ændret indtægt fra Nordsø -0,1

Ændret personskatteindtægt inkl. arbejdsmarkedsbidrag 0,2

Øvrige ændringer 0,3

Offentlig saldo, Dansk Økonomi, efterår 2015 -3,2
 

Anm.: Øvrige ændringer dækker blandt andet over lavere udgifter til indkomstoverførsler. Dertil 
kommer også en ekstraordinær udbyttebetaling til staten fra Finansiel Stabilitet. 

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

Pensionspakken 
forventes at 
forbedre saldoen 
med 15 mia. kr. i 
2015 

I 2016 ventes 
underskuddet at 
være 3,2 pct. af 
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Der er betydelig usikkerhed om skønnene for de offentlige 
finanser. Det skyldes blandt andet, at indtægterne fra pensions-
afkastskatten svinger betydeligt fra år til år. Et særligt usikker-
hedsmoment i de kommende år er, at afskrivningerne af de 
offentlige restancer muligvis øges i forhold til det niveau, der 
er lagt til grund i denne prognose, jf. boks II.2. I nærværende 
prognose er det antaget, at afskrivningerne i 2015 og 2016 er 
på niveau med tidligere år. Såfremt afskrivningerne øges i 
forhold til dette, vil det forøge risikoen for, at det faktiske 
underskud væsentligt vil overstige 3 pct.-grænsen.  
 
 
 

Risiko for større 
afskrivninger af 
offentlige 
restancer 
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Boks II.2 Betydning af større risiko for afskrivninger for de offentlige finanser  

De seneste år har der været en stigning i husholdningernes og virksomhedernes 
gæld til det offentlige, de såkaldte offentlige restancer. SKAT vurderer, at de sam-
lede offentlige restancer udgjorde 70,4 mia. kr. ultimo december 2014. SKAT’s 
aktuelle vurdering er, at restancer for 36 mia. kr. ikke er inddrivelige. 

 

Stigningen i de offentlige restancer og risikoen for større afskrivninger kan blandt 
andet tilskrives problemer med et it-system i SKAT, det såkaldte EFI-system (Et 
Fælles Inddrivelsessystem). Det var oprindeligt planen, at EFI skulle være i drift i 
2007, men det er endnu ikke fuldt funktionsdygtigt. SKAT har pr. 8. september 
2015 besluttet at stoppe den automatiserede inddrivelse via EFI.  

 

SKAT vurderer selv, at problemerne med at få EFI i drift og den nylige suspende-
ring har alvorlige konsekvenser for inddrivelsen af offentlige restancer. Den svage 
konjunktursituation i de seneste år kan dog også være en medvirkende årsag til 
stigningen i de offentlige restancer og især stigningen i de restancer, der ikke er 
inddrivelige. Der er derfor en risiko for, at en større andel af restancerne vil skulle 
afskrives, og der kan være tale om et betydeligt milliardbeløb. 

 

Afskrivninger af offentlige restancer medregnes i Danmarks Statistiks opgørelse af de 
offentlige udgifter. I denne prognose er det lagt til grund, at afskrivningerne i 2015 og 
frem svarer til et historisk niveau. En afskrivning på et betydeligt milliardbeløb vil 
derfor øge det offentlige underskud i forhold til skønnene i denne prognose.  

 
Kilde: Skatteministeriet: Skatteadministrationen sammenlignet med andre lande fra februar 2015 og 
SKAT: Offentlige restancer – status pr. december 2014 – samt særlig orientering om ekstraordinæ-
re udfordringer og aktiviteter fra marts 2015. 

 
 
Nærværende prognose viser som nævnt underskud på godt 3 
pct. af BNP i både 2015 og 2016, og underskuddene er dermed 
lige omkring EU’s underskudsgrænse fastsat i Stabilitets- og 
Vækstpagten. Der er derfor risiko for, at Danmark kan komme 
til at bryde med grænsen for det faktiske underskud både i 
2015 og 2016. Danmark kommer dog ikke pr. automatik i 
EU’s procedure for uforholdsmæssigt store underskud den 
såkaldte EDP (Excessive Deficit Procedure), hvis under-
skuddene i 2015 og 2016 overstiger 3 pct. af BNP. 
 

Forventede 
underskud i 2015 
og 2016 omkring 
EU’s grænse 
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Til november offentliggør EU-Kommissionen sin efterårs-
rapport med en vurdering af EU-landenes offentlige finanser. 
Den danner grundlaget for iværksættelsen af en eventuel EDP 
for et medlemsland. Starten på en EDP er typisk en konsta-
tering af, at underskuddet skønnes større end 3 pct. af BNP. I 
det tilfælde skal EU-Kommissionen udarbejde en indstilling 
til Ministerrådet om, hvorvidt landet skal i procedure.  
 
Indstillingen fra EU-Kommissionen skal generelt tage højde 
for alle relevante faktorer, herunder de mellemfristede udsig-
ter for den offentlige saldo. Ministerrådet skal på baggrund af 
EU-kommissionens rapport beslutte, om et land skal under-
lægges stramninger under EDP. Det vil som udgangspunkt 
indebære en henstilling om, at landet foretager årlige finans-
politiske stramninger på mindst ½ pct. af BNP for at komme 
under underskudsgrænsen inden for en given årrække. 2   
 
Danmark kom i foråret 2010 i EU’s procedure for ufor-
holdsmæssigt store underskud. Baggrunden for, at Danmark 
kom i procedure, var EU’s skøn for de offentlige underskud 
på 5½ pct. af BNP i 2010 og knap 5 pct. i 2011. Situationen 
i 2010 var dog væsentlig anderledes end i dag, jf. boks II.3. 
De forventede underskud i 2015 og 2016 er kun lige over  
3 pct.-grænsen, og udsigterne for de offentlige finanser på 
mellemlang og lang sigt er væsentligt bedre. I 2010 var der 
udsigt til en lang periode med store underskud og et betyde-
ligt holdbarhedsproblem. Det står i kontrast til situationen i 
dag, hvor det er forventningen, at den offentlige saldo gradvis 
forbedres til et overskud frem mod 2025, og hvor finans-
politikken vurderes at være holdbar.  
 
I 2017 ventes underskuddet at komme under 3 pct.-grænsen, 
og de offentlige finanser vurderes at være sunde på mellem-
lang og lang sigt. På den baggrund vurderes underskuddene 
på kort sigt ikke at være et alvorligt problem for de offent-
lige finanser, og det vurderes at være mest sandsynligt, at 
Danmark ikke kommer i procedure.  

 
2) Se også Dansk Økonomi, efterår 2014 og www.dors.dk for yder-

ligere information omkring EDP. 
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Boks II.3 Da Danmark var underlagt EDP i 2010  

Med EU’s Stabilitets- og Vækstpagt er der sat en grænse for det offentlige under-
skud på 3 pct. af BNP. Hvis underskuddet overskrider denne grænse, kan medlems-
landene “komme i procedure”, den såkaldte EDP (Excessive Deficit Procedure), og 
blive pålagt at foretage stramninger af finanspolitikken af EU’s Ministerråd.  
Danmark kom i foråret 2010 i procedure og modtog en henstilling fra Ministerrådet. 
Ministerrådet besluttede at ophæve henstillingen i juni 2014. 

 

Danmark kom i procedure på baggrund af EU’s skøn for de offentlige underskud 
på 5½ pct. af BNP i 2010 og knap 5 pct. i 2011. Underskuddene viste sig efter-
følgende at blive lavere end skønnet. Det skyldtes blandt andet, at indtægterne fra 
pensionsafkastskatten overraskede positivt, samt stramningerne som følge af 
Genopretningsaftalen, jf. nedenfor. At det faktiske underskud blev mindre end 
ventet, har dog ikke betydning for EDP, hvor det er EU’s skøn, som er afgørende. 

 

Henstillingen til Danmark lød på, at det faktiske underskud senest i 2013 skulle være 
bragt under 3 pct. af BNP. Danmark skulle endvidere sikre årlige finanspolitiske 
stramninger på mindst 0,5 pct. af BNP i gennemsnit over perioden 2011-13.  

 

At Danmark kom i procedure, var medvirkende til, at der med Genopretnings-
aftalen i 2010 blev gennemført en række initiativer med henblik på at styrke de 
offentlige finanser. Eksempelvis blev dagpengeperioden forkortet fra 4 til 2 år, og 
indkomstskatterne blev gradvist hævet fra 2011 til 2013. Derudover var et væsent-
ligt element i Genopretningsaftalen en lavere udgiftsvækst, som skulle sikres med 
økonomiske sanktioner ved overskridelser af budgetter.  

 

I foråret 2010 var der udsigt til en lang periode med store underskud og et betyde-
ligt holdbarhedsproblem. Det står i kontrast til situationen i dag, hvor det er for-
ventningen, at den offentlige saldo gradvist forbedres til et overskud frem mod 
2025, og hvor finanspolitikken vurderes at være holdbar. De bedre udsigter for de 
offentlige finanser kan blandt andet tilskrives en række politiske aftaler, som er 
gennemført siden 2010. Her spiller tilbagetrækningsaftalen fra 2011, som frem-
rykker stigningen i aldersgrænserne for tildeling af folkepension og efterløn, så de 
er hhv. 67 år i 2022 og 62 år i 2017, en væsentlig rolle for de forbedrede udsigter.  

 

En anden forskel er, at der siden 2010 er blevet indført udgiftslofter og årlige mål-
sætninger for den strukturelle saldo. I 2000’erne var der et problem med at over-
holde de offentlige budgetter, men de seneste 5 år har udgifterne været lavere end 
budgetterne. De offentlige finanser vurderes således i dag bedre end i 2010.  
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Udvikling i offentligt forbrug og offentlige investeringer 
 
Det reale offentlige forbrug er i 2015 nedjusteret i forhold 
til Dansk Økonomi, forår 2015. Det skyldes dels en ned-
justering af de statslige forbrugsudgifter, som tager afsæt i 
skønnet i Budgetoversigten 1, maj 2015. Dertil kommer, at 
det er lagt til grund, at BoligJobordningen i 2015 finansieres 
af lavere offentlige forbrugsudgifter. 3  
 
En nedjustering af niveauet for det offentlige forbrug i 2014 
medfører dog, at realvæksten i det offentlige forbrug i 2015 
er opjusteret til 1,2 pct. mod 1,0 pct. i Dansk Økonomi, 
forår 2015, jf. tabel II.3. 
 
I 2016 er den reale offentlige forbrugsvækst opjusteret fra 
0,1 pct. til 0,9 pct. i forhold til Dansk Økonomi, forår 2015. 
Det skyldes blandt andet omprioriteringer indenfor rammerne 
af udgiftslofterne, hvor EU-bidraget og udviklingsbistanden 
er nedjusteret. Dette skaber plads til et højere offentligt for-
brug i 2016, svarende til en øget vækst på ca. 0,6 pct.point. 
Dertil kommer det lavere forbrugsniveau i 2015, som øger 
væksten tilsvarende i 2016.  
 
I forhold til den skønnede realvækst i Økonomisk Redegørelse, 
august 2015 indeholder nærværende prognose to væsentlige 
forskelle. For det første har regeringen tilkendegivet en mål-
sætning om at sænke det offentlige forbrug fra 2016 og frem 
med ca. 3 mia. kr. i forhold til de udgiftslofter, der er vedtaget 
af Folketinget. Økonomisk Redegørelse, august 2015 forudsæt-
ter således en realvækst i det offentlige forbrug på 0,1 pct. i 
2016. Denne målsætning er ikke medregnet i nærværende 
prognose, da den endnu ikke er understøttet af en politisk 
aftale. Herudover afspejler regeringens prognose ikke finan-
sieringen af BoligJobordningen, som antages at reducere det 
offentlige forbrug med ca. 1 mia. kr. i 2015. 

 
3) Det fremgår af lovforslaget, at en videreførelse af BoligJobordningen 

i 2015 skal finansieres med udisponerede reserver på finansloven for 
2015. Det er endnu ikke offentliggjort, hvilke reserver der konkret  
finansierer BoligJobordningen. I denne prognose er det lagt til grund, 
at finansieringen på ca. 1 mia. kr. afspejler reserver, som var planlagt 
anvendt til offentlige forbrugsudgifter. 

Lavere offentligt 
forbrug i 2015 … 

… men større 
realvækst pga. 
lavt forbrug i 
2014 

Lavt EU-bidrag 
skaber råderum 
for forbrug i 2016 

Offentligt 
forbrug afviger 
fra regeringens 
skøn 
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Tabel II.3 Offentligt forbrug og investeringer  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Offentligt forbrug

   Denne prognose
 a)

0,8 1,2 0,9 0,5 0,7 1,1 1,2

   Økonomisk Redegørelse 0,8 1,4 0,1 0,5 0,7 0,7 0,9

   Neutralt forløb 
b) 0,7 0,7 0,7 0,9 1,0 1,1 1,2

Offentlige investeringer

   Denne prognose
 c)

7,8 -0,7 -0,7 -1,6 -0,8 2,1 2,4

   Økonomisk Redegørelse 7,8 -0,7 -1,7 -2,6 -1,9 2,2 0,1

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

 

a) Realvæksten er opgjort inputbaseret i 2014. Fra 2015 og frem er det lagt til grund for fremskriv-
ningen, at realvæksten i det offentlige forbrug er ens for den input- og output-baserede metode. 

b) Den neutrale forbrugsvækst afspejler et demografi- og velstandsreguleret forløb. Det offentlige 
forbrug udvikler sig således i takt med demografien samt det øvrige samfundsmæssige ressource-
forbrug. 

c)  De offentlige investeringer i denne prognose afspejler fra 2016 og frem et beregningsteknisk for-
løb. Det beregningstekniske forløb er fastlagt, så det reale K/Y-forhold i det offentlige erhverv 
fastholdes nogenlunde konstant. 

Anm.: De offentlige investeringer er opgjort inkl. udgifter til forskning og udvikling. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Økonomisk Redegørelse, august 2015 og egne bereg-

ninger. 
 
 
For 2017 og 2018 tager skønnet for den offentlige forbrugs-
vækst afsæt i regeringens skøn for realvæksten i det offentlige 
forbrug, som også ligger til grund for væksten i udgiftslofterne. 
Den forudsatte forbrugsvækst er i 2017-18 lavere end ved et 
neutralt forløb, hvor der tages højde for den demografiske 
udvikling og velstandsstigninger. Efter 2018 er det forudsat, at 
den offentlige forbrugsvækst følger det neutrale forløb. 
 
Skønnet for de offentlige investeringer tager i 2015 udgangs-
punkt i niveauet fra Økonomisk Redegørelse, august 2015, og 
ventes at udgøre ca. 73,8 mia. kr., svarende til 3,7 pct. af 
BNP. De samlede offentlige investeringer lå i perioden 
2012-14 på et niveau på omkring 3,8 pct. af BNP. Det er 
væsentligt mere end niveauet i 2000-11, hvor de i gennem-
snit udgjorde 3,0 pct. af BNP, jf. figur II.3. 
 

Lofter afspejler 
lavere forbrugs-
vækst end ved 
neutralt forløb 

Fortsat høje 
offentlige 
investeringer i 
2015 
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Nærværende fremskrivning af de offentlige investeringer i 
bygninger og anlæg mv. bygger på et beregningsteknisk 
forløb fra 2016 og frem, hvor investeringerne fastlægges, så 
niveauet for det offentlige kapitalapparat fastholdes relativt 
til den offentlige produktion. Det medfører et årligt realt 
fald på 1,0 pct. fra 2016-18, mens den årlige realvækst fra 
2019-25 udgør 2,0 pct. Princippet bag det beregningstekniske 
forløb er nærmere beskrevet i Dansk Økonomi, forår 2015. 
 
 

Figur II.3 Offentlige investeringer 

 

Anm.: De offentlige investeringer for både denne prognose og Øko-
nomisk Redegørelse, august 2015 er opgjort i andele af BNP-
skønnet fra denne prognose. 

Kilde: Økonomisk Redegørelse, august 2015 samt egne beregninger. 
 
 
Regeringen planlægger ifølge Økonomisk Redegørelse, 
august 2015 en gradvis reduktion af de offentlige investe-
ringer på 2,1 pct. årligt i 2016-18. Det offentlige investe-
ringsniveau bliver besluttet ét år ad gangen i forbindelse med 
kommune- og regionsaftalerne og finansloven. Planlagte 
reduktioner af investeringsniveauet i de senere år er blevet 
udskudt ad flere omgange, jf. Dansk Økonomi, forår 2015. 
 
Der er allerede besluttet en række større investeringsprojekter 
frem mod 2020, herunder opførslen af nye sygehuse og inve-
steringer i statslige vejanlæg. Den planlagte normalisering af 
investeringerne kan derfor vise sig vanskelig at gennemføre. 
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Regeringen har i forbindelse med Kasseeftersyn, august 2015 
annonceret, at den vil aflyse eller udskyde investeringer for 
op til 4 mia. kr. i 2017 og 1-2 mia. kr. i 2018 for at sikre, at 
den planlagte normalisering gennemføres.  
 
Af regeringsgrundlaget fremgår, at regeringen vil øge brugen 
af offentligt-private partnerskaber, såkaldte OPP-projekter. 
Dette kan være en mulighed for at gennemføre flere investe-
ringsprojekter på den korte bane, end der er plads til i forhold 
til regeringens planlagte investeringsramme de kommende år. 
En øget brug af offentligt-private partnerskaber vil dog blot 
udskyde de offentlige betalinger, der på et tidspunkt skal 
afholdes uanset finansieringsform, jf. boks II.4. Da staten 
som oftest kan låne billigere end private, kan en øget brug af 
OPP-projekter potentielt reducere projekternes rentabilitet og 
øge de samlede offentlige udgifter. 
 

Flere OPP-
projekter? 
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Boks II.4 Offentlige investeringer og offentligt-private partnerskaber 

Der er igangsat og besluttet mange offentlige investeringsprojekter de kommende 
år. Dette sætter regeringens målsætning om at reducere investeringerne med 2,1 pct. 
årligt i 2016-18 under pres. 

 

Regeringen har i regeringsgrundlaget tilkendegivet, at den vil øge brugen af offent-
ligt-private partnerskaber (OPP). OPP-projekter dækker over bygge- og anlægs-
investeringer, der gennemføres som et samarbejde mellem det offentlige og en 
privat leverandør. Samarbejdet indebærer ofte, at selve investeringerne er helt eller 
delvist privat finansierede, og at de offentlige betalinger til den private partner bliver 
udskudt til et senere tidspunkt i forhold til en situation, hvor det offentlige selv stod 
for finansieringen.  

 

OPP-projekter er endnu kun afprøvet i begrænset omfang i Danmark, og de fleste 
danske OPP-projekter er relativt små. OPP-projekter kan udarbejdes på mange for-
skellige måder, men vil ofte strække sig over en længere periode på f.eks. 15-25 år. 
Den lange tidshorisont kan betyde, at størstedelen af de offentlige udgifter til 
projektet bliver udskudt til et senere tidspunkt.  

 

Denne finansieringsform kan således betyde, at der i de kommende år kan gennem-
føres projekter, der ellers ikke ville være plads til indenfor regeringens planlagte 
investeringsramme. Anvendelsen af OPP-projekter vil dog blot udskyde den udgifts-
politiske udfordring. 

 
 
Saldoudviklingen på mellemlang sigt 
 
Frem mod 2020 forventes den offentlige saldo at blive 
forbedret, og der forventes en yderligere forbedring frem 
mod 2025. De store underskud på den offentlige saldo i de 
kommende år ventes vendt til et lille underskud i 2020 og 
et overskud på 0,8 pct. af BNP i 2025, jf. figur II.4. For-
bedringen af de offentlige finanser dækker både over en 
konjunkturnormalisering og en underliggende strukturel 
forbedring. Konjunkturnormaliseringen ses ved, at forskel-
len mellem den faktiske og den strukturelle saldo gradvist 
mindskes og til sidst forsvinder frem mod 2025, hvor de to 
saldi er sammenfaldende.   
 

Overskud på 
mellemlang sigt 
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Figur II.4 Den offentlige saldo 

 

Anm.: Den strukturelle saldo er beregnet efter en disaggregeret til-
gang, som afviger fra budgetlovens metode. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
De store underskud på kort sigt afspejler, at den økonomiske 
aktivitet befinder sig på et forholdsvis lavt niveau sammenlig-
net med en normal konjunktursituation. Frem mod 2025 ventes 
det private forbrug og beskæftigelsen at stige, og ledigheden 
ventes at falde, hvormed aktiviteten gradvist normaliseres. Den 
stigende aktivitet medfører flere indtægter fra skatter og afgif-
ter, og færre ledighedsrelaterede udgifter. I kombination med 
en beskeden vækst i det offentlige forbrug indebærer dette, at 
udgifterne falder som andel af BNP.          
 
Den strukturelle forbedring af de offentlige finanser kommer 
især fra en stramning af finanspolitikken og en stigning i den 
strukturelle beskæftigelse, jf. afsnit II.3. Der er de seneste år 
gennemført en række reformer, der har til formål at sænke 
antallet af modtagere af indkomstoverførsler og øge arbejds-
udbuddet. Det væsentligste bidrag kommer fra tilbagetræk-
ningsaftalen, som hæver folkepensions- og efterlønsalderen 
til hhv. 67 år i 2022 og 62 år i 2017, og som vurderes at øge 
beskæftigelsen med ca. 70.000 personer i 2020.    
 
Frem mod 2025 forventes en beskeden vækst i de offentlige 
udgifter. Dette i kombination med stigende strukturel beskæf-
tigelse medfører, at de offentlige udgifter vokser langsommere 
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end grundlaget for de offentlige indtægter. Samlet set skønnes 
en reduktion i de strukturelle udgifter på ca. 1,9 pct. af BNP fra 
2015 til 2025, jf. tabel II.4. Det skal primært ses i sammen-
hæng med et fald i udgifterne til indkomstoverførsler. De lavere 
udgifter til indkomstoverførsler skyldes ikke mindst de omtalte 
reformer, der øger beskæftigelsen, men også at der med Aftale 
om skattereform fra juni 2012 er aftalt en afdæmpet regulering 
af indkomstoverførslerne, som for hovedparten indføres fra 
2016. Derudover reduceres udgifterne til offentligt forbrug i 
procent af BNP, hvilket skyldes en relativ beskeden real vækst 
i loftårene.   
 
I 2015 er det faktiske provenu fra personskatter mv. højere end 
det strukturelle niveau, selvom økonomiens lave aktivitets-
niveau ville pege på den modsatte sammenhæng. Det skyldes 
blandt andet, at renterne er historisk lave, hvilket indebærer 
relativt beskedne rentefradrag og dermed høje faktiske skatte-
indtægter. Det strukturelle rentefradrag er opgjort ud fra en 
forventet normalforrentning, hvilket isoleret set bidrager til, at 
de strukturelle skatteindtægter er lavere end de faktiske. En 
anden årsag til, at skatterne i 2015 forventes at udgøre en 
relativt stor andel målt i forhold til BNP, er, at indtægterne 
fra omlægning af kapitalpension mv. indgår i det faktiske 
provenu, men ikke i det strukturelle. På mellemlang sigt ventes 
en normalisering af renterne og bortfald af midlertidige forhold.  
 
De faktiske offentlige udgifter udgør i 2015 en væsentligt 
større andel af BNP end de strukturelle offentlige udgifter. 
Denne forskel kan primært henføres til, at det strukturelle 
BNP er højere end det faktiske BNP i 2015.  
 

Skatteindtægter 
over strukturelt 
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Tabel II.4 Offentlige finanser på mellemlang sigt 

2015 2015 2020 2025

Faktisk Strukturel Strukturel Strukturel

Personskatter
a)

25,4 23,4 23,9 24,1

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

Pensionsafkastbeskatning 0,4 1,2 1,2 1,3

Nordsøindtægter 0,3 0,7 0,3 0,3

Afgifter 16,6 17,0 17,0 16,7

Øvrige indtægter 5,7 5,3 5,2 5,2

Indtægter i alt
b)

50,7 50,0 49,9 49,8

Offentligt forbrug                  26,4 25,2 24,8 24,9

Offentlige investeringer
c)            

3,7 3,6 3,3 3,3

Indkomstoverførsler 17,8 16,5 15,5 15,3

Øvrige udgifter 5,3 5,1 5,1 5,0

Udgifter i alt
b)

53,2 50,4 48,7 48,5

Primær saldo -2,6 -0,4 1,2 1,2

Nettorenteindtægter -0,6 -0,5 -0,6 -0,5

Offentlig saldo                         -3,2 -0,9 0,6 0,8

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

 

a)  Personskatter omfatter kildeskatter, arbejdsmarkedsbidrag, husholdningernes vægtafgift og
 andre personlige indkomstskatter. I 2015 er det faktiske provenu blandt andet påvirket af en
 midlertidig indtægt fra muligheden for omlægning af kapitalpensioner mv.   

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

pct. af strukturelt BNP. Den faktiske saldo udviser et lille underskud på 0,2 pct. af BNP i
2020, hvor der er et overskud på den strukturelle saldo på 0,6 pct. af BNP. Forskellen afspej-
ler, at konjunktursituationen ikke er fuldt normaliseret i 2020. I 2025 er faktisk saldo lig
strukturel saldo.   

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger.   
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Frem mod 2025 forventes et beskedent fald i de strukturelle 
indtægter som andel af BNP. Det er på trods af en forventet 
stigning i det strukturelle provenu fra personskatter mv., som 
blandt andet kan tilskrives en stigning i de strukturelle netto-
pensionsudbetalinger. Efter 2020 forudsættes det, at skatte-
stoppets nominalprincip for ejendomsværdiskatten videre-
føres, ligesom nominalprincippet for giftskatter antages i kraft 
efter 2020, hvilket er medvirkende til faldet i indtægterne. 
Faldet i indtægterne frem mod 2025 skal også ses i sammen-
hæng med faldende Nordsøindtægter, som især afhænger af 
olieprisen og olieproduktionen. På mellemlang sigt forventes 
olieprisen at stige fra det aktuelt lave niveau, hvilket dog del-
vist modvirkes af en lavere olieproduktion fremadrettet. 
 
Strukturel saldo efter budgetlovens metode 
 
Budgetloven angiver, at det er finansministeren, der fastsæt-
ter reglerne for metoden til beregning af den strukturelle 
saldo indenfor rammerne af loven. Ifølge budgetloven skal 
den strukturelle saldo overholde en underskudsgrænse på 
½ pct. af BNP. Der er derfor foretaget en beregning af den 
strukturelle saldo efter Finansministeriets metode, men hvor 
De Økonomiske Råds (DØR’s) vurdering af de offentlige 
finanser, konjunktursituationen og strukturelle niveauer 
lægges til grund. 
 
Den strukturelle saldo beregnet efter budgetlovens metode 
vurderes at overholde budgetlovens grænse, idet der forventes 
strukturelle overskud på hhv. 0,3 pct. af BNP i 2015 og 0,2 pct. 
af BNP i 2016, jf. tabel II.5. Dette er en forbedring siden vur-
deringen i Dansk Økonomi, forår 2015, hvilket blandt andet 
kan henføres til højere skøn for personskatterne samt en op-
justering af den strukturelle arbejdsstyrke, jf. kapitel I.   
 
 

Beskedent fald  
i strukturelle 
indtægter frem 
mod 2025 

Strukturel saldo 
efter beregnings-
metode i 
budgetloven 

Strukturel saldo 
vurderes indenfor 
budgetlovens 
grænse 



II.2 Offentlige finanser frem mod 2025 

 139 

Tabel II.5 Strukturel saldo, budgetlovens metode 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

DØR 0,3 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5

Finansministeriet -0,9 -0,5 -0,4 -0,2 -0,1 0,0

Forskel 1,3 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5

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

 

Anm.: De to vurderinger af den strukturelle saldo tager overordnet set afsæt i de samme forudsæt-
ninger for den økonomiske politik. For så vidt angår det offentlige forbrug gælder det dog, at
Finansministeriets vurdering af det offentlige forbrug er 3 mia. kr. lavere fra 2016-18 end i 
DØR’s fremskrivning. Fra 2019 følger det offentlige forbrug i nærværende fremskrivning et 
neutralt forløb. Disse to forhold medfører, at det reale offentlige forbrug i 2020 er 6¾ mia. kr.
større end i Finansministeriets fremskrivning. Dertil kommer en række mindre forskelle, her-
under i fremskrivningen af de offentlige investeringer.  

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Økonomisk Redegørelse, august 2015, Opdateret 
2020-forløb, august 2015 samt egne beregninger.    

 
 
Der er tale om en markant bedre strukturel saldo end vurderet 
af Finansministeriet. Forskellen kan især forklares med, at 
DØR skønner en højere strukturel beskæftigelse og et højere 
strukturelt BNP end Finansministeriet. Det forklarer stort set 
hele forskellen i 2015 og 2016. Derudover er det strukturelle 
PAL-provenu højere i DØR’s vurdering, som dog på kort sigt 
modsvares af et lavere strukturelt niveau for Nordsøindtægterne. 
Det lavere strukturelle niveau for Nordsøindtægterne skyldes 
en lavere forventet oliepris og olieproduktion. Generelt er 
beregningen af strukturel saldo dog forbundet med betydelig 
usikkerhed, jf. boks II.5. 
 

Bedre strukturel 
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vurderet af 
Finansministeriet 
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Boks II.5 Usikkerhed forbundet med strukturel saldo på budgetlovens metode 

Den strukturelle saldo er en beregnet, hypotetisk størrelse, som har til formål at belyse 
stillingen på den offentlige saldo, når der renses for konjunkturernes påvirkning og 
andre midlertidige forhold. Efter budgetlovens metode beregnes strukturel saldo, 
B*, ved at rense den faktiske saldo, B, for konjunktursituationen via et konjunktur-
gap, GAP, gange en samlet budgetelasticitet, e. Konjunkturgappet er en vægtning af 
output gap og beskæftigelsesgap. Derudover korrigeres for en række særlige poster, 
S, hvor der særskilt fastlægges et strukturelt niveau, S*. 

 

B* = B – e·GAP – (S – S*) 

 

Skønnet for den strukturelle saldo er forbundet med betydelig usikkerhed. Usikker-
heden går især på opgørelsen af strukturelle niveauer. Derudover har den bestemte 
konjunkturrensning af den faktiske saldo betydning.  

 

Et vigtigt element i opgørelsen af strukturel saldo er opgørelsen af den strukturelle 
arbejdsstyrke. Den strukturelle arbejdsstyrke er et udtryk for arbejdsstyrken under 
“normale forhold” og afhænger blandt andet af valg af beregningsmetode. Beregnin-
gen af den strukturelle arbejdsstyrke bygger på en tilgang, hvor erhvervsfrekvensen 
fastlægges ved at se på den samlede befolkning og de grupper af personer, som står 
uden for arbejdsmarkedet. Vurderingen af den strukturelle arbejdsstyrke kan blandt 
andet ændre sig, når estimationen udvides med et ekstra år, jf. kapitel I. En stigning i 
den strukturelle arbejdsstyrke på 15.000 personer vil forbedre den strukturelle saldo 
med ca. ¼ pct.point alt andet lige. 

 

Efterspørgselssammensætningen og dermed sammensætningen af den økonomiske 
aktivitet har også betydning for de offentlige finanser. Således vil et stød til eksporten 
påvirke de offentlige finanser mindre end et stød til det private forbrug. Det skyldes, 
at det private forbrug beskattes via moms og punktafgifter, hvor eksporterede varer 
som udgangspunkt ikke pålægges afgifter. Den samlede budgetelasticitet (e), som er 
et udtryk for de offentlige finansers samlede konjunkturfølsomhed, kan således i 
nogle tilfælde overvurdere konjunkturbidraget og i andre tilfælde undervurdere 
konjunkturbidraget.a) Ændringer i efterspørgselssammensætningen opfanges således 
ikke i beregningen af strukturel saldo efter budgetlovens metode.  

 

a) Den samlede budgetfølsomhed på ca. ¾ er beregnet af Finansministeriet på baggrund af ADAM. 
Den er udregnet på baggrund af de poster, som der ikke korrigeres særskilt for i beregningen af 
strukturel saldo.  
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I 2020 er forskellen mellem Finansministeriets og DØR’s 
vurdering af strukturel saldo på 0,5 pct. af BNP, jf. tabel II.6. 
Den bedre saldo i DØR’s prognose skal primært ses i lyset af 
en højere strukturel beskæftigelse inkl. arbejdstid samt en 
højere privat forbrugskvote, som medfører højere indtægter 
fra moms og afgifter.  
 
 

Tabel II.6 Strukturel saldo i 2020, pct. af BNP 

 2020 

Det Økonomiske Råd 0,5 

Finansministeriet 0,0 

Forskel 0,5 

  

Bidrag til forskel:  

Strukturel beskæftigelse inkl. arbejdstid 0,9 

Privat forbrug 0,5 

Realt offentligt forbrug og investeringer -0,5 

Offentlige nettorenteudgifter -0,2 

Øvrige forhold -0,2 
 

Anm.: Bidrag til forskel er beregnet som den isolerede effekt på den 
offentlige saldo af forskelle i beskæftigelse og gennemsnitlig ar-
bejdstid, privat forbrugskvote samt offentligt forbrug og investerin-
ger. I Finansministeriets prognose er konjunkturerne normaliserede
i 2020, og faktisk og strukturel saldo er sammenfaldende. I DØR’s 
fremskrivning er konjunkturerne ikke normaliseret i 2020, således
at den strukturelle saldo ikke er sammenfaldende med den faktiske
saldo. Øvrige forhold dækker over en række modsatrettede effekter
og forskelle i blandt andet efterspørgsels- og produktionssammen-
sætning. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, Opdateret 2020-forløb, 
august 2015 samt egne beregninger. 

 
 
Finansministeriets skøn for den strukturelle saldo i 2020 
overholder målet om balance, hvilket er en konsekvens af, at 
det offentlige forbrug og de offentlige investeringer tilpasses 
derefter. Dette afviger fra metoden i nærværende prognose, 
hvor fremskrivningen af det offentlige forbrug er baseret på 
et neutralt forløb i 2019 og frem. Niveauet for de offentlige 
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investeringer er ligeledes lidt højere end i Finansministeriets 
Opdateret 2020-forløb fra august 2015. Samlet trækker høje-
re realt offentligt forbrug og investeringer isoleret set i ret-
ning af en dårligere saldo med ca. 0,5 pct. af BNP i denne 
vurdering i forhold til Finansministeriets. 
 
Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
 
Finanspolitikkens bidrag til BNP-væksten i 2014 er opgjort til 
0,3 pct.point målt ved den etårige finanseffekt, jf. tabel II.7. På 
udgiftssiden var det især en relativt høj vækst i de offentlige 
investeringer, der bidrog til aktivitetsvirkningen. På indtægts-
siden bidrog en lempelse af skatterne ligeledes til den ekspan-
sive finanspolitik. Lempelsen skyldes en stigning i beskæf-
tigelsesfradraget og topskattegrænsen afledt af skattereformen 
fra 2012.  
 
I 2015 vurderes den planlagte finanspolitik at give et nega-
tivt vækstbidrag på ca. 0,2 pct. af BNP. Opstramningen af 
finanspolitikken er primært et resultat af, at den offentlige 
beskæftigelse antages at stige mindre end den private 
strukturelle beskæftigelse. 
 
Finanspolitikken i 2016 og 2017 vurderes at bidrage nega-
tivt til væksten med henholdsvis 0,2 og 0,4 pct.point. Det 
kan henføres til, at de vedtagne udgiftslofter afspejler en 
offentlig forbrugsvækst, der er lavere end ved et finans-
politisk neutralt forløb. 4 Såfremt den offentlige forbrugs-
vækst fra Økonomisk Redegørelse, august 2015 var lagt 
til grund for beregningen, ville finanseffekten udgøre ca. 
-0,4 pct.point i både 2016 og 2017. 
 
 

 
4) Et finanspolitisk neutralt forløb for det offentlige forbrug inde-

bærer, at de offentlige lønninger, beskæftigelse og varekøb følger 
de strukturelle private lønninger, beskæftigelse og varekøb. 
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… fortsætter i 
2016 og 2017 



II.2 Offentlige finanser frem mod 2025 

 143 

Tabel II.7 Finanseffekt 2010-17 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Udgifter i alt 0,4 -0,7 0,2 -0,5 0,1 -0,2 -0,2 -0,4

   heraf offentligt forbrug 0,2 -0,8 -0,1 -0,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,3

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

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

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

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

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

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

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

Finanseffekt i alt 0,8 -0,8 0,1 -0,5 0,3 -0,2 -0,2 -0,4
 

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

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Vurderingen af finanspolitikkens aktivitetsvirkning i 2015 er 
omtrent uændret i forhold til vurderingen i Dansk Økonomi, 
forår 2015. I 2016 er den forventede aktivitetsvirkning op-
justeret med 0,2 pct. point i forhold til Dansk Økonomi, 
forår 2015, hvilket primært kan henføres til en større vækst 
i det offentlige forbrug fra 2015 til 2016.  
 
I store træk vurderes den forudsatte finanspolitik at inde-
bære en årlig negativ aktivitetsvirkning på ca. ¼ pct.point fra 
2015 til 2017, hvor den offentlige forbrugsvækst er underlagt 
udgiftslofter. Finanspolitikken bidrager dermed til den grad-
vise forbedring af den offentlige saldo i de kommende år,  
jf. afsnit II.3.  
 
 
 
 
 
 
 

Uændret 
finanseffekt i 
2015, opjustering 
i 2016 

Finanspolitik 
medfører 
saldoforbedring 
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Vurdering af overholdelse af finanspolitiske målsætninger 
 
Formandskabets vurdering af overholdelsen af de finans-
politiske målsætninger fremgår af tabel II.8. Den strukturelle 
saldo efter budgetlovens metode vurderes at være i afstand af 
budgetlovens underskudsgrænse på ½ pct. af BNP i såvel 
2015 som kommende år. Den strukturelle saldo forventes at 
udgøre 0,5 pct. af BNP i 2020. I Dansk Økonomi, forår 2015 
var det vurderingen, at finanspolitikken var holdbar.  
 
Det faktiske offentlige underskud skønnes til 3,2 pct. af 
BNP i både 2015 og 2016. Skønnet er forbundet med stor 
usikkerhed, og underskuddene kan både blive større eller 
mindre. Dermed er der risiko for, at underskuddet kan over-
skride 3 pct.-grænsen fastsat i Stabilitets- og Vækstpagten i 
begge år. I forbindelse med fremlæggelsen af det tekniske 
finanslovsforslag har regeringen tilkendegivet, at den vil 
fremsætte et finanslovsforslag, som afspejler dens politiske 
prioriteringer frem mod Folketingets åbning i oktober, og i 
forlængelse heraf et lovforslag om nye udgiftslofter. Vurde-
ringen af, om udgiftslofterne er fastsat i overensstemmelse 
med de finanspolitiske målsætninger, foretages først, når 
lovforslaget om nye udgiftslofter er fremlagt. Denne vurde-
ring vil fremgå af De Økonomiske Råds hjemmeside.  
 
 

Strukturel saldo 
på afstand af 
grænsen …  

… men faktisk 
underskud 
omkring grænsen 
i 2015-16 
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Tabel II.8 Vurdering af overholdelsen af finanspolitiske målsætninger 

Målsætning   Vurdering  

Holdbarhed  Finanspolitikken er holdbar, jf. Dansk Økonomi, 
forår 2015 
 

Udvikling i  
offentlig saldo 
 

 
Strukturel saldo 
Overskud fra 2015-20  
 

 

 
 
 

Faktisk saldo 
-3,2 pct. af BNP i 2015 
-3,2 pct. af BNP i 2016  
Gradvis forbedring fra 2017 til 2020  
 

Udgiftslofterne afstemt 
med de finanspolitiske 
målsætninger 
 

 
 

 

Vurderes, når forslaget til finansloven for 2016 
foreligger  
 

Udgiftslofter overholdt 
i planlægningsfasen 
 

Vurderes, når forslaget til finansloven for 2016 
foreligger  
 

Udgiftslofter overholdt 
i regnskabet 

Vurderes, når regnskab for 2015 foreligger  

 

Anm.: Overholdelsen af de finanspolitiske målsætninger vurderes ud fra den givne politik: 
 Rød: Formel grænse eller målsætning vurderes ikke at blive overholdt. 
 Gul: Formel grænse eller målsætning vurderes tæt på ikke at blive overholdt.  
 Grøn: Formel grænse eller målsætning vurderes at blive overholdt. 
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II.3 Metoder til beregning af den strukturelle 
saldo 

I planlægningen af den økonomiske politik arbejdes der 
med flere mål for stillingen på de offentlige finanser. Sær-
ligt tre mål indtager en central rolle: Den faktiske offentlige 
saldo, den strukturelle offentlige saldo og holdbarheden af 
de offentlige finanser. 
 
I afsnittet beskrives først hvordan den strukturelle saldo skal 
ses i sammenhæng med de to andre mål. Målene er hver 
især vigtige pejlemærker i politikplanlægningen og sup-
plerer hinanden ved at besvare forskellige spørgsmål om 
stillingen på de offentlige finanser.  
 
Dernæst fokuseres på de offentlige finanser på mellemlang 
sigt og beregningen af den strukturelle saldo. De senere år 
har brugen af den strukturelle saldo fulgt udviklingen i EU-
samarbejdet, og er gået fra at være et analytisk redskab i 
1990’erne til også at indtage en mere formel rolle i den 
økonomiske politik op gennem 2000-10’erne. Med budget-
loven fra 2012 er der fastsat en underskudsgrænse for det 
strukturelle underskud ved lov. 
  
Den faktiske offentlige saldo opgøres efter internationale 
principper og standarder. Der findes ikke på samme måde en 
officiel metode for den strukturelle saldo, men der kan over-
ordnet skelnes mellem to forskellige metoder til at beregne 
saldoen – henholdsvis en top-down og en bottom-up-metode. 
I afsnittet beskrives og sammenlignes de to metoder.  
 
De Økonomiske Råd beregner blandt andet den strukturelle 
saldo via en bottom-up-metode. Denne beregning bidrager 
med forståelse af og indsigt i den strukturelle balance på de 
offentlige finanser, blandt andet fordi der opnås indsigt i 
hvilke indtægter og udgifter, som driver den overordnede 
saldoudvikling. Sidst i afsnittet beskrives den historiske og 
fremadrettede udvikling i den strukturelle saldo med afsæt i 
denne beregningsmetode.  
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Flere mål for de offentlige finanser 
 
Den faktiske offentlige saldo er forskellen mellem de faktiske 
offentlige indtægter og udgifter i de enkelte år. Saldoen op-
gøres af Danmarks Statistik. Det er den faktiske saldo, som er 
afgørende i forhold til EU’s underskudsgrænse på 3 pct. af 
BNP.  
 
De offentlige udgifter og indtægter påvirkes på kort sigt af 
midlertidige forhold som f.eks. konjunkturudsving. I år med 
højkonjunktur oppebæres typisk flere indtægter fra skatter 
og afgifter, og der afholdes færre udgifter til arbejdsløs-
hedsdagpenge, mens det modsatte gør sig gældende i en 
lavkonjunktur. Derudover afspejler den faktiske offentlige 
saldo også forhold, som ikke nødvendigvis er forbundet 
med konjunktursituationen, men som stadigvæk er udtryk 
for en midlertidig påvirkning af den offentlige saldo. Et 
eksempel er indtægter fra pensionsafkastskatten, som afhæn-
ger af udviklingen på de finansielle markeder, og som de 
senere år trods lavkonjunktur har givet anledning til ekstra-
ordinært store indtægter. 
 
Sådanne midlertidige forhold gør, at den offentlige saldo 
sjældent giver et retvisende billede af den strukturelle balance 
mellem udgifter og indtægter. Det er imidlertid vigtigt at 
vurdere, i hvilket omfang saldoen på et givet tidpunkt afspej-
ler strukturelle eller midlertidige forhold. Dermed kan det 
undgås, at et stort offentligt underskud på grund af dårlige 
konjunkturer giver anledning til (unødvendige) finans-
politiske stramninger. Eller at store overskud på grund af 
gode konjunkturer eller andre forbigående forhold giver en 
opfattelse af råderum til højere udgifter eller lavere skatter, 
som ikke er retvisende.  
 
Den strukturelle saldo er en hypotetisk, beregnet størrelse, som 
har til formål at belyse stillingen på de offentlige finanser i en 
situation, hvor de offentlige udgifter og indtægter ikke er på-
virket af konjunkturer og andre ekstraordinære forhold.  
 

Offentlig saldo 
viser faktiske 
indtægter og 
udgifter … 

… og påvirkes af 
midlertidige 
forhold … 

… som det kan 
være vigtigt at se 
bort fra  

Derfor beregning 
af strukturel 
saldo … 
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Dette mål udgør således et vigtigt pejlemærke i planlæg-
ningen af finanspolitikken på kort sigt. Med budgetloven 
må den strukturelle saldo i forbindelse med fremlæggelsen 
af finanslovsforslaget for det kommende år ikke overstige 
en underskudsgrænse på ½ pct. af BNP.  
 
Beregningen af den strukturelle saldo forudsætter en metode 
og nogle antagelser, som i sidste ende er vigtige for resultatet. 
Det er blandt andet forbundet med stor usikkerhed at skønne 
over strukturelle niveauer for produktion, beskæftigelse og 
ledighed, som er udtryk for en situation med normal kapaci-
tetsudnyttelse i økonomien, hvor priser og lønninger udvikler 
sig stabilt.  
 
Den strukturelle saldo er trods usikkerheden et vigtigt mål 
og supplement til den faktiske saldo. Den faktiske saldo kan 
som sagt indeholde en del støj og midlertidige forhold, og 
derfor kan man ikke opgøre det finanspolitiske råderum i de 
enkelte år med afsæt i den faktiske saldo.    
 
Et tredje mål for de offentlige finanser er finanspolitikkens 
holdbarhed. Holdbarhed er mere fremadskuende og et mål 
for balancen mellem udgifter og indtægter på lang sigt. 
Holdbarhed udtrykker, om gældende politik og regler er 
forenelig med en stabil gældsudvikling på lang sigt, når der 
tages hensyn til demografi mv.  
 
Den strukturelle saldo må derfor ikke forveksles med 
holdbarhed af de offentlige finanser.5 Et strukturelt over-
skud på kort sigt kan sagtens være foreneligt med en 
uholdbar finanspolitik, ligesom et strukturelt underskud 
kan være foreneligt med en langsigtet holdbar finans-
politik. De to mål svarer på to forskellige spørgsmål om de 
offentlige finanser. 
 
 
 
 
 
5) I fremskrivninger af de offentlige finanser på lang sigt antages 

det, at midlertidige ubalancer som følge af konjunkturer mv. er 
normaliseret, hvorfor den faktiske og strukturelle saldo er sam-
menfaldende. 
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Metoder til beregning af strukturel saldo 
 
Finansministeriet foretager en beregning af den strukturelle 
saldo, som spiller en vigtig rolle i forhold til budgetloven. 
Derudover beregner Europa-Kommissionen, OECD, IMF og 
De Økonomiske Råd også en strukturel saldo for de danske 
offentlige finanser. Der kan overordnet skelnes mellem to 
metoder til beregning af strukturel saldo, jf. boks II.6. 
 
En metode tager udgangspunkt i stillingen på den faktiske 
offentlige saldo, som fratrækkes et beregnet konjunktur-
bidrag, som udtrykker i hvilket omfang, saldoen indeholder 
midlertidige udgifter og indtægter som følge af konjunktur-
situationen. Saldoen korrigeres også i varierende grad for 
andre midlertidige forhold. Metoden starter så at sige 
“oppefra” med den faktiske offentlige saldo, som viser 
summen af de samlede offentlige indtægter fratrukket de 
samlede offentlige udgifter. Metoden kaldes derfor under-
tiden en top-down beregning. 
 
En anden metode starter i stedet “nedefra” og tager udgangs-
punkt i grupper af offentlige udgifter og indtægter. For hver 
udgift og indtægt fastlægges et strukturelt niveau, og den 
strukturelle saldo fremkommer som forskellen mellem sum-
men af de strukturelle indtægter og udgifter. Denne bereg-
ningsmetode benævnes ofte som en bottom-up beregning. 
 
Flere institutioner foretager en beregning, som metodemæssigt 
placerer sig et sted mellem en top-down og en bottom-up-
metode. Det gælder f.eks. Finansministeriets metode. Denne 
følger top-down-metoden i forhold til konjunkturrensningen 
af den offentlige saldo, som sker ved at korrigere saldoen for 
et beregnet konjunkturbidrag ud fra en budgetelasticitet og en 
sammenvejning af et output gap og et beskæftigelsesgap. 
Derudover behandles en række indtægter særskilt svarende til 
bottom-up-metoden. Det gælder eksempelvis Nordsø-
indtægter og provenu fra pensionsafkastskatten, hvor der 
fastsættes et strukturelt niveau for hver af disse indtægter.   
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Boks II.6 Metoder til beregning af strukturel saldo 

Der kan overordnet skelnes mellem to metoder til beregning af den strukturelle 
saldo. De to tilgange benævnes undertiden hhv. top-down og bottom-up. Fælles 
for de to metoder er, at der beregnes en hypotetisk, offentlig saldo, hvor der renses 
for konjunkturer og andre midlertidige forhold. Begge metoder er afhængige af en 
vurdering af økonomiens strukturelle niveauer for f.eks. arbejdsstyrke, ledighed og 
produktivitet mv.  

 

Med top-down-metoden beregnes den strukturelle saldo ved at fratrække den faktiske 
saldo (B) et beregnet konjunkturbidrag (K). Herudover korrigeres i varierende grad 
for andre midlertidige forhold (A). Konjunkturbidraget beregnes ud fra en budget-
elasticitet og et konjunkturgap. Budgetelasticiteten er et mål for den offentlige saldos 
konjunkturfølsomhed og fastlægges på baggrund af modelmultiplikatorer og antag-
elser om konjunkturudsving eller statistiske estimationsmetoder. Konjunkturgappet er 
ofte baseret på et output gap, som måler økonomiens aktuelle produktion i forhold til 
produktionspotentialet   

 

Top-down: B* = B – K – A 

 

Med bottom-up-metoden beregnes den strukturelle saldo i stedet ved at tage ud-
gangspunkt i saldoens enkelte indtægts og udgiftsposter, hvor der beregnes et 
strukturelt niveau for hver indtægts- og udgiftstype. Den strukturelle saldo er for-
skellen mellem summen af strukturelle indtægter (Ij

*) og udgifter (Uj
*) tillagt de 

strukturelle rentebetalinger (i·D*). Der beregnes således ikke et konjunkturbidrag for 
den offentlige saldo samlet set, men specifikke bidrag for hver indtægt og udgift.  

 
Bottom-up: B* = Σ Ij

* – Σ Uj
* + i·D* 

 

De to metoder stiller forskellige krav til information. Top-down-beregningen for-
udsætter typisk information om den faktiske saldo, strukturelt BNP, strukturel be-
skæftigelse og en budgetelasticitet. Bottom-up-beregningen forudsætter mere in-
formation blandt andet strukturelle niveauer for andre centrale størrelser i økono-
mien som forbrugskvote, investeringskvote og lønkvote.  
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Finansministeriets metode er den gældende metode i forhold 
til budgetloven, hvor der er en grænse for det strukturelle 
underskud på ½ pct. af BNP. I De Økonomiske Råd beregnes 
den strukturelle saldo via Finansministeriets metode, når 
overholdelse af de finanspolitiske målsætninger og under-
skudsgrænsen skal vurderes.   
 
I De Økonomiske Råd foretages også en supplerende 
bottom-up-beregning, hvor der bestemmes et strukturelt 
niveau for hver udgift og indtægt på den offentlige saldo, 
jf. boks II.7.6 Denne metode og beregning er et vigtigt 
instrument, når DØR foretager fremskrivninger af dansk 
økonomi og de offentlige finanser på mellemlang sigt. 
Andre institutioner f.eks. ECB og konjunkturinstituttet i 
Sverige beregner også den strukturelle saldo via en bottom-
up-metode. 
 
Af figur II.5 fremgår udviklingen i den offentlige saldo og den 
strukturelle saldo beregnet henholdsvis via Finansministeriets 
metode og De Økonomiske Råds bottom-up-metode. De to 
beregninger tegner i store træk det samme billede, men der er 
forskelle, når der ses på udviklingen i de enkelte år. Den 
strukturelle saldo forbedres i begge beregninger op gennem 
1990’erne frem til 2007. Der ses en større forbedring i saldoen 
beregnet efter Finansministeriets metode, hvor saldoen viser 
et strukturelt overskud på 2,2 pct. i 2007, mens bottom-up-
beregningen viser et overskud på 1,4 pct. af BNP. Fra 2007 og 
frem til 2010 ses en forværring af saldoen i begge beregnin-
ger. Saldoen forværres dog mest i top-down-beregningen. Fra 
2011 ses i begge beregninger en forbedring af den strukturelle 
saldo frem mod et overskud i 2025. 
 
 

 
6) Beregningsmetoden er opdateret på en række punkter i forbindelse 

med Dansk Økonomi, efterår 2015. Metodeændringerne indebærer 
blandt andet at offentlige lønninger, satsreguleringen og priserne 
på det offentliges varekøb og investeringer korrigeres for midler-
tidige løn- og prisstigninger. 
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Figur II.5 Den offentlige saldo 

 

Anm.: Figuren viser den faktiske offentlige saldo og den strukturelle
saldo beregnet hhv. via Finansministeriets top-down-metode og 
De Økonomiske Råds (DØR’s) bottom-up-metode. Den faktiske 
saldo og den strukturelle saldo er forskellige i 2020, da konjunk-
turerne først skønnes at være normaliseret i årene efter 2020. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Når beregningerne med de to metoder giver forskellige 
resultater, afspejler det en forskellig vurdering af midler-
tidige og strukturelle forhold. Det kan primært henføres til 
to metodemæssige forskelle. For det første skyldes det 
konjunkturrensningen af de offentlige udgifter og indtæg-
ter, som er forskellig i de to metoder. For det andet skyldes 
det en forskellig vurdering af midlertidige forhold udover 
konjunkturerne og deres indflydelse på de offentlige udgif-
ter og indtægter, jf. nedenfor.  
 
I det følgende redegøres der for, at bottom-up-beregningen 
på nogle områder har en række fordele og bidrager med 
yderligere indsigt i den strukturelle balance på de offentlige 
finanser, blandt andet fordi den på alle de offentlige finan-
sers indtægts- og udgiftsposter indeholder en stillingstagen 
til og synliggørelse af, hvad der er strukturelt, og hvad der 
er midlertidigt. 
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Bottom-up beregningen 
 
Den strukturelle saldo er et mål for de offentlige finanser på 
kort sigt, og i den sammenhæng er det ikke kun vigtigt at 
forstå, i hvilket omfang den faktiske produktion afviger fra 
den strukturelle, men nok så vigtigt, hvordan afvigelsen for-
deler sig på økonomiens efterspørgselskomponenter såsom 
privat forbrug, investeringer og eksport.  
 
Det skyldes, at konjunkturernes indflydelse på de offent-
lige finanser kan variere afhængigt af sammensætningen af 
ændringer i efterspørgslen, da den gennemsnitlige skatte-
procent for de enkelte efterspørgselskomponenter er forskel-
lig. Det private forbrug beskattes eksempelvis hårdere end 
eksporten. Det private forbrug beskattes således via moms og 
punktafgifter, hvor eksporterede varer som udgangspunkt 
ikke pålægges afgifter. Det er derfor vigtigt at forstå, om 
afvigelser fra en normal konjunktursituation skyldes det 
private forbrug eller eksporten. 
 
Bottom-up-metoden adskiller sig fra top-down-metoden ved, 
at konjunkturrensningen sker på et detaljeret niveau. Der 
beregnes (indirekte) et konjunkturbidrag for hver udgift og 
indtægt. Der tages således ikke bare højde for afvigelser 
mellem den faktiske og den strukturelle produktion, men 
også fordelingen på efterspørgselskomponenter. Det betyder, 
at der i bottom-up-beregningen ikke forudsættes en konstant 
sammenhæng mellem konjunktursituationen og den offent-
lige saldo, men sammenhængen vil variere afhængigt af kon-
junkturernes sammensætning.   
  
Det er ikke kun på økonomiens efterspørgselsside, at det er 
interessant at tage højde for sammensætningseffekter. Økono-
miens udbudsside og den funktionelle indkomstfordeling kan 
også have betydning for den offentlige saldo, da beskatnings-
graden af lønindkomst og kapitalindkomst er forskellig. Med 
bottom-up-metoden tages der højde for dette forhold.   

Konjunkturernes 
sammensætning 
vigtig … 

… da påvirkning 
af saldo kan være 
forskellig 

Bottom-up 
metode tager 
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sammensætning 

Økonomiens 
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Boks II.7 DØRs bottom-up beregning 

I De Økonomiske Råd foretages en bottom-up-beregning af den strukturelle saldo. 
Med beregningen bestemmes strukturelle niveauer for de enkelte udgifter (Uj

*) og 
indtægter (Ij

*).  Den strukturelle saldo fås som de strukturelle indtægter fratrukket 
de strukturelle udgifter tillagt strukturelle renteudgifter af offentlig gæld (i·D*): 

 

B* = Σ Ij
* – Σ Uj

* + i·D* 

 

Beregningen tager afsæt i afgrænsningen af offentlige udgifter og indtægter i den 
makroøkonomiske model SMEC. De fleste skatter og afgifter opdeles i modellen i 
en sats og et grundlag. Det samme gælder indkomstoverførslerne til husholdnin-
ger. Satserne antages i beregningen at være strukturelle, da de i overvejende grad 
afhænger af politiske beslutninger. Grundlagene, f.eks. skattepligtigtig indkomst 
og antal overførselsmodtagere, afhænger også af politiske beslutninger, men vil 
blandt andet også afspejle konjunkturer og andre midlertidige forhold.  Den struk-
turelle udgift eller indtægt fastlægges derfor ved at bestemme et strukturelt grund-
lag. Det strukturelle provenu fra personskatter (T*) bestemmes af en beregnet 
skattepligtig indkomst (TBj

*) gange den respektive skattesats (tj):  

 

T* =∑ tj · TBj
*  

 

De ledighedsrelaterede overførsler (TY*) til f.eks. dagpenge og kontanthjælp bestem-
mes ud fra den strukturelle ledighed (UL*), en strukturel andel (aj

*) af de ledige på 
overførselstypen j samt en gennemsnitlig sats (sj) 

 

TY* = ∑ sj · aj
* · UL* 

 

Det offentlige forbrug og de offentlige investeringer er i vid udstrækning bestemt 
af en politisk prioritering, og indkomstoverførsler til f.eks. folkepension afspejler 
hovedsageligt en politisk prioritering og den demografiske udvikling. Det reale 
niveau for disse udgifter antages derfor at være strukturelt pr. definition. De 
offentlige lønninger, priser og satsreguleringen korrigeres for midlertidige og 
konjunkturbestemte stigninger i de private lønninger og priser. 

 

For en række udgifter og indtægter er en opdeling i sats og grundlag ikke mulig, og 
det strukturelle niveau bestemmes som et historisk gennemsnit. En nærmere beskri-
velse af beregningen kan fås ved henvendelse til De Økonomiske Råds sekretariat. 
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Hvor top-down-metoden kun sporadisk korrigerer for midler-
tidige forhold udover konjunkturerne, så søger bottom-up-
metoden systematisk at korrigere for sådanne forhold. Flere 
aktiv- og varepriser, f.eks. renter og olieprisen, har ind-
flydelse på de offentlige indtægter, men udvikler sig ikke nød-
vendigvis proportionalt med den indenlandske konjunktur-
situation. Med bottom-up-metoden gennemgås de offentlige 
udgifter og indtægter systematisk for indflydelsen af ekstra-
ordinære forhold, såvel konjunkturer som andre forhold.  
 
I fastlæggelsen af de strukturelle niveauer tænkes der på sam-
menhængen på tværs af udgifter og indtægter og sektorer. Det 
er f.eks. den strukturelle ledighed, som er bestemmende for de 
strukturelle udgifter til dagpenge og kontanthjælp, som også 
indgår i de strukturelle indkomstoverførsler i skattegrundlaget. 
Og de forudsætninger, som gælder for normalafkast i pensions-
sektoren, er forenelige med forudsætninger om normalafkast i 
den øvrige del af den private sektor. Forskellige forudsætninger 
om normalafkast kan blandt andet forklare en del af forskellen 
på resultatet af beregningen efter Finansministeriets metode og 
bottom-up-metoden, jf. boks II.8. 
 
Med bottom-up-beregningen opnås detaljeret information om 
den strukturelle saldo. Stillingen på den strukturelle saldo kan 
således opdeles på specifikke udgifter og indtægter. Det kan 
både være relevant i forhold til at sammenligne med den 
faktiske saldo og i forhold til at forklare udviklingen i den 
strukturelle saldo over tid.  
 
Metodens detaljerede tilgang med flere strukturelle niveauer 
forudsætter imidlertid også flere antagelser og flere beregnede 
strukturelle niveauer, som er forbundet med usikkerhed. Det 
kan også gøre den konkrete beregning mindre gennemsigtig, 
og det kan være vanskeligere at forstå sammenhængen mellem 
den strukturelle saldo og den generelle konjunktursituation 
f.eks. målt ved et output gap. Den enkle tilgang bag top-down-
beregningen, og det at metoden i højere grad følger ensartede 
principper, gør metoden fordelagtig, når der skal foretages 
sammenlignelige beregninger for flere lande. Derudover er 
sammenhængen mellem den strukturelle saldo og den gene-
relle konjunktursituation pr. definition mere tydelig ved top-
down-beregningen.  

Fokus på andre 
“unormale” 
forhold end 
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mere 
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… men mindre 
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Boks II.8 Normalafkast i den private sektor  

Finansministeriets og De Økonomiske Råds metode adskiller sig blandt andet i for-
hold til forudsætninger om normalafkast på formuer (netto) i den private sektor, her-
under pensionssektoren. Det kan forklare en del af forskellen på de to beregninger. 
 
Afkastet af investeringer i pensionssektoren og dermed indtægter fra pensions-
afkastskatten kan udvise store udsving fra år til år. Det faktiske provenu renses der-
for for ekstraordinært lave og høje provenuer ved at antage, at det strukturelle pro-
venu følger et normalafkast. I DØR’s beregning af strukturel saldo antages et nor-
malafkast ikke blot at gøre sig gældende i pensionssektoren, men også i den øvrige 
del af den private sektor. Det vedrører blandt andet forrentningen af frie midler og 
gæld i husholdninger. Det betyder også, at de strukturelle personskatter følger en 
normalforrentning for skattepligtige renteindtægter og fradragsberettigede renteud-
gifter, som er konsistent med renteforudsætningerne i pensionssektoren.  

 

Dette er en årsag til, at der ses en forskel mellem beregningen efter Finansministeriets 
metode og bottom-up-metoden i perioden 2009 og frem. I Finansministeriets metode 
antages et normalafkast i pensionssektoren, men ikke i den øvrige del af den private 
sektor. Dermed foretages ikke en korrektion for, at renterne for tiden er ekstraordinært 
lave og skatteindtægterne på den baggrund ekstraordinært høje. Dette er en årsag til, 
at den strukturelle saldo viser en bedre stilling med afsæt i Finansministeriets metode 
end med DØR’s metode. Når samme antagelse indføres i DØR’s beregning, ind-
snævres forskellen mellem de to beregninger, jf. figur A.  

 

Figur A Den strukturelle saldo 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregnin-
ger. 
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Udviklingen i den strukturelle saldo 1995-2014 
 
Med bottom-up-beregningen af den strukturelle saldo bereg-
nes et strukturelt niveau for de offentlige finansers indtægts- 
og udgiftsposter. Det bidrager med ny indsigt i udviklingen i 
den strukturelle saldo, da udviklingen kan dekomponeres i de 
enkelte udgifter og indtægter.  
 
I det følgende beskrives den historiske udvikling i den struk-
turelle saldo opdelt på indtægter og udgifter for perioden 
1995-2014 med afsæt i bottom-up-beregningen, jf. tabel II.9. 
Udviklingen opdeles i tre tidsperioder. Den første periode er 
årene 1995 til 2008, hvor saldoen forbedres fra et underskud 
til et overskud. Den anden periode er årene 2009-10, hvor 
saldoen forværres kraftigt. Og den tredje periode er årene fra 
2011 og frem, hvor saldoen forbedres en smule.    
 
Saldoudviklingen kan suppleres med en beskrivelse, hvor 
man opdeler udviklingen i bidrag fra realøkonomiske for-
hold såsom finanspolitik, strukturel beskæftigelse, efter-
spørgselssammensætning og renteudvikling, jf. tabel II.10.  
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Tabel II.9 Ændring i den strukturelle saldo opdelt på indtægter og udgifter 

1995-2008 2009-10 2011-14

Strukturel saldo 3,4 -2,5 0,1

Offentlige nettorenteudgifter 2,7 0,1 0,0

Strukturel primær saldo 0,7 -2,6 0,1

Indtægter i alt -2,3 -1,2 -0,2

   Personskatter mv. -2,6 -1,2 0,3

   Selskabsskat 0,2 -0,1 0,1

   Nordsøindtægter 1,4 -0,1 -0,6

   Moms og afgifter 0,0 0,3 0,3

   Øvrige indtægter -1,3 -0,1 -0,2

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

   Offentligt forbrug -0,9 -0,6 1,0

   Offentlige investeringer -0,2 -0,2 -0,4

   Indkomstoverførsler 3,9 -0,5 -0,2

      Pensioner 0,6 -0,3 -0,3

      Dagpenge og kontanthjælp 2,1 0,2 0,0

      Øvrige indkomstoverførsler 1,2 -0,4 0,1

   Øvrige udgifter 0,2 0,0 0,0

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

 

Anm.: Tabellen viser den samlede ændring i den strukturelle saldo herunder udgifter og indtægter i 
den betragtede periode. Et positivt tal dækker over en saldoforbedring, dvs. en højere indtægt 
eller lavere udgift i pct. af BNP, mens et negativt tal dækker over en saldoforværring, dvs. en 
lavere indtægt eller højere udgift i pct. af BNP.  
Øvrige indtægter dækker blandt andet over PAL-skat og i årene før 2000 realrenteafgiften.  

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger 
 
 
Den strukturelle saldo forbedres op gennem 1990’erne og 
2000’erne, og fra 1995 til 2008 forbedres saldoen med ca. 
3½ pct. af BNP, jf. tabel II.9. Saldoforbedringen afspejler 
især faldende rentebetalinger på den offentlige gæld. Det 
var et resultat af en faldende offentlig nettogæld, som blandt 
andet blev reduceret pga. overskud på den faktiske saldo i 
perioden samt refinansiering af gælden til en lavere rente. 

Saldoforbedring 
som følge af 
faldende 
rentebetalinger 
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Derudover påvirkedes saldoen af forhold, hvoraf nogle bidra-
ger positivt, mens andre bidrager negativt. På den positive side 
er der først og fremmest udgifter til indkomstoverførsler, som 
isoleret set forbedrer den strukturelle saldo med knap 4 pct. af 
BNP fra 1995 til 2008, jf. tabel II.9. Det afspejler blandt andet, 
at der op gennem 1990’erne og 2000’erne gennemførtes en 
række arbejdsmarkedsreformer på dagpengeområdet, hvor 
dagpengeperioden blev reduceret, og der indførtes krav om 
aktivering. Reformerne bidrog til en faldende strukturel ledig-
hed og en reduktion i udgifterne til dagpenge og kontanthjælp. 
I perioden 1995 til 2008 ses der således også en stigning i den 
strukturelle beskæftigelse, som forbedrede den strukturelle 
saldo med knap 2 pct. af BNP, jf. tabel II.10.  
 
De lavere udgifter til indkomstoverførsler afspejler også, at 
stigningstakten i satsreguleringen i perioden var lavere end de 
private gennemsnitlige lønstigninger (og stigningen i BNP). 
Det førte til en mærkbar reduktion i overførslernes kompen-
sationsgrad, som også bidrog til den faldende strukturelle 
ledighed. Den lavere stigningstakt afspejler dog også forhold, 
som er forbundet med en forværring af den offentlige saldo 
via færre skatteindtægter og højere offentlig forbrugsvækst.7  
 
Der ses også et positivt bidrag fra indtægter fra Nordsø-
produktionen pga. vedvarende stigninger i olieprisen og en 
større produktion. 
 

 
7) Den lavere stigningstakt i satsreguleringen bidrager kun delvist til 

en saldoforbedring, da de lavere overførselsudgifter i høj grad ud-
lignes af modgående forhold. For det første vil færre udgifter til 
indkomstoverførsler reducere skattegrundlaget. For det andet af-
spejler den lavere regulering, at satsreguleringen korrigeres for æn-
dringer i pensionsindbetalinger, som modsvares af fradragsberetti-
gede pensionsindbetalinger i skattegrundlaget. For det tredje skyl-
des det, at en del af stigningen normalt fratages til satspuljen, som 
ofte udmøntes til højere offentligt forbrug. Den lavere regulering 
kan dog også tilskrives en forskydning i arbejdsstyrken fra arbejde-
re til funktionærer. Denne forskydning indebærer, at timelønnen 
øges uden, at satsreguleringen øges tilsvarende. Dette vil bidrage til 
en bedre saldo. 
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Omvendt er der forhold, som trækker i retning af en for-
værring af saldoen. Det skyldes blandt andet, at finans-
politikken blev lempet, hvor virkningen på den strukturelle 
saldo dog modsvares af den stigende strukturelle beskæfti-
gelse, jf. tabel II.10. I perioden 1995-2008 skete der en 
reduktion i personskatterne, som forværrede den strukturelle 
saldo med 2,6 pct. af BNP, jf. tabel II.9. Det afspejler blandt 
andet, at der blev gennemført flere skattereformer, hvor 
personskatterne blev reduceret. I 1990’erne blev personskat-
telempelser blandt andet modgået af stigende afgifter. Skat-
testoppet, som var gældende fra 2002 indebar dog lavere 
indtægter fra afgifter og ejendomsværdiskatten pga. en no-
minel fastfrysning af stykafgifter og grundlaget for ejen-
domsværdiskatten i perioden. Indtægterne fra moms og 
afgifter har samlet set et neutralt bidrag til den strukturelle 
saldo i perioden 1995 til 2008, jf. tabel II.9.  
 
Perioden var også karakteriseret ved en relativt høj udgifts-
vækst i det offentlige forbrug og de offentlige investeringer, 
jf. tabel II.9, som voksede hurtigere end økonomiens struk-
turelle indkomst. Den strukturelle saldo blev forværret med 
ca. en pct. af BNP som følge af dette.  
 
De lavere indtægter fra personskatter afspejler ikke kun 
nedsættelser af den gennemsnitlige skatteprocent, men også 
forhold vedrørende skattegrundlaget. De lavere udgifter til 
indkomstoverførsler pga. den faldende strukturelle ledighed 
er også forbundet med færre skattepligtige indkomst-
overførsler. I perioden skete der endvidere en opbygning af 
arbejdsmarkedspensioner med stigende, fradragsberettigede 
pensionsindbetalinger, som reducerede den skattepligtige 
indkomst.  
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Tabel II.10 Ændring i strukturel saldo opdelt på realøkonomiske forhold  

1995-2008 2009-10 2011-14

Strukturel saldo 3,4 -2,5 0,1

Offentlige rentebetalinger 2,7 0,1 0,0

Strukturel primær saldo 0,7 -2,6 0,1

Heraf bidrag fra:

Diskretionær finanspolitik -1,7 -2,8 0,5

Strukturel beskæftigelse mv. 1,7 0,3 0,5

Nordsø 1,4 -0,1 -0,6

PAL-skat, skattepligtige renter mv. -0,8 -0,1 0,0

Strukturel forbrugskvote -0,3 0,1 0,3

Øvrige forhold 0,4 0,0 -0,5

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

 

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

 Strukturel beskæftigelse mv. dækker over reformvirkninger og demografisk betingede æn-
dringer i strukturel arbejdsstyrke og ledighed samt antal indkomstoverførselsmodtagere. 
PAL-skat dækker i årene før 2000 over realrenteafgiften. 
Øvrige forhold dækker over strukturelle ændringer i øvrigt, herunder eksempelvis ændringer i 
den strukturelle lønkvote, ændringer i den trendmæssige gennemsnitlige arbejdstid og skift i den 
relative pris på offentligt varekøb og investeringer i forhold til den generelle prisudvikling. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
 
Betragtes perioden 2009-10 er den karakteristeret ved en 
kraftig forværring af saldoen på 2½ pct. af BNP, jf. tabel 
II.10. Det afspejler især en ekspansiv finanspolitik under 
krisen, hvor personskatterne blev lempet, og væksten i det 
offentlige forbrug var relativ høj. Forbrugsvæksten var 
blandt andet et resultat af budgetoverskridelser i offentlige 
institutioner.  
 
Perioden dækker dog også over en fortsættelse af den faldende 
strukturelle ledighed og en stigende strukturel beskæftigelse, 
som bidrager til en bedre saldo. I perioden blev fastfrysningen 
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af afgifter på usunde varer endvidere ophævet, hvormed en 
løbende udhuling af provenuet herfra ophørte. 
 
Fra 2011 og frem til 2014 skønnes en lille forbedring af 
saldoen. Det dækker over en række modsatrettede forhold. 
På den ene side bidrager finanspolitikken til en saldo-
forbedring jf. tabel II.10. I årene 2011-13 var Danmark i EU-
procedure for uforholdsmæssigt store underskud og modtog 
på den baggrund en henstilling om at gennemføre finans-
politiske stramninger. Genopretningsaftalen fra 2010 omfat-
ter blandt andet en stigning i personskatterne fra 2011 til 
2013, og derudover var årene karakteriseret ved en afdæmpet 
offentlig forbrugsvækst.  
 
På den anden side bidrog faldende indtægter fra Nordsøen 
til en forværring af saldoen. Det skyldtes både en faldende 
oliepris og en nedadgående produktion. 
 
Forventet udvikling fra 2015 til 2025 
 
Frem mod 2025 forventes den strukturelle saldo at blive 
forbedret fra et underskud i 2015 på knap en pct. af BNP til 
et overskud på knap en pct. af BNP, jf. tabel II.11. Det kan 
især henføres til en stigende strukturel beskæftigelse, som i 
perioden ventes at stige med godt 150.000 personer. Det 
afspejler især en stigende strukturel arbejdsstyrke afledt af 
tilbagetrækningsaftalen fra 2011.  
 
På den positive side er der også et bidrag fra finanspolitikken, 
som blandt andet stammer fra den planlagte offentlige for-
brugsvækst, som i årene frem til 2020 samlet set ventes af-
dæmpet i forhold til den strukturelle vækst i økonomien. 
Derudover er der med skattereformen fra 2012 besluttet en 
afdæmpet regulering af udvalgte offentlige indkomstover-
førsler fra 2016, hvilket også bidrager til en saldoforbedring. 
 
Det positive bidrag fra finanspolitikken i årene frem mod 
2020 og den stigende strukturelle beskæftigelse modsvares 
delvist af et faldende provenu fra Nordsøen. Det skyldes, at 
der på mellemlang sigt forventes en gradvis reduktion i 
oliepris og produktion.  
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Tabel II.11 Den strukturelle saldo frem mod 2025 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Strukturel saldo -0,9 -0,4 -0,2 0,1 0,4 0,6 0,8

År-til-år udvikling 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,0

Heraf bidrag fra:

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

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

Nordsø -0,2 -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0

PAL-skat, skattepligtige renter mv. 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Strukturel forbrugskvote 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Offentlige rentebetalinger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Øvrige forhold 0,0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1

2025a)

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

 

a) 2025-søjlen angiver den gennemsnitlige årlige ændring i den strukturelle saldo i perioden fra 
2020 til 2025. 

Anm.: Se forklaring til tabel II.10. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 

 
 
Samlet set fås med bottom-up-beregningen en mere detaljeret 
beskrivelse og større forståelse af udviklingen i den struk-
turelle stilling på de offentlige finanser, blandt andet fordi det 
bliver tydeligere, hvilke indtægter og udgifter, som driver 
den overordnede udvikling. Derudover fås også indsigt i 
indflydelsen fra realøkonomiske forhold f.eks. trend-
mæssige ændringer i sammensætningen af økonomiens 
efterspørgsel såsom udviklingen i den strukturelle forbrugs-
kvote, der som tidligere nævnt kan have saldovirkning pga. 
en forskellig gennemsnitlig skatteprocent for de enkelte 
efterspørgselskomponenter.  

Yderligere  
indsigt og  
større forståelse 
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II.4 Afgrænsning af udgiftslofter  

Med budgetloven er der indført udgiftslofter fra 2014. Der 
er fem udgiftslofter, som sætter grænser for en række stats-
lige, kommunale og regionale udgifter for en fireårig periode, 
jf. boks II.9. Driftslofterne omfatter overordnet set udgifter til 
det offentlige forbrug, subsidier og overførsler til udlandet. 
Driftslofterne omfatter to regionale, et statsligt og et 
kommunalt udgiftsloft. Derudover er der et loft for de 
statslige udgifter til indkomstoverførsler. Hovedformålet 
med udgiftslofterne er, at udgifterne skal holde sig inden-
for de fastlagte rammer således, at der kan prioriteres mellem 
en bred vifte af udgifter indenfor en fast ramme. Derfor er 
udgangspunktet for afgrænsningen, at alle udgifter skal om-
fattes af lofterne. 
 
Der er imidlertid udgifter, som det eksplicit er besluttet at 
undtage fra loftstyringen, så udsving i disse udgifter i de 
enkelte år ikke skal påvirke det øvrige udgiftspolitiske 
råderum. Det gælder for eksempel de ledighedsrelaterede 
udgifter, hvor udsving i udgifterne fungerer som automatiske 
stabilisatorer, man ikke ønsker sat ud af kraft ved modgående 
mer- eller mindreudgifter. Ligeledes er de offentlige inve-
steringer holdt udenfor loftsstyring, og det samme gælder 
statens renteudgifter, som er bestemt af gælden over lang 
tid og af rentebevægelserne. I det følgende lægges til 
grund, at disse udgiftstyper ikke loftstyres, og de diskute-
res ikke nærmere.  
 
Afsnittet diskuterer herefter, hvilke principper der bør være 
afgørende for, om en udgift skal undtages fra udgiftslofter eller 
ej. Fokus vil være på, hvor stabil eller ustabil en udgift er, og i 
hvor høj grad den er bestemt af danske beslutninger eller er 
påvirket af udefrakommende faktorer.  Synspunktet vil være, at 
i jo højere grad en udgift er ustabil og påvirket af udefrakom-
mende faktorer, jo mindre egnet er den til at indgå i en samlet 
prioritering med andre udgifter under et udgiftsloft. Der ses 
nærmere på Danmarks EU-bidrag, asyludgifter og PSO-tilskud 
som eksempler på udgifter, hvor hensynet til, at udgifterne 
indgår i en tværgående prioritering skal vejes op imod det 
forhold, at udgifterne kan være ustabile og påvirket af ude-
frakommende forhold i de enkelte år.  

Fem udgiftslofter 
sætter rammen 
for udgifter for 
en fireårig 
periode 

Visse typer af 
udgifter på 
forhånd undtaget 
fra loftstyring 

Undtagelser kan 
begrundes med 
ustabilitet og 
påvirkning af 
udefrakommende 
forhold 
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Boks II.9 Afgrænsning af udgiftslofter  

Det statslige delloft for driftsudgifter omfatter statslige nettodriftsudgifter og ud-
gifter til tilskud til virksomheder. I 2014 blev PSO-tilskuddene dog undtaget fra 
udgiftslofter. Derudover indgår overførsler til udlandet, herunder EU-bidrag og 
udviklingsbistand under udgiftslofter. Derudover er der fastsat et loft for de stats-
lige udgifter til ikke ledighedsrelaterede indkomstoverførsler. Den kommunale 
medfinansiering af indkomstoverførsler indgår ikke under udgiftsloftet.  

 

Det kommunale udgiftsloft er en øvre grænse for de kommunale nettodriftsudgifter. 
For regionerne er der to lofter. Et loft sætter en øvre grænse for udgifter til sund-
hedsområdet og et andet loft sætter en grænse for regionale udviklingsopgaver. 

 

Udgiftslofterne omfatter ikke udgifter til ledighedsrelaterede indkomstoverførsler 
og driftsudgifter ved aktivering af modtagere af ledighedsrelaterede indkomst-
overførsler. Derudover er blandt andet anlægsudgifter, renteudgifter og udgifter til 
kongehuset og Folketinget undtaget for udgiftslofterne.  

 

I nationalregnskabstermer er størstedelen af det offentlige forbrug, subsidierne, 
overførslerne til udlandet og de statslige udgifter til indkomstoverførsler medtaget 
under udgiftslofter, mens de offentlige investeringer, renteudgifter og de kommu-
nale udgifter til indkomstoverførsler er undtaget for lofterne.  

 
 
Principper for afgrænsning af driftslofter 
 
De udgiftspolitiske prioriteringer fastlægges typisk årligt med 
aftaler med kommuner og regioner samt med finansloven. 
Udgangspunktet for prioriteringen er udgiftslofterne. Det er 
overordnet set et sundt princip, at der prioriteres mellem 
mange udgifter under en fast ramme, når budgetterne for de 
kommende år planlægges. Derfor er udgangspunktet for af-
grænsningen, at alle udgifter bør være omfattet af udgifts-
lofterne.  
 
Udgiftslofterne skal ligesom saldomålene overholdes år for år. 
Den offentlige saldo afhænger i sagens natur også af skatte-
indtægterne i de enkelte år, men overholdelse af målene for 
udgiftspolitikken i de enkelte år er en vigtigt forudsætning for 

Udgangspunktet 
er alle udgifter 
under loft  

Lofter 
understøtter 
overholdelse  
af saldomål 
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at overholde de årlige mål for den faktiske og strukturelle 
offentlige saldo.  
 
Langt de fleste offentlige udgiftsposter udvikler sig relativt 
stabilt. Det er dermed relativt forudsigeligt at forudsige 
udgiftsniveauet for det kommende år. Det gælder eksempel-
vis for størstedelen af de offentlige driftsudgifter, herunder 
udgifter til offentlig service. At en udgift har et nogenlunde 
stabilt og forudsigeligt forløb gør den alt andet lige mere 
velegnet til loftstyring, idet der kun i begrænset omfang vil 
være uventede udsving i udgiftsniveauet, som skal påvirke 
den samlede udgiftsprioritering under det relevante udgifts-
loft, jf. tabel II.12.   
 
Et andet kriterium er, om en udgift på kort sigt overvejende 
er afhængig af danske beslutninger, eller om den i høj grad 
er bestemt af udefrakommende faktorer. Det siger sig selv, 
at jo mere en udgift er bestemt af udefrakommende faktorer, 
jo mindre egner den sig alt andet lige til at indgå i en samlet 
prioritering mellem forskellige udgifter under samme loft. 
 
Sammenfattende kan man sige, at udgifter der både er relativt 
ustabile og i høj grad bestemt af udefra kommende faktorer, er 
de mindst velegnede til loftstyring. For at undtage en udgift fra 
loftsstyring bør det dog gælde, at den er af en vis størrelses-
orden, og at det konkret kan afgrænses, hvad det er, der skal 
ligge udenfor loft.   
 
 

Tabel II.12 Principper for loftsafgrænsning af driftslofter 

 Stabilt udgiftsniveau Ustabilt udgiftsniveau 
 

Primært afhængig af politiske 
beslutninger i Danmark 

Mest egnede til  
loftstyring  

Kan være egnede eller 
uegnet til loftstyring  

I høj grad afhængig af  
udefrakommende forhold 

Kan loftstyres  
Mindst egnede til  

loftstyring  
 

 
 
 
 
 

Stabile udgifter 
er egnet til 
loftstyring …  

… og udgifter, 
der primært 
bestemmes  
af danske 
beslutninger …  

… er mest 
velegnede til 
loftsstyring  
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Nedenfor diskuteres, hvordan tre konkrete udgifter skal ses i 
forhold til de ovenstående principper. Alle tre udgiftsposter 
er eksempler på udgifter, der udviser betydelige ustabilitet 
på kort sigt:  
 

 De danske udgifter til EU afhænger af den gennem-
snitlige sats/andel, som Danmark skal betale af EU’s 
samlede udgifter. Denne sats er i høj grad et resultat 
af beslutninger truffet i Bruxelles samt skøn for 
bruttonationalindkomsten  

 Udgifterne til asylansøgere og flygtninge afhænger 
blandt andet af krige og ustabilitet i udlandet. Antallet 
af ansøgere og de samlede udgifter kan dog også til en 
vis grad påvirkes af asylpolitikken, herunder niveauet 
for integrationsydelsen og øvrige satser  

 De samlede udgifter til støtte til vedvarende energi 
(i dag finansieret af PSO-afgiften) afhænger af sat-
sen, som de enkelte producenter modtager i støtte, som 
kan svinge meget fra år til år. Udgifterne afhænger dog 
i høj grad også af den mængde projekter, som det væl-
ges at give støtte til   

 
Det bemærkes, at større reserver under de enkelte lofter styrker 
argumenterne for, at flere udgifter omfattes af udgiftslofterne. 
Det skyldes, at uforudsigelige udsving i enkelte udgifter under 
et loft, da ikke behøver fortrænge andre udgifter, men kan 
finansieres af reserven. Derved behøver den samlede udgifts-
prioritering under loftet ikke at blive påvirket.  
 
Udgifter til EU  
 
De danske BNI- og momsbidrag til EU indgår under det stats-
lige delloft for driftsudgifter. Det betyder, at udgifterne til EU 
skal prioriteres i sammenhæng med blandt andet offentlige 
forbrugsudgifter, tilskud til virksomheder og udviklings-
bistanden i de årlige finanslove. Indenfor rammerne af udgifts-
lofter kan lavere udgifter til EU omsættes til højere offentlige 
forbrugsudgifter, og omvendt skal der spares på det offentlige 
forbrug, hvis EU-udgifterne bliver højere end ventet.  
 

I dette afsnit 
diskuteres tre 
eksempler  
 

Større reserver 
giver mulighed 
for mere 
loftsstyring 

EU-betalinger 
under 
udgiftslofter 
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I forhandlinger om EU’s budget kan Danmark forsøge at 
påvirke EU-udgifterne. Det gælder både EU’s samlede ud-
gifter og den andel af EU’s udgifter, som Danmark betaler. I 
2013 forhandlede den danske regering for eksempel en 
dansk rabat på betalingerne til EU, da budgettet for 2014 til 
2020 blev fastlagt. 
 
Udgiftslofterne skal imidlertid overholdes år for år. På kort sigt 
er niveauet for udgifterne til EU ustabilt og afhængigt af ude-
frakommende forhold, og niveauet varierer markant fra år til 
år, jf. figur II.6 Dette skal primært ses i lyset af, at de årlige 
betalinger afhænger af landenes bruttonationalindkomst (BNI) 
og momsindtægterne. Danmarks betalinger til EU justeres 
derfor løbende som følge af ændrede skøn for Danmarks og de 
øvrige EU-landes BNI.  
 
 

Figur II.6 Udgifter til EU  

 

Anm.: Figuren viser det danske BNI- og momsbidrag til EU. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank og Økonomisk Redegø-

relse, august 2015. 
 
 
I 2014 fik Danmark for eksempel 2½ mia. kr. tilbage fra 
EU. Årsagen var blandt andet, at Eurostat havde ændret 
opgørelsesmetoder for nationalregnskabet, hvor der blev 
foretaget en ny beregning af EU-landenes BNI i perioden 
1995-2013. Denne beregning førte til en nedjustering af 
Danmarks BNI relativt til de øvrige EU-landes. Tilbage-
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betalingen var således afledt af en teknisk genberegning, 
som reelt var udenfor politisk kontrol.  
 
Også i 2015 og 2016 er Danmarks bidrag til EU nedjusteret. I 
2015 finansierede tilbageførelser for ¾ mia. kr. en stigning i 
asyludgifterne i finansloven for 2015.8 I 2016 er EU-bidraget 
nedjusteret med 1¼ mia. kr., som planlægges brugt til offent-
lige forbrugsudgifter i aftalen om finansloven for 2016.9 Disse 
nedjusteringer er også afledt af tekniske genberegninger i EU.   
 
Den politiske påvirkning af EU-udgifterne og stabiliteten på 
kort sigt er derfor begrænset. I politiske aftaler planlægges 
typisk efter en jævn udvikling i det offentlige forbrug. De 
løbende tilbageførelser fra EU indebærer, at råderummet til 
offentligt forbrug under udgiftslofter kan svinge fra år til år. I 
år med store tilbageførelser fra EU vil råderummet være stør-
re end den planlagte vækst. Og omvendt kan det indebære 
besparelser, hvis EU-udgifterne bliver højere end ventet.  
 
Ustabiliteten samt den begrænsede indflydelse fra dansk 
side gør det problematisk, at EU-bidraget er omfattet af 
udgiftslofterne. Disse forhold peger i retning af at holde 
EU-bidragene ude fra udgiftslofterne. EU-udgifterne er 
opført på to særskilte konti på finansloven, hvorfor det er 
muligt at afgrænse de konkrete udgifter, som skal undtages 
fra lofterne.  
 
Udgifter til asylansøgere og flygtninge 
 
Udgifter til asylansøgere og flygtninge er omfattet af de 
statslige udgiftslofter. Udgifterne på Justitsministeriets om-
råde til indkvartering af asylansøgere er omfattet af det 
statslige udgiftsloft for driftsudgifter, mens integrations-

 
8) Det fremgår af bilag 1 til aktstykke 107 fra marts 2015, at tilbagefø-

relsen fra EU i 2015 efterfølgende er henført til 2014. I forbindelsen 
med finanslovsaftalen for 2015 forudsatte Finansministeriet, at tilba-
geførelsen ville få konsekvenser for det danske EU-bidrag i 2015, da 
overførslen fra EU til Danmark først ville finde sted 2015. Det dan-
ske retskrav kunne imidlertid gøres gældende i december 2014. Der-
for skal tilbageførelsen ifølge Finansministeriets retningslinjer perio-
diseres til 2014. Dette er sket med statsregnskabet for 2014.  

9) Det fremgår af Budgetoversig 2, august 2015 side 17. 
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ydelse og øvrige overførsler til asylansøgere og flygtninge 
er omfattet af det statslige loft for indkomstoverførsler.  
 
Den seneste udvikling i udgifter til asylansøgere og flygt-
ninge viser, at det er vanskeligt at forudsige udgiftsniveauet 
for denne udgiftspost. Udgifternes størrelse påvirkes af antal-
let af asylansøgere og flygtninge i Danmark, som afhænger af 
en lang række forhold, der er udenfor Danmarks kontrol. 
Derfor er udgifternes niveau for det kommende år forbundet 
med ustabilitet og betydelig usikkerhed.  
 
Eksempelvis voksede antallet af asylansøgere i Danmark i 
2014 kraftigt. I Danmark toppede ansøgertallet i september 
måned 2014 med over 3.000 personer. Den store stigning i 
2014 var blandt andet afledt af krigen i Syrien. Efter-
følgende faldt ansøgertallet til et niveau, som svarer til et 
historisk gennemsnit på ca. 500 personer pr. måned. I juni 
og juli måned i 2015 er ansøgertallet dog steget til godt 
1.000 pr. måned, jf. figur II.7. Foreløbige tal for august og 
september viser, at ca. 1.600 personer søgte asyl i august, 
mens 1.500 personer har søgt asyl på to uger i september. I 
2014 søgte samlet set knap 15.000 personer om asyl i 
Danmark, mens godt 5.000 personer har søgt de første 7 
måneder af 2015.  
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Figur II.7 Asylansøgere i Danmark og EU pr. måned 

 

Anm.: Figuren viser bruttoansøgertallet. Tallene for Danmark i 2015
er foreløbige, og der kan forekomme løbende efterkorrektioner.
Tallene for EU-landene opgøres løbende, og de sidste observa-
tioner er fra juni, hvor der dog stadig mangler data fra Cypern.  

Kilde: Nyidanmark.dk og Eurostat. 
 
 
I Europa steg det månedlige ansøgertal fra omkring 20.000 
ansøgere pr. måned i 2010 til 40.000 ansøgere pr. måned i 
starten af 2014. Igennem 2014 steg det månedlige ansøger-
tal til knap 70.000 ved udgangen af året. I det første halve år 
af 2015 har EU modtaget omkring 180.000 asylansøgninger 
mere end i det første halve år af 2014. Disse tal er stadig 
foreløbige, og der kan være asylansøgere, som indgår i flere 
landes opgørelser på samme tidspunkt, jf. boks II.10. 
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Boks II.10 Definitioner, regler og statistik vedrørende asylansøgere 

En asylansøger er en person, som søger om ret til at blive anerkendt som flygtning 
i et land. Det er dog ikke alle ansøgninger, der overgår til realitetsbehandling i 
Danmark, blandt andet fordi nogle sendes tilbage til andre EU-lande, jf. Dublin-
forordningen, og nogle forsvinder eller rejser videre.  

 

Dublin-forordningen (Rådets forordning nr. 604/2013) er en aftale mellem EU-
landene, Norge, Schweiz, Island og Lichtenstein, som understøtter, at en asyl-
ansøger, der søger i flere lande, kun behandles af ét land. Forordningen skal også 
sikre, at der altid findes et land, der er ansvarligt for behandlingen af den enkelte 
asylansøgning. Ansvaret for behandlingen af ansøgningen bestemmes ud fra en 
række kriterier, som blandt andet afhænger af, hvor ansøgerenes nærmeste familie 
opholder sig, og hvilket land ansøgeren først har søgt asyl i. 

 

Af de asylansøgninger, der overgik til realitetsbehandling i Udlændingestyrelsen i 
2014, blev 74 pct. anerkendt. Anerkendelsesprocenten har været stigende siden 
2011, hvor den lå på 33 pct.  

 

Imødekommes asylansøgninger, får ansøgerne opholdstilladelse og ret til at søge 
om familiesammenføring. Flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus, jf. lov-
ændringen d. 20. februar 2015, kan dog først søge om familiesammenføring, hvis 
deres midlertidige opholdstilladelse forlænges efter det første år. Flygtninges 
opholdstilladelse i Danmark er en tilladelse til at bo, arbejde og studere på lige 
fod med danske statsborgere. 

 

Kilde: Nyidanmark.dk. 

 
 
Selvom antallet af ansøgere i høj grad afhænger af udefra-
kommende forhold, vil det enkelte land til en vis grad kunne 
styre antallet af ansøgere. Antallet af asylansøgere i de for-
skellige EU-medlemslande varierer for eksempel kraftigt, og 
der er langt fra en tæt sammenhæng mellem indbyggertal og 
antallet af asylansøgere. Der er derfor nogle lande, som mod-
tager uforholdsmæssigt mange asylansøgninger, jf. figur II.8. 
Målt i forhold til befolkningens størrelse modtager Sverige 
for eksempel væsentligt flere ansøgere end Danmark.  
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Danmark modtog i 2014 femteflest ansøgere pr. indbygger, 
hvilket svarer til ca. 2½ ansøgere pr. 1.000 indbyggere. Til 
sammenligning modtog Sverige godt 8 ansøgere pr. 1.000 
indbyggere. Foreløbige tal for 2015 viser, at Danmark op-
træder på en 13. plads over antal ansøgere. Ungarn er det 
land, der har modtaget absolut flest ansøgere i 2015 pr. ind-
bygger. Det bemærkes, at andelen af godkendte asylansøg-
ninger i de enkelte lande kan afvige meget fra andelen af 
ansøgninger.  
 
 

Figur II.8 Asylansøgere pr. 1.000 indbygger i EU-lande 

 

Anm.: Andelen af asylansøgere pr. indbygger er udregnet på baggrund
af befolkningstallet d. 1. januar 2014. Der er endnu ikke tal for
Cypern fra juni måned 2015. Ansøgertallet kan altså her forven-
tes at være højere, end det fremgår af figuren. 

Kilde: Eurostat. 
 
 
Udgifterne til flygtninge afhænger også af antallet af op-
holdstilladelser og familiesammenføringer. I de første 7 
måneder af 2015 er der givet godt 6.000 opholdstilladelser i 
Danmark, jf. figur II.9. Personer med opholdstilladelser kan 
søge om familiesammenføringer, og der ses da også en stig-
ning i antallet af familiesammenføringer.  I 2014 var antallet 
af familiesammenføringstilladelser på over 5.000. I 2015 
skønnes der at være givet over 6.000 familiesammen-
føringstilladelser i de første 7 måneder. 
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Figur II.9 Antal meddelte opholdstilladelser og familie-
sammenføringstilladelser 

 

Anm.: Tallene for 2015 er foreløbige. Opholdstilladelser mv. omfatter 
afgørelser vedrørende ansøgninger om asyl fra asylansøgere og 
kvoteflygtninge samt afgørelser om humanitær opholdstilladel-
se og opholdstilladelser på baggrund af ganske særlige grunde,
herunder uledsagede mindreårige asylansøgere og udsendelses-
hindrede.  

Kilde: Nyidanmark.dk. 
 
 
Stigningen i antallet af asylansøgninger, opholdstilladelser og 
familiesammenføringer indebærer, at der i 2015 og 2016 er 
budgetteret med en stor stigning i udgifterne til asylansøgere 
og flygtninge i forhold til tidligere år, jf. figur II.10. Fra 2015 
til 2016 skønnes foreløbigt et fald i udgifterne, hvilket skal 
ses i sammenhæng med en forventet reduktion i antallet af 
asylansøgere. Det bemærkes dog, at skønnene for 2015 og 
2016 er foretaget på to forskelige tidspunkter. Udgifterne i 
2015 tager afsæt i oplysninger på finansloven for 2015 fra 
december 2014, mens skønnet for 2016 tager afsæt i oplys-
ninger på finanslovsforslaget for 2016 fra august 2015.  
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Figur II.10 Udgifter til asylansøgere og flygtninge i 
Danmark 

 

Anm.: I 2016 viser figuren udgifterne på Justitsministeriets område
vedrørende udlændinge, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Inte-
gration og Sociales Forholds område til flygtninge og integrati-
on og Beskæftigelsesministeriets område til integration. Dertil
kommer den kommunale medfinansiering af udgifterne. I 2011 
til 2015 er taget afsæt i de samme udgifter, men det var andre
ministerier, som afholdte udgifterne.  

Kilde: Finansloven for 2015, finanslovforslag for 2016, august 2015 
og diverse statsregnskaber. 

 
 
De ovenstående figurer indikerer, at fordelingen af asyl-
ansøgerne mellem EU-lande afhænger af landespecifikke 
forhold. Der er i 2014 og 2015 foretaget en række tiltag i 
Danmark, der har haft til formål at bremse antallet af asyl-
ansøgere, jf. boks II.11. Det gælder blandt andet nye regler 
om midlertidig opholdstilladelse og integrationsydelse.  
 
Det er på nuværende tidspunkt usikkert, hvor stor en effekt 
tiltagene har på antallet af ansøgninger om asyl og familie-
sammenføring og dermed på det fremadrettede udgifts-
niveau til asylansøgere og flygtninge. Men det vurderes, at 
selvom danske tiltag såsom midlertidig beskyttelsesstatus 
og integrationsydelsen kan have en vis effekt på antallet af 
asylansøgere, er udgifterne på kort sigt i høj grad påvirket af 
forhold i udlandet.   
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Boks II.11 Politiske tiltag i Danmark på asyl- og indvandringsområdet 

De seneste år er der gennemført en række tiltag på asyl- og indvandringsområdet i 
Danmark og EU. Nedenstående beskriver tre af disse.  

 

I februar 2015 blev en ændring af udlændingeloven vedtaget. Lovforslaget omfatter 
en såkaldt midlertidig beskyttelsesstatus, som kan forlænges efter et år, hvis ansøge-
ren stadig har behov for beskyttelse. Udlændinge, som omfattes af reglerne, får en 
midlertidig opholdstilladelse, og de kan hjemsendes, så snart situationen i hjemlandet 
muliggør dette. Derudover kan udlændinge omfattet af den midlertidige beskyttelses-
status først få familiesammenføring, hvis den midlertidige opholdstilladelse forlænges 
efter et år. Loven om midlertidig beskyttelsesstatus gælder kun for ansøgninger ind-
givet fra og med d. 14. november 2014. De første opholdstilladelser med midlertidig 
beskyttelsesstatus blev givet i marts 2015. Ultimo juli er der givet godt 400 opholds-
tilladelser med midlertidig beskyttelsesstatus. Antallet skal ses i forhold til, at der er 
givet omkring 4.000 opholdstilladelser samlet fra marts til juli 2015.  

 

Et særligt politisk tiltag i den sammenhæng er, at der i september 2015 er indryk-
ket annoncer i libanesiske aviser, som indeholder oplysninger om de vilkår, som 
asylansøgere og flygtninge i Danmark er underlagt.   

 

I august 2015 vedtog Venstre sammen med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og 
De Konservative at indføre en integrationsydelse, som indebærer en lavere ydelse 
end de hidtidige overførsler. Integrationsydelsen trådte i kraft d. 1. september 2015. 
Ydelsen vil kun blive givet til personer, der rejser til Danmark, efter at loven er trådt 
i kraft. Det betyder, at antallet af modtagere stiger gradvist. 

 

Integrationsydelsen er på SU-niveau og vil fremadrettet erstatte uddannelses- og 
kontanthjælp for personer, der ikke har opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de 
seneste 8 år. Modtagere af integrationsydelsen vil have mulighed for at modtage 
et månedligt tillæg på 1.500 kr., såfremt de består en danskprøve. Integrations-
ydelsen vil ikke blive givet til EU-borgere, da de ifølge EU-domstolen har ret til 
kontanthjælp og uddannelseshjælp på lige fod med danske statsborgere.  

 

EU har i juli 2015 besluttet at fordele 32.000 asylansøgere fra lande, som er særligt 
hårdt ramt. Denne aftale står Danmark uden for grundet det danske retsforbehold. 
EU drøfter i september 2015 muligheden for at fordele yderligere 120.000 asyl-
ansøgere blandt medlemslandene.  
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Ustabiliteten og det forhold at udgifternes niveau på kort sigt 
i høj grad afhænger af forhold i udlandet indebærer, at det er 
problematisk, at udgifterne er omfattet af udgiftslofterne. 
Udgifterne kan dog til en vis grad påvirkes politisk. Dertil 
kommer, at udgifterne til asylmodtagere og flygtninge omfat-
ter en bred vifte af udgifter. Derfor vil en eventuel undtagelse 
fra lofterne kræve, at det er muligt at afgrænse, hvilke udgif-
ter som konkret skal undtages.  
 
Tilskuddet til vedvarende energi 
  
De direkte tilskud til vedvarende energi (VE) finansieres i 
Danmark igennem PSO-afgiften, som blev indført i 1998. På 
linje med elafgiften optræder PSO-afgiften på elregningen 
som en del af den elpris, danske husholdninger og virksom-
heder betaler.  
 
EU-Kommissionen har vurderet, at det danske PSO-system er 
traktatstridigt, da PSO-afgiften pålægges al el, der forbruges i 
Danmark, mens det kun er indenlandsk produceret el, som har 
adgang til tilskuddet, jf. boks II.12.10 Dermed vurderer EU-
Kommissionen, at systemet er diskriminerende overfor uden-
landske producenter, som sælger el på det danske marked. 
Systemet skal derfor ændres. 
 
Der er fundet en midlertidig løsning for 2015-16, som åbner 
for VE-støtte til udlandet. Den indebærer konkret, at der 
etableres et udbud af støtte til solceller i 2015 og 2016, hvor 
udenlandske VE-producenter kan byde på 6 pct. af udbud-
det. Det svarer omtrent til andelen af det samlede energi-
forbrug i Danmark, som stammer fra importeret VE. Den 
kommende ændring af systemet vil altså komme til at ved-
røre perioden fra 2017 og frem.  
 

 
10) Jf. EU-kommissionens notat om Kommissionens problematise-

ring af det danske PSO-system, sendt til Klima-, Energi- og Byg-
ningsudvalget den 18. juni 2014. 
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Boks II.12 PSO-ordningen kort fortalt 

De direkte tilskud til vedvarende energi (VE) finansieres i Danmark igennem 
PSO-afgiften, som på linje med elafgiften optræder på elregningen som en del af 
den elpris, danske husholdninger og virksomheder betaler. PSO-afgiften blev ind-
ført i 1998.  

 

En del af tilskuddene til VE-producenter af el er udformet, så producenterne er 
sikret en fast pris uafhængigt af den aktuelle markedspris på el. Dermed varierer 
størrelsen af tilskuddet i de fleste tilfælde med markedsprisen på el, og det samme 
gør sig derfor gældende for finansieringen af tilskuddet, dvs. PSO-afgiften.  

 

PSO-afgiften fastsættes fire gange om året af Energinet.dk for det kommende 
kvartal. Forventningerne til markedsprisen på el er det, som har størst indflydelse 
på ændringen i PSO-afgiften. En forventet høj elpris vil betyde en lav PSO-afgift, 
og omvendt vil en lav forventet elpris medføre en høj PSO-afgift. Udover elprisen 
indregnes en over- og underdækning fra de foregående kvartaler med ¼, så PSO-
indtægterne nærmer sig de faktiske PSO-omkostninger.  

 

Over perioden 2006-14 er PSO-udgifterne steget fra ca. 3 mia. kr. til ca. 7 mia. 
kr., jf. figur A. Der er især sket en stigning i tilskuddet til havvindmøller, som står 
for 1/3 af de samlede PSO-udgifter i 2014 mod godt 5 pct. i 2006.   

 

Figur A PSO-udgifter 

Kilde: Energistyrelsen. 
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EU-Kommissionen har fremlagt forskellige løsningsforslag, 
der ikke vil være traktatstridige for den danske regering.11 
Løsningerne kan overordnet set opdeles i ændring af den 
måde tilskuddene tildeles på og omlægning af finansierin-
gen af tilskuddene.  
 
En mulig løsning kunne være at give udenlandske VE-
producenter, som sælger på det danske marked, adgang til 
den danske VE-støtte, så udenlandske producenter ikke blev 
diskrimineret. Det kræver, at Danmark indgår et samarbejde 
med andre lande, hvor danske VE-producenter så også får 
adgang til VE-støtte i de lande.  
 
En anden løsning er, at sammenhængen mellem udgifter til 
VE-støtten og indtægter fra ordningen afkobles. Det kunne 
ske ved at omlægge finansieringen af støtten til VE fra 
PSO-afgiften til finansloven. Dermed afskaffes PSO-
ordningen.  
 
På sigt skal det således besluttes, hvordan støtten til VE skal 
finansieres. Her er det muligt enten at beholde PSO-afgiften 
eller omlægge finansieringen. Hvis finansieringen af VE-
støtten kommer på finansloven, skal der yderligere træffes en 
beslutning om, hvordan tilskuddene konkret skal håndteres 
på finansloven.   
 
Et element i denne diskussion er, at Danmarks Statistik med 
nationalregnskabsrevisionen i september 2014 medregner 
PSO-tilskuddene til VE under de offentlige udgifter, mens 
PSO-indtægterne medregnes under de offentlige indtægter. 
Dermed indgår udgifterne og indtægterne i opgørelsen af de 
offentlige finanser. Før revisionen var PSO-ordningen uden-
for offentlig forvaltning og service.  
 
Med hensyn til placeringen af udgifterne på finansloven er 
en overvejelse, om tilskuddene skal placeres indenfor eller 
udenfor udgiftslofterne. Generelt er tilskud til virksomheder 
på finansloven omfattet af udgiftslofterne. Folketinget ved-
 
11) Jf. Samråd i Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg den 

20. maj 2015 om forløbet og resultatet af forhandlingerne med 
Europa-Kommissionen om Kommissionens kritik af den danske 
PSO-ordning. 
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tog imidlertid i 2015, at PSO-tilskuddet var undtaget fra 
udgiftslofterne. Den formelle begrundelse var, at tilskuddet 
ikke er en del af de årlige finanslove. 
 
Det årlige PSO-tilskud afhænger som nævnt af elprisen, som 
kan svinge meget fra år til år. Udsvingene skal især ses i 
sammenhæng med, at udbuddet af el for VE afhænger af 
vejrforholdene, og at energipriserne påvirker tilskuddets stør-
relse. Ustabiliteten af satsen på kort sigt taler for at holde 
tilskuddene udenfor udgiftslofter.  
 
Der har dog været en relativt stor stigning i udgifterne, som 
langt overstiger de kortsigtede udsving de seneste år, og stig-
ningen skyldes en øget udbygning af elkapaciteten (f.eks. 
havvindmøller). Stigninger i øvrige tilskudsordninger skal 
finansieres indenfor rammerne af udgiftslofterne. Dette taler 
for loftstyring, så tilskuddene til VE indgår i en helheds-
betragtning af de offentlige tilskudsordninger.  
 
Finansieringsbeslutningen kan træffes uafhængigt af, hvor-
vidt udgifterne skal være indenfor eller udenfor udgifts-
lofterne. I Økonomi og Miljø 2014 blev det fremført, at PSO-
afgiften medfører, at virksomhedernes valg af produktions-
faktorer forvrides, hvilket reducerer produktiviteten og fører 
til en svækket konkurrenceevne på kort sigt. Den svækkede 
konkurrenceevne betyder, at efterspørgslen efter danske 
varer reduceres, og at beskæftigelsen falder. På lang sigt 
vil beskæftigelsesfaldet forsvinde, men lønningerne og 
dermed velstanden vil være reduceret. 
 
Samtidig indebærer den nuværende finansiering via PSO-
afgiften på en snæver skattebase, at virksomhedernes mulig-
heder for at fremstille deres varer billigst muligt forringes og 
dermed reduceres deres produktivitet. Hvis støtten til VE i 
stedet finansieres gennem indkomstskatten, så ville de 
samfundsøkonomiske omkostninger kunne reduceres.  
 
Uanset finansieringen af VE-tilskuddene er det problematisk, 
at VE-tilskuddene ikke indgår under udgiftslofterne i lighed 
med andre tilskud til virksomheder, da udgiftsniveauet i høj 
grad er bestemt af politiske beslutninger om nye projekter.  
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II.5 Pris- og lønregulering af offentlige budget-
ter og udgiftslofter 

Planlægningen af de offentlige budgetter og udgiftslofter sker 
i dag ved en skarp skelnen mellem realvækst og pris- og løn-
vækst. Realvæksten siger noget om, hvor mange ansatte og 
varer det offentlige kan købe, mens pris- og lønvæksten af-
spejler prisstigninger i varekøbet og offentlige lønstigninger. 
 
Realvæksten i det offentlige forbrug besluttes i forbindelse 
med politiske forhandlinger, og der skal tilvejebringes finan-
siering, hvis væksten skal øges fra for eksempel 0,6 til 0,7 pct. 
Pris- og lønopregningen afspejler resultater af overenskomst-
aftaler og skøn over den forventede pris- og lønudvikling, og 
denne er i høj grad et teknisk anliggende.  
 
Pris- og lønudviklingen i de offentlige budgetter for det 
kommende år kan afvige fra den faktiske pris- og løn-
opregning. Afsnittet beskæftiger sig med, hvordan det kan 
undgås, at disse afvigelser utilsigtet påvirker realvæksten i 
det offentlige forbrug samt stillingen på den offentlige saldo. 
Der argumenteres på den baggrund for, at der skal foretages 
løbende korrektioner af budgetterne, og at der bør være fuld 
gennemsigtighed om disse. I dag er der praksis for, at budget-
terne korrigeres allerede indenfor budgetåret i kommuner og 
regioner, mens dette ikke generelt er tilfældet i staten. Derud-
over bør forudsætningerne bag pris- og lønopregning af de 
kommunale og regionale udgifter i de årlige økonomiaftaler 
være mere gennemsigtige.  
 
Pris- og lønregulering af offentlige budgetter  
 
De offentlige budgetter og udgiftslofterne må nødvendigvis 
planlægges på baggrund af et skøn over den forventede pris- 
og lønudvikling. Skønnet er baseret på blandt andet resultatet 
af offentlige overenskomster og makroøkonomiske prognoser 
for pris- og lønudviklingen. Hvis pris- og lønforudsætningerne 
viser sig at være for høje (eller lave), har offentlige institu-
tioner som udgangspunkt mulighed for at købe flere (eller 
færre) varer og ansætte flere (eller færre) medarbejdere, end 
der egentlig var lagt til grund. Det vil sige, at realvæksten i det 
offentlige forbrug kan ændres i forhold til det planlagte. 
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Der er derfor praksis for, at pris- og lønopregningen af næste års 
offentlige budgetter indeholder en korrektion for ændrede pris- 
og lønforudsætninger i det indeværende år. Denne korrektion 
foretages i forbindelse med pris- og lønopregningen af budget-
terne til det kommende års pris- og lønniveau, jf. boks II.13.  
 
I kommuner og regioner vurderes regnskabet i forhold til 
budgettet korrigeret for ændrede pris- og lønforudsætninger. 
Det korrigerede budget for indeværende år (dvs. det oprin-
delige budget inkl. korrektion) aftales typisk i forbindelse 
med økonomiaftalerne mellem regeringen og KL og Danske 
Regioner for det kommende år. Disse aftaler indgås typisk 
midt på året i juni måned, så budgetterne for indeværende år 
kan opdateres med nye forudsætninger for pris- og løn-
stigninger fra det første halve år, herunder konsekvenser af 
indgåede overenskomstaftaler. På en række punkter er doku-
mentationen af pris- og lønforudsætningerne i de årlige øko-
nomiaftaler imidlertid sparsom. Det gælder blandt andet for 
de konkrete pris- og lønindeks, som ligger bag opregningen. 
 
Med budgetloven indtager de ændrede pris- og lønforud-
sætninger i kommuner og regioner en mere formel rolle. Det 
skyldes, at det er budgettet korrigeret for ændrede forudsæt-
ninger, herunder ændrede pris- og lønforudsætninger, som 
skal overholdes i henhold til sanktionslovgivningen.  
 
 
På det statslige område foretages der ikke systematiske regu-
leringer af budgettet i det indeværende år, når pris- og lønfor-
udsætninger ændres. I 2015 har Finansministeriet dog ekstra-
ordinært gennemført en såkaldt “dispositionsbegrænsning”, 
som indebærer en reduktion af bevillingerne på finansloven 
for 2015 under det statslige delloft for driftsudgifter, jf. ne-
denfor. Begrundelsen er, at resultatet af OK15 og skønnet for 
den private prisudvikling giver anledning til en forventning 
om lavere offentlige pris- og lønstigninger i 2015 end forud-
sat ved udarbejdelsen af finansloven for 2015. 
 
 

Fremadrettet 
korrigeres for 
“forkerte” skøn 

I kommuner  
og regioner 
korrigeres 
budgetter  
også i året …  

… og 
korrektioner 
indtager en 
formel rolle 

Normalt ingen 
korrektion af 
statslig budget 



II.5 Pris- og lønregulering af offentlige budgetter og udgiftslofter 

 183 

Boks II.13 Pris- og lønopregning af offentlige budgetter 

De offentlige budgetter for år t+1 fastlægges med udgangspunkt i budgetterne 
året før. Sidste års budget øges med den ønskede realvækst og en pris- og løn-
opregning til år t+1’s pris- og lønniveau. Pris- og lønopregningen består af et 
skøn over pris- og lønvæksten i det kommende budgetår (plt+1) plus en korrektion 
for ændrede pris- og lønskøn for indeværende budgetår (Δplt) i forhold de skøn, 
som lå til grund for det oprindelige budget:  

 

Pris- og lønopregningt+1 = plt+1 + Δplt 

 

På finansloven for 2016 består pris- og lønopregningen eksempelvis af et skøn over 
pris- og lønstigningen i 2016 i forhold til 2015 plus en korrektion af pris- og 
lønskønnet for 2015. Korrektionen kan være negativ eller positiv, afhængigt af om 
pris- og lønstigningerne har vist sig lavere eller højere end det oprindelige skøn. 

 

Korrektionen for ændrede pris- og lønforudsætninger for 2015 er en konsekvens 
af nye data og skøn for 2015, men er grundlæggende fortsat et skøn.  

 

Opregningen sker med statslige, regionale og kommunale pris- og lønindeks, 
som er en sammenvejning af indeks over prisudviklingen på varer og tjenester 
og lønudviklingen for ansatte i de respektive sektorer. Indekset for lønningerne 
afspejler blandt andet den budgetmæssige virkning af lønstigninger, som afhæn-
ger af udmøntningstidspunktet for overenskomstaftalte lønstigninger.  

 

Skønnene bag pris- og lønindeks for år t og t+1 er baseret på forudsætningerne i 
Økonomisk Redegørelse fra maj måned. 

 
 
Der er gode argumenter for at ændre budgetterne, når forud-
sætningerne ændres. For det første er der hensynet til, at 
politikerne har besluttet en realvækst i det offentlige for-
brug, som er afspejlet i væksten i udgiftslofterne.12 Ideelt set 
bør den politisk planlagte realvækst ikke påvirkes af tek-

 
12) Udgifterne under udgiftslofterne omfatter også andre udgiftstyper 

end det offentlige forbrug, herunder tilskudsordninger, overførs-
ler til udlandet mv. Dermed er realvæksten i det offentlige for-
brug også påvirket af løbende omprioriteringer mellem disse ud-
gifter.  
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niske forhold som udviklingen i priser og lønninger. Hvis de 
offentlige institutioner ikke modregnes eller kompenseres 
for henholdsvis en lavere eller højere pris- og lønudvikling 
end skønnet, kan det føre til uforudsete – og potentielt 
uhensigtsmæssige – tilpasninger af serviceniveauet i de 
offentlige institutioner.  
 
Udgiftslofterne sætter en fast og veldefineret øvre ramme 
for en række udgifter. Fastsættelsen af udgiftslofter tager 
blandt andet afsæt i den planlagte realvækst i det offentlige 
forbrug. Lofterne er dog ikke nødvendigvis en garanti for, at 
den planlagte realvækst ikke overskrides, da lofterne kor-
rigeres med pris- og lønopregningen, jf. boks II.14. En pris- 
og lønopregning af budgetter og udgiftslofter, som over-
stiger de realiserede pris- og lønstigninger, og hvor der ikke 
foretages korrektioner for ændrede forudsætninger, kan føre 
til en real udgiftsvækst, som afviger fra den planlagte uden 
at være i konflikt med lofterne.   
 
For det andet er der hensynet til, at stillingen på den offent-
lige saldo skal overholdes i de enkelte år.  På mellemlang 
sigt er der en tæt sammenhæng mellem offentlige og private 
lønstigninger. Det skyldes blandt andet regulerings-
ordningen, som udligner forskelle i de private og offentlige 
lønstigninger. Prisudviklingen på det offentlige varekøb i 
den private sektor følger i sagens natur de private pris-
stigninger tæt. Lavere offentlige udgifter pga. lavere pris- 
og lønstigninger, som er forbundet med lavere private pris- 
og lønstigninger, vil derfor i udgangspunktet ikke forbedre 
den offentlige saldo, da de offentlige skatteindtægter også 
vil være lavere. Det betyder, at realvækst i den offentlige 
sektor skal finansieres af realvækst i den private sektor, 
dvs. beskæftigelse og produktivitet.  
 
Løbende korrektioner af budgettet skal dog afvejes mod, at 
det styringsmæssigt kan være vanskeligt at ændre budgetter 
løbende, når forudsætninger for pris- og lønstigninger ikke 
holder stik. Det taler for, at korrektioner tidsmæssigt skal 
finde sted, så det er muligt at reagere på nye forudsætninger i 
tide. Betydningen af ændrede pris- og lønforudsætninger for 
realvæksten og saldoen beskrives nedenfor med udgangs-
punkt i budgetterne for 2015.  
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Boks II.14 Pris- og lønopregning og korrektioner af udgiftslofter 

Ifølge budgetloven kan korrektioner af udgiftslofter grundlæggende ske ad to veje. 
For det første kan udgiftslofterne vedtages på ny via en lov om udgiftslofter. For det 
andet kan lofterne justeres “administrativt”, hvilket betyder, at finansministeren kan 
foretage korrektioner af gældende udgiftslofter. Korrektionerne skal dog godkendes 
i finansudvalget. 

 

Ifølge loven drejer administrative korrektioner sig blandt andet om korrektioner 
som følge af omprioritering mellem udgiftslofter for stat, kommuner og regioner i 
forbindelse med fastsættelse af det årlige bloktilskud. Den årlige pris- og lønopreg-
ning er også en administrativ korrektion. 

 

Pris- og lønopregningen adskiller sig fra øvrige administrative korrektioner ved, 
at opregningen indebærer et generelt løft af alle lofter. Alle andre administrative 
korrektioner skal i udgangspunktet være “finansierede” via modgående korrek-
tioner. Det kan for eksempel være i form af en neutral omfordeling af udgifter, 
hvor en højere udgift indenfor et område modsvares af en lavere udgift indenfor 
for et andet.  

 
 
Ændrede pris- og lønforudsætninger i 2015  
 
Som et konkret eksempel på pris- og lønopregningen af de 
offentlige budgetter redgøres der i det følgende for ændrede 
pris- og lønforudsætninger i 2015 og betydningen for bud-
getterne i 2015 og 2016. 
 
De offentlige budgetter for 2015 var blandt andet baseret på 
et skøn for de private pris- og lønstigninger i 2015. Det skal 
ses i sammenhæng med, at det offentlige varekøb sker i den 
private sektor og derfor er tæt forbundet med de private 
prisstigninger. Da budgetlægningen blev foretaget i 2014, 
var der endnu ikke indgået offentlige overenskomster for 
2015, hvorfor de private lønstigninger blev lagt til grund.  
 
Udviklingen har sidenhen vist, at budgetterne blev opreg-
net på baggrund af for høje skøn over pris- og lønstig-
ninger. For det første forventes nu lavere private pris- og 
lønstigninger end forudsat, da budgetterne blev fastlagt. I 
Økonomisk Redegørelse, maj 2014 skønnedes private løn-
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stigninger på 2,2 pct. og prisstigninger på 1,6 pct. Det er 
med Økonomisk Redegørelse, maj 2015 nedjusteret til 
henholdsvis 1,9 pct. og 0,8 pct., jf. tabel II.13. For det 
andet er der i starten af 2015 indgået overenskomster 
(OK15) på det offentlige område for perioden 2015-17, og 
disse overenskomster indebærer lavere offentlige lønstig-
ninger end forudsat ved budgetlægningen.  
 
 

Tabel II.13 Pris- og lønskøn for 2015 

 Maj 2014 Maj 2015 

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

Private lønstigninger 2,2 1,9 

Forbrugerprisstigninger 1,6 0,8 

Offentlige pris- og lønstigninger 1,7 1,1 

Anm.: De offentlige pris- og lønstigninger er nationalregnskabets deflator
for offentligt forbrug, som ikke er direkte sammenlignelig med de
myndighedsspecifikke pris- og lønindeks i tabel II.14  pga. forskel-
le i opgørelsesprincipper og afgrænsning. 

Kilde: Økonomisk Redegørelse, maj 2014 og maj 2015. 
 
 
Pris- og lønstigninger for det offentlige forbrug er blandt 
andet på den baggrund nedjusteret fra 1,7 pct. til 1,1 pct. 
Nedjusteringen betyder alt andet lige, at de oprindelige 
budgetter giver mulighed for større realvækst i forbruget. 
Med et offentligt forbrug, som udgør ca. 500 mia. kr., svarer 
det større råderum til en forøgelse af forbrugsudgifterne på 
ca. 3 mia. kr. eller i omegnen af 0,2 pct. af BNP. 
 
Nedjusteringen af de private pris- og lønstigninger betyder 
også, at skatteindtægterne er nedjusteret. Det vil derfor alt 
andet lige forværre den offentlige saldo i 2015, hvis de nomi-
nelle budgetter ikke nedrevideres.  
 
Nedjusteringen af de forventede løn- og prisstigninger i 2015 
betyder, at der ved pris- og lønopregningen af de offentlige 
budgetter til 2016-pris- og lønniveau foretages en relativt stor 
negativ korrektion, jf. tabel II.14. De offentlige budgetter 
opregnes derfor med en samlet opregningsfaktor, som ligger 
et stykke under den forventede pris- og lønudvikling i 2016. 
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Tabel II.14 Pris- og lønskøn for budgetter i 2016 

 Korrektion 

vedr. 2015a) 
Forventet løn- og 
prisstigning i 2016 

Samlet op-
regning ift. 
budget 2015 

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

Stat -0,9 1,0 0,1 

Kommuner -0,7 1,6 0,9 

Regioner    

- Sundhedsområdet -0,5 1,2 0,8 

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

a)  Korrektion i pct. point som følge af ændrede skøn for løn- og prisstigninger i 2015 set i for
 hold til de oprindelige løn- og prisskøn for 2015. 

Anm.: Tabellen viser det generelle pris- og lønindeks for det statslige område. 
Kilde: Finanslovsforslaget for 2016 og Finansministeriets dokumentation for korrektioner af udgiftslofter. 

 
 
Budgetterne for 2015 er også korrigeret ned i både stat, 
kommuner og regioner for at understøtte, at den planlagte 
realvækst i det offentlige forbrug overholdes. På det stats-
lige område er budgetterne i 2015 som nævnt ekstraordinært 
korrigeret ned med ca. 1 mia. kr. De konkrete forudsæt-
ninger for korrektionen på det statslige område er dokumen-
teret på Finansministeriets hjemmeside.  
 
På det kommunale og regionale område skønnes en korrek-
tion på henholdsvis 1½ mia. kr. og ½ mia. kr. Der er tale om 
et skøn, da den aftalte budgetkorrektion i kroner ikke offent-
liggøres med økonomiaftalerne. 
  
Finansiering af tiltag ved lavere pris- og lønstigninger  
 
En lavere pris- og lønopregningen af de offentlige budgetter 
afledt af lavere priser i den private sektor forbedrer som 
nævnt ikke den offentlige saldo. Derfor bør en nedjustering 
heller ikke finansiere nye tiltag. Der er imidlertid eksempler 
på afvigelser fra dette princip.  
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Den ovenfor omtalte ekstraordinære statslige dispositions-
begrænsning som følge af lavere private og offentlige pris- 
og lønstigninger indebar som nævnt, at ministerierne og 
statslige styrelser fik reduceret bevillingerne med 1 mia. kr. 
i 2015. Bevillingsreduktionen blev ledsaget af en reduktion 
i udgiftslofterne, hvilket gør det muligt at følge op på, at 
den lavere udgiftsvækst realiseres. 
 
Nedjusteringen af udgiftslofterne er fornuftig, og bidrager 
generelt til, at realvæksten i det offentlige bringes tilbage på 
sporet. Dispositionsbegrænsningen var dermed en forudsæt-
ning for, at realvæksten kunne fastholdes som planlagt. Da 
baggrunden for dispositionsbegrænsningen var lavere nomi-
nelle indkomster i den private sektor og dermed lavere skatte-
indtægter var dispositionsbegrænsningen samtidig en forud-
sætning for at den offentlige saldo ikke blev forringet.  
 
På den baggrund er det problematisk, at der var lagt op til, at 
den ekstraordinære dispositionsbegrænsning skulle bruges til 
at finansiere skattelettelser og øvrige initiativer for knap  
1 mia. kr. i udspillet Vækst 2015 fra maj 2015. Udspillet blev 
dog aldrig omsat til en politisk aftale, og tiltagene er ikke 
blevet gennemført.  

II.6 Finansiering med lavere offentlige udgifter 

De seneste år har de offentlige finanser været tæt på EU’s 
grænser for det offentlige underskud. Derfor har alle nye 
tiltag skullet være fuldt finansierede i forhold til de offent-
lige finanser. Finansiering af nye tiltag kan overordnet set 
tilvejebringes igennem tre kanaler. Skatterne kan hæves. De 
offentlige udgifter kan reduceres. Der kan gennemføres 
tiltag, som øger arbejdsudbuddet. 
 
Dette afsnit fokuserer på, hvordan beslutninger om lavere 
udgifter til offentligt forbrug og investeringer påvirker de 
offentlige finanser og dermed mulighederne for at gennem-
føre andre udgiftskrævende eller indtægtsreducerende tiltag. 
Der tages afsæt i en række konkrete eksempler fra de seneste 
år. Der fokuseres på fem vigtige forhold, som skal være 
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overholdt, hvis det skal være tydeligt, at lavere offentlige 
udgifter styrker de offentlige finanser:  
 

 Der skal være et veldefineret grundforløb 
 Der skal være dokumenterede regneprincipper 
 Der skal regnes symmetrisk på alle initiativer 
 Der skal skelnes mellem ændrede skøn og tiltag 
 Effekten på alle relevante mål bør opgøres 

 
Det veldefinerede grundforløb understøtter, at det står klart, 
fra hvilket startniveau til hvilket slutniveau de offentlige 
udgifter skal reduceres. Dokumentation er vigtig, så der 
regnes ensartet fra gang til gang. Symmetriske regne-
principper understøtter, at der både regnes på initiativer, 
som har gavnlige virkninger på de offentlige finanser samt 
initiativer, som svækker den offentlige saldo. Derudover 
skal der skelnes mellem konsekvenser af ændrede skøn og 
diskretionære tiltag for den offentlige saldo, jf. nedenfor. Til 
sidst er det væsentligt, at effekten på alle relevante finans-
politiske mål opgøres, jf. Dansk Økonomi, forår 2015. 
 

I politiske aftaler vil finansiering med lavere offentlige 
udgifter ofte afspejle omprioriteringer indenfor et udgifts-
loft eller en ramme. Det vil typisk være fuldt finansierede 
omprioriteringer indenfor det statslige driftsloft eller i den 
enkelte kommune.  

 

En anden type finansiering afspejler en reduktion i en 
udgiftspolitisk ramme. Lavere offentlige investeringer 
eller lavere offentligt forbrug styrker kun de offentlige 
finanser, hvis den samlede ramme til offentlige udgifter 
sænkes. For så vidt angår de offentlige investeringer, skal 
den offentlige investeringsramme i en mellemfristet 
fremskrivning reduceres. Der diskuteres et eksempel på 
dette nedenfor. Udgiftslofterne skal sænkes, hvis lavere 
offentlige forbrugsudgifter skal styrke de offentlige finan-
ser. Dette er imidlertid ikke altid nok, da effekten på de 
offentlige finanser afhænger af, hvorfor udgiftslofterne 
sænkes. Der diskuteres et konkret eksempel, hvor de lavere 
udgiftslofter afspejler ændrede pris- og lønforudsætninger, i 
afsnit II.5.  
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Derudover kan afledte virkninger af offentlige udgifter 
påvirke den offentlige saldo. Det gælder for eksempel, 
hvis der er afledte virkninger på beskæftigelsen. Der bliver 
sjældent regnet beskæftigelsesvirkninger af ændringer i det 
offentlige forbrug eller investeringerne. Ændringen i den 
statslige refusion til kommunerne fra foråret 2015 er dog et 
eksempel på en justering i udgiftspolitikken, som forud-
sættes at have positive afledte virkninger på beskæftigel-
sen, jf. nedenfor.  

 
Ikke veldefineret forløb for offentlige investeringer  
 
Finansiering af en skattelettelse ved mål om lavere offent-
lige investeringer er et eksempel på, at der ikke er et vel-
defineret grundforløb. I december 2014 blev det besluttet at 
videreføre 2011-vurderingerne, når grundlaget for grund-
skylden beregnes. Ifølge Skatteministeriets skøn indebærer 
dette et provenutab i perioden 2017 til 2021 på samlet set 
2½ mia. kr.  
 
Ifølge lovforslaget finansieres denne reale skattelettelse ved 
en løbende tilpasning af de offentlige investeringer frem mod 
2020 i de årlige finanslove. Finansieringen fra 2017 og frem 
skal således tilvejebringes i de årlige finanslove, hvor de 
offentlige investeringer skal være lavere. Der er ikke yder-
ligere informationer i lovforslaget om, hvordan de lavere 
offentlige investeringer skal forstås, herunder i forhold til 
hvilket referenceforløb investeringerne skal reduceres, og 
dermed heller ikke til hvilket niveau investeringerne skal 
reduceres.  
 
Det særlige ved denne finansiering er, at den først fastsættes 
ved lov, når budgetterne vedtages med de årlige finanslove 
og aftaler med kommuner og regioner. Det eneste holdepunkt 
for de kommende års investeringsniveau er dermed regerin-
gens langsigtede fremskrivninger, som kan siges at give en 
ramme for de samlede investeringer, jf. Dansk Økonomi, 
forår 2015.  
 
Niveauet for de offentlige investeringer i regeringens lang-
sigtede fremskrivninger er ændret markant siden december 
2014. En årsag til dette er, at afgrænsningen af de offentlige 
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investeringer er ændret med nationalregnskabsrevisionen. 
Dertil kommer det forhold, at den offentlige investerings-
ramme i Finansministeriets fremskrivninger også fast-
lægges, så målene for den strukturelle saldo overholdes. Der 
er derfor ikke et veldefineret referenceforløb at måle reduk-
tioner i forhold, hvorfor reducerede offentlige investeringer 
ikke udgør en veldefineret finansiering af eksempelvis en 
skattelettelse. 
 
Nye regneprincipper for statslig refusion til kommuner 
 
I starten af 2015 blev der indgået en aftale om en reform af den 
statslige refusion til de udgifter, som kommunerne afholder til 
indkomstoverførelsesmodtagere mv. Ifølge lovforslaget skøn-
nes aftalen at øge beskæftigelsen med 3.000 personer fra 2018.  
 
Det fremgår dog ikke nærmere af lovforslaget, hvordan stig-
ningen i beskæftigelsen på 3.000 personer beregnes. Formand-
skabet for De Økonomiske Råd har tidligere foreslået, at den 
statslige refusion til kommunerne ensartes på tværs af ydelser, 
og at refusionsprocenterne aftrappes parallelt over tid. Dette er 
hovedelementerne i aftalen. Derfor peger reformen grund-
liggende i den rigtige retning, og det kan ikke afvises, at der vil 
være positive effekter på beskæftigelsen af reformen.  
 
Finansministeren har i august 2015 foreslået at hæve det statsli-
ge delloft for driftsudgifter med 600 mio. kr. fra 2018 som følge 
af adfærdsvirkningerne af refusionsomlægningen. Med afsæt i 
den offentliggjorte dokumentation fremgår det imidlertid ikke, 
hvordan beskæftigelsesvirkningerne, og dermed finansieringen 
af de højere udgiftslofter, fremkommer.  
 
En samlet dokumentation af regneprincipper kan understøtte, 
at der regnes beskæftigelsesvirkninger af alle ændringer i 
refusionssystemet, udlignings- og tilskudsordninger fra staten 
til kommuner. Dette vil understøtte symmetrien, så der også 
regnes beskæftigelsesvirkninger, hvis en fremtidig omlæg-
ning skulle reducere beskæftigelsen, sådan at der tilveje-
bringes finansiering for dette.  
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Ændrede skøn og tiltag 
 
I Finansministeriet prognose fra august 2015 skønnes det 
strukturelle underskud i 2015 til 0,9 pct. af BNP – dvs. 0,4 pct. 
større end budgetlovens underskudsgrænse. Ifølge budgetloven 
kan ½ pct.-grænsen godt overskrides, hvis det skyldes, at skøn 
for udgifterne er blevet højere end forudsat, eller skøn for ind-
tægterne er blevet lavere. Det følger dog også af budgetloven, 
at alle nye tiltag skal være fuldt finansierede i år, hvor det 
strukturelle underskud er større end budgetlovens grænse.   
 
En konsekvens af disse bestemmelser i budgetloven er, at det 
er nødvendigt med en klar sondring mellem ændrede skøn og 
nye tiltag. Der skal anvises diskretionær finansiering af alle 
nye tiltag, og det er ikke tilladt at finansiere nye tiltag med 
ændrede skøn. Denne skelnen kræver klare definitioner af, 
hvad der forstås ved ændrede skøn og diskretionære tiltag. En 
svækkelse af den strukturelle saldo afledt af ændrede skøn for 
offentlige udgifter kan for eksempel afspejle, at antallet af 
asylmodtagere eller folkepensionister er blevet højere end 
forudsat. Derimod vil en ændring i integrationsydelsen eller 
ydelsen til folkepensionister, som besluttes af Folketinget, 
være diskretionære tiltag.  
 
Der er tilfælde, hvor afgrænsningen mellem tiltag og skøn 
ikke er klar. Det gælder for eksempel et mindreforbrug under 
udgiftslofter. I august 2015 blev det besluttet at forlænge 
Boligjobordningen til 2015. Denne skattelettelse er finan-
sieret med et mindreforbrug under det statslige delloft for 
driftsudgifter. Ved vedtagelsen af Boligjobordningen blev der 
imidlertid ikke redegjort for, hvorfor der er konstateret et 
mindreforbrug i staten i 2015, herunder hvorvidt mindre-
forbruget afspejler ændrede skøn for enkelte af udgifterne 
under loftet, eller at der er stoppet en række konkrete tiltag i 
løbet af året.  
 
Det er problematisk, at der ikke foreligger en samlet dokumen-
tation, som præcist definerer, hvad der forstås ved ændrede 
skøn og nye tiltag. Et element i sådan en dokumentation bør 
være, at det bliver klart, hvorvidt et mindreforbrug på drifts-
udgifterne i de enkelte år kan finansiere en skattelettelse, når 
det strukturelle underskud er højere end ½ pct. af BNP.  
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II.7 Sammenfatning og anbefalinger 

Vurdering af finanspolitiske målsætninger 
 
Fremskrivningen af de offentlige finanser, der er præsenteret 
i kapitlet, tager afsæt i den aktuelle konjunkturvurdering, der 
fremgår af kapitel I. Fremskrivningen bygger endvidere på 
vedtagen politik. Regeringen har imidlertid endnu ikke frem-
lagt et finanslovsforslag, som afspejler regeringens priori-
teringer. Derfor svarer de finanspolitiske antagelser, som 
ligger til grund for skønnene, i store træk til dem, der lå bag 
fremskrivningen i Dansk Økonomi, forår 2015.  
 
Formandskabets vurderinger af overholdelsen af de finans-
politiske mål er sammenfattet i tabel II.8 i afsnit II.2. De 
finanspolitiske målsætninger vurderes på de fleste punkter at 
være overholdt, herunder budgetlovens krav om, at det struk-
turelle underskud i budgetlovens betydning maksimalt må 
udgøre ½ pct. af BNP. I henhold til nærværende prognose er 
der således strukturelt overskud i budgetlovens betydning i 
hele perioden 2015-2025. Dermed afviger skønnene i denne 
prognose væsentligt fra regeringens skøn, som viser under-
skud over eller på ½ pct.-grænsen i 2015 og 2016, og i øvrigt 
hele vejen til 2020 ligger væsentligt under skønnene i nærvæ-
rende prognose. Forskellen skyldes primært, at DØR skønner 
en højere strukturel beskæftigelse end Finansministeriet.   
 
De offentlige finanser vurderes grundlæggende at være sunde 
på mellemlang og lang sigt. De seneste års reformer og en 
normalisering af konjunktursituationen ventes at forbedre den 
offentlige saldo de kommende år. Frem imod 2025 er der så-
ledes udsigt til en forbedring af både den faktiske og den struk-
turelle offentlige saldo til et overskud på 0,8 pct. af BNP. 
 
For så vidt angår den faktiske offentlige saldo er der dog 
grund til at være særligt opmærksom. Underskuddet på den 
faktiske saldo forventes at blive godt 3 pct. af BNP i såvel 
2015 som 2016. I 2015 bidrager ekstraordinært høje skatte-
indtægter som følge af Pensionspakken, der blandt andet 
forlængede muligheden for at omlægge kapitalpensioner til 
alderspensioner med skatterabat, til at begrænse under-
skuddet. Uden Pensionspakken ville det forventede under-
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skuddet i 2015 udgøre knap 4 pct. af BNP. Med et forventet 
underskud i såvel 2015 som 2016 på over 3 pct. af BNP er 
der risiko for, at underskudsgrænsen i Stabilitets- og Vækst-
pagten overskrides. Det skal dog understreges, at der er bety-
delig usikkerhed forbundet med skønnene for den faktiske 
offentlige saldo. Den store usikkerhed skyldes ikke mindst, at 
indtægterne fra pensionsafkastskatten svinger markant fra år 
til år. 
 
En overskridelse af 3 pct.-grænsen er medbestemmende 
for, om EU’s procedure for uforholdsmæssigt store under-
skud (EDP) sættes i gang. Danmark kom i foråret 2010 i 
denne procedure. Det skete på baggrund af betydeligt stør-
re forventede underskud i 2010 og 2011, end der nu for-
ventes for 2015 og 2016, og udsigterne for de offentlige 
finanser på lang sigt er væsentligt bedre end i 2010. I 2010 
var der udsigt til en lang periode med store underskud og 
et betydeligt holdbarhedsproblem. Det står i kontrast til i 
dag, hvor det som nævnt er forventningen, at den offentlige 
saldo gradvis forbedres til et overskud, og hvor finans-
politikken vurderes at være holdbar. 
 
I 2017 ventes underskuddet at komme under 3 pct.-grænsen 
og de offentlige finanser vurderes som nævnt, at være sunde 
på mellemlang og lang sigt. På den baggrund vurderes det 
ikke at være et alvorligt problem for de offentlige finanser 
med et underskud lidt over 3 pct. af BNP i 2015 og 2016. 
Det vurderes, at være mest sandsynligt, at Danmark ikke 
kommer i procedure.  
 
Flere metoder til beregning af den strukturelle saldo 
 
Den faktiske offentlige saldo i Danmark svinger betydeligt 
fra år til år som følge af udsving i konjunkturer, pensions-
afkastskat mv. Stillingen på den faktiske offentlige saldo er 
derfor ikke udtryk for det finanspolitiske råderum i de enkelte 
år. Derfor er den strukturelle saldo et vigtigt pejlemærke i 
tilrettelæggelsen af den økonomiske politik, da der korrigeres 
for midlertidige indtægter og udgifter i den faktiske saldo.  
 
Beregningen af den strukturelle saldo er forbundet med usik-
kerhed og metodemæssige valg. Det er blandt andet forbun-

Offentlige 
finanser 
væsentligt bedre 
end i 2010, hvor 
Danmark kom i 
EDP 

De offentlige 
finanser er sunde 
på lang sigt 

Strukturel saldo 
et vigtigt 
pejlemærke  

Flere beregnings-
metoder  



II.7 Sammenfatning og anbefalinger 

 195 

det med usikkerhed at skønne over strukturelle niveauer for 
f.eks. BNP og beskæftigelse. Derudover er der flere metoder 
til beregning af saldoen. Der kan overordnet skelnes mellem 
to metoder – en top-down-metode og en bottom-up-metode.  
 
I vurderingen af den strukturelle saldo i forhold til budget-
lovens grænse beregner De Økonomiske Råd den strukturelle 
saldo ved en top-down metode. Denne metode korrigerer 
overordnet set den faktiske saldo for konjunktur og andre mid-
lertidige forhold. Derudover beregnes den strukturelle saldo 
via en bottom-up-metode. Med denne beregning opgøres 
strukturelle niveauer for grupper af udgifter og indtægter, 
hvorfor der opnås en yderligere indsigt i hvilke indtægter og 
udgifter, som driver den overordnede udvikling i den struktu-
relle saldo.  
 
Dokumentation når nye tiltag finansieres 
 
Budgetloven indebærer, at det strukturelle underskud ved 
fremlæggelsen af finanslovsforslaget i august maksimalt må 
udgøre ½ pct. af BNP. Derefter må underskuddet godt over-
stige ½ pct.-grænsen, hvis det skyldes, at ændrede skøn har 
forværret saldoen, men ikke hvis det skyldes nye politiske 
tiltag. Ved fremlæggelsen af finanslovsforslaget for 2015 
udgjorde det strukturelle underskud for eksempel 0,5 pct. af 
BNP i Finansministeriets beregning. Dette er senere opju-
steret til 0,9 pct. af BNP. Det vil sige, at saldoen er forvær-
ret med 0,4 pct. af BNP, svarende til 8 mia. kr.  
 
Det er vigtigt at skelne mellem, om underskuddet er blevet 
større på grund af ændrede skøn eller politiske tiltag besluttet 
efter fremlæggelsen af finanslovsforslaget i august. Ifølge 
budgetloven må der efter finanslovsforslaget ikke gennem-
føres politiske tiltag med “væsentlige negative konsekvenser” 
for den strukturelle saldo for det kommende år, når det struk-
turelle underskud er større end ½ pct. af BNP.  
 
I 2015 er det offentlige investeringsniveau hævet i flere 
omgange. Det er uklart, hvorvidt disse løft i investerings-
rammen skal opfattes som politiske tiltag eller ændrede 
skøn, og det er også uklart, hvorvidt der er anvist finan-
siering af stigningerne. Der bør derfor skabes gennemsig-
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tighed omkring den offentlige investeringsramme således, at 
der kan redegøres for, at eventuelle stigninger i forhold til et 
referenceforløb for de offentlige investeringer er finan-
sierede.  
 
Derudover er der behov for en afklaring af, hvordan “politiske 
tiltag” afgrænses, og hvad der forstås ved “væsentlige negative 
konsekvenser”. Formandskabet har tidligere anbefalet, at for-
tolkningen af denne bestemmelse i loven bliver mere klar, og 
der bør offentliggøres en oversigt på Finansministeriets hjem-
meside, hvor konsekvenser af tiltag dokumenteres.  
 
Et element i denne oversigt bør være, at der systematisk 
redegøres for konsekvenser af større politiske tiltag for ikke 
bare den strukturelle saldo, men for alle relevante finans-
politiske mål år for år og på den lange bane. Det er især 
vigtigt i disse år, da den faktiske saldo er tæt på EU’s grænse, 
og der er fremrykket pensionsbeskatning for 15 mia. kr. til 
2015 for at skabe afstand til 3 pct.-grænsen.   
 
Et element i effektvurderinger af politiske tiltag bør være, at 
det altid er klart, hvordan der regnes. Dokumenterede regne-
principper vil understøtte, at der både regnes på tiltag, som 
har positive og negative virkninger på de offentlige finanser.  
 
Et aktuelt eksempel, hvor regneprincipperne ikke er klare, 
er reformen af den statslige refusion til kommunernes udgif-
ter til indkomstoverførsler. Finansministeren har foreslået at 
hæve det statslige delloft for driftsudgifter med 600 mio. kr. 
fra 2018 finansieret af adfærdsvirkninger fra reformen. De 
konkrete regneprincipper bag adfærdsvirkningerne er dog 
ikke dokumenterede.  
 
Der bør være en samlet dokumentation, som understøtter, at 
der systematisk regnes beskæftigelsesvirkninger af ændringer 
i refusionssystemet samt udlignings- og tilskudsordninger fra 
staten til kommuner. Dette vil understøtte symmetrien, så 
udgiftslofterne også sættes ned, når ændringer i reglerne 
svækker beskæftigelsen. Der bør generelt skabes større klar-
hed omkring regneprincipperne for offentlige udgifter, her-
under hvornår der regnes på adfærdsvirkninger.  
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Afgrænsning af udgiftslofter 
 
Udgiftslofterne sætter en øvre grænse for de offentlige udgifter 
og betyder, at der foretages en prioritering mellem en bred 
vifte af udgifter. Udgangspunktet for afgrænsningen er, at alle 
udgifter skal omfattes af lofterne. En undtagelse kan imidlertid 
begrundes med, at udgiften udviser store udsving fra år til år, 
og at udgiftsniveauet på kort sigt i høj grad er bestemt af for-
hold i udlandet eller af andre udefrakommende forhold.  
 
EU-Kommissionen har vurderet, at det danske PSO-system er 
traktatstridigt, idet systemet er diskriminerende overfor uden-
landske producenter, som sælger el på det danske marked. 
Systemet skal derfor ændres. PSO-ordningen kan opretholdes, 
hvis der åbnes for, at udenlandske producenter også kan få 
støtte. Alternativt kan støtten til vedvarende energi (VE) finan-
sieres på finansloven.  
 
Med en finanslovsløsning skal der træffes en beslutning om, 
hvorvidt tilskuddene til vedvarende energi skal undtages for 
udgiftslofter. Tilskuddene til VE kan udvise betydelige ud-
sving fra år til år, hvilket kan skyldes vejrmæssige forhold i 
Danmark og vores nabolande eller udsving i energipriserne 
generelt. Hvis tilskuddene ligger under udgiftslofterne, kan 
en midlertidig stigning i VE-tilskuddene i et enkelt år i fravær 
af tilstrækkelige reserver kræve ekstraordinære besparelser på 
andre udgifter. På den anden side er udgiftsniveauet til VE i 
høj grad bestemt af den politisk besluttede støtte til VE, og 
ændringerne i tilskuddet har gennem en del år i høj grad 
skyldtes politiske beslutninger om VE-udbygning. 
 
Derfor bør VE-tilskuddene indgå under udgiftslofter i lighed 
med andre tilskud til virksomheder. Politiske beslutninger om 
støtte til vedvarende energi bør på linje med andre offentlige 
udgifter prioriteres indenfor den samlede ramme, der udstik-
kes med udgiftslofterne. I relation til finansieringen af VE-
tilskuddene har formandskabet tidligere foreslået en omlæg-
ning af PSO-afgiften til en indkomstskat, jf. også kapitel I.   
 
Mens udgiftsniveauet til vedvarende energi i høj grad er et 
politisk valg, så er udsvingene for en række andre udgifter 
under udgiftslofterne afledt af udefrakommende forhold. 
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Det gælder for eksempel udgifterne til EU, hvor ustabiliteten 
blandt andet skyldes, at udgiftsniveauet afhænger af BNI i 
Danmark relativt set til andre EU-lande. Disse udgifter ud-
viser store udsving fra år til år og er i meget høj grad bestemt 
af forhold, som på kort sigt er udenfor Danmarks kontrol. De 
bør derfor undtages fra udgiftslofter.  
 
På trods af, at dansk politik til en vis grad kan påvirke asyl-
udgifterne, så udviser asyludgifterne også betydelige udsving 
fra år til år som følge af forhold i udlandet. Det gælder ikke 
mindst udsving fra år til år i antallet af asylansøgere. Ustabili-
teten og påvirkningen fra udefrakommende forhold, indebærer, 
at det bør overvejes at undtage asyludgifter fra udgiftslofterne.     
 
Snæver ramme til offentlige investeringer kommende år 
 
Der er besluttet en lang række offentlige investeringsprojekter 
de kommende år. Det gælder blandt andet sygehusbyggeri og 
investeringer i banenettet. Derfor er der en snæver ramme til 
nye investeringsprojekter, da regeringen samtidig planlægger 
med en gradvis reduktion i de offentlige investeringer frem 
mod 2020. Den gradvise reduktion skal understøtte, at der 
er balance på den offentlige saldo i 2020 i regeringens frem-
skrivning.  
 
Regeringen har i regeringsgrundlaget tilkendegivet, at den 
vil øge brugen af offentlige-private partnerskaber (OPP) i 
forbindelse med offentlige bygge- og anlægsprojekter. OPP-
kontrakter kan udformes, så den offentlige betaling først 
begynder ved ibrugtagning af anlægget. Dermed kan en 
gradvis reduktion i de offentlige investeringer modsvaret af 
en gradvis stigning i OPP-projekter bidrage til, at målet om 
balance i 2020 overholdes samtidig med, at der kan igang-
sættes nye projekter. 
 
OPP-projekter bør imidlertid ikke gennemføres for at op-
bløde en snæver investeringsramme på kort sigt. Typisk 
kan det offentlige låne billigere end private virksomheder, 
og projekterne skal betales uanset finansieringsform. Hvis 
projekter gennemføres som OPP-projekter, er der en risiko 
for, at betalingerne vil belaste den offentlige saldo i en 
periode, hvor der ventes store underskud. Kommende 
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OPP-projekter bør derfor alene begrundes ud fra effektivi-
tetsmæssige overvejelser.  
 
Pris- og lønopregning af budgetter 
 
Størrelsen af de offentlige forbrugsudgifter afhænger af 
realvæksten i det offentlige forbrug, som typisk besluttes i 
forbindelse med større politiske forhandlinger og derefter 
fastsættes ved lov med udgiftslofter. Derudover afhænger 
størrelsen af et skøn for pris- og lønopregning af de offent-
lige budgetter.  
 
De offentlige budgetter korrigeres løbende, når skønnene 
for offentlige pris- og lønstigninger ændres. Disse korrek-
tioner skal understøtte, at både realvæksten i det offentlige 
forbrug og den offentlige saldo overholder de planlagte 
finanspolitiske målsætninger. Det er dog væsentligt, at for-
udsætningerne bag korrektionerne er dokumenterede, og at 
de følger en fast praksis.  
 
I finanslovforslaget offentliggøres de pris- og lønindeks, som 
ligger bag pris- og lønopregningen på det statslige område. 
Dette sker ikke ligeså tydeligt i økonomiaftalerne mellem 
regeringen og kommuner og regioner. Den manglede klarhed 
om pris- og lønopregningen drejer sig både om de konkrete 
pris- og lønindeks, som ligger bag opregningen, og om for-
udsætninger om ændrede pris- og lønskøn. Der bør derfor 
skabes større klarhed over de forudsætninger, der ligger til 
grund for pris- og lønkorrektioner i økonomiaftalerne. 
 
Generelt gælder, at regnskabet i kommuner og regioner skal 
overholde det korrigerede budget, der følger af eventuelt æn-
drede pris- og lønforudsætninger indarbejdet i løbet af budget-
året. På det statslige område er der ikke et tilsvarende regelsæt. 
Det betyder, at der kan opstå en større forskel mellem den 
forudsatte realvækst og den realiserede realvækst. Der bør 
etableres en fast praksis i staten, så budgetterne løbende juste-
res op og ned i det indeværende år, når forudsætninger for 
priser og lønninger ændres nævneværdigt.  
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KAPITEL III   

INDKOMSTOVERFØRSLER  
MED FOKUS PÅ KONTANTHJÆLP 

III.1 Indledning 

Der er siden midten af 1990’erne gennemført en række re-
former, der har bidraget til at øge beskæftigelsen og be-
grænse antallet af personer på offentlig forsørgelse. De se-
neste tyve års reformer har især bidraget til en reduktion i 
antallet af personer, der modtager arbejdsløshedsdagpenge 
og efterløn. Trods reformerne var der i 2014 omkring 
800.000 personer i den erhvervsaktive alder, der modtog 
indkomsterstattende overførsler fra det offentlige. Omkring 
150.000 af disse var kontanthjælpsmodtagere. 
 
Kapitlet bidrager til diskussionen af antallet af modtagere af 
offentlige indkomstoverførsler. Fokus er på kontanthjælps-
modtagerne og betydningen af deres økonomiske tilskyn-
delse til at finde beskæftigelse. Gruppen af kontanthjælps-
modtagere er meget sammensat, men en del vurderes at stå 
relativt tæt på arbejdsmarkedet. I kapitlet præsenteres en 
analyse af den seneste kontanthjælpsreform, der markant 
reducerede ydelsen for de job- og uddannelsesparate 25-29-
årige. Analysen viser, at kontanthjælpsreformen har medført 
at flere er overgået til beskæftigelse eller uddannelse. Ana-
lyserne viser endvidere, at hvis reformen udvides til at om-
fatte de 30-64 årige, vil det have en tilsvarende positiv men 
begrænset effekt på antallet af modtagere. 
 
Kontanthjælpen giver et indkomstgrundlag for personer, der 
ikke har mulighed for at forsørge sig selv. Det er en forud-
sætning for at modtage kontanthjælp, at man ikke kan for-
sørge sig selv ved arbejde eller brug af formue. Kontant-
hjælpen udgør dermed samfundets sikkerhedsnet. 
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Kapitlet er færdigredigeret den 21. september 2015. 



Indkomstoverførsler med fokus på kontanthjælp. Dansk Økonomi, efterår 2015 

 202 

Overførselssystemet udgør en vigtig del af velfærdsstaten. 
Kontanthjælp og andre indkomsterstattende overførsler kan 
opfattes som velfærdsstatens forsikring, der sikrer indkom-
sten og øger indkomsttrygheden. Det gælder også for de 
mange, som sjældent eller aldrig modtager offentlige over-
førsler. Samtidig bidrager indkomstoverførselssystemet til 
omfordelingen i samfundet, principielt på samme måde som 
andre forsikringer omfordeler fra de heldige til de mindre 
heldige. Relativt generøse indkomstoverførsler er samtidig 
et vigtigt element i den såkaldte flexicurity model, der ska-
ber grundlaget for et fleksibelt og dynamisk arbejdsmarked 
med en lav strukturel ledighed. 
 
Indkomstoverførsler påvirker imidlertid også samfundsøko-
nomien negativt. Det skyldes, at udgifter skal finansieres, 
hvorfor en stigning i antallet af modtagere eller en forhøj-
else af ydelsesniveauet kræver højere skatter eller besparel-
ser på offentlige udgifter indenfor andre områder. 
 
Tilstedeværelsen af offentlige ydelser reducerer også gevin-
sten ved at være i beskæftigelse. Det skyldes, at de offent-
lige ydelser bortfalder, når personer på offentlige overførs-
ler kommer i beskæftigelse. Bortfaldet fungerer som en 
ekstra skat på arbejde, hvilket bidrager til at mindske den 
effektive arbejdsstyrke.  
 
Den negative effekt på arbejdsudbuddet er større, jo højere 
de offentlige indkomstoverførsler er, og effekten forstærkes 
af, at en række andre offentlige ydelser reduceres ved højere 
indkomst. Det gælder f.eks. boligsikring og tilskud til for-
ældrebetaling for børnepasning. 
 
De offentlige ydelser, der er målrettet ledige, udgør i praksis 
en undergrænse for lønnen på arbejdsmarkedet. En reduk-
tion af ydelsesniveauet øger gevinsten ved at komme i ar-
bejde, men vil samtidig trække i retning af at sænke de lave-
ste lønninger på arbejdsmarkedet. Dette bidrager til, at flere 
med lave kvalifikationer kan komme i beskæftigelse. Sam-
tidig må det imidlertid forventes, at en lavere mindsteløn vil 
smitte af på aflønningen af de job, der i udgangspunktet har 
en aflønning i bunden af lønfordelingen. 
 

Indkomst-
overførsler 
fungerer som 
forsikring og 
bidrager til 
omfordelingen  

Ydelser skal 
finansieres 
gennem skatter 
eller afgifter 

Overførsler 
mindsker 
gevinsten 
ved arbejde 

Den negative 
effekt er større, jo 
højere ydelsen er 

Dagpenge og 
kontanthjælp 
lægger bund 
under lønnen 



III.1 Indledning 

 203 

En reduktion af ydelserne eller opstramning af reglerne for 
tildeling vil gøre det mere attraktivt at søge arbejde og der-
med trække i retning af at øge beskæftigelsen og reducere 
antallet, der er på offentlig forsørgelse. Den højere beskæf-
tigelse, færre på offentlige overførsler og den direkte effekt 
af lavere ydelser vil forbedre de offentlige finanser. 
 
Det er imidlertid ikke alle, der kan reagere på ændrede øko-
nomiske incitamenter eller skærpede krav. For nogle vil 
lavere ydelser blot føre til lavere indkomst og dermed en 
skævere indkomstfordeling. Samtidig vil lavere ydelser 
svække indkomstoverførselssystemets forsikringselement. 
 
Der er med andre ord tale om en klassisk afvejning mellem 
effektivitet, fordeling og forsikring. Et ønske om færre på 
offentlig forsørgelse og en større beskæftigelse kan princi-
pielt nemt nås med strammere regler og lavere ydelser. I 
sidste ende er det naturligvis et politisk spørgsmål, hvor 
langt man vil gå i den retning. 
 
En række vedtagne reformer ventes at reducere antallet af 
personer, der modtager indkomstoverførsler. Det er blandt 
andet dagpengereformen fra 2010, tilbagetrækningsrefor-
men fra 2011 og kontanthjælpsreformen fra 2014. Endvi-
dere forventes normaliseringen af konjunktursituationen 
frem mod 2020 at reducere antallet af personer i den er-
hvervsaktive alder, som modtager indkomsterstattende ydel-
ser, så den samlede reduktion i antallet af personer på of-
fentlige overførsler vurderes at ville nå op imod 100.000 
personer. 
 
I tidligere rapporter har formandskabet analyseret effekten 
af ændrede regler for efterlønsmodtagere og dagpenge-
modtagere, jf. De Økonomiske Råd (2010), De Økonomiske 
Råd (2011), De Økonomiske Råd (2013) og De 
Økonomiske Råd (2014). I dette kapitel retter fokus sig mod 
gruppen af kontanthjælpsmodtagere. Kapitlet bidrager med 
en analyse af effekten af den seneste kontanthjælpsreform. 
Denne analyse danner udgangspunkt for en vurdering af, 
hvor meget en markant reduktion af kontanthjælpen for mod-
tagere over 30 år vil kunne bidrage til at øge beskæftigelsen.  
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I afsnit III.2 præsenteres en overordnet beskrivelse af ud-
viklingen i antallet af personer på offentlig forsørgelse og 
indkomstoverførselsmodtagerne karakteriseres med særligt 
fokus på gruppen af kontanthjælpsmodtagere. I afsnit III.3 
præsenteres beregninger, der viser incitamenterne til at 
komme i arbejde for kontanthjælpsmodtagere. Effekten af 
kontanthjælpsreformen fra 2014 analyseres i afsnit III.4, og 
det diskuteres, hvor meget en tilsvarende reform for kon-
tanthjælpsmodtagere over 30 år kunne betyde for beskæfti-
gelse og antallet på overførsler. Endelig opsummeres resul-
taterne i afsnit III.5. 

III.2 Udviklingen i indkomstoverførsler siden 
1960 

I dette afsnit beskrives først udviklingen siden 1960 i antal-
let af personer i de erhvervsdygtige aldre, som er på for-
skellige former for overførselsindkomster. Derefter beskri-
ves udgifterne til disse overførsler, og den fremtidige ud-
vikling i antallet af personer diskuteres. Endelig beskrives 
overførselsmodtagernes karakteristika, og der fokuseres på 
kontanthjælpsmodtagerne. 
 
Siden 1960 er antallet af personer i de erhvervsaktive aldre, 
her 15-64 år, som modtager en offentlig indkomsterstat-
tende ydelse, mere end firedoblet fra knap 200.000 personer 
til godt 800.000 personer i 2014. I samme periode er be-
skæftigelsen steget med knap 500.000 personer. Set over 
hele perioden har beskæftigelsen udgjort en nogenlunde 
uændret andel af befolkningen i aldersgruppen 15-64 år, 
mens andelen af modtagere af indkomstoverførsler er steget 
markant, jf. figur III.1. 
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Figur III.1 Beskæftigede og modtagere af overførsels-
indkomst 

 

Anm.: Både beskæftigede og antal modtagere af indkomstoverførsler 
er opgjort som andel af befolkningen mellem 15 og 64 år. Per-
soner i fleksjob, støttet beskæftigelse, samt efterlønnere og før-
tidspensionister med deltidsbeskæftigelse indgår både i be-
skæftigelsen og andelen på indkomstoverførsel. Beskæftigelsen 
omfatter også udenlandsk arbejdskraft og beskæftigede perso-
ner, der er fyldt 65 år. Modtagere af overførselsindkomst inde-
holder ikke SU. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank. 
 
 
Andelen af indkomstoverførselsmodtagere steg især i den 
første halvdel af den betragtede periode. Fra 1960 til midten 
af 1990'erne voksede andelen således fra godt 6 til godt 27 
pct. Siden er andelen faldet, sådan at den i 2014 udgjorde 
godt 22 pct. Beskæftigelsesfrekvensen har ikke udvist no-
gen trendmæssig udvikling, og har over hele perioden ligget 
omkring 75 pct. Andelen af befolkningen, der er beskæfti-
get, har især i den sidste del af perioden udvist betydelige 
udsving, der er relateret til konjunktursituationen. De kon-
junkturbetingede udsving ses også ret tydeligt i andelen på 
offentlig forsørgelse.  
 
Den relativt konstante beskæftigelsesandel over det lange 
stræk giver ikke nogen entydig indikation i retning af, at en 
stigning i antallet af overførselsindkomstmodtagere nød-
vendigvis må ske på bekostning af beskæftigelsen.  
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I international sammenhæng har Danmark en relativ høj 
beskæftigelsesfrekvens på trods af en stor andel på offent-
lige indkomstoverførsler, jf. figur III.2. Beskæftigelsesfre-
kvensen i Danmark ligger lidt under beskæftigelsesfrekven-
sen i bl.a. Sverige, Norge og Holland, som også har velud-
byggede universelle velfærdssystemer med mange på of-
fentlige indkomstoverførsler, og lidt over beskæftigelses-
frekvenserne i Storbritannien, Canada og Finland. Samtidig 
ligger Danmarks beskæftigelsesfrekvens betydeligt over 
beskæftigelsesfrekvenserne i lande som Italien, Grækenland 
og Spanien samt betragteligt over USA og OECD-gennem-
snittet. Dette er i overensstemmelse med billedet af, at en 
relativt stor befolkningsandel på overførsler ikke nødven-
digvis betyder en lav andel i beskæftigelse. 
 
 

Figur III.2 Beskæftigelsesfrekvens i udvalgte lande, 
2014 

 

Anm.: Andel i forhold til befolkningen i alderen 15-76 år. 
Kilde: OECD. 
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Forskellige indkomstoverførsler  
 
I Danmark findes en lang række forskellige ydelser. For alle 
ordningerne gælder det, at visse forudsætninger skal være 
opfyldt for, at man kan modtage ydelsen. Nogle ydelser 
såsom dagpenge, sygedagpenge og efterløn forudsætter en 
forudgående tilknytning til arbejdsmarkedet, mens f.eks. 
kontanthjælp og førtidspension kan ydes til personer, der 
opfylder en række andre kriterier – uanset arbejdsmarkeds-
tilknytning. For de fleste ydelser er der i tildelingskriteri-
erne indbygget krav om, at modtageren enten skal stå til 
rådighed for arbejdsmarkedet eller være ramt af sygdom 
eller på anden måde have nedsat arbejdsevne.1 For flertallet 
af ydelserne gælder, at modtagerne skal visiteres til ordnin-
gen. En klar undtagelse herfra er efterløn, som frit kan væl-
ges, såfremt betingelserne er opfyldt, jf. boks III.1. 
 

 
1) Rådighedskravet er bl.a. implementeret gennem krav om aktiv 

jobsøgning eller aktivering. 

Specifikke krav 
for at modtage 
ydelser 
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Boks III.1 Udvalgte indkomsterstattende ydelser i Danmark 

Der findes en lang række indkomsterstattende offentlige ydelser i Danmark. I det 
følgende beskrives de vigtigste ordninger for personer i den arbejdsdygtige alder. 
Der ses bort fra SU, fleksydelse, skånejob, integrationsydelse, og allerede afskaf-
fede ydelser som eksempelvis overgangsydelse. 

Dagpenge er en ydelse, som kan udbetales til arbejdsløse, der er medlem af en a-
kasse. Medlemmerne skal have en forudgående tilknytning til arbejdsmarkedet i 
form af minimum ét års fuldtidsbeskæftigelse inden for de seneste tre år, eller de 
skal have færdiggjort en erhvervskompetencegivende uddannelse. Der udbetales 
90 pct. af tidligere løn, dog maksimalt 4.135 kr. om ugen, svarende til knap 
18.000 kr. om måneden (2015-niveau) i op til to år. Arbejdsmarkedsydelse og ud-
dannelsesydelse er midlertidige ordninger på kontanthjælpsniveau til personer, 
som har opbrugt retten til dagpenge. 

Kontant- og uddannelseshjælp er ydelser til personer, som ikke kan forsørge sig 
selv pga. en social begivenhed såsom arbejdsløshed eller sygdom, men som ikke 
er berettiget til andre ydelser. Uddannelseshjælp gives til personer under 30 år 
uden kompetencegivende uddannelse. Kontanthjælp gives til personer over 30 år 
samt personer under 30 år med en kompetencegivende uddannelse. Ydelsesni-
veauet afhænger af såvel egne forhold, herunder formue og forsørgerstatus, og – 
som følge af gensidig forsørgerpligt – af en eventuel ægtefælles indkomstforhold. 
Ydelsesniveauet varierer fra 0 kr. til 14.416 kr. om måneden (2015-niveau). 

Sygedagpenge gives til lønmodtagere, selvstændige og ledige med ret til dag-
penge, der er blevet uarbejdsdygtige pga. egen sygdom. Ydelsen er på dagpenge-
niveau og gives i op til fem måneder. Efter fem måneder kan kommunen forlænge 
sygedagpengene, eller personen kan overgå til et jobafklaringsforløb med en ydel-
se på kontanthjælpsniveau.  

Barselsdagpenge gives til personer, som udnytter retten til fravær i forbindelse 
med graviditet-, barsel- eller forældreorlov. Forældre har til sammen ret til 52 
ugers orlov med barselsdagpenge. 

Ressourceforløb er målrettet personer under 40 år, som vurderes at være uar-
bejdsdygtige pga. sygdom, og som risikerer at komme på førtidspension. Forløbet 
varer ét til fem år og består f.eks. af sociale og sundhedsmæssige tilbud. Ydelsen 
varierer mellem kontanthjælpsniveau og højeste dagpengesats, men er uafhængig 
af formue og ægtefælleindkomst. 

Fleksjob er job til personer med varigt og væsentligt nedsat arbejdsevne, hvor ar-
bejdsgiveren modtager tilskud til en del af lønnen. Fleksjob bevilges for fem år ad 
gangen, og det offentlige yder et tilskud på op til 98 pct. af højeste dagpengesats.  
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Boks III.1 Udvalgte indkomsterstattende ydelser i Danmark, fortsat 

Ledighedsydelse gives til personer, der er visiteret til fleksjob, men ikke er i et 
fleksjob. 

Revalidering er både beskæftigelsesrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der 
skal bidrage til at fastholde en tilknytning til arbejdsmarkedet eller hjælpe perso-
ner med nedsat arbejdsevne ind på arbejdsmarkedet. Satsen varierer fra 3.374-
17.928 kr. om måneden (2015-niveau) 

Førtidspension er målrettet personer over 40 år, hvis arbejdsevne varigt er så be-
grænset, at de ikke er i stand til at forsørge sig selv – heller ikke i fleksjob. Ydel-
sen udgør 85-100 pct. af højeste dagpengesats. 

Efterløn er en mulighed for tidligere tilbagetrækning for personer, der som hoved-
regel har indbetalt til ordningen i minimum 30 år. Ydelsesniveauet er op til høje-
ste dagpengesats. 

Personer, der modtager indkomsterstattende ydelser, kan også modtage en række 
andre ydelser fra det offentlige efter de generelle regler. Det drejer sig blandt an-
det om børnefamilieydelse, børnetilskud, boligstøtte og reduceret forældrebetaling 
til børnepasning (hel eller delvis friplads). Derudover kan personer, der har sær-
lige behov, få hjælp til konkrete udgifter i henhold til blandt andet Lov om aktiv 
socialpolitik. 
Kilde: Beskæftigelsesministeriet (2015), jobindsats.dk samt retsinformation.dk. 

 
 
Antal personer i erhvervsaktiv alder på indkomstover-
førsler 
 
Opgørelsen af antal personer, der modtager indkomstover-
førsel, afhænger af, hvilke ordninger der medtages. I kapit-
let er der fokus på indkomsterstattende ydelser til personer i 
den erhvervsdygtige alder. Der ses dermed bort fra folke-
pensionister, ligesom børnefamilieydelse, børnetilskud og 
boligsikring ikke inddrages. Der ses også bort fra SU. Til 
gengæld medtages personer, der er i støttet beskæftigelse. 
 
Opgørelsen af antallet af personer, der modtager indkomst-
overførsler, afhænger også af kilde og opgørelsesmetode. I 
det følgende anvendes ADAM’s opgørelse, som tager ud-
gangspunkt i Danmarks Statistiks opgørelse af “Offentligt 
forsørgede”. Danmarks Statistik opgør antallet i fuldtidsper-
soner, og der korrigeres for det overlap, der kan opstå, når 

Antal afhænger 
af afgræsning 

Opgørelse i 
fuldtidspersoner 



Indkomstoverførsler med fokus på kontanthjælp. Dansk Økonomi, efterår 2015 

 210 

nogle personer modtager flere offentlige ydelser på en gang. 
Denne korrektion gør, at man kan lægge antallet af ind-
komstmodtagere sammen uden at risikere dobbelttælling. 
Korrektionen betyder, at der kan være afvigelser i forhold til 
primær statistik over modtagere af de enkelte ydelser.  
 
ADAM’s opgørelse afviger på nogle punkter fra statistikken 
over “Offentligt forsørgede”. Det drejer sig bl.a. om opgø-
relsen af antallet, der modtager syge- og barselsdagpenge, 
ledighedsydelse og revalidering. I 2014 er ADAM’s opgø-
relse af antallet af overførselsmodtagere godt 30.000 højere 
end statistikken over “Offentligt forsørgede”. Det skyldes 
især et højere antal barsels- og sygedagpengemodtagere 
samt at voksenlærlinge medregnes i opgørelsen fra ADAM. 
 
I 2014 modtog omkring 800.000 personer forskellige typer 
af overførselsindkomst primært rettet mod personer i de 
erhvervsaktive aldre, jf. tabel III.1. Førtidspensionister ud-
gjorde i 2014 den største gruppe med mere end 200.000 
personer, efterfulgt af gruppen af kontanthjælpsmodtagere 
med knap 160.000 personer. 
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Tabel III.1 Antal overførselsmodtagere på forskellige 
ydelser, 2014 

  Antal fuldtidspersoner 

Dagpenge 99.000 

Kontanthjælp 157.000 

Sygedagpenge 72.000 

Barselsorlov 53.000 

Efterløn 89.000 

Fleksydelse 6.000 

Førtidspension 219.000 

Ledighedsydelse 17.000 

Revalidering 8.000 

Ressourceforløb 4.000 

Støttet beskæftigelse 83.000 

I alt 808.000 
 
 

Anm.: “Støttet beskæftigelse” dækker hovedsageligt over fleksjob,
men også job med løntilskud, jobrotation og skånejob. “Bar-
selsorlov” indeholder personer på barsels- og børnepasningsor-
lov. “Dagpenge” indeholder også arbejdsmarkedsydelse, ud-
dannelsesydelse og aktivering ud over job med løntilskud.
“Kontanthjælp” indeholder også uddannelseshjælp og aktive-
ring ud over job med løntilskud.  

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank. 
 
 
Antallet af personer i den arbejdsdygtige alder på indkomst-
erstattende ydelser er som nævnt steget fra knap 200.000 
personer i 1960 til godt 800.000 personer i 2014. Antallet af 
personer på de forskellige ydelser har dog udviklet sig for-
skelligt, og der er i perioden både oprettet og nedlagt en 
række ordninger, jf. figur III.3. 
 
 

Stor stigning 
siden 1960 
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Figur III.3 Antal personer på indkomstoverførsel 

 
 

Anm.: “Dagpenge” indeholder også arbejdsmarkedsydelse, uddannel-
sesydelse og aktivering. “Kontanthjælp” indeholder også ud-
dannelseshjælp og aktivering. “Førtidspension” indeholder også 
ledighedsydelse, revalidering og ressourceforløb, mens “Efter-
løn” indeholder overgangsydelse og fleksydelse. “Støttet be-
skæftigelse” indeholder fleksjob, skånejob, job med løntilskud
og jobrotation. Før 1984 er sygedagpenge og barselsdagpenge 
opgjort under et. 

Kilde: Finansministeriet (1997) og Danmarks Statistik, ADAM’s 
databank. 

 
 
Antallet af personer på offentlig forsørgelse steg fra om-
kring 200.000 i 1960 til knap 1.000.000 personer i midten af 
1990’erne. Frem til midten af 1970’erne skyldtes stigningen 
hovedsageligt en stigning i antallet af førtidspensionister, 
mens stigningen fra midten af 1970’erne frem mod midten 
af 1990’erne især var drevet af flere dagpenge- og kontant-
hjælpsmodtagere samt efterlønnens indførelse i 1979.  
 
Siden midten af 1990’erne er antallet af overførselsind-
komstmodtagere faldet fra knap 1.000.000 til godt 800.000 
personer i 2014. Størstedelen af faldet skyldes en reduktion 
i antallet af dagpengemodtagere, hvilket blandt andet skal 
ses på baggrund af den økonomiske fremgang, som startede 
i 1993, og de arbejdsmarkedsreformer der er gennemført de 
seneste 20 år. Udover et fald i antallet af dagpengemodtage-
re er der også sket et fald i antallet af efterlønsmodtagere, 
ligesom udfasningen af arbejdsmarkedsorlov og overgangs-
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ydelse bidrog til at sænke antallet af overførselsindkomst-
modtagere væsentligt. Faldet i antal efterlønsmodtagere kan 
både tilskrives ændringer af selve efterlønsordningen og 
sænkningen af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år i 2004.2 
 
Selvom det samlede antal personer, der modtager indkomst-
overførsler, er faldet, er der nogle ordninger, hvor antallet er 
steget. Det drejer sig først og fremmest om fleksjobordnin-
gen, der blev indført i 1998, og barselsorloven, der er udvi-
det ad flere omgange. Disse to ændringer har ført til en stig-
ning på omkring 80.000 personer i støttet beskæftigelse og 
ca. 40.000 flere på barsel. Derudover har der været en stig-
ning i antallet af sygedagpengemodtagere. 
 
Andel af personer i erhvervsaktiv alder på indkomst-
overførsler 
 
Udviklingen i andelen af personer i erhvervsaktiv alder på 
overførselsindkomst, altså antallet af overførselsindkomst-
modtagere i forhold til befolkningen i den erhvervsaktive 
alder, fremgår af tabel III.2. Som tidligere nævnt steg ande-
len af befolkningen i den relevante aldersgruppe, der er på 
overførselsindkomst, fra godt 6 pct. i 1960 til godt 27 pct. i 
1994. Stigningen skyldtes både, at der kom flere personer 
på eksisterende ordninger, og at der blev indført en række 
nye ordninger, herunder især efterløn og arbejdsorlov. 
 
Siden 1994 er andelen af befolkningen, der modtager of-
fentlige indkomstoverførsler, som nævnt, faldet til 22 pct. 
Det skyldes især et fald i andelen af personer på dagpenge, 
førtidspension og efterløn, og at arbejdsmarkedsorlov og 
overgangsydelse er afskaffet. Det er bemærkelsesværdigt, at 
andelen af kontanthjælpsmodtagere er stort set uændret, 
samtidig med at andelen af dagpengemodtagere er reduceret 
markant. 
 

 
2) Nedsættelsen af folkepensionsalderen fra 67 år til 65 år med 

virkning fra 2004 har bidraget til et fald i antallet af overførsels-
indkomstmodtagere, herunder ikke mindst antallet af efterløns-
modtagere. Omvendt bevirkede nedsættelsen af pensionsalderen 
en stor stigning i antallet af folkepensionister. 

Stigende antal i 
fleksjob og på 
barsels- og 
sygedagpenge 

Andel på 
overførsel steget 
fra 6 til 27 pct … 

… men faldt 
efterfølgende til 
22 pct. 
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Tabel III.2 Modtagere af indkomstoverførsler som andel af 15-64-årige 

 1960 1994 2014 

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

Dagpenge 1,1 8,2 2,7 

Kontanthjælp  1,3 3,9 4,3 

Sygedagpenge  0,3 1,4 2,0 

Barselsorlov 0,1 1,1 1,5 

Efterløn, inkl. overgangsydelse 0,0 3,4 2,5 

Fleksydelse 0,0 0,0 0,2 

Førtidspension  3,5 7,1 6,0 

Revalidering 0,0 0,6 0,2 

Ressourceforløb  0,0 0,0 0,1 

Ledighedsydelse 0,0 0,0 0,5 

Støttet beskæftigelse 0,0 0,0 2,3 

Arbejdsmarkedsorlov 0,0 1,5 0,0 

I alt  6,3 27,3 22,2 
 

Anm.: Som tabel III.1. 
Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank. 

 
 
Udgifter til overførselsindkomst 
 
I 1960 udgjorde udgifterne til overførselsindkomster 1,5 
pct. af BNP, jf. figur III.4. Frem mod starten af 1980’erne 
steg udgifterne til knap 9 pct. af BNP, hvilket især var dre-
vet af en stigning i antallet af dagpenge- og kontanthjælps-
modtagere samt indførelsen af efterlønsordningen i 1979. 
Udgifterne nåede et maksimum i 1994, hvor de udgjorde 
knap 11 pct. af BNP, og er siden faldet til i 2014 at udgøre 
knap 7 pct. af BNP.  
 
 

Udgifter på 
næsten 11 pct. af 
BNP i 1994 … 
 
 
… men er siden 
faldet til 7 pct. 
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Figur III.4 Udgifter til overførselsindkomst 

 

Anm.: Som figur III.3. 
Kilde: Finansministeriet (1997) og Danmarks Statistik, ADAM’s 

databank. 
 
 
Faldet i overførslernes andel af BNP skyldes i stor udstræk-
ning det tidligere omtalte fald i antallet af overførselsmod-
tagere. Samtidig har satsreguleringen, der regulerer ind-
komstoverførslerne, af forskellige årsager været svagere end 
lønudviklingen de seneste 20 år.3 Dette har bidraget til, at 
udgifterne er vokset mindre end BNP. 
 
Antal personer på og udgiften til indkomstoverførsler 
frem mod 2020 
 
Antallet af personer, der modtager indkomstoverførsler, 
afhænger af konjunktursituationen. Typisk vil antallet stige i 
en lavkonjunktur og falde i en højkonjunktur. Dette gælder i 
udpræget grad antallet af dagpengemodtagere og job- og 
uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere, men der er 
også tegn på, at antallet af ikke-arbejdsmarkedsparate kon-

 
3) En af årsagerne til, at satsreguleringen har været mindre end 

lønudviklingen, har været udbygningen af arbejdsmarkedspensio-
nerne. En anden er, at de 0,3 pct., der normalt afsættes til satspul-
jen, kan bruges til andet end indkomstoverførsler.  
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tanthjælpsmodtagere til en vis grad varierer med konjunk-
tursituationen.4   
 
Ud af de godt 800.000 personer i de arbejdsdygtige aldre, 
som i 2014 var på indkomsterstattende ydelser, vurderes 
knap 50.000 at skyldes konjunktursituationen eller andre 
midlertidige forhold, jf. tabel III.3. Det dækker primært over 
ca. 30.000 flere dagpengemodtagere og godt 10.000 flere 
kontanthjælpsmodtagere end i en normal konjunktur-
situation. Hvis både antallet af indkomstoverførselsmodta-
gere og BNP lå på det strukturelle niveau, vurderes det, at 
udgifterne til indkomstoverførsler i forhold til BNP aktuelt 
ville være knap 1 pct.point lavere, end de faktisk er. I takt 
med, at konjunktursituationen antages at blive normaliseret, 
kan antallet af overførselsmodtagere forventes at falde med 
de nævnte 50.000 personer, og udgifternes andel af BNP at 
falde med knap 1 pct.point. 
 
 

 
4) Vurderingen bygger på estimationer af de forskellige ydelseska-

tegoriers konjunkturfølsomhed, jf. De Økonomiske Råd (2013b). 
Gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate er defineret som match-
gruppe-3 i den tidligere match-kategorisering. 

Knap 50.000 
færre i neutral 
konjunktur 
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Tabel III.3 Antal overførselsindkomstmodtagere, faktisk og strukturelt 

 2014 2014 2020 

 Faktisk -------- Strukturelt -------- 

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

Dagpenge 99 69 65 

Kontanthjælp 157 145 130 

Sygedagpenge 72 72 63 

Barselsorlov 53 53 55 

Efterløn 89 89 32 

Fleksydelse 6 6 3 

Førtidspension 219 220 203 

Revalidering 8 8 8 

Ressourceforløb 4 4 46 

Ledighedsydelse 17 16 16 

Støttet beskæftigelse 84 79 84 

I alt 808 761 707 
 

Anm.: Som tabel III.1. 
Kilde: DREAM, Danmarks Statistik, ADAM’s databank og egne beregninger. 

 

 
 
Ud over den forventede konjunkturnormalisering, er der 
frem mod 2020 udsigt til et ekstra fald på godt 50.000 per-
soner på offentlig forsørgelse som følge af den underliggen-
de strukturelle udvikling. Det skyldes dels den demografi-
ske udvikling, dels allerede vedtagne reformer såsom dag-
pengereformen fra 2010, efterlønsreformen fra 2011, reform 
af førtidspension og fleksjob fra 2012 og kontanthjælpsre-
formen fra 2014, jf. boks III.2. 

Reformer og 
demografi 
påvirker 
fremadrettet 
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Boks III.2 Nyeste reformer af overførselsindkomster 

De offentlige indkomsterstattende velfærdsydelser er næsten alle blevet reforme-
ret inden for de seneste fem år. Et gennemgående ønske har været at øge beskæf-
tigelsen og begrænse antallet på offentlige ydelser. I det følgende beskrives de 
væsentligste elementer i reformerne. 

 

Dagpengereformen 2010 

Dagpengereformen forkortede den maksimale periode med dagpenge fra fire år til 
to år, og kravet til at generhverve retten til en ny dagpengeperiode blev forøget fra 
beskæftigelse i 26 uger på fuld tid til beskæftigelse på fuld tid i 52 uger. Refor-
men trådte i kraft 1. juli 2010, men der er senere gennemført en række overgangs-
ordninger, og reformen har derfor først fuld effekt fra medio 2016. 

 

Tilbagetrækningsaftalen 2011 

I tilbagetrækningsaftalen fremrykkes forhøjelsen af efterløns- og pensionsalderen 
i velfærdsaftalen fem år. Fremrykningen betyder, at efterlønsalderen i perioden 
2014-17 bliver hævet med et halvt år om året, og pensionsalderen hæves med et 
halvt år om året fra 2019 til 2022. Efterlønsperioden forkortes endvidere fra fem 
år til tre år i perioden 2018-23, og modregningen af pensionsformuen i efterløn-
nen forhøjes. Der indføres en seniorførtidspension, som er målrettet seniorer på 
arbejdsmarkedet, og sagsbehandlingen skal være mindre krævende end for før-
tidspension i øvrigt. Levetidsindekseringen af efterløns- og pensionsalderen op-
retholdes. Reformen er fuldt implementeret i 2023. 

 

Reform af førtidspension og fleksjob 2012 

I reformen af førtidspensionen begrænses muligheden for at få førtidspension for 
personer, der ikke er fyldt 40 år. Personer under 40 år skal i stedet indgå i et res-
sourceforløb med en varighed på op til fem år, hvor mulighederne for at forbedre 
kvalifikationer og helbred undersøges. Personer under 40 år kan dog tilkendes før-
tidspension, hvis det er åbenbart udsigtsløst at forsøge at forbedre deres arbejds-
evner.  

Muligheden for at få fleksjob for personer under 40 år gøres midlertidig og kan 
højst nå op til fem år. Tilskuddet til arbejdsgiverne ændres, så det reguleres efter 
aflønningen i jobbet, og tilskuddet aftrappes i takt med, at den ansattes løn forøges.  
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Boks III.2 Nyeste reformer af overførselsindkomster, fortsat 

Sygedagpengereform 2014 

Sygedagpengereformen indeholder en fremrykning af vurderingen af perspekti-
verne i sygdomsbehandlingen til fem måneder efter starten af sygeperioden. De 
sygemeldte opdeles på det tidspunkt i dem, der fortsat er sygemeldte, og dem, 
som skal i jobafklaring. De fortsat syge har uændret offentlig ydelse, mens perso-
ner i jobafklaring overgår til en lavere ydelse. Reformen trådte i kraft 1. juli 2014  

 

Kontanthjælpsreform 2014 

Kontanthjælpsreformen reducerer satsen for unge, der er mellem 25-29 år, og un-
ge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse får et uddannelsespålæg, 
hvor de forpligtes til at starte på en uddannelse, såfremt de vurderes at være i 
stand til at gennemføre en uddannelse. Unge med en kompetencegivende uddan-
nelse får ligeledes reduceret deres kontanthjælp, hvis de er jobparate. Hvis de un-
ge 25-29 årige hverken vurderes til at være uddannelses- eller jobparat, skal de 
deltage i en form for aktiviteter med henblik på at blive det. De benævnes aktivi-
tetsparate, og de får et aktivitetstillæg, der betyder at deres ydelse svarer til ydel-
sen for modtagere af kontanthjælp over 30 år. Samlevende fik endvidere halv 
gensidig forsørgelsespligt i 2014, som senere er videreført i 2015 og afvikles i 
2016. Reformen har virkning fra 1. januar 2014.   

 
 
Det strukturelle fald frem mod 2020 drives hovedsageligt af 
et fald i antallet af efterlønsmodtagere og førtidspensioni-
ster, mens en del af kontanthjælps- og sygedagpengemodta-
gerne antages at flytte til ressourceforløb. 
 
Samlet er der frem imod 2020 udsigt til et fald i antal perso-
ner på indkomsterstattende ydelser på omkring 100.000 
personer, og antallet af personer på offentlig forsørgelse 
forventes dermed at falde til omkring 700.000 personer i 
2020. Knap halvdelen af faldet vurderes at skyldes den for-
ventede normalisering af konjunkturerne, mens den reste-
rende del kan tilskrives demografiske ændringer og effekter 
af allerede vedtagne reformer. I 2020 forventes udgifterne 
til offentlige indkomstoverførsler at være faldet til 5 pct. af 
BNP fra ca. 7 pct. i 2014, hvor igen konjunkturnormalise-
ring og strukturelle ændringer hver står for halvdelen af 
reduktionen. 
 

Fald i antal 
efterløns-
modtagere  
driver udvikling 

100.000 færre 
på indkomst-
overførsler i 2020 
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Ydelsesmodtagernes karakteristika 
 
Modtagere af forskellige indkomstoverførsler har typisk 
forskellige karakteristika, idet ydelserne er målrettet for-
skellige personer. Førtidspensionister, efterlønsmodtagere 
og fleksjobbere er i gennemsnit ældre end de beskæftigede, 
mens de andre grupper, såsom dagpenge- og kontant-
hjælpsmodtagere, i gennemsnit har ca. samme alder som de 
beskæftigede, jf. tabel III.4. Modtagere af overførselsind-
komst er generelt i højere grad enlige end tilfældet er for de 
beskæftigede. Det gælder i særlig grad for kontanthjælps-
modtagere og førtidspensionister, hvor andelen, der ikke er 
gift eller samlevende er mere end dobbelt så høj som for 
beskæftigede. 
 
Næsten én ud af ti af de beskæftigede er indvandrere. I for-
hold til dette er indvandrere overrepræsenteret blandt de 
ledige og især blandt kontanthjælpsmodtagerne, hvor én ud 
af fire har indvandrerbaggrund.  
 
 

Tabel III.4 Overførselsindkomstmodtagernes karakteristika, 2014 

 Alder Enlig Indvandrer Beskæftigel-
sesgrada) 

 ---  År  --- ---------------------  Pct.  -------------------- 

Beskæftigede 40  27  9  94  

Dagpenge 42  39  15  35  

Kontanthjælp 37  65  26  10  

Sygedagpenge 45  34  10  45  

Efterløn 64  22  3  11  

Fleksjob 50  33  6  1  

Førtidspension 52  57  15  0  

Revalidering 39  42  6  2  
 

a) Opgjort som gennemsnit for 2013. 
Anm.: Enlige er personer, der ikke gift og ikke er samlevende. Beskæftigelsesgrad 2013 er målt som

andelen af uger uden ydelse og samtidig i beskæftigelse. Kontanthjælp indeholder både kon-
tant- og uddannelseshjælp, mens dagpenge også indeholder arbejdsmarked- og uddannelses-
ydelse. Personerne er inddelt efter deres status første uge i 2014. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

Modtagerne 
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på flere 
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Personer, der var beskæftigede i første uge af 2014 havde 
typisk også ustøttet beskæftigelse gennem næsten hele 
2013. Omvendt havde førtidspensionister, fleksjobbere og 
revalidender næsten ingen ustøttet beskæftigelse i 2013. 
Fleksjobbere er dog alle i støttet beskæftigelse, og en lille 
del af førtidspensionisterne havde i 2014 beskæftigelse ved 
siden af førtidspensionen. De resterende grupper havde en 
vis beskæftigelse, hvilket tyder på, at de har en vis tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet. Specielt gjaldt for kontanthjælps-
modtagerne, at de havde en beskæftigelsesgrad på mellem 
en fjerdel og en tredjedel af dagpengemodtagerne, hvilket 
vidner om heterogeniteten af gruppen af kontanthjælpsmod-
tagere, hvor nogle kan være lige så tæt på arbejdsmarkedet 
som dagpengemodtagere, mens andre kan være lige så fjernt 
som førtidspensionister.   
 
Den gennemsnitlige uddannelseslængde blandt dagpenge-, 
sygedagpenge- og efterlønsmodtagerne ligger med knap 3,5 
år udover grundskole på niveau med de beskæftigede, jf. 
figur III.5. Kontanthjælpsmodtagerne har med kun knap 
halvandet års uddannelse udover grundskole i gennemsnit 
markant kortere uddannelse end alle andre overførselsind-
komstsmodtagere.  
 
Førtidspensionister, fleksjobbere og sygedagpengemodtage-
re har næsten tre gange så mange årlige kontakter med 
sundhedsvæsnet end de beskæftigede, jf. figur III.6. Om-
vendt har dagpengemodtagerne kun lidt flere kontakter med 
sundhedsvæsnet end de beskæftigede, mens kontanthjælps-
modtagerne og efterlønnerne med knap 12 årlige kontakter 
har godt 50 pct. flere end de beskæftigede. 
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Figur III.5 Uddannelseslængde  Figur III.6 Kontakt med sundheds-
 væsnet 

 

 

Anm.: Uddannelseslængderne angiver år efter folkeskole. Faglærte har 3,5 år, gymnasiale uddannel-
ser har 3 år, korte videregående uddannelser 5 år, mellemlange videregående uddannelser 6,5
år og lange videregående uddannelser har 8 år. Kontakter til sundhedsvæsnet omfatter ydel-
ser, der er omfattet af den offentlige sygesikring. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
  
Modtagerne af de forskellige typer af indkomstoverførsler 
adskiller sig fra de beskæftigede på forskellig vis. Førtids-
pensionister har relativt mange kontakter med sundheds-
væsnet og meget lille beskæftigelsesgrad. Dagpengemodta-
gerne ligner i højere grad de beskæftigede, mens personer 
på kontanthjælp skiller sig ud med en høj andel af enlige, en 
høj andel af indvandrere og en kort gennemsnitlig uddan-
nelseslængde. Dog har kontanthjælpsmodtagerne væsentligt 
færre kontakter med sundhedsvæsnet og større beskæftigel-
sesgrad end eksempelvis førtidspensionisterne.  
 
Kontanthjælpsmodtagere 
 
Antallet af modtagere af kontanthjælp har været relativ sta-
bilt siden 1990, jf. figur III.7. I lavkonjunkturen i 1991-94 
og i 2011-15 lå antallet af kontanthjælpsmodtagere omkring 
140.000-160.000 og i den øvrige del af perioden har det 
ligget omkring 120.000 fuldtidspersoner, selvom antallet af 
forsikrede ledige eksempelvis har varieret betydeligt mere.  
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Figur III.7 Kontanthjælpsmodtagere 

 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank. 
 
 
Modtagerne af uddannelses- og kontanthjælp bliver efter 
indførelsen af kontanthjælpsreformen inddelt efter hen-
holdsvis jobparathed og uddannelsesparathed, jf. boks III.3. 
Blandt de 25-29 årige kontanthjælpsmodtagere vurderes 
knap 40 pct. at være enten uddannelsesparate eller job-
parate, mens andelen af jobparate blandt kontanthjælpsmod-
tagere over 30 år er godt 25 pct., jf. tabel III.5. Hovedparten 
af modtagerne af uddannelses- eller kontanthjælp vurderes 
således til at være aktivitetsparate, hvilket betyder, at de 
ikke er i stand til hverken at starte i et job eller at gennemfø-
re en ordinær uddannelse indenfor det nærmeste år. Det 
gælder, uanset hvilken aldersgruppe der fokuseres på. Sat-
sen for tildelingen af kontant- eller uddannelseshjælp af-
hænger for personer under 30 år af deres parathedskategori, 
hvor de uddannelses- og jobparate modtager en lavere ydel-
se end de aktivitetsparate.  
 
Det er dog ikke et frit valg at være på kontanthjælp, da det 
forudsættes, at modtageren ikke selv kan erhverve indkomst 
gennem arbejde, og modtageren må normalt ikke have for-
mue over 10.000 kr. eller 20.000 kr. for ægtepar. Ydelsen er 
endvidere lavere end andre offentlige ydelser som sygedag-
penge og førtidspension, som kun gives til personer med 
særlige forhold. 
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Boks III.3 Uddannelses- og kontanthjælp, 2015 

Uddannelseshjælp og kontanthjælp er offentlige ydelser til personer, der ikke kan 
forsørge sig selv eller deres familie. Betingelsen for at få hjælpen er, at personen 
skal være ude af stand til at skaffe den nødvendige forsørgelse ved at tage arbejde 
eller bruge af formuen, hvilket typisk skyldes, at der er sket ændringer i personens 
forhold. Personen skal normalt være fyldt 18 år, og job- og uddannelsesparate 
modtagere af kontant- eller uddannelseshjælp skal være tilmeldt jobcentret som 
ledig samt søge aktivt efter job.  

 

Personen skal bruge af sin formue, før det er muligt at få kontanthjælp. Kommu-
nen ser bort fra kontant formue mv. på 10.000 kr. for enlige og 20.000 kr. for æg-
tepar og samlevende over 25 år. Egen indtægt og ægtefælles indtægt fratrækkes i 
kontanthjælpen. Der er særlige regler for arbejdsindtægt, idet fradraget reduceres i 
forhold til antallet af arbejdstimer. 

 

Modtagerne af uddannelses- og kontanthjælp inddeles efter kontanthjælpsrefor-
men i 2014 i fem forskellige visitationsgrupper. Modtagerne af uddannelseshjælp 
(unge under 30 år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse) inddeles i tre 
visitationsgrupper efter, hvor uddannelsesparate de er: 

 Åbenlyst uddannelsesparate: Unge, der ved den første visitationssamtale ikke 
vurderes at have behov for hjælp og støtte til at starte på en uddannelse og 
gennemføre denne på ordinære vilkår. 

 Uddannelsesparate: Unge, der vurderes – med den rette støtte og aktive ind-
sats – at kunne påbegynde en uddannelse inden for ca. et år og gennemføre 
denne på ordinære vilkår. 

 Aktivitetsparate: Unge, der ikke vurderes at være uddannelsesparate, fordi de 
har problemer af faglig, social eller helbredsmæssig karakter. Aktivitetsparate 
unge har behov for ekstra støtte og hjælp i længere tid end ca. et år, inden de 
kan påbegynde en uddannelse, som de kan gennemføre på almindelige vilkår. 

 

Kontanthjælpsmodtagere (unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende 
uddannelse samt personer, der er fyldt 30 år) inddeles i to visitationsgrupper efter 
graden af jobparathed: 

 Jobparate: Personer, der vurderes at være i stand til at påtage sig et ordinært 
arbejde inden for tre måneder. 

 Aktivitetsparate: Personer, der ikke vurderes at være i stand til at påtage sig et 
ordinært arbejde inden for tre måneder. 
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Boks III.3 Uddannelses- og kontanthjælp, 2015, fortsat 

Tabel A. Satser for udeboende jobparate kontanthjælpsmodtagere: 

 18-29 år Over 30 år 

 ------------ Kr. pr. måned ----------- 

Enlige ikke-forsørgere 6.992 

(5.945) 

10.849 

 

Enlige forsørgere 13.779 

(11.888) 

14.416 

 

Gifte ikke-forsørgere 6.992 

(5.945) 

10.849 

 

Gifte forsørgere 9.640 

(8.319) 

14.416 

 

Anm.: Tallene i parentes angiver satserne for uddannelseshjælp for unge under 30 år. Aktivitetspara-
te udeboende unge under 30 år kan efter tre måneder få et aktivitetstillæg til uddannelses- eller kon-
tanthjælpen, som bringer deres ydelse på niveau med kontanthjælp for kontanthjælpsmodtagere over 
30 år. Hjemmeboende unge under 30 år uden kompetencegivende uddannelse modtager en ydelse på 
2.562 kr. om måneden, mens hjemmeboende unge under 30 år med en kompetencegivende uddan-
nelse modtager 3.374 kr. om måneden. 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet (2015). 

 

Egen og ægtefælles indtægt fratrækkes i kontanthjælpen. Der er særlige regler for 
arbejdsindtægt, idet fradraget reduceres i forhold antallet af arbejdstimer. 

 

Lejere kan få boligsikring svarende til op til 15 pct. af huslejen for personer uden 
børn, mens forsørgere kan få op til 60 pct. af huslejen i boligsikring. Hvis ind-
komsten er over 141.600 kr. om året modregnes 18 pct. af indkomsten over dette 
beløb. Hvis der er mere end et barn i husholdning forøges grænsebeløbet. Bolig-
sikring er skattefri. 

 

Forældre til børn i daginstitutioner og SFO har friplads i daginstitutioner, hvis de-
res samlede indkomst er under 164.101 kr. i 2015. I praksis betyder det, at enlige 
forsørgere under 30 år på uddannelseshjælp eller kontanthjælp har friplads, mens 
enlige forsørgere over 30 år skal betale et mindre beløb. Hvis husstandens ind-
komst er højere, aftrappes fripladsen med 1 pct. for hver ekstra 3.638 kr. i ind-
komst. Fripladser og rabat er skattefri. 
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Tabel III.5 Alder og visitation af kontanthjælps-
modtagere 

 Job- og 
uddannel-
sesparate 

Aktivitets-
parate I alt 

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

18-24 år 13.900 16.300 30.200 

25-29 år 7.700 12.200 19.900 

30-59 år 26.300 70.900 97.200 

I alt 47.800 99.500 147.300 
 

Anm.: Personerne er inddelt efter deres status i anden uge af 2014. En
nærmere definition af job-, uddannelses- og aktivitetsparathed 
fremgår af boks III.3. Tallene summer ikke nødvendigvis til i 
alt som følge af afrunding. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Blandt modtagerne af uddannelses- eller kontanthjælp var 
det godt en ud af tre under 30 år, mens knap to ud af tre var 
over 30 år i 2014. Det betyder, at andelen af en fødselsår-
gang på uddannelses- eller kontanthjælp er mindre for de 
ældre modtagere. 
 
Andelen af de 18-24 årige modtagere af uddannelses- eller 
kontanthjælp, som er forsørgere, er ca. 10 pct., og andelen 
er større for såvel de 25-29 årige som de 30-64 årige, jf. 
figur III.8. I alt er knap 50.000 kontanthjælpsmodtagere 
forsørgere. Størstedelen af forsørgerne er enlige eller sam-
levende (som her kategoriseres som enlige) og i aldersgrup-
pen under 25 år er kun en lille andel af forsørgerne gifte, 
mens omtrent hver tredje af forsørgerne i aldersgruppen 
over 30 år er gift.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Relativt mange 
unge får 
ydelserne 

En lille andel  
er forsørgere 
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Figur III.8 Kontanthjælpsmodtagere opdelt efter alder, 
forsørgerstatus og civil stand. 

 
 

Anm.: Personerne er inddelt efter deres status i anden uge af 2014.
Enlige dækker over både samlevende og enlige. Kontanthjælp
omfatter også uddannelseshjælp. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Forsørgerne blandt kontanthjælpsmodtagerne har typisk et 
eller to børn, og blandt de enlige forsørgere har over halvde-
len et barn, jf. tabel III.6. Derimod er der næsten lige mange 
gifte og enlige, der har tre børn eller flere. Antallet af børn 
har betydning for størrelsen af eventuel boligsikring og 
tilskud til betaling for daginstitutioner samt eventuelt andre 
tilskud, men det har ikke i sig selv betydning for størrelsen 
af kontanthjælpen til forsørgere.  
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Tabel III.6 Forsørgere blandt kontanthjælpsmodtagere, 
januar 2014 

 Enlig Gift I alt 

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

Et barn 16.900 4.400 21.200 

To børn 10.000 4.800 14.800 

Tre børn 3.900 3.100 7.000 

Fire børn 1.300 1.400 2.700 

Mindst fem børn 600 800 1.400 

I alt 32.600 14.500 47.100 
 

Anm.: Personerne er inddelt efter deres status i anden uge af 2014. 
Samlevende er opgjort som enlige. Tallene summer ikke nød-
vendigvis til i alt som følge af afrunding. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Opsummering 
 
Antallet af personer i arbejdsdygtig alder på offentlige ind-
komsterstattende ydelser er steget fra knap 200.000 perso-
ner i 1960 til godt 800.000 personer i 2014. Samtidig har 
Danmark bibeholdt en høj beskæftigelsesfrekvens internati-
onalt set, og der er således ikke noget der tyder på, at et højt 
antal personer på offentlige indkomstoverførsler nødven-
digvis er i modstrid med en høj beskæftigelsesfrekvens.  
 
Antallet af personer på indkomstoverførsler er faldet de 
seneste 20 år. Det skyldes bl.a., at nogle ydelser er blevet 
afskaffet og at antallet af dagpengemodtagere er faldet be-
tydeligt. Samtidig har antallet af kontanthjælpsmodtagere 
ligget nogenlunde konstant. Udgifterne til indkomstoverførs-
ler er faldet fra knap 11 pct. i 1994 til knap 7 pct. i 2014. 
 
Frem mod 2020 vurderes det, at antallet af modtagere af 
indkomstoverførsler vil falde med ca. 100.000 personer som 
følge af en normalisering af konjunkturerne, demografiske 
forhold og effekter af allerede vedtagne reformer. I 2020 
forventes udgifterne at udgøre 5 pct. af BNP. 
 

800.000 på 
overførsels-
indkomst i 2014 

Antallet er faldet 
de seneste 20 år 

100.000 færre på 
overførsels-
indkomst frem 
mod 2020 
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Kontanthjælpsmodtagerne har typisk kort uddannelse, en 
høj andel af enlige og hver fjerde har indvandrerbaggrund. 
Samtidig er gennemsnitalderen på niveau med de beskæfti-
gede, og kontanthjælpsmodtagerne har godt halvt så mange 
kontakter med sundhedsvæsnet som førtidspensionisterne. 
Ud af dem, der var på kontanthjælp ved indgangen til 2014, 
var beskæftigelsesgraden i 2013 omkring 10 pct., mens den 
var 35 pct. blandt dagpengemodtagerne. I det følgende sæt-
tes fokus på kontanthjælpsmodtagerne, idet disse udgør en 
relativt stor gruppe blandt overførselsmodtagere i den er-
hvervsaktive alder og synes at rumme en delgruppe af en vis 
størrelsesorden, som er relativt tæt på arbejdsmarkedet. 
Kontanthjælpsmodtagernes beskæftigelsesgrad i 2013 ligger 
således på knap en tredjedel af dagpengemodtagernes, hvil-
ket svarer nogenlunde til, at ca. hver tredje kontanthjælps-
modtager vurderes at være job- eller uddannelsesparat.  

III.3 Økonomiske incitamenter til at arbejde 
for modtagere af kontanthjælp 

Offentlige indkomsterstattende ydelser har til formål at 
sikre personer en indkomst, hvis de midlertidigt eller per-
manent har mistet forsørgelsesgrundlaget. Samtidig inde-
bærer eksistensen af offentlige indkomsterstattende ydelser, 
at gevinsten ved at komme i job bliver mindre, da den of-
fentlige ydelse falder bort, når personen kommer i beskæfti-
gelse. Gevinsten reduceres yderligere, hvis den pågældende 
modtager andre offentlige ydelser, som afhænger af ind-
komsten og derfor aftrappes eller helt bortfalder, hvis per-
sonen kommer i job. Det kan dreje sig om eksempelvis bo-
ligsikring og tilskud til nedsættelse af forældrebetaling for 
daginstitutioner. 
 
Formålet med dette afsnit er at illustrere de umiddelbare 
økonomiske incitamenter til at komme i job for kontant-
hjælpsmodtagere, som disse følger af indretningen af de 
offentlige overførsler, herunder den modregning i andre 
ydelser, som personer på kontanthjælp oplever, når de 
kommer i job.  
 

Fokus på 
kontanthjælp 

Udfordring: 
Offentlige ydelser 
reducerer gevinst 
ved job 

Formål:  
At illustrere 
økonomiske 
incitamenter til at 
komme i job 
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Incitamentet til at tage et job kan illustreres ved to nært 
beslægtede mål. De giver begge et indtryk af, hvordan den 
økonomiske situation ændres for en kontanthjælpsmodtager 
ved at komme i job. Det første mål er at opgøre den absolut-
te gevinst i kroner pr. år ved at komme i job, mens det andet 
er at beregne den effektive beskatning i procent af indkom-
sten i et job, hvilket benævnes deltagelsesskatten, jf. boks 
III.4. Gevinsten ved at komme i job angiver ændringen i 
disponibel indkomst ved at gå fra uddannelses- eller kon-
tanthjælp til beskæftigelse, mens deltagelsesskatten er et 
mål for den andel af lønnen, som de direkte og indirekte 
skatter samt tab af offentlige ydelser reducerer lønmodtage-
rens indkomstgevinst ved at komme i arbejde. Forskellen 
mellem at anvende de to mål er, at gevinsten er et absolut 
mål, mens deltagelsesskatten er et relativt mål i forhold til 
bruttolønnen. 
 
Deltagelsesskatten er i international sammenligning høj i 
Danmark. Det skyldes både, at det generelle skattetryk er 
relativt højt, men også at de indkomsterstattende ydelser 
som kontanthjælp og dagpenge ved ledighed er relativt høje, 
jf. Hansen og Schultz-Nielsen (2015). 
 
Beskæftigelsesfrekvensen i Danmark er trods den høje del-
tagelsesskat høj sammenlignet med mange andre lande, jf. 
Kleven (2014) og figur III.9. Denne internationale sammen-
ligning viser, at en høj deltagelsesskat ikke forhindrer en høj 
beskæftigelsesfrekvens. Det kan skyldes, at opbygningen af 
offentlig service kan styrke erhvervsdeltagelsen, selvom det 
typisk vil være knyttet til høje skatter og høje deltagelses-
skatter. Et eksempel kan være børnepasning.  
 
Selvom høj deltagelsesskat ikke følges ad med lav beskæf-
tigelsesfrekvens på tværs af lande, kan en relativt høj delta-
gelsesskat som eksempelvis i Danmark stadig godt i sig selv 
reducere beskæftigelsen i forhold til, hvad den ellers ville 
have været. 
 
Det afgørende for det økonomiske incitament til at komme i 
job er dels kontanthjælpens størrelse, dels den løn man kan 
opnå, hvis man kommer i beskæftigelse.  
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Figur III.9 Deltagelsesskat og beskæftigelsesfrekvens 
for udvalgte lande 

 
 

Anm.: Kilden til de anvendte tal for beskæftigelsesfrekvensen er en 
anden end den anvendte i afsnit III.2. Se boks III.4 for en defi-
nition af deltagelsesskatten. 

Kilde: Kleven (2014). 
 
 
I beregninger af den økonomiske gevinst antages ofte, at 
lønnen i beskæftigelse er givet. Dette kan forekomme som 
en rimelig antagelse set for den enkelte. Det må imidlertid 
formodes, at en generel ændring af de offentlige ydelser vil 
påvirke de laveste lønninger. Hvis en reduktion af de offent-
lige ydelser fører til et fald i lønningerne, vil det betyde, at 
den økonomiske gevinst ved beskæftigelse ikke øges fuldt 
ud svarende til den lavere ydelse. De lavere lønninger vil 
imidlertid forøge jobmulighederne for personer med ringe 
kvalifikationer, selvom gevinsten ved at komme i job kun er 
påvirket lidt. Lavere ydelser kan derfor forøge beskæftigel-
sen, selv hvis gevinsten ved at bevæge sig fra kontanthjælp 
til job med en lav løn ikke bliver større, jf. Lubotsky (2004). 
  

Lønninger 
afhænger af 
offentlige ydelser 
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Lønninger for tidligere modtagere af kontanthjælp 
 
Modtagerne af kontanthjælp har forskellige muligheder for 
at få et job, og lønnen varierer betydeligt for dem, som 
kommer i job, jf. figur III.10. De laveste lønninger i over-
enskomsterne lå i 2014 omkring 110-120 kr. for job uden 
krav til uddannelse og erhvervserfaring, men svinger mel-
lem branche og med arbejdsforhold.  
 
Medianlønnen ligger tæt på 150 kr. i timen for modtagere af 
kontanthjælp, der kommer i arbejde5. Det svarer til en brut-
toårsindkomst på knap 290.000 kr. Medianindkomsten for 
de tidligere modtagere af dagpenge er til sammenligning på 
godt 170 kr. i timen, hvilket blandt andet skal ses i lyset af, 
at denne gruppe i gennemsnit har en bedre uddannelsesmæs-
sig baggrund end kontanthjælpsmodtagerne, jf. figur III.5. 
 
 

Figur III.10 Lønfordeling for modtagere af kontanthjælp, 
der er kommet i job, 2014 

 

Anm.: Der var ca. 7 pct., der kom i beskæftigelse til en løn under 100 kr.
i timen, mens ca. 19 pct. opnåede en løn over 190 kr. i timen. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
5) Medianlønnen er den midterste løn, hvis man sorterer alle lønnin-

ger efter størrelse. 
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Den relativt brede lønfordeling viser, at modtagere af kon-
tanthjælp, der overgår til arbejde, ikke alle får job til de 
laveste satser på arbejdsmarkedet. Omvendt er der også 
mange modtagere af kontanthjælp, som ikke har succes med 
at finde et job. I de følgende beregninger af gevinsten ved 
beskæftigelse anvendes derfor en lavere løn end medianen, 
da den kun er repræsentativ for dem, der rent faktisk finder 
beskæftigelse. Konkret anvendes som udgangspunkt en 
alternativ løn på 130 kr. i timen ekskl. pensionsbidrag, hvil-
ket svarer til den nederste kvartil af lønfordelingen for de 
modtagere af kontanthjælp, som fik job i 2014. Denne løn 
ligger centralt i forhold til beregninger af de økonomiske 
incitamenter foretaget af andre institutioner. 6 
 
Den økonomiske gevinst ved at komme i job 
 
Incitamentet til at tage et job undersøges i det følgende ved 
en række beregninger for kontanthjælpsmodtagere med 
forskellige karakteristika. Incitamentet opgøres dels som, 
gevinsten ved at komme i arbejde, dels som deltagelsesskat-
ten, jf. boks III.4. 
 
Gevinsten og deltagelsesskatten ved at komme i arbejde for 
en modtager af kontanthjælp afhænger ikke bare af jobbets 
aflønning, men også af en række forhold, herunder om per-
sonen er enlig eller gift, har børn, er berettiget til bolig-
sikring og personens alder.7  
 

 
6) Cepos anvender en timeløn på 117 kr., mens Kraka anvender 110 

kr. eller 139 kr., og Beskæftigelsesministeriet anvender 143 kr., 
jf. Beskæftigelsesministeriet (2014b); Hansen og Heiberg (2015); 
Mølgaard og Jakobsen (2015a) og Mølgaard og Jakobsen 
(2015b). 

7) I analysen indgår kun husstandsbegreberne gifte og enlige. Sam-
levende, dvs. par, der bor sammen, men ikke er gift, får fra 2016 
beregnet deres ydelser efter samme regler som enlige. 
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Boks III.4 Beregning af gevinst og deltagelsesskat ved at komme i job 

Det økonomiske incitament til at arbejde afhænger af indtægten ved beskæftigel-
se, størrelsen af den offentlige ydelse, beskatningen af indkomsten og andre of-
fentlige tilskud. Størrelsen af det økonomiske incitament kan måles enten som 
ændringen i den disponible indkomst eller som størrelsen af deltagelsesskatten.  

Gevinst ved overgang til beskæftigelse 

Gevinsten ved at komme i arbejde kan opgøres som ændringen i disponibel ind-
komst efter justering for ændringer i andre overførsler. Gevinsten er nedenfor be-
regnet for en enlig, jobparat modtager af kontanthjælp over 30 år og har et barn i 
vuggestue, jf. tabel A. 

Kontanthjælpen udgør 172.992 kr., hvilket efter skat og ATP giver en indkomst 
på 123.799 kr.. Hvis den pågældende får et fuldtidsarbejde (37 timer pr. uge) med 
en timeløn på 130 kr., opnås en årsløn på 250.120 kr. før skat og 168.916 kr. efter 
skat. Bruttoindkomsten ville dermed stige 77.128 kr, og efter skat vil gevinsten 
være på 45.117 kr., inden der tages højde for det indkomstafhængige tilskud til 
daginstitution og eventuel boligsikring.  

En enlig kontanthjælpsmodtager kan få 100 pct. i tilskud til barnets daginstitution, 
mens tilskuddet reduceres til 87 pct. med en årsindkomst på 250.120 kr. Med en 
gennemsnitlig vuggestuebetaling betyder det, at gevinsten ved arbejde reduceres 
med 4.379 kr. årligt. Hvis personen bor til leje og modtager boligsikring, aftrap-
pes denne, når indkomsten stiger. Med en gennemsnitlig husleje reduceres gevin-
sten ved beskæftigelse herved med yderligere 13.883 kr. Samlet kan gevinsten 
ved at finde arbejde med de givne forudsætninger opgøres til 26.855 kr. årligt. 

 
  Tabel A. Enlig jobparat kontanthjælpsmodtager over 30 år med et barn i vuggestue  

Indkomst Skat Indkomst Rabat Bolig- I alt 

før skat + ATP efter skat dagin. sikring 

---------------------------  Kr.  ---------------------------- 

Beskæftigelse 250.120 -81.204 168.916 29.302 20.170 218.388 

Kontanthjælp 172.992 -49.193 123.799 33.681 34.053 191.533 

Gevinst ved arbejde 77.128 -32.011 45.117 -4.379 -13.883 26.855 

Anm.: Der er ikke taget højde for pension eller børnetilskud i beregningen. Personen er beskattet ud 
fra gældende skatteregler, dvs. beskæftigelsesfradrag for enlige, arbejdsmarkedsbidrag, personfra-
drag, bundskat, sundhedsbidrag, kirkeskat, kommuneskat, ATP og grøn check. Det antages, at per-
sonen er medlem af folkekirken og betaler en gns. kommuneskat. Det antages, at taksten for en vug-
gestueplads er 33.681 kr. årligt, hvilket er gennemsnitstaksten, jf. www.statistikbanken.dk/RES88. 
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Boks III.4 Beregning af gevinst og deltagelsesskat ved at komme i job, fortsat 
Deltagelsesskat ved overgang til beskæftigelse 

Deltagelsesskatten angiver, hvor meget de direkte og indirekte skatter samt over-
førselssystemet reducerer lønmodtagerens gevinst ved at komme i arbejde, dvs. 
skattebetalingen og mistede offentlig ydelser i forhold til lønnen i arbejde. Delta-
gelsesskatten er defineret som:  

(1)       
i

i

t
tt















1

1

skatfør  arbejdsløn

skatefter ydelser  mistedeløn afskat  direkte
      

Deltagelsesskatten for den enlige forsørger i eksemplet i tabel A kan beregnes til 
91,6 pct. Beregningen er sket ud fra formlen, hvor direkte skat af løn i eksemplet 
er 81.204 kr., mens tabte ydelser efter skat består af kontanthjælp efter skat og de 
tabte indkomstafhængige tilskud ved overgang til arbejde: (123.799+4.379+ 
13.883) = 142.061 kr., arbejdsløn før skat er indkomsten i arbejde: 250.120 kr., 
og ti er indirekte skatter, som er sat til 27,1 pct.a)  

En deltagelsesskat under 100 pct. betyder, at der er en økonomisk gevinst ved be-
skæftigelse fremfor offentlig forsørgelse. Hvis personen ikke får nogen form for 
offentligt tilskud hverken som kontanthjælpsmodtager eller i arbejde, vil deltagel-
seskatten være 46,8 pct., svarende til gennemsnitsskatten inkl. indirekte skatter. 

 

a)    Beregninger på baggrund af www.statistikbanken.dk/ 

Kilde: Skaksen og Sørensen (2007) samt egne beregninger. 

 
 
Beregningerne bygger på, at kontanthjælpsmodtagerne får 
beskæftigelse i 37 timer om ugen hele året. Der korrigeres 
ikke for hverken a-kasse eller fagforening, og der er ikke 
indregnet udgifter til transport. Disse antagelser afviger fra 
en række andre familietypeberegninger, jf. Hansen og 
Heiberg (2015); Mølgaard og Jakobsen (2015a); Økonomi- 
og Indenrigsministeriet (2013).  
 
Når en kontanthjælpsmodtager får et job til de laveste løn-
ninger på arbejdsmarkedet, er det muligt, at lønnen i det nye 
job stiger med erfaringen, og et job kan også bane vejen for 
at få et bedre lønnet job, når personen har fået mere joberfa-
ring. Det trækker i retning af, at de følgende beregninger 
undervurderer gevinsten ved at komme i job, og at livsind-
komsten stiger mere, end det fremgår af disse beregninger 
for den årlige indkomst jf. Bartels (2012).  

Job på fuld  
tid uden 
transportudgifter 

Arbejds-
indkomsten kan 
stige over tid 
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Beregningerne af gevinsten ved at komme i arbejde for 
kontanthjælpsmodtagere indregner ikke pensionsindbeta-
linger. Mange job indebærer også, at arbejdsgiveren indbe-
taler til en pensionsordning, hvilket giver en yderligere ge-
vinst, som ikke indgår i de her præsenterede beregninger.8  
 
Beregningerne inddrager kun de økonomiske forhold, og 
der ses dermed bort andre motiver til at være i arbejde som 
eksempelvis social interaktion på arbejdspladsen og stigma-
tisering af personer uden et job. En høj beskæftigelses-
frekvens i et land kan således til dels være et resultat af en 
relativ stærk arbejdskultur, hvor det er normen at være på 
arbejdsmarkedet. 
 
Gevinsten ved at komme i job er for en given løn større, jo 
lavere satsen for kontanthjælp er. Når jobparate modtagere 
af kontanthjælp over 30 år får et højere beløb end jobparate 
modtagere af kontanthjælp under 30 år gør, så er deres ge-
vinst ved at finde et job til en given løn derfor generelt lave-
re.  
 
Forsørgere får generelt højere ydelser end ikke-forsørgere, 
hvilket betyder, at forsørgere alt andet lige en mindre ge-
vinst ved at komme i beskæftigelse. Gevinsten ved at kom-
me i beskæftigelse er også mindre for de job- og uddannel-
sesparate forsørgere over 30 år sammenlignet med gruppen 
under 30 år. Dette skyldes, at forsørgere over 30 år mod-
tager en højere ydelse end dem under 30 år. 
 

 
8) Dog indbetaler personerne og kommunen et beløb til ATP for 

kontanthjælpsmodtagere, hvis de modtager det fulde beløb i kon-
tanthjælp. 
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Boks III.5 Anvendte familietyper i beregning af incitament til at komme i job 

I de følgende beregninger indgår der seks familietyper, jf. tabel A. De seks type-
personer er alle jobparate, og det antages, at de bor til leje og modtager boligsik-
ring. Hvis personen eller ægtefællen er i job, har de en indkomst på 250.120 kr.  

 

Tabel A. Familietyper i beregningerne 

Nummer Familietype 

1 Enlig forsørger med et barn i vuggestue 

2 Enlig uden børn med egen bopæl 

3 Person med ægtefælle i job og med barn i vuggestue 

4 Person med ægtefælle i job og uden barn 

5 Person med ægtefælle på kontanthjælp og med et barn i vuggestue 

6 Person med ægtefælle på kontanthjælp og uden barn 
 

Typepersonerne antages i beregningerne at bo i en lejebolig, som svarer til hus-
standens størrelse, hvilket betyder, at eksempelvis enlige uden børn har en bolig 
på 63 m2 til en årlig leje på 50.000 kr., mens et par med et barn har en bolig på 96 
m2 til en årlig leje på 72.000 kr.  Boligens størrelse og husleje spiller kun en rolle 
for personer, der modtager boligsikring. I beregningerne antages det, at betalingen 
til et barn i vuggestue er godt 33.000 kr. inden eventuel rabat. 

 
 
En enlig ikke-forsørger på kontanthjælp har en relativ stor 
gevinst ved at komme i arbejde til en given løn, og det 
samme gælder for kontanthjælpsmodtager, hvis ægtefælle er 
i job, jf. figur III.11. De to typer af kontanthjælpsmodtagere 
får en relativt lav ydelse, og de har derfor en forholdsvis 
stor gevinst ved at komme i job. 
 
Da modtagere af kontanthjælp også får reduceret deres ind-
tægtsregulerede boligsikring og deres eventuelle rabat på 
daginstitutioner, hvis de kommer i arbejde, er den effektive 
marginale beskatning ved at komme i arbejde er højere end 
den normale marginalskat på ca. 40 pct. Deltagelsesskatter-
ne ligger for de betragtede familietyper mellem knap 70 pct. 
og godt 90 pct., jf. figur III.12. 

Relativ høj 
gevinst for enlige 
og par uden børn  

Mister ydelser 
med indtægts-
regulering 
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Forsørgere på kontanthjælp har generelt en mindre gevinst 
ved at komme i job end en tilsvarende kontanthjælpsmodta-
ger uden børn. En enlig forsørger på kontanthjælp (type 1) 
har typisk en mindre gevinst ved at komme i job end en 
enlig på kontanthjælp uden børn (type 2), fordi de både kan 
miste rabat på betaling for pasning i daginstitution, og bo-
ligsikring kan blive reduceret, og endvidere er boligsikrin-
gen til forsørgere højere alt andet lige.  Noget lignende gæl-
der for kontanthjælpsmodtagere, som er gift med en person i 
job. Her har forsørgere (type 3) en mindre gevinst end ikke-
forsørgere (type 4). Hvis ægtefællen er på kontanthjælp, har 
forsørgeren (type 5) igen en mindre gevinst end ikke-
forsørgeren (type 6), men begge har en relativ lav gevinst 
ved at komme i job, fordi ægtefællens kontanthjælp ned-
trappes. 
 
 

Figur III.11 Gevinst i disponibel ind-
komst for udvalgte fami-
lietyper ved nuværende 
sats, 2015 

 Figur III.12 Deltagelsesskat for ud-
valgte familietyper ved nuværende sats, 
2015 

 

 

Anm.: Gevinsten er målt som ændringen i disponibel indkomst og er ekskl. pensionsbidrag og for
jobparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år, som bor til leje og modtager boligsikring. Løn-
nen i beregningen er 130 kr. i timen. Beregningen af gevinsten og deltagelsskatten er forkla-
ret i boks III.4. Familietyperne er angivet i boks III.5. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
 
Målt på deltagelsesskatten har kontanthjælpsmodtagere over 
30 år med børn (type 1, 3 og 5) en højere deltagelsesskat og 
dermed en mindre andel af lønnen tilbage end kontant-
hjælpsmodtagere uden børn (type 2, 4 og 6). Deltagelses-
skatten er over 90 pct. for enlige forsørgere (type 1) og kon-
tanthjælpsmodtagere med ægtefælle på kontanthjælp (type 
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5), og den er kun lige under 90 pct. for forsørgere med æg-
tefælle i job (type 3) med de valgte forhold.  
 
Deltagelsesskatten aftager generelt, når kontanthjælpsmod-
tagen finder et job til en højere løn, jf. figur III.13. Årsagen 
til faldet i deltagelsesskatten er, at kontanthjælpen bortfalder 
uanset lønnens størrelse ved fuldtidsarbejde, hvorfor en 
højere løn kun resulterer i højere indkomstskat og eventuelt 
øget modregning i boligsikring og tilskud til daginstitutio-
ner. 
 
 

Figur III.13 Deltagelsesskat for enlige med forskellige 
karakteristika, 2015 

 

Kilde: Egne beregninger. 
 
 
To af de vigtigste faktorer for størrelsen af deltagelsesskat-
ten for kontanthjælpsmodtagere er, om kontanthjælpsmod-
tageren er forsørger, og hvis personen er forsørger spiller 
boligsikring en rolle. Sammenholdes deltagelsesskatten for 
enlige med forskellige karakteristika, så har en enlig ikke-
forsørger en lavere deltagelsesskat end en enlig forsørger. 
Hvis den enlige forsørger tillige har et barn i vuggestue, 
mister personen tilskud til betaling af daginstitution, hvilket 
fører til en endnu højere deltagelsesskat. Endelig stiger del-
tagelsesskatten yderligere, hvis personen modtager boligsik-
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ring. Boligsikringen ville dog ikke have haft den samme 
betydning, hvis personen ikke havde været forsørger. 
 
 

Ægtefællens forhold spiller også en afgørende rolle for ge-
vinsten ved at komme i job. Det skyldes den gensidige for-
sørgelsespligt, hvilket blandt andet betyder, at gifte kon-
tanthjælpsmodtagere får en lavere ydelse end enlige. Hvis 
ægtefællen er i job, kan det give de gifte en større gevinst 
ved at komme i job end de enlige.  
 
Hvis ægtefællen har en relativ høj indkomst, reduceres kon-
tanthjælpsmodtagerens ydelse, hvorfor gevinsten ved at 
komme i job er relativ høj. Hvis ægtefællen selv modtager 
offentlige indkomstoverførsler, vil det påvirke gevinsten 
ved at personen kommer i arbejde betydeligt, fordi eksem-
pelvis en ægtefælle på kontanthjælp vil få en reduceret 
ydelse, jf. figur III.14. En kontanthjælpsmodtager har den 
største gevinst i dette eksempel ved at komme i fuldtidsjob, 
hvis ægtefællen er i et fuldtidsjob og har en timeløn på 170 
kr. Det skyldes, at kontanthjælpsmodtagerens ydelse redu-
ceres som følge af ægtefællens indkomst. Hvis ægtefællen 
havde haft et fuldtidsarbejde til en timeløn på 130 kr. i ste-
det for, ville gevinsten have været mindre for denne person. 
Den mindste gevinst ved arbejde har kontanthjælpsmodta-
gere, som er gift med en anden kontanthjælpsmodtager. 
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Figur III.14 Gevinst ved fuldtidsjob for kontanthjælps-
modtagere med ægtefæller i forskellige  
situationer 

 

Anm.: Den gifte kontanthjælpsmodtager er over 30 år, modtager ikke
boligsikring og har ingen børn, mens ægtefællens status varie-
rer. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
 
Reformen af kontanthjælpen i 2014 er et aktuelt eksempel 
på betydningen af modtagerens status for ydelsens størrelse 
i dette tilfælde for kontanthjælpsmodtagere i alderen 25-29 
år. Med reformen er ydelserne for de job- og uddannelses-
parate blevet sat ned med 30-75 pct., mens de aktivitetspa-
rate 25-29 årige modtager samme ydelse som før reformen. 
Før reformen fik de jobparate og uddannelsesparate mellem 
25 og 29 år samme ydelse som kontanthjælpsmodtagere 
over 30 år. De lavere ydelser betyder, at gevinsten ved at 
komme i job nu er større for de 25-29-årige end for kontant-
hjælpsmodtagere over 30 år, jf. figur III.15 og figur III.16. 
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Figur III.15 Gevinst for enlig  Figur III.16 Deltagelsesskat for enlig 

 

 

Anm.: Gevinsten og deltagelsesskatten er beregnet for en enlig uden børn, som modtager boligsik-
ring, idet lønnen i job varieres mellem 110 kr. og 200 kr. Det antages, at den pågældende er
på uddannelseshjælp (25-29 år) eller kontanthjælp (Over 30 år). 

Kilde: Egne beregninger. 
 
 
Forskellen i gevinsten er ca. 35.000 kr. om året, og denne 
forskel afhænger kun lidt af den potentielle løn i beskæf-
tigelse. Den mindre gevinst for over 30-årige betyder, at 
deltagelsesskatten er højere. Ved en timeløn på 130 kr. er 
deltagelsesskatten 11 pct.point højere 
 
Forsørgerne har generelt den mindste gevinst og den højeste 
deltagelsesskat ved at komme i job, men gevinst og delta-
gelsesskat afhænger i høj grad af deres konkrete forhold 
såsom ret til boligsikring, anvendelse af daginstitution og 
eventuel ægtefælles forhold.  
 
Fordelingen af deltagelsesskat for kontanthjælpsmodta-
gere over 30 år 
 
I det følgende undersøges, hvor mange kontanthjælpsmod-
tagere over 30 år, der har et begrænset økonomisk incita-
ment til at komme i beskæftigelse. Konkret er det valgt at 
sætte grænsen ved en deltagelsesskat på 90 pct. Dette er 
naturligvis en arbitrær grænse. Fokus er på kontanthjælps-
modtagere over 30 år. Først ses på enlige og derefter på 
gifte kontanthjælpsmodtagere.  
 
En relativ høj deltagelsesskat er i det følgende defineret som 
en skat over 90 pct. Som vist tidligere i afsnittet afhænger 
deltagelsesskatten blandt andet af forsørgerstatus, om kon-
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tanthjælpsmodtageren er gift og af om den pågældende 
modtager boligsikring.  
 
Enlige forsørgere over 30 år på kontanthjælp, der bor i en 
lejebolig og modtager boligsikring, har samlet set en delta-
gelsesskat på 90 pct. eller mere under de beskrevne antagel-
ser for løn mv., jf. tabel III.7. En deltagelsesskat på 90 pct. 
betyder, at kontanthjælpsmodtagen vil have en gevinst i 
disponibel indkomst på 2.500 kr. om måneden ved at overgå 
til et job med en timeløn på 130 kr., jf. boks III.4. 
 
 

Tabel III.7 Deltagelsesskat for enlige modtagere af kon-
tanthjælp over 30 år, 2015 

 Enlige Enlige forsørgere 

 
Ingen 
børn 

Børn un-
der 10 år 

Børn over 
10 år 

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

Ej boligsikring 79 87 86 

Boligsikring 79 92 90 
 

Anm.:  Kontanthjælpsmodtagerne er placeret ud fra alderen på det
yngste barn. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
 
Kontanthjælpsmodtagere uden hjemmeboende børn kan få 
boligsikring, men den er mindre generøs end for forsørgere. 
Primo 2014 var der blandt de enlige, hemmeboende kon-
tanthjælpsmodtagere uden børn 24.600 personer svarende til 
40 pct., der modtog boligsikring, jf. tabel III.8. Til sammen-
ligning modtog mere end 60 pct. af de enlige kontant-
hjælpsmodtagere med hjemmeboende børn boligsikring. 
Kontanthjælpsmodtagere, der har børn i daginstitution, får 
som beskrevet ovenfor rabat på betalingen. Både boligsik-
ring og rabatten på daginstitutionsbetalingen aftrappes, hvis 
indkomsten stiger.  
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Tabel III.8 Enlige kontanthjælpsmodtagere over 30 år med offentlige ydelser, 
januar 2014 

 Ingen 
børn 

Børn 
under 
10 år 

Børn 
over 
10 år 

I alt 

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

Jobparat med boligsikring 5.400 2.700 1.700 9.700 

Jobparat uden boligsikring 9.700 1.600 900 12.300 

Aktivitetsparat med boligsikring 19.200 7.300 5.700 32.200 

Aktivitetsparat uden boligsikring 20.000 3.200 2.200 25.400 

I alt 54.200 14.800 10.500 79.600 
 

Anm.: Tallene bygger på en opgørelse i uge to i januar 2014. Samlevende er opgjort som enlige.
Tallene summer ikke nødvendigvis til i alt som følge af afrunding. Personer med børn under
10 år anvender ofte en daginstitution, og deres betaling for daginstitutionen afhænger bl.a. af
deres indkomst, hvilket påvirker deltagelsesskatten. Kontanthjælpsmodtagerne er opdelt i
forhold til det yngste barn. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
Mange af de enlige forsørgere på kontanthjælp modtager 
derfor indkomstafhængige tilskud, og de har blandt andet 
som følge heraf en høj deltagelsesskat. I januar 2014 bestod 
gruppen af enlige kontanthjælpsmodtagere med en deltagel-
sesskat på mere end 90 pct. af (2.700+1.700+7.300+5.700) 
= 17.400 personer, hvoraf godt (2.700+1.700) = 4.400 per-
soner var jobparate. Det antal svarer til godt 5 pct. af de 
enlige kontanthjælpsmodtagere over 30 år. 
 
Der er forhold, der trækker i retning af, at det skønnede 
antal med en høj deltagelsesskat kan være overvurderet, 
men også at det kan være undervurderet. Beregningen af 
deltagelsesskatten afhænger for det første af den løn, der 
kan forventes, hvis kontanthjælpsmodtageren kommer i job. 
Den kan både være højere og lavere end de antagne 130 kr. 
i timen. Beregningen af deltagelsesskatten er endvidere 
foretaget under antagelse af, at forsørgerne har netop ét 
barn. Da deltagelsesskatten er lavere, hvis man har mere 
end et barn, kan det angivne antal med en deltagelsesskat 
over 90 pct. være overvurderet. Omvendt modtager aktivi-
tetsparate forsørgere under 30 år et aktivitetstillæg, hvilket 

17.000 enlige med 
en deltagelsesskat 
over 90 pct 
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giver dem en ydelse på niveau med enlige forsørgere over 
30 år. Nogle i denne gruppe kan derfor også have en delta-
gelsesskat, der er større end 90 pct., hvilket trækker i ret-
ning af, at det angivne antal kan være et underkantsskøn. 
 
De gifte kontanthjælpsmodtagere med børn og især børn i 
daginstitutionsalderen har generelt en højere deltagelsesskat 
end kontanthjælpsmodtagere uden børn, jf. tabel III.9. Det 
gælder især for kontanthjælpsmodtagere, hvis ægtefælle 
også selv modtager kontanthjælp, men det gælder også, hvis 
ægtefællen er på førtidspension. 
 
Den høje deltagelsesskat for ægtepar, hvor begge modtager 
kontanthjælp, hænger sammen med, at en indkomstfrem-
gang hos den ene ægtefælle modregnes i ægtefællens kon-
tanthjælp. Denne modregning betyder, at deltagelsesskatten 
er mindst 90 pct., selv hvis den ene part kommer i beskæfti-
gelse til en timeløn, der eksempelvis er på 200 kr. Det øko-
nomiske incitament til at søge et job for personer med en 
ægtefælle på kontanthjælp er derfor mindre end for de fleste 
andre, der er på kontanthjælp.  
 
 

Tabel III.9 Deltagelsesskat for gifte modtagere af kontanthjælp over 30 år fordelt 
efter partners indkomstforhold, 2015 

 Forsørger barn 
u. 10 år 

Forsørger barn 
o. 10 år 

Ikke-forsørger 

 Boligsikring Boligsikring Boligsikring 

 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

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

Kontant- og udd. hjælp 95 91 93 89 92 89 

Dagpenge 87 83 84 79 65 63 

Førtidspension 93 88 90 86 80 77 

Selvforsørgende 88 88 86 86 69 69 
4,4 

Anm.: Kontanthjælpsmodtagen er placeret i forhold til det yngste barn. En selvforsørgende ægtefæl-
le antages at have en årsindkomst på 250.000 kr. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
 

Gifte har højere 
deltagelsesskat 

Ægtepar, hvor 
begge er på 
kontanthjælp, 
har en 
deltagelsesskat  
på mindst 89 pct. 



Indkomstoverførsler med fokus på kontanthjælp. Dansk Økonomi, efterår 2015 

 246 

Ligesom for de enlige afhænger deltagelsesskatten for gifte 
kontanthjælpsmodtagere også af, om de modtager boligsik-
ring. Deltagelsesskatten er som følge af modregningen ge-
nerelt højere for personer, der modtager boligsikring. 
 
Antallet af gifte kontanthjælpsmodtagere opdelt efter ægte-
fællens indkomstforhold, forsørgerstatus og om de modta-
ger boligsikring fremgår af tabel III.10. Sammenholdes 
denne opstilling med deltagelsesskatterne vurderes, at der 
primo 2014 var omkring 8.500 gifte kontanthjælps-
modtagere over 30 år, der havde en deltagelsesskat på 
mindst 90 pct.9  Ud af de 8.500 er ca. 1.700 jobparate.10  Det 
er således knap 10 pct. af de i alt 17.500 gifte kontant-
hjælpsmodtagere, der både er jobparate og har en deltagel-
sesskat på mindst 90 pct. 
 
 

Tabel III.10 Gifte modtagere af kontanthjælp over 30 år fordelt efter partners ind-
komstforhold, januar 2014 

 Forsørger 
barn u. 10 år 

Forsørger 
barn o. 10 år 

Ikke-
forsørger 

I alt 

 Boligsikring Boligsikring Boligsikring  

 Ja Nej Ja Nej Ja Nej  

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

Kontant- og udd.hjælp. 3.400 1.400 1.200 1.000 800 1.000 8.900 

Dagpenge 300 200 100 100 0 100 900 

Førtidspension 900 200 600 400 500 500 3.200 

Selvforsørgende 500 600 200 500 100 400 2.300 

Andet 500 300 200 300 400 500 2.300 

Total 5.700 2.700 2.200 2.400 1.900 2.500 17.500 
 

Anm.: Tallene bygger på en opgørelse i uge to i januar 2014. Kontanthjælpsmodtagerne er placeret i
forhold til det yngste barn. Totalen summer ikke nødvendigvis som følge af afrunding.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
9) De 8.500 kontanthjælpsmodtagere har enten en ægtefælle, der 

også er kontanthjælp eller på førtidspension. Tallet fremkommer 
som 3.400+1.400.1.200+900+600+800 fra tabel III.10.  

10) Dette tal fremgår af det bagvedliggende datamateriale. 

Relativt mange 
gifte med børn 
får boligsikring 

8.500 gifte over 
30 år har høj 
deltagelsesskat 
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Der er offentliggjort en række andre analyser, der har haft 
fokus på grupper med en høj deltagelsesskat eller høj “ef-
fektiv” beskatning, jf. Hansen og Heiberg (2015); 
Økonomi- og Indenrigsministeriet (2013); Mølgaard og 
Jakobsen (2015a) og Beskæftielsesministeriet (2014). Ana-
lyserne fokuserer især på kontanthjælpsmodtagere med en 
relativ lille gevinst ved at komme i job, hvilket er forsørgere 
med et eller flere børn, som bor til leje. Hvad angår valget 
af indkomst i et job, anvender såvel Kraka som Cepos løn-
ninger på 110-120 kr. i timen, hvor gevinsten ved at komme 
i beskæftigelse er omkring 1.000 kr. om måneden, når 
Lovmodellens familietypemodel anvendes i beregningerne. 
Deres beregninger viser derfor en mindre gevinst end i nær-
værende analyse. Kraka understreger dog, at 85 pct. af de 
jobparate har en gevinst på mindst 2.000 kr. om måneden 
ved at tage et lavtlønsjob. 
 
Der er valgt at anvende forskellige timelønninger i analy-
serne, hvilket giver divergerende vurderinger af størrelsen 
af gevinsten ved at komme i job, men der er i analyserne 
enighed om, hvilke grupper der har et relativt begrænset 
økonomisk incitament til at komme i job. Derfor er der ge-
nerelt stor fokus på ægtepar, hvor begge er kontanthjælps-
modtagere, selvom de udgør en lille del af alle kontant-
hjælpsmodtagerne. 
 
Blandt enlige kontanthjælpsmodtagere er det særligt forsør-
gere med ret til boligsikring, der har de høje deltagelseskat-
ter. Der vurderes at være ca. 4.000 jobparate, enlige kon-
tanthjælpsmodtagere, som vil have en deltagelsesskat på 
over 90 pct. ved en timeløn på 130 kr. Blandt gifte kontant-
hjælpsmodtagere er forsørgerstatus også af stor betydning 
for deltagelseskatten, men næsten lige så afgørende er, om 
ægtefællen er på kontanthjælp/førtidspension, og igen spil-
ler ret til boligsikring en rolle. Der vurderes at være ca. 
1.700 jobparate, gifte kontanthjælpsmodtagere, som vil have 
en deltagelsesskat på over 90 pct. ved en timeløn på 130 kr. 

Meget fokus  
på høj 
deltagelsesskat 

Konsensus om 
hvem, der har 
relativt høje 
deltagelsesskatter 

4.000 enlige og 
1.700 gifte 
jobparate 
kontanthjælps-
modtagere med 
deltagelsesskat 
over 90 pct.  
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III.4 Effekter af ydelsesreduktioner 

Ydelsesniveauet i kontanthjælpssystemet har som diskuteret 
i afsnit III.3 betydning for den økonomiske gevinst ved at 
komme i beskæftigelse for modtagerne af kontanthjælp. 
Lavere ydelser gør det generelt mere attraktivt at finde et 
job, og vil dermed trække i retning af at øge beskæftigelsen. 
Det er dog ikke alle, der kan flyttes fra kontanthjælp til be-
skæftigelse ved hjælp af lavere ydelser. Nogle ydelsesmod-
tagere har problemer ud over ledighed, der – i hvert fald på 
kort sigt – ikke gør det realistisk for dem at komme i ordi-
nær beskæftigelse.  
 
I dette afsnit ses der først på, i hvilket omfang ydelsesreduk-
tionerne for kontanthjælpsmodtagere under 30 år, som blev 
gennemført i forbindelse med den seneste kontanthjælps-
reform, har betydet, at flere unge er kommet i beskæftigelse 
eller uddannelse. Dernæst gives der et bud på den potentiel-
le beskæftigelseseffekt ved at reducere ydelserne til kon-
tanthjælpsmodtagere, der er fyldt 30 år, til samme niveau, 
som gælder for de unge under 30 år. 
 
Kontanthjælpsreformen – ændringer for de unge 
 
Kontanthjælpsreformen blev aftalt i april 2013 og trådte i 
kraft 1. januar 2014. Reformens formål var dels at få flere 
unge til at tage en uddannelse og dels at få flere unge i be-
skæftigelse. Især de unge under 30 år blev berørt af refor-
men. Unge ydelsesmodtagere uden en erhvervskompetence-
givende uddannelse bliver nu mødt med et krav om, at de 
skal tage en uddannelse, og ydelsesniveauet er sat markant 
ned for unge, der vurderes at kunne starte på en uddannelse 
eller finde et ordinært job indenfor en kortere tidshorisont. 
 
Efter kontanthjælpsreformen modtager unge under 30 år 
uden en erhvervskompetencegivende uddannelse uddannel-
seshjælp i stedet for kontanthjælp.11 De unge på uddannel-
 
11) Indvandrere og flygtninge under 30 år, der deltager i det tre-årige 

integrationsprogram, modtager fortsat kontanthjælp efter refor-
men, uanset hvilken uddannelse de har. Ydelsesniveauet bestem-
mes på samme måde som for personer under 30 år med en er-
hvervskompetencegivende uddannelse. 

Lavere ydelser til 
modtagere af 
kontanthjælp kan 
få flere i 
beskæftigelse … 

… men hvor 
mange? 

Kontanthjælps-
reform skal få 
flere unge i job 
eller uddannelse   

Uddannelses-
pålæg til unge 
uden uddannelse 
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seshjælp får et såkaldt uddannelsespålæg. Hvis de har for-
udsætningerne for at starte på en uddannelse, skal de gå i 
gang med en uddannelse hurtigst muligt. Hvis de ikke 
umiddelbart har forudsætningerne, skal de deltage i en ind-
sats, der kan hjælpe dem med at blive klar til at tage en ud-
dannelse.  
 
Jobcentrene inddeler modtagerne af uddannelseshjælp i tre 
visitationsgrupper efter graden af uddannelsesparathed: 
åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate og aktivi-
tetsparate, jf. boks III.3 i afsnit III.2. Åbenlyst uddannelses-
parate og uddannelsesparate unge på uddannelseshjælp 
modtager en ydelse på niveau med SU, der er væsentligt 
mindre end den kontanthjælp, som de unge kunne få før 
reformen. Aktivitetsparate unge på uddannelseshjælp mod-
tager ud over uddannelseshjælpen et såkaldt aktivitetstillæg. 
Summen af uddannelseshjælpen og aktivitetstillægget sva-
rer til niveauet for kontanthjælpen før reformen. 
 
Personer under 30 år med en erhvervskompetencegivende 
uddannelse får fortsat kontanthjælp. De inddeles i to visita-
tionskategorier efter jobparathed: jobparate og aktivitets-
parate. De unge, der af jobcentret vurderes som jobparate, 
får generelt en lavere ydelse efter reformen. Kontant-
hjælpsmodtagere under 30 år, der vurderes at være aktivi-
tetsparate, kan ligesom aktivitetsparate modtagere af ud-
dannelseshjælp få et aktivitetstillæg. Summen af kontant-
hjælpen og aktivitetstillægget svarer til kontanthjælpsni-
veauet før regelændringerne. 
 
Personer, der er fyldt 30 år, får kontanthjælp på et uændret 
niveau efter reformen, uanset hvilken uddannelse de har. De 
inddeles i de samme to visitationsgrupper som kontant-
hjælpsmodtagere under 30 år, dvs. jobparate og aktivitets-
parate.  
 
Reduktionen i ydelsesniveauet for de unge under 30 år af-
hænger af de unges individuelle karakteristika, jf. tabel 
III.11. Reformen har især reduceret ydelserne til 25-29-
årige uden børn og forsørgere under 30 år, som er gifte eller 

Uddannelses-
parate unge får 
lavere ydelse 

Også nedsat 
ydelse til 
jobparate unge 
med uddannelse 

Uændret ydelse 
til dem, der er 
fyldt 30 år 

Ydelses-
reduktionens 
størrelse varierer 
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samlevende.12 For eksempel er den månedlige ydelse til 25-
29 årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse, 
som ikke har børn og ikke er hjemmeboende, reduceret med 
godt 4.800 kr. (45 pct.). Det svarer til en månedlig nedgang 
i indkomsten efter skat på ca. 3.000 kr.  
 
Overordnet set er den gennemsnitlige ydelsesreduktion for 
ydelsesmodtagere under 30 år, der vurderes som åbenlyst 
uddannelsesparate, uddannelsesparate eller jobparate, om-
kring 30 pct. Den gennemsnitlige ydelsesreduktion er ca. 20 
pct. for de unge under 25 år og ca. 45 pct. for de 25-29-
årige.13 Der er en betydelig variation i ydelsesreduktionerne. 
For de 25-29-årige varierer ydelsesnedsættelsen således 
mellem 4 pct. og 76 pct.  
 
Kontanthjælpsreformen påvirkede ikke kun incitamentet til 
at arbejde for de unge under 30 år. Reformen indførte gen-
sidig forsørgerpligt for ugifte samlevende par efter de sam-
me regler, som gælder for gifte par. Det betyder, at ydelses-
niveauet reduceres for samlevende par, hvor den ene mod-
tager uddannelses- eller kontanthjælp, og den anden er i 
beskæftigelse, og at incitamentet til at finde et arbejde øges 
for ydelsesmodtageren. Omvendt mindskes incitamentet til 
at finde et arbejde for samlevende par, hvor begge modtager 
uddannelses- eller kontanthjælp. Gensidig forsørgerpligt for 
samlevende blev afskaffet igen med virkning fra 2016.14 
 

 
12) Forsørgere er personer, som har hjemmeboende børn under 18 år. 

13) Ved beregningen af den gennemsnitlige ydelsesreduktion for en 
given aldersgruppe er der taget højde for, hvordan ydelsesmodta-
gerne i aldersgruppen fordeler sig på de forskellige ydelseskate-
gorier i tabel III.11. 

14) Den gensidige forsørgerpligt for samlevende havde kun halv 
virkning i 2014. Det var oprindeligt meningen, at ordningen skul-
le have fuld virkning fra 2015, men ordningen blev i stedet for 
udfaset. I 2015 er der som i 2014 kun halv virkning af ordningen, 
og fra 2016 er den helt afskaffet. 

Ydelsen gennem-
snitligt reduceret 
45 pct. for 25-29-
årige, der ikke er 
aktivitetsparate 

Også ændret 
incitament til at 
arbejde for nogle 
af dem, som er 
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Tabel III.11 Satser for uddannelses- og kontanthjælp 

 Efter 
reform

Før 
reform

Ændring 

 ----  Kr. pr. måned  ---- Pct. 

Uddannelseshjælp – personer under 30 år   

Under 25 år, hjemmeboendea) 2.524 3.324 -800 -24 

Under 25 år, udeboendea) 5.857 6.889 -1.032 -15 

25-29 år, hjemmeboendea) 2.524 10.689 -8.165 -76 

25-29 år, udeboendea) 5.857 10.689 -4.832 -45 

Forsørgere, enlige 11.712 14.203 -2.491 -18 

Forsørgere, par (partner er under 30 år og modta-
ger SU eller uddannelses-/kontanthjælp) 

8.196 14.203 -6.007 -42 

Forsørgere, par (partner er fyldt 30 år eller mod-
tager ikke SU eller uddannelses-/kontanthjælp)b)  

5.857 14.203 -8.346 -59 

Kontanthjælp – personer under 30 år   

Under 25 år, hjemmeboendea) 3.324 3.324 0 0 

Under 25 år, udeboendea) 6.889 6.889 0 0 

25-29 år, hjemmeboendea) 3.324 10.689 -7.365 -69 

25-29 år, udeboendea) 6.889 10.689 -3.800 -36 

Forsørgere, enlige 13.575 14.203 -628 -4 

Forsørgere, par (partner er under 30 år og modta-
ger SU eller uddannelses-/kontanthjælp) 

9.498 14.203 -4.705 -33 

Forsørgere, par (partner er fyldt 30 år eller mod-
tager ikke SU eller uddannelses-/kontanthjælp)c) 

6.889 14.203 -7.314 -51 

Kontanthjælp – personer, der er fyldt 30 år   

Ikke-forsørgere 10.689 10.689 0 0 

Forsørgere  14.203 14.203 0 0 
 

a) Ikke-forsørgere. 
b) Fra 2015 er satsen 8.196 kr. pr. måned. 
c) Fra 2015 er satsen 9.498 kr. pr. måned. 
Anm.: Aktivitetsparate unge under 30 år modtager et aktivitetstillæg til uddannelses- eller kontant-

hjælpen. Aktivitetstillægget er fastsat således, at den samlede ydelse – dvs. summen af ud-
dannelses- eller kontanthjælpen og aktivitetstillægget – svarer til niveauet for kontanthjælpen 
før reformen. Alle satser er opgjort i 2014-niveau. Satserne i tabellen er forskellige fra satser-
ne i boks III.3 i afsnit III.2, da boks III.3 viser de satser, der gælder i 2015. 

Kilde: Beskæftigelsesministeriet (2014a). 
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Udviklingen i andelen, der modtager uddannelses- eller 
kontanthjælp 
 
De 25-29-årige er den aldersgruppe, der oplever de største 
ændringer i forbindelse med reformen, og der fokuseres 
derfor på effekten af reformen for denne aldersgruppe. Ef-
fekten bestemmes ved at se på, hvordan det går de 25-29-
årige sammenlignet med de 30-34-årige, som kun i mindre 
grad berøres af reformen. Den effekt, der bestemmes på 
denne måde, er den samlede effekt af uddannelsespålægget 
og ydelsesreduktionerne for de 25-29-årige.15 
 
Det ser ud som om, at reformen har betydet et væsentligt 
fald i antallet af 25-29-årige, der modtager uddannelses- 
eller kontanthjælp, og at der har været en effekt af regel-
ændringerne allerede inden reformen fik virkning 1. januar 
2014. Siden kontanthjælpsreformen blev aftalt i april 2013 
er andelen, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp, 
således faldet blandt de 25-29-årige, hvorimod den tilsva-
rende andel for de 30-34-årige har været svagt stigende, jf. 
figur III.17.16  

 
15) Både de 25-29-årige og de 30-34-årige berøres af indførelsen af 

gensidig forsørgerpligt for samlevende. Det har betydning for for-
tolkningen af de estimerede effekter, jf. boks III.6. 

16) Kraka (2015) er tidligere nået frem til lignende resultater. 

Der fokuseres på 
effekten for 25-
29-årige 

Færre unge 
modtager hjælp 
efter reformen 
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Figur III.17 Andel, der modtager uddannelses- eller kon-
tanthjælp 

 

Anm.: Figuren viser andelene, der modtager uddannelses- eller kon-
tanthjælp blandt 25-29-årige og 30-34-årige, og forskellen mel-
lem de to andele. Andelen, der modtager uddannelses- eller 
kontanthjælp i en given aldersgruppe, er beregnet som antallet 
af borgere i aldersgruppen, der modtager uddannelses- eller 
kontanthjælp, i forhold til det samlede antal borgere i alders-
gruppen. Uge 0 og den fuldt optrukne lodrette linje angiver den 
første uge i januar 2014, dvs. den uge, hvor regelændringerne
fik virkning. Den stiplede lodrette linje angiver det tidspunkt, 
hvor reformen blev aftalt. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
I april 2015 er forskellen mellem andelen, der modtager 
uddannelses- eller kontanthjælp blandt de 25-29-årige og de 
30-34-årige, reduceret med 1,5 pct.point i forhold til april 
2013. Denne relative reduktion i andelen, der modtager 
uddannelses- eller kontanthjælp, kan opfattes som et estimat 
på effekten af reformen for de 25-29-årige, hvis andelen af 
ydelsesmodtagere blandt de 25-29-årige og de 30-34-årige 
efter april 2013 ville have udviklet sig på samme måde i den 
tænkte situation, hvor reformen ikke var blevet gennemført, 
jf. boks III.6. 
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Boks III.6 Effektmåling 

Kontanthjælpsreformen kan opfattes som en form for eksperiment, hvor én grup-
pe borgere berøres af en indsats (ydelsesreduktioner og uddannelsespålæg), mens 
en anden gruppe ikke berøres. Indsatsgruppen, dvs. den gruppe, der berøres af 
indsatsen, består af de unge under 30 år, og kontrolgruppen, der ikke berøres, be-
står af personer, som er fyldt 30 år. I kapitlets effektanalyser er der dog valgt en 
mere snæver afgrænsning af indsats- og kontrolgruppen. Indsatsgruppen afgræn-
ses således til de 25-29-årige, og kontrolgruppen afgrænses til de 30-34-årige. 

 

Med difference-in-differences-metoden (DD-metoden) estimeres effekten af re-
gelændringerne ved at sammenligne indsats- og kontrolgruppen på to tidspunkter 
– før og efter reformen. Hvis indsatsgruppen – målt på et givent udfaldsmål, som 
f.eks. beskæftigelse eller uddannelse – klarer sig bedre sammenlignet med kon-
trolgruppen efter reformen end før, har reformen en gunstig effekt på det valgte 
udfaldsmål. Mere præcist, kan man beregne et DD-effektestimat θDD som forskel-
len mellem den gennemsnitlige værdi af udfaldsmålet for indsatsgruppen efter re-
formen og den gennemsnitlige værdi af udfaldsmålet for kontrolgruppen efter re-
formen fratrukket den tilsvarende forskel opgjort før reformen. 

 

DD-effektestimatet θDD kan også opnås ved at bruge følgende regressionsmodel: 

, , , , , 

hvor yi er værdien af udfaldsmålet for person i; Di,25-29 er en dummyvariabel, der 
er lig med 1, hvis personen er 25-29 år, og ellers er lig med 0; Di,efter er en dum-
myvariabel, der er lig med 1 for personer udvalgt efter reformen, og ellers er lig 
med 0; εi er et restled, der fanger uforklarede faktorer; og α, β1, β2 samt θDD er pa-
rametre, som estimeres. 

 

En central antagelse bag DD-metoden er, at udfaldsmålet ville have udviklet sig 
på samme måde for indsats- og kontrolgruppen, hvis reformen ikke var blevet 
gennemført. Er denne antagelse ikke opfyldt, kan DD-metoden give et misvisende 
billede af reformens faktiske effekt. Det er f.eks. muligt, at indsats- og kontrol-
gruppens sammensætning ændres på forskellig måde over tid, at udfaldsmålet ud-
vikler sig efter en forskellig trend for de to grupper, eller at de to grupper påvirkes 
forskelligt af konjunkturmæssige ændringer eller lovgivningsmæssige ændringer 
udover den betragtede indsats. Ved at vælge en indsats- og kontrolgruppe, der 
bortset fra indsatsen minder mest muligt om hinanden, mindskes risikoen for, at 
den centrale antagelse bag DD-metoden ikke er opfyldt. 
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Boks III.6 Effektmåling, fortsat 

Der kan relativt enkelt tages højde for eventuelle ændringer i sammensætningen 
af indsats- og kontrolgruppen over tid ved at udbygge den allerede præsenterede 
regressionsmodel med forklarende variable, der repræsenterer individuelle karak-
teristika, som har betydning for udfaldsmålet. Den modificerede regressionsmodel 
ser ud som følger: 

, , , , , 

hvor Xi er en vektor af forskellige karakteristika for person i, og β3 er en vektor af 
parametre, som estimeres. 

 

Konjunktursituationen er rimeligt stabil i den anvendte analyseperiode, så en 
eventuel forskellig konjunkturfølsomhed i indsats- og kontrolgruppen udgør for-
mentlig ikke et problem i analyserne. 

 

Indførelsen af gensidig forsørgerpligt for samlevende i forbindelse med kontant-
hjælpsreformen og indførelsen af det særlige beskæftigelsesfradrag for enlige for-
sørgere fra 2014 betyder derimod, at ydelsesniveauet og det økonomiske incita-
ment til at arbejde ikke bare ændres i indsatsgruppen, men også i kontrolgruppen. 
Den gensidige forsørgerpligt for de samlevende og beskæftigelsesfradraget for de 
enlige forsørgere ændrer incitamentet til at arbejde på en lidt forskellig måde for 
indsats- og kontrolgruppen, bl.a. fordi enlige forsørgere og samlevende udgør for-
skellige andele i de to grupper. Den effekt, der estimeres, svarer således ikke helt 
til den isolerede effekt af ydelsesreduktionerne og uddannelsespålægget for de 25-
29-årige. Den estimerede effekt er mere præcist effekten af ændringen i ydelses-
niveauet og det økonomiske incitament til at være i beskæftigelse for de 25-29-
årige relativt til de 30-34-årige samt uddannelsespålægget. Den relative ændring i 
ydelsesniveauet og det økonomiske incitament til at være i beskæftigelse er dog i 
altovervejende grad bestemt af ydelsesreduktionerne for de 25-29-årige. 
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Effekten af reformen for ydelsesmodtagerne 
 
Reformen ser ud til at have reduceret antallet af uddannel-
ses- og kontanthjælpsmodtagere blandt de 25-29-årige. Det 
skyldes både øget afgang fra ydelserne og mindsket til-
gang.17 I det følgende ses der mere detaljeret på, hvordan 
afgangen fra kontanthjælpssystemet har udviklet sig efter 
reformen, og hvor de unge, som pga. reformen har forladt 
kontanthjælpssystemet, har bevæget sig hen. Er de unge 
kommet i beskæftigelse, er de startet på en uddannelse, eller 
har de blot mistet uddannelses- eller kontanthjælpen, uden 
at deres beskæftigelses- eller uddannelsesmæssige situation 
er ændret? 
 
Af analysetekniske årsager fokuseres der i afgangsanalyser-
ne på effekterne for de 25-27-årige.18 Effekterne bestemmes 
ved at se på, i hvilket omfang de 25-27-årige forlader kon-
tanthjælpssystemet sammenlignet med de 30-32-årige, som 
ikke berøres af uddannelsespålægget og ydelsesreduktio-
nerne. I analyserne indgår personer, der modtog kontanthjælp 
i første uge af april 2011 eller april 2013, jf. boks III.7. 
 
 
 

 
17) Mere detaljerede analyser viser, at faldet i andelen blandt de 25-

29-årige, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp, både 
skyldes, at afgangen fra ydelserne er øget, og at tilgangen er 
mindsket. Analyseresultaterne kan rekvireres fra De Økonomiske 
Råds Sekretariat. 

18) Analysemetoden anvender oplysninger om de unge over en to-
årig periode. De 28-29-årige fylder 30 år i løbet af denne periode, 
og vil således ikke være omfattet af de nye regler for unge under 
30 år i hele analyseperioden. 

Afgangen fra 
uddannelses- og 
kontanthjælpen 
belyses mere 
detaljeret 

Der fokuseres på 
effekterne for 
25-27-årige 
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Boks III.7 Reformens effekt på afgangen fra uddannelses- og kontanthjælp 

I analyserne af reformens effekt på afgangen fra uddannelses- og kontanthjælpen 
indgår personer, der modtog kontanthjælp i første uge (kalenderuge 14) af april 
2011 eller april 2013, og som samtidigt i starten af denne uge var 25-27 år eller 
30-32-år. Personerne følges fra den uge, hvor de udvælges, og 25 måneder frem, 
dvs. fra april 2013 til april 2015 for de personer, der udvælges i april 2013, og fra 
april 2011 til april 2013, for de personer, der udvælges i april 2011. Personerne, 
der udvælges i april 2011, berøres ikke af reformen i løbet af analyseperioden, 
uanset deres alder. Det gør derimod de 25-27-årige udvalgt i april 2013. De får 
kendskab til reformen allerede i april 2013, og de påvirkes direkte af reformen fra 
1. januar 2014. 

 

Effekten af reformen på afgangen fra kontanthjælpssystemet for de 25-27-årige 
estimeres ved hjælp af DD-metoden, jf. boks III.6. Effekten estimeres for hver 
uge fra udvælgelsestidspunktet i uge 14 i 2013 frem til april 2015. Estimatet af 
reformens effekt på andelen, der i en given uge fortsat modtager uddannelses- el-
ler kontanthjælp, er forskellen mellem andelen blandt de 25-27-årige udvalgt i 
april 2013, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp i ugen, og andelen 
blandt de 30-32-årige udvalgt i april 2013, der modtager uddannelses- eller kon-
tanthjælp i ugen, fratrukket den tilsvarende forskel opgjort to år tidligere for de to 
aldersgrupper udvalgt i april 2011. Effektestimatet på andelen, der forlader kon-
tanthjælpssystemet pga. reformen, er det samme som effektestimatet på andelen, 
der forbliver i kontanthjælpssystemet – blot med modsat fortegn. 

 

Den centrale antagelse bag DD-metoden, som skal være opfyldt, for at effekt-
estimaterne afspejler den faktiske effekt, er, at forskellen mellem de to alders-
grupper ville have været den samme fra april 2013 til april 2015 for personerne 
udvalgt i april 2013, som den er fra april 2011 til april 2013 for personerne ud-
valgt i april 2011, hvis reformen ikke var blevet gennemført. Boks III.6 diskute-
rer, hvilke forhold, der kan gøre, at antagelsen eventuelt ikke er opfyldt. 

 

Det bør bemærkes, at den estimerede effekt inkluderer annonceringseffekten af 
reformen. Da de unge allerede i april 2013 får kendskab til den kommende re-
form, kan de vælge at forlade kontanthjælpssystemet, inden reformen får virkning 
1. januar 2014, for at undgå de lavere ydelser og uddannelsespålægget. 
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De 25-27-årige forlader generelt uddannelses- og kontant-
hjælpen hurtigere end de 30-32-årige, jf. figur III.18. De 
første seks måneder efter udvælgelsesugen er forskellen 
mellem andelen, der modtager uddannelses- eller kontant-
hjælp i de to aldersgrupper nogenlunde lige stor for ydel-
sesmodtagerne udvalgt i henholdsvis april 2011 og april 
2013. Efter de seks måneder begynder de 25-27-årige ud-
valgt i april 2013 imidlertid at forlade uddannelses- og kon-
tanthjælpen i større omfang end de 25-27-årige udvalgt i 
april 2011. Især omkring 1. januar 2014 forlader relativt 
mange 25-27-årige udvalgt i april 2013 kontanthjælps-
systemet. For de 30-32-årige udvikler andelen, der modta-
ger kontanthjælp, sig derimod på en mere ensartet måde for 
dem, der er udvalgt i april 2011 og april 2013. 
 
At andelen, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp 
reduceres mere blandt de 25-27-årige end blandt de 30-32-
årige omkring det tidspunkt, hvor reformen fik virkning, 
tyder på, at reformen har øget afgangen fra kontanthjælps-
systemet blandt de 25-27-årige. De ugentlige effektestima-
ter i figur III.18 viser, at reformen har øget afgangen fra 
uddannelses- eller kontanthjælpen med omkring 9 pct.point 
efter 1. januar 2014.  
 
Den øgede afgang fra kontanthjælpssystemet skyldes især, 
at flere er startet på en uddannelse. Ud af den øgede afgang 
på 9 pct.point kan omkring 6 pct.point tilskrives øget afgang 
til uddannelse, omkring 1 pct.point kan tilskrives øget af-
gang til ordinær beskæftigelse, og omkring 1½ pct.point kan 
tilskrives øget afgang til selvforsørgelse uden lønindkomst.19  
 

 
19) Hvis en person er selvforsørgende uden lønindkomst, betyder det 

i mange tilfælde, at personen slet ikke har nogen indkomst – dvs. 
at de hverken får offentlig forsørgelse eller løn fra beskæftigelse. 
At flere bliver selvforsørgende uden lønindkomst skyldes bl.a., at 
nogle mister retten til uddannelses- eller kontanthjælp som følge 
af ydelsesreduktionerne. For personer, der fik et reduceret kon-
tanthjælpsbeløb før reformen (f.eks. fordi de havde deltidsbe-
skæftigelse eller fordi ægtefællens erhvervsindkomst var over en 
vis størrelse), kan reduktionen i ydelserne således betyde, at de 
ikke længere kan modtage uddannelses- eller kontanthjælp. 

Reform giver 
større afgang fra 
kontanthjælps-
systemet 

Afgangen er øget 
med omkring  
9 pct.point 

Væsentligt flere 
er startet på en 
uddannelse 
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Figur III.18 Andel, der modtager uddannelses- eller kon-
tanthjælp 

 

Anm.: Andelene er beregnet for personer, der modtog kontanthjælp i
første uge (kalenderuge 14) af april 2011 eller 2013, og som
samtidigt i starten af denne uge var 25-27 år eller 30-32 år. Ud-
vælgelsesugen (dvs. kalenderuge 14 i 2011 eller 2013) angives i 
figuren som uge 1. For de personer, der er udvalgt i april 2013, 
angiver den lodrette linje den første uge i januar 2014, dvs. den 
uge, hvor regelændringerne fik virkning. En person opfattes 
som beskæftiget i en given uge, hvis han eller hun har lønind-
komst, og ikke samtidigt modtager en aktiv indsats med løntil-
skud. Effektestimaterne (den grå kurve) fremkommer som for-
skellen mellem den brune og røde kurve fratrukket forskellen 
mellem den mørkeblå og grønne kurve. Estimaterne er ikke 
korrigeret for evt. tidsmæssige ændringer i sammensætningen
af de udvalgte aldersgrupper. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
 
De angivne estimater af reformens effekt på afgangen fra 
uddannelses- eller kontanthjælp tager ikke højde for, at 
sammensætningen af de udvalgte 25-27-årige og 30-32-
årige kan være ændret fra april 2011 til april 2013. En mere 
detaljeret analyse, der tager højde for forskelle i individka-
rakteristika, viser, at beskæftigelsesfrekvensen blandt de 25-
27-årige er øget med 2,5 pct.point efter 1. januar 2014 som 
følge af reformen, jf. tabel III.12. 
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Tabel III.12 Estimater af reformens effekt på beskæftigelsesfrekvensen 

 Match-
gruppe 1

Match-
gruppe 2

Match-
gruppe 3

Alle 

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

Tidspunkter for valg af analyse-
population: 

    

Uge 14 i april, 2011 og 2013 2,7* 2,5* 0,2 2,4* 

 (1,1) (0,6) (0,6) (0,5) 

Uge 27 i juli, 2011 og 2013 4,0* 1,8* 0,6 2,4* 

 (1,1) (0,5) (0,6) (0,4) 

Uge 40 i september, 2011 og 2013 5,4* 1,0* 0,7 2,5* 

 (1,0) (0,5) (0,6) (0,4) 

Uge 1 i januar, 2012 og 2014 4,6* 1,6* 0,8 2,5* 

 (1,0) (0,5) (0,6) (0,4) 
 

Anm.: Tabellen viser effektestimater fra estimationer, hvor der indgår personer, som modtog uddan-
nelses- eller kontanthjælp i to bestemte uger, og som samtidigt i starten af disse uger var 25-
27 år eller 30-32 år. Estimaterne angiver effekten på den gennemsnitlige beskæftigelsesfre-
kvens i perioden fra og med januar 2014 til og med marts 2015. Den gennemsnitlige beskæf-
tigelsesfrekvens for en person er beregnet som antallet af uger med ordinær lønnet beskæfti-
gelse divideret med antallet af uger i den valgte periode. I estimationerne er der taget højde
for forskelle i en lang række forskellige individuelle karakteristika, der kan have betydning
for beskæftigelsessituationen. Tallene i parenteser angiver standardfejlen, og * angiver, at
estimatet er signifikant på 5 procents niveau. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Det må forventes, at beskæftigelseseffekten er størst for de 
unge, der vurderes som åbenlyst uddannelsesparate, uddan-
nelsesparate eller jobparate, bl.a. fordi de i modsætning til 
de unge, der vurderes som aktivitetsparate, får deres ydel-
sesniveau væsentligt reduceret. Med den valgte effekt-
målingsmetode er det imidlertid ikke muligt at lave effekt-
estimater opdelt på visitationsgrupper, da indplaceringen i 
disse grupper først foretages op til starten af 2014, dvs. efter 
det tidspunkt, hvor analysepopulationen er udvalgt. Der kan 
derimod godt beregnes estimater opdelt efter de tidligere 
matchgrupper, da der findes oplysninger om matchgruppe-
placeringen for modtagerne af kontanthjælp før 2014. 
 
Den overvejende andel af matchgruppe 1 visiteres til at 
være åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate eller 
jobparate, og får dermed reduceret ydelsesniveauet. Det er 
derimod kun omkring hver tredje i matchgruppe 2 og næ-
sten ingen i matchgruppe 3, der indplaceres i de visitations-
grupper, hvor ydelsen sættes ned. 
 
Effekten er som forventet størst for de mest arbejdsmar-
kedsparate unge, hvor arbejdsmarkedsparatheden bestem-
mes ud fra det tidligere matchgruppesystem, jf. boks III.8. 
Effekten for de unge i matchgruppe 1, der er mest arbejds-
markedsparate, estimeres til at være mellem 2,7 og 5,4 
pct.point afhængigt af, hvordan analysepopulationen ud-
vælges. Effektestimaterne for matchgruppe 2 ligger mellem 
1,0 og 2,5 pct.point, mens ingen af effektestimaterne for 
matchgruppe 3 er signifikant forskellige fra nul.20   
 

 
20) Der vises effektestimater for forskellige analysepopulationer i 

tabel III.12, fordi effektestimaterne for de tre matchkategorier er 
følsomme over for, hvornår analysepopulationen udvælges. 

Effekt kan ikke 
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nye visitations-
grupper 
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arbejdsmarkeds-
parathed 

Effekten størst 
for de mest 
arbejdsmarkeds-
parate 
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Boks III.8 De nye visitationsgrupper og de tidligere matchgrupper 

Før 2014 blev kontanthjælpsmodtagerne uafhængigt af alder og uddannelse ind-
delt i tre matchgrupper efter, hvor arbejdsmarkedsparate de var: 

 Matchgruppe 1: Personer, der ikke vurderes at have problemer ud over ledig-
hed, dvs. personer, der kan tage et arbejde indenfor de næste tre måneder. 

 Matchgruppe 2: Personer, der ikke vurderes at være klar til at tage et arbejde 
indenfor tre måneder, men som kan deltage i en beskæftigelsesrettet indsats. 

 Matchgruppe 3: Personer, der hverken er klar til at tage et arbejde indenfor 
tre måneder eller er i stand til at deltage i en beskæftigelsesrettet indsats. 

 

For personer, der modtager kontanthjælp efter 2014, svarer visitationsgruppen 
“Jobparate” til den tidligere matchgruppe 1, og visitationsgruppen “Aktivitets-
parate” svarer til matchgrupperne 2 og 3.  

 
 
Samlet beskæftigelseseffekt for de 25-29-årige 
 
Den foregående analyse af reformens effekt på afgangen fra 
uddannelses- og kontanthjælp viser, at flere er kommet i 
beskæftigelse. Beskæftigelseseffekten for den udvalgte ana-
lysepopulation kan dog ikke fortolkes som et bud på den 
samlede beskæftigelseseffekt af reformen for de 25-29-
årige. Analysen tager udgangspunkt i bestanden af ydelses-
modtagere udvalgt på bestemte tidspunkter, hvilket betyder, 
at personer med langvarige kontanthjælpsforløb, der typisk 
ikke er så arbejdsmarkedsparate, udgør en relativ stor andel 
af populationen. Det trækker i retning af, at beskæftigelses-
effekten undervurderes, da ydelsesreduktionen er større og 
effekten formentlig er størst for de mere arbejdsmarkeds-
parate ydelsesmodtagere, der ofte har relativt korte kontant-
hjælpsforløb. Analysen medregner heller ikke effekten af, at 
unge, som følge af ydelsesreduktionerne i højere grad be-
stræber sig på slet ikke at overgå til uddannelses- eller kon-
tanthjælp, men derimod forsøger at fastholde eller overgå til 
beskæftigelse.  
 
For at give et bud på den samlede beskæftigelseseffekt for 
de 25-29-årige sammenlignes udviklingen i beskæftigelses-
andelene blandt unge lige under 30 år og unge lige over 30 
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år. Mere præcist sammenlignes beskæftigelsesudviklingen 
for de 28-29-årige og de 30-31-årige.21 
 
Sammenligningen tyder på, at reformen har øget beskæfti-
gelsen blandt de unge under 30 år. Efter reformen er for-
skellen mellem andelen, der er i beskæftigelse blandt de 28-
29-årige og de 30-31-årige, således omkring 0,6 pct.point 
højere end før reformen, jf. figur III.19. Stort set hele stig-
ningen i beskæftigelsesomfanget blandt de 28-29-årige er 
sket i perioden fra april 2013 til januar 2014, dvs. efter re-
formen blev aftalt, men før den fik virkning. Dette tyder på, 
at en del af de unge har fundet beskæftigelse for at undgå at 
blive berørt af de nye regler og lavere ydelser. 
 
Stigningen i beskæftigelsesandelen er mindre end reduktio-
nen i andelen, der modtager uddannelses- eller kontanthjælp. 
Forskellen mellem andelen, der modtager uddannelses- eller 
kontanthjælp blandt de 28-29-årige og de 30-31-årige er re-
duceret med omkring 1 pct.point, jf. igen figur III.19. 
 

 
21) Beskæftigelseseffekten bestemmes med større sikkerhed ved at 

sammenligne beskæftigelsesomfanget lige under og lige over 30 
år end ved f.eks. at sammenligne beskæftigelsesomfanget for de 
25-29-årige og de 30-34-årige, jf. boks III.9. 

Reform har øget 
beskæftigelsen  

Ikke alle, der 
forlader 
kontanthjælps-
systemet, 
kommer i job 
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Figur III.19 Forskel mellem de 28-29-årige og de 30-31-årige 

Andel i ordinær beskæftigelse  Andel på uddannelses- eller kontant-
hjælp 

 

 

 

Anm.: Figuren til venstre viser forskellen mellem andelen, som er i ordinær lønnet beskæftigelse
blandt de 28-29-årige, og den tilsvarende andel for de 30-31-årige. Figuren til højre viser for-
skellen mellem andelen, som modtager uddannelses- eller kontanthjælp i de to aldersgrupper. 
En person opfattes som beskæftiget, hvis han eller hun modtager lønindkomst i en given uge
(lønoplysningerne findes på månedsniveau), og ikke samtidigt modtager en aktiv indsats med
løntilskud. I begge figurer angiver uge 0 og den fuldt optrukne lodrette linje den første uge i
januar 2014, dvs. den uge, hvor regelændringerne fik virkning. Den stiplede lodrette linje an-
giver det tidspunkt, hvor reformen blev aftalt. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 
En mere detaljeret effektanalyse viser, at reformen har øget 
andelen af beskæftigede blandt de unge lige under 30 år 
med omkring 0,5-0,8 pct.point, jf. boks III.9.22 Antages det, 
at effekten er den samme for hele aldersgruppen af 25-29-
årige svarer det til, at reformen har øget antallet af beskæf-
tigede med 1.600-2.600 personer.23 Som sammenlignings-
grundlag var der i januar 2014 godt 8.000 25-29-årige, som 
modtog uddannelses- eller kontanthjælp og var vurderet til 
at være åbenlyst uddannelsesparate, uddannelsesparate eller 
jobparate.  

 
22) De ugentlige effektestimater ligger mellem 0,4 og 1,0 pct.point 

fra januar 2014 til april 2015, men kun få estimater ligger udenfor 
intervallet fra 0,5 til 0,8 pct.point. 

23) Ved beregningen af beskæftigelseseffekten i antal personer tages 
der udgangspunkt i antallet af 25-29-årige i starten af 2013, som 
var godt 320.000. Beskæftigelseseffekt af den samlede kontant-
hjælpsreform blev ved vedtagelsen i 2013 vurderet til 3.100 eks-
tra personer i beskæftigelse i 2014 stigende til 4.500 personer i 
2020. Her indgår effekter af alle reformens elementer som ek-
sempelvis ydelsesnedsættelser, uddannelsespålæg og nyttejob. 
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Boks III.9 Estimation af beskæftigelseseffekten for de 28-29-årige 

For at give et bud på beskæftigelseseffekten for de 25-29-årige er der foretaget en 
effektanalyse, hvor reformens effekt på andelen, der er i beskæftigelse, estimeres 
ved hjælp af DD-metoden, jf. boks III.6. I effektanalysen sammenlignes beskæfti-
gelsesandelene for de 28-29-årige og de 30-31-årige før og efter reformen.a) Ef-
fekterne estimeres på ugebasis, jf. figur A. Effektestimatet for en given uge be-
stemmes som forskellen mellem beskæftigelsesandelene for de 28-29-årige og de 
30-31-årige i ugen minus den samme forskel bestemt to år tilbage i tiden.  

Figur A Effekt på andelen, der er i beskæftigelse 

Anm.: Den mørkeblå kurve, so  m også findes i figur III.19, viser 
forskellen mellem beskæftigelsesandelene for 28-29-årige 
og 30-31-årige. Den fuldt optrukne brune kurve viser 
ugentlige estimater af effekten på beskæftigelsesandelen. 
De stiplede brune kurver viser 95 procents konfidensinter-
valler for estimaterne. Analysen korrigerer ikke for evt. 
tidsmæssige ændringer i sammensætningen af de udvalgte 
aldersgrupper. Se i øvrigt anmærkningen til figur III.19. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

a) Ved at indsnævre analysepopulationen til at bestå af personer lige omkring 30-årsalderen 
mindskes risikoen for, at sammensætningen af indsats- og kontrolgruppen ændres over tid, eller 
at de to grupper påvirkes forskelligt af evt. ændringer i konjunktursituationen. Der fås således 
et mere sikkert effektskøn. En ulempe ved en mere snævert aldersafgrænset population er, at 
den estimerede effekt er for de unge lige under 30. Denne effekt er ikke nødvendigvis den 
samme som effekten for hele gruppen af 25-29-årige. 
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Der er også andre danske og udenlandske studier, som viser, 
at en reduktion i ydelsesniveauet for kontanthjælpsmodtage-
re øger beskæftigelsen, jf. f.eks. Hoynes (1996), Meyer og 
Rosenbaum (2001), Lemieux og Milligan (2008), Andersen 
mfl. (2009), Bargain og Doorley (2011) og Jonassen (2013). 
 
I et dansk studie finder Jonassen (2013), at en reduktion i 
kontanthjælpsydelsen på 35 pct. øger andelen af selvforsør-
gende blandt unge omkring 25-årsalderen med 1-2 
pct.point. Jonassen analyserer ikke en reform, men udnytter, 
at kontanthjælpssatsen i den analyserede periode fra 1999 til 
2006 var lavere for ikke-forsørgere under 25 år end ikke-
forsørgere, der var fyldt 25 år. Effekten af ydelsesreduktio-
nen estimeres således ved at sammenligne selvforsørgelses-
andelen blandt unge lige under og lige over 25 år.24  
 
Den estimerede beskæftigelseseffekt af kontanthjælps-
reformens ydelsesreduktioner for de 25-29-årige er kun 
omkring halvt så stor, som den effekt Jonassen finder for de 
unge omkring 25-årsalderen. Den større effekt i Jonassen 
skal dog blandt andet ses i sammenhæng med, at andelen af 
de unge omkring 30-årsalderen, der modtager uddannelses- 
eller kontanthjælp, kun er halvt så stor som andelen, der 
modtager kontanthjælp omkring 25-årsalderen i Jonassens 
analyser.25 Et andet forhold, der øger effekten i Jonassens 
analyse, er, at ydelsesreduktionen relaterer sig til alle kon-
tanthjælpsmodtagerne under 25 år, hvorimod kontanthjælps-
reformens ydelsesreduktion kun omfatter de uddannelses- 
og jobparate. 
 
De fundne effekter harmonerer i høj grad med de tidligere 
undersøgelser af effekten af kontanthjælpsreformen, som 
også fandt betydelige beskæftigelses- og uddannelseseffek-
ter, jf. Beskæftigelsesministeriet (2014a) og De Økonomi-
ske Råd (2014). 
 
24) Jonassens analyse ser på ugifte ikke-forsørgere uden en erhvervs-

kompetencegivende uddannelse, og han anvender en såkaldt re-
gression-discontinuity-metode. 

25) Cirka 6 pct. af de unge omkring 30-årsalderen modtog uddannel-
ses- eller kontanthjælp i starten af 2014, hvorimod det var om-
kring 11 pct. af de unge omkring 25-årsalderen i Jonassens analy-
ser. 

Andre studier 
giver lignende 
resultater 

Tidligere dansk 
studie finder 
effekt af 
tilsvarende 
størrelse … 

… når der tages 
højde for 
forskelle mellem 
de analyserede 
grupper  

Resultater 
harmoner  
med tidlige 
evalueringer 



III.4 Effekter af ydelsesreduktioner 

 267 

Beskæftigelseseffekten af en ydelsesreduktion for ældre 
kontanthjælpsmodtagere 
 
Ud fra den gennemførte analyse af reformeffekten for de 
25-29-årige er det vanskeligt at vurdere, hvad beskæftigel-
seseffekten ville være ved at lade de reducerede ydelser og 
uddannelsespålægget omfatte andre aldersgrupper. Det 
skyldes bl.a., at ydelsesmodtagere, der er fyldt 30 år, har 
andre karakteristika end dem under 30 år, og derfor for-
mentlig reagerer anderledes på ydelsesreduktioner og et 
uddannelsespålæg. Hvordan vil personer i 50-årsalderen 
uden en erhvervskompetencegivende uddannelse f.eks. rea-
gere på et krav om, at de skal tage en uddannelse? 
 
For at få et indtryk af den potentielle beskæftigelseseffekt af 
ydelsesreduktioner for kontanthjælpsmodtagere, som er 
fyldt 30 år, svarende til kontanthjælpsreformens ydelses-
reduktioner for de 25-29-årige, præsenteres i det følgende 
en illustrativ beregning, der giver et bud på beskæftigelses-
effekten af en tænkt ændring af kontanthjælpssatserne for de 
30-64-årige. Beregningen bygger på, at de 30-64-årige rea-
gerer på ændrede satser på samme måde som de 28-29-
årige. 
 
Den tænkte ændring indebærer, at kontanthjælpssatserne for 
30-64-årige, der vurderes jobparate, nedsættes til samme 
niveau og bestemmes efter de samme regler, som aktuelt 
(efter kontanthjælpsreformen) gælder for unge under 30 år 
med en erhvervskompetencegivende uddannelse. Ydelses-
niveauet for de jobparate mellem 30 og 64 år vil dermed 
komme til at afhænge af, om ydelsesmodtagerne er hjem-
meboende, om de har børn, og om de bor sammen med en 
ægtefælle eller samlever, jf. tabel III.11 tidligere i afsnittet. 
Den månedlige ydelse til udeboende uden børn vil f.eks. 
blive nedsat fra 10.689 kr. til 6.889 kr., svarende til en re-
duktion på 36 pct. Ydelserne til hjemmeboende uden børn, 
enlige forsørgere og gifte eller samlevende forsørgere vil 
blive nedsat med henholdsvis 69 pct., 4 pct. og 33 pct.26 

 
26) De tænkte ydelsesreduktioner for samlevende og gifte forsørgere 

afhænger ikke af partnerens forsørgelsessituation og alder, som 
det var tilfældet før 2015, jf. tabel III.11. 
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Kontanthjælpssatserne til ydelsesmodtagere, der vurderes 
aktivitetsparate, ændres ikke, og de 30-64-årige uden en 
erhvervskompetencegivende uddannelse pålægges ikke at 
tage en uddannelse. 
 
Den gennemsnitlige ydelsesreduktion for de 30-64-årige 
ydelsesmodtagere, der får nedsat ydelsen med den tænkte 
ændring af satserne, er omkring 3.600 kr. (30 pct.). Til 
sammenligning var den gennemsnitlige ydelsesreduktion for 
de 25-29-årige i den gennemførte kontanthjælpsreform som 
tidligere nævnt omkring 4.800 kr. (45 pct.) 
 
Et groft skøn over beskæftigelseseffekten af den tænkte 
ændring i ydelsesniveauet for de 30-64-årige kan under en 
række forenklende antagelser beregnes til omkring 3.000-
5.000 personer, jf. boks III.10. Denne skønnede effekt kan 
sammenholdes med, at der i januar 2015 var knap 27.000 
jobparate kontanthjælpsmodtagere i aldersgruppen 30-64 år.  
 
En central antagelse bag beregningen af den skønnede be-
skæftigelseseffekt er, at effekten af den tænkte ydelses-
ændring på beskæftigelsesandelen blandt de 30-64-årige er 
den samme som den estimerede beskæftigelseseffekt af 
uddannelsespålægget og ydelsesreduktionerne for de 28-29-
årige. Dog korrigeres der for, at en mindre andel blandt de 
30-64-årige modtager kontanthjælp, at en mindre andel 
blandt de 30-64-årige kontanthjælpsmodtagere er jobparate, 
og at den tænkte ændring indebærer en mindre reduktion af 
ydelserne for de jobparate 30-64-årige på kontanthjælp. 
 
Kontanthjælpsreformen indebar ikke bare stigende beskæf-
tigelse, men også en større deltagelse i uddannelse for de 
unge under 30 år. Da uddannelse formentlig ikke er et lige 
så nærliggende alternativ for dem, der er fyldt 30 år, er det 
tænkeligt, at effekten på beskæftigelsen alt andet lige kan 
være større for den ældre aldersgruppe. Et alternativ kunne 
derfor være at basere skønnet over beskæftigelseseffekten 
på ændringen i andelen blandt de 28-29-årige, der enten er i 
beskæftigelse eller uddannelse. Med dette udgangspunkt 
øges beskæftigelseseffekten af den tænkte ændring for de 
30-64-årige til mellem 5.000 og 7.000 personer, jf. igen 
boks III.10. 
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Usikkerheden på den skønnede beskæftigelseseffekt er be-
tydelig, og resultaterne bør fortolkes med forsigtighed. Flere 
forhold kan have betydning for, om den skønnede effekt er 
retvisende. Heraf kan bl.a. nævnes: 
 
 Den tænkte ændring indeholder ikke et uddannelsespå-

læg. Uddannelsespålægget kan gøre det relativt mere at-
traktivt at være i beskæftigelse. Med uddannelses-
pålægget følger dog også øget vejledning og støtte, 
hvilket kan gøre det mere attraktivt at tage en uddannel-
se. Det er dermed ikke oplagt, om beskæftigelseseffek-
ten af uddannelsespålægget (og den øgede vejledning 
og støtte) er positiv eller negativ. 

 Der er flere gifte blandt de 30-64-årige end blandt de 
28-29-årige. Det trækker i retning af, at stigningen i den 
økonomiske gevinst ved at komme i arbejde er mindre 
for de 30-64-årige. Den gensidige forsørgerpligt for gif-
te betyder nemlig, at en given ydelsesreduktion i mange 
tilfælde slår mindre igennem på gevinsten ved beskæf-
tigelse for gifte end for ugifte. 

 De 30-64-årige har andre karakteristika end de 28-29-
årige, hvilket kan have betydning for effekten af en gi-
ven ydelsesreduktion. Hvis helbredet f.eks. er dårligere 
blandt de 30-64-årige, kan det reducere beskæftigelses-
effekten. 

  

Betydelig 
usikkerhed på 
resultaterne 
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Boks III.10 Skøn over beskæftigelseseffekten af tænkt reduktion af kontant-
hjælpsydelserne 

Nedenfor redegøres for effekten af en reduktion i ydelsen for 30-64-årige kon-
tanthjælpsmodtagere svarende til kontanthjælpsreformens reduktioner for de 25-
29-årige. Beregningen skal tages som en illustrativ vurdering af størrelsesordenen 
af beskæftigelseseffekterne af at udbrede kontanthjælpsreformens ydelsesredukti-
on til de ældre aldersgrupper. 

 

Beregningen tager udgangspunkt i vurderingen af kontanthjælpsreformen ovenfor 
i afsnittet. Her skønnes det, at beskæftigelsen for de 28-29-årige som følge af kon-
tanthjælpsreformen er øget med 0,5-0,8 pct. af befolkningen på dette alders-
niveau. Der er imidlertid mindst tre grunde til, at man må formode, at beskæfti-
gelseseffekten er mindre for de 30-64-årige: 

 For det første er andelen på kontanthjælp blandt de 30-64 årige mindre end 
blandt de 28-29-årige. Der er dermed færre, der påvirkes, og effekten vil der-
for være mindre. I nedenstående udtryk korrigeres for dette forhold via para-
meteren c. 

 For det andet er der blandt de 30-64-årige kontanthjælpsmodtagere en mindre 
andel jobparate. Det betyder, at der er en mindre andel af kontanthjælpsmod-
tagerne, der vil få en ydelsesreduktion (ydelsesreduktionen gælder kun dem, 
der vurderes at være job- eller uddannelsesparate). I nedenstående udtryk kor-
rigeres for dette forhold via parameteren b. 

 For det tredje vil udvidelsen af kontanthjælpsreformen med de gjorte forud-
sætninger medføre en relativt mindre gennemsnitlig ydelsesreduktion for de 
berørte 30-64-årige end den, der kunne observeres for de 28-29-årige. I ne-
denstående udtryk korrigeres for dette via parameteren a. 

 

Tages der udgangspunkt i det lave estimat af beskæftigelseseffekten på 0,5 pct., er 
et forsigtigt skøn, at reduktionen af kontanthjælpen for de 30-64-årige vil øge be-
skæftigelsen med omkring 3.000 personer. Benytter man i stedet det høje estimat 
på 0,8 pct., skønnes beskæftigelseseffekten at være på omkring 5.000 personer. 

 

Den skønnede effekt, E, kan skrives som produktet af fem elementera) 

  ,edcbaE  hvor 

 

a) Nærmere detaljer om beregningen samt en række usikkerhedselementer er beskrevet i et doku-
mentationsnotat, jf. Graversen (2015). 
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Boks III.10 Skøn over beskæftigelseseffekten af tænkt reduktion af 
kontanthjælpsydelserne, fortsat 

1. a er forholdet mellem den gennemsnitlige ydelsesreduktion for de 30-64-
årige kontanthjælpsmodtagere, der får ydelsen reduceret med den tænkte re-
form, og den gennemsnitlige ydelsesreduktion for de 28-29-årige kontant-
hjælpsmodtagere, der har fået ydelsen reduceret med den gennemførte re-
form. Ydelsesreduktionen for de berørte 28-29-årige vurderes, jf. tidligere, at 
være 45 pct., mens den tænkte udvidelse skønnes at medføre en ydelses-
reduktion for de berørte 30-64-årige på godt 30 pct.; a skønnes dermed at 
være 0,7. 

2. b er forholdet mellem andelen af de 30-64-årige kontanthjælpsmodtagere, der 
får ydelsen reduceret med den tænkte reform, og andelen af de 28-29-årige 
kontanthjælpsmodtagere, der får ydelsen reduceret med den gennemførte re-
form; b vurderes at være 0,6. 

3. c er forholdet mellem andelen af alle 30-64-årige, der modtager kontant-
hjælp, og andelen af alle 28-29-årige, der modtager kontanthjælp; c kan op-
gøres til 0,56. 

4. d er antallet af 30-64-årige i befolkningen pr. 1. januar 2015; d er lig med 
2,570 mio. 

5. e er den estimerede beskæftigelseseffekt for de 28-29-årige; den tidligere 
præsenterede effektanalyse viser, at e formentlig antager en værdi mellem 
0,005 og 0,008. 

 

Elementerne i beregningsgangen kan forklares på følgende måde: Hvis den tænkte 
reform havde samme effekt for de 30-64-årige som den gennemførte reform for 
de 28-29-årige, ville beskæftigelseseffekten være d×e, svarende til 13.000-21.000 
personer (afhængig af om det lave eller høje estimat af e anvendes). Der er imid-
lertid færre kontanthjælpsmodtagere blandt de 30-64-årige, og en mindre andel af 
de 30-64-årige kontanthjælpsmodtagere får ydelsen reduceret med den tænkte re-
form (c og b korrigerer for dette). Endelig er ydelsesreduktionen for de berørte 
30-64-årige mindre (a korrigerer for dette). 

 

Et alternativt skøn over beskæftigelseseffekten er beregnet ved at lade e være den 
estimerede effekt af kontanthjælpsreformen på andelen blandt de 28-29-årige, der 
modtager uddannelses- eller kontanthjælp (denne effekt kan opfattes som et over-
kantskøn over reformens effekt på andelen, der enten er i beskæftigelse eller ud-
dannelse). Ved hjælp af den metode, der er beskrevet i boks III.9, er det estimeret, 
at reformen reducerer den førstnævnte andel med omkring 0,8-1,1 pct.point. Det 
betyder, at e skønnes til at ligge mellem 0,008 og 0,011, og at den skønnede be-
skæftigelseseffekt kan beregnes til at ligge mellem 5.000 og 7.000 personer. 
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Opsummering 
 
Kontanthjælpsreformen har reduceret ydelsesniveauet i 
kontanthjælpssystemet for ydelsesmodtagere under 30 år, 
der vurderes at kunne starte på en uddannelse eller finde et 
ordinært arbejde indenfor en korterevarende periode. Den 
største ydelsesreduktion er sket for 25-29-årige uden børn 
samt gifte og samlevende forsørgere under 30 år – ydelserne 
til disse grupper er i gennemsnit nedsat med ca. 45 pct. 
 
Analyserne i afsnittet tyder på, at reformen har ført til et 
væsentligt fald i antallet af ydelsesmodtagere i aldersgrup-
pen 25-29 år, som er den aldersgruppe, der har fået reduce-
ret ydelserne mest. Mange af de unge, der har forladt kon-
tanthjælpssystemet pga. reformen, er startet på en uddannel-
se, men en betydelig andel er også kommet i ordinær be-
skæftigelse. 
 
Med udgangspunkt i afsnittets analyser, anslås reformen at 
have øget beskæftigelsesandelen blandt alle 25-29-årige 
med omkring 0,5-0,8 pct.point, svarende til en øget beskæf-
tigelse i aldersgruppen på 1.600-2.600 personer. 
 
Den potentielle beskæftigelseseffekt af at nedsætte ydelser-
ne til de knap 30.000 jobparate kontanthjælpsmodtagere, 
der er fyldt 30 år, til samme niveau, som efter kontant-
hjælpsreformen gælder for jobparate unge under 30 år, vur-
deres i henhold til beregninger i afsnittet med betydelig 
usikkerhed til at kunne være omkring 3.000-5.000 personer. 
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III.5 Sammenfatning og diskussion 

Siden 1960 er antallet af offentligt forsørgede personer i den 
erhvervsaktive alder steget fra under 200.000 til omkring 
800.000 i 2014. Denne stigning er sket samtidig med, at 
beskæftigelsen er steget næsten tilsvarende, og der er såle-
des ikke nogen entydig indikation af, at den store stigning i 
antallet af overførselsindkomstmodtagere er sket på bekost-
ning af beskæftigelsen. 
 
Stigningen over hele perioden fra 1960 dækker over en 
kraftig stigning frem til midten af 1990’erne og et efterføl-
gende fald. Bag faldet de seneste 20 år ligger blandt andet 
en række reformer af orlovsordninger, efterløn, førtidspen-
sion og dagpenge. I 2014 var der på den baggrund næsten 
200.000 færre personer i den erhvervsaktive alder, der mod-
tog indkomsterstattende ydelser, end i midten af 1990’erne. 
 
Bag dette fald i antallet af personer på offentlig forsørgelse 
ligger især et fald i antallet, der modtager efterløn og dag-
penge. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er derimod stort 
set uændret i forhold til midten af 1990’erne. Antallet på 
kontanthjælp faldt ganske vist frem til krisen, der startede i 
2007-08, men siden er antallet vokset til omkring 150.000 
personer, hvilket nogenlunde svarer til niveauet i midten af 
1990’erne. 
 
Frem mod 2020 er der udsigt til et yderligere fald i antallet 
af personer på offentlig forsørgelse. I 2020 er det forvent-
ningen, at der vil være omkring 100.000 personer færre på 
offentlige overførsler. Af dette fald vurderes omkring halv-
delen at kunne tilskrives den forventede normalisering af 
konjunktursituationen, mens den resterende del er udtryk for 
et underliggende, strukturelt fald, der primært skyldes effek-
terne af allerede vedtagne reformer. Samlet set er der udsigt 
til, at antallet af personer i den erhvervsaktive alder på of-
fentlig forsørgelse i 2020 kan være bragt ned til omkring 
700.000 personer uden yderligere reformer. 
  
Offentlige indkomstoverførsler udgør en vigtig del af vel-
færdsstaten. De fungerer som et sikkerhedsnet i tilfælde af 
sociale begivenheder, der midlertidigt eller permanent fjer-
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ner indkomstgrundlaget, eksempelvis ved arbejdsløshed 
eller sygdom. Kontanthjælp er målrettet personer helt uden 
forsørgelsesgrundlag og udgør dermed samfundets laveste 
sikkerhedsnet. 
 
Overførselssystemet, herunder kontanthjælpen, fungerer 
som en forsikring mod indkomstbortfald, hvilket øger vel-
færden både for dem, der bliver ramt, og for de personer, 
der kun sjældent eller måske aldrig får brug for forsikrin-
gen. Nøjagtigt som andre forsikringer bidrager overførsels-
systemet til en omfordeling fra dem, der er heldige, til dem, 
der er uheldige. Relativt generøse indkomstoverførsler er 
samtidig et vigtigt element i den såkaldte flexicurity model, 
der skaber grundlaget for et fleksibelt og dynamisk ar-
bejdsmarked med en lav strukturel ledighed. 
 
Indretningen af de offentlige indkomstoverførsler påvirker 
imidlertid også den økonomiske gevinst ved at tage et job. 
Hvis en person, der i udgangspunktet modtager offentlige 
indkomstoverførsler, får beskæftigelse, nedtrappes eller 
bortfalder ydelsen normalt. Dette bortfald af indkomstover-
førslen virker som en skat og reducerer den økonomiske 
gevinst ved at komme i beskæftigelse. Derved bidrager de 
offentlige indkomstoverførsler til at reducere det effektive 
arbejdsudbud. 
 
Beregninger præsenteret i kapitlet viser, at den økonomiske 
gevinst ved at komme i arbejde for kontanthjælpsmodtagere 
er mindst for forsørgere, hvad enten de er enlige eller gifte. 
Årsagen er primært, at kontanthjælpen for forsørgere er 
højere end for personer uden børn. Derved mister de et stør-
re beløb, når de kommer i beskæftigelse. Effekten forstær-
kes af, at lavindkomstfamilier modtager tilskud til betalin-
gen til daginstitutioner, og at dette tilskud aftrappes i takt 
med, at indkomsten stiger. En anden gruppe, der har en 
meget lav gevinst ved at arbejde, er ægtepar, hvor begge er 
på kontanthjælp. Generelt har kontanthjælpsmodtagere, der 
bor til leje og modtager boligsikring, en mindre gevinst ved 
beskæftigelse end andre. 
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Den samlede effekt af direkte og indirekte skatter og konse-
kvensen af mistede overførsler, når man kommer i beskæf-
tigelse, kan sammenfattes i den såkaldte deltagelsesskat. 
Beregninger på forskellige familietyper viser, at deltagel-
sesskatten kan være på over 90 pct. for kontanthjælpsmod-
tagere med børn. En deltagelsesskat på 90 pct. svarer til, at 
man har en gevinst i disponibel indkomst på omkring 2.500 
kr. om måneden, hvis man overgår fra kontanthjælp til be-
skæftigelse med en løn på 130 kr. i timen. Det vurderes, at 
der er omkring 25.000 kontanthjælpsmodtagere over 30 år, 
der har en deltagelsesskat på mindst 90 pct.; heraf er knap 
6.000 job- eller uddannelsesparate. 
 
Mange af de kontanthjælpsmodtagere, der kommer i arbej-
de, opnår en løn, der ligger klart over de laveste lønninger 
på arbejdsmarkedet. Jo højere løn, jo større er gevinsten ved 
at komme i arbejde, og jo mindre er deltagelsesskatten. Da 
personer med få kvalifikationer typisk vil komme i beskæf-
tigelse til relativt lave lønninger, betyder det, at denne grup-
pe typisk står over de højeste deltagelsesskatter. Omkring 
25 pct. af de kontanthjælpsmodtagere, der kommer i be-
skæftigelse, opnår en løn, der er under 130 kr. i timen. 
 
Umiddelbart kan den kortsigtede økonomiske gevinst ved at 
komme i beskæftigelse til eksempelvis en timeløn på 130 
kr. forekomme begrænset. I et lidt bredere perspektiv vil 
gevinsten dog ofte være større. Et lavtlønnet job kan være 
springbræt for et bedre betalt job i fremtiden, og dermed 
kan gevinsten set i et livsindkomstperspektiv være væsent-
ligt større end den umiddelbare gevinst. Samvær med kolle-
ger og mindre stigmatisering kan være yderligere, ikke-
økonomiske grunde til at foretrække beskæftigelse frem for 
offentlige overførsler. Hertil kommer, at regler om aktive-
ring og rådighedskrav begrænser muligheden for og værdi-
en af at fravælge beskæftigelse. 
 
Selvom høje deltagelsesskatter alt andet lige trækker i ret-
ning af at reducere erhvervsdeltagelsen, er der ikke nogen 
entydig sammenhæng. I en international sammenligning er 
erhvervsdeltagelsen i Danmark således relativt høj, og dette 
er til trods for, at den danske deltagelsesskat er blandt de 
allerhøjeste, jf. Kleven (2014). En høj deltagelsesskat vil 
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typisk være et resultat af en veludbygget velfærdsstat, som i 
sig selv kan understøtte erhvervsdeltagelsen. Tilbud om 
børnepasning eller ældrepleje er eksempler på dette. 
 
Der har igennem de senere år været adskillige eksempler på 
reformer, der har ændret reglerne for at modtage offentlige 
ydelser. Kontanthjælpsreformen fra 2014 er et af de seneste 
eksempler. Reformen indebærer primært en ydelsesredukti-
on for de 25-29-årige, sådan at ydelserne for job- og uddan-
nelsesparate kontanthjælpsmodtagere under 30 år nu er 
væsentligt lavere end kontanthjælpen for dem, der er fyldt 
30. Den præcise reduktion afhænger af de unges alder og 
øvrige karakteristika, men generelt er ydelsesreduktionerne 
størst for unge, der ikke er forsørgere, og for de hjemme-
boende. Den gennemsnitlige reduktion for de berørte, dvs. 
job- og uddannelsesparate kontanthjælpsmodtagere, er om-
kring 45 pct. Reformen indebærer ikke ændringer af ydelsen 
til personer, der er fyldt 30 år, eller til unge under 30 år, der 
ikke vurderes at være job- eller uddannelsesparate. 
 
I kapitlet præsenteres en analyse af kontanthjælpsreformen. 
Analysen indikerer, at omkring 9 pct. af kontanthjælpsmod-
tagerne mellem 25 og 29 år har forladt kontanthjælps-
systemet som følge af reformen. De fleste er påbegyndt en 
uddannelse, men beskæftigelsen for aldersgruppen er også 
steget. Det vurderes, at 1.600-2.600 personer 25-29-årige er 
kommet i beskæftigelse som følge af kontanthjælpsrefor-
men. 
 
Det er forbundet med betydelig usikkerhed at generalisere 
den præsenterede analyse af adfærden for de under 30-årige 
til andre aldersklasser. Under en række forsimplende anta-
gelser vurderes det imidlertid, at en udbredelse af kontant-
hjælpsreformens ydelsesreduktioner til modtagere over 30 
år vil kunne øge beskæftigelsen med 3-5.000 personer. Ef-
fekten er set i forhold til aldersgruppens størrelse mindre 
end effekten for de under 30-årige. Det skyldes blandt an-
det, at den gennemsnitlige ydelsesreduktion for de berørte 
vil være mindre end for de under 30-årige, og at der er en 
mindre andel af aldersgruppen, der er jobparate. Der er tale 
om en relativt grov beregning, men den illustrerer, at poten-
tialet for at hæve beskæftigelsen for de over 30-årige kon-
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tanthjælpsmodtagere er begrænset, selv ved en betydelig 
ydelsesreduktion. 
 
Lavere ydelser har generelt to direkte samt en række indi-
rekte konsekvenser. Den ene direkte effekt er, at de berørte 
personers indkomst reduceres, hvis de ikke ændrer adfærd. 
Det forringer deres velfærd og forøger indkomstforskellene 
i samfundet. Den anden umiddelbare effekt er, at lavere 
ydelser reducerer de offentlige udgifter, hvilket bidrager til 
en styrkelse af de offentlige finanser, selv uden adfærdsæn-
dringer. 
 
En vigtig konsekvens af lavere ydelser er imidlertid også, at 
det påvirker adfærden. Dette skyldes, at gevinsten ved at 
komme og være i beskæftigelse ved en given løn øges, når 
ydelserne reduceres. Det trækker i retning af højere beskæf-
tigelse, og for dem, der kommer i beskæftigelse, at indkom-
sten stiger. 
 
En afledt effekt af lavere offentlige ydelser er også, at løn-
niveauet presses ned. I praksis lægger dagpenge og kontant-
hjælp en bund under lønniveauet på arbejdsmarkedet. Hvis 
ydelsesniveauet reduceres, vil det derfor trække i retning af 
at reducere de laveste lønninger. Det vil bidrage til, at flere 
med lave kvalifikationer kan komme i beskæftigelse, men 
de lavere lønninger vil trække i retning af en mere skæv 
indkomstfordeling og være til ugunst for dem, der i ud-
gangspunktet er beskæftiget til lave lønninger. 
 
På det mere principielle plan er en vigtig konsekvens af 
lavere ydelser, at det vil svække den forsikringsfunktion, 
der ligger i det sikkerhedsnet, der udspændes af overførsels-
systemet. Dette fører alt andet lige til et velfærdstab også 
for de personer, der i udgangspunktet ikke berøres direkte. 
 
Hvorvidt en højere beskæftigelse opnået ved lavere sociale 
ydelser er ønskeligt er i sidste ende en politisk afvejning 
mellem effektivitet, fordeling og forsikring. Selvom erfarin-
gerne fra efterløns-, dagpenge- og kontanthjælpsreformerne 
viser, at økonomiske incitamenter virker, må det vurderes, 
at muligheden for at øge beskæftigelsen markant udeluk-
kende gennem lavere ydelser på kontanthjælpsområdet er 

Lavere ydelser 
har mange 
effekter 

Lavere ydelser 
trækker i retning 
af større 
beskæftigelse 

En afledt effekt 
er lavere 
lønninger 

Lavere ydelser 
svækker 
forsikrings-
funktionen 
 

Politisk valg – 
men potentialet 
formentlig 
begrænset 
 



Indkomstoverførsler med fokus på kontanthjælp. Dansk Økonomi, efterår 2015 

 278 

begrænset. Supplerende økonomiske instrumenter som be-
skæftigelsesfradrag og midlertidige jobpræmier kan for-
mentlig bidrage, men disse instrumenter er ikke analyseret i 
kapitlet. 
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Finansministeriet 
 
Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik  
 
Finanspolitik 
Finansministeriet deler DØR’s overordnede vurdering af, at den økonomiske 
vækst vil tiltage i styrke i 2015 og 2016. Der er dog forskel på vurderingen af driv- 
kræfterne bag den økonomiske vækst. I DØR’s vurdering yder den indenlandske 
efterspørgsel et relativt større bidrag end i Finansministeriets vurdering, hvor ek- 
sporten til gengæld bidrager mere. 
 
Finansministeriet deler imidlertid ikke DØR’s vurdering af, hvor i konjunkturfor- 
løbet vi befinder os, og hvor meget beskæftigelsen kan stige før, der opstår mangel 
på arbejdskraft. De betydelige forskelle mellem Finansministeriets og DØR’s vurde-
ring af beskæftigelsesgabet i dansk økonomi betyder, at DØR når frem til en helt 
anden vurdering af den strukturelle saldo, end Finansministeriet gør, hvilket natur-
ligvis også afspejler sig i DØR’s finanspolitiske anbefalinger. 
 
DØR vurderer, at der – i fravær af regeringens finanslovsforslag - er et strukturelt 
overskud på 0,2 pct. af BNP i 2016. Finansministeriets vurderede i august, at der 
ville være et strukturelt underskud på 0,7 pct. af BNP i 2016 uden modgående tiltag, 
dvs. før regeringens finanslovsforslag for 2016. Der er en forskel i vurderingen af 
den strukturelle saldo på hele 0,9 pct. af BNP i 2016 svarende til ca. 17 mia. kr. 
 
Finansministeriet er forundret over DØR’s vurdering, og Finansministeriet er uenig 
i vurderingen. 
 
DØR har i forhold til vurderingen i foråret 2015 foretaget en betydelig revision af 
den strukturelle saldo, der har hævet niveauet i størrelsesordenen ½ pct. af BNP i 
både 2015 og 2016. Det er en forbedring på ca. 9 mia. kr. i hvert af årene. Revi-
sionen er sparsomt forklaret, sammenholdt med revisionens størrelse og betydning 
for DØR’s anbefalinger. Ifølge DØR kan forbedringen af den strukturelle saldo 
henføres til et højere skøn for personskatterne og en opjustering af den strukturelle 
arbejdsstyrke. 
 
Forskellene i vurderingen af den strukturelle saldo kan som nævnt langt overvejende 
forklares ved, at DØR vurderer, at beskæftigelsesgabet er på ca. 79.000 personer i 
2016, hvor FM har en vurdering på ca. 47.000 personer i 2016. 
  
DØR har ikke blot en væsentligt højere vurdering af beskæftigelsesgabet end Fi-
nansministeriet. Nationalbanken vurderer et lavere beskæftigelsesgab end såvel 
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DØR som Finansministeriet. Nationalbankens beskæftigelsesgab er ca. 20.000 
personer i 2016. 
 
Det er Finansministeriets vurdering, at DØR overvurderer beskæftigelsesgabet. 
 
For det første indregner DØR et meget stort bidrag til den strukturelle arbejds- 
styrke fra personer, der i dag er selvforsørgede. Det er efter Finansministeriets vur-
dering højst usikkert, om der komme et så stort bidrag fra selvforsørgede personer 
til arbejdsstyrken i takt med konjunkturnormaliseringen. Desuden har der ikke 
tidligere været nogen tendens til at antallet af selvforsørgede personer har udvist 
udpræget konjunkturafhængighed. Fx steg antallet af selvforsørgede personer under 
højkonjunkturen i perioden 2004-2008. 
 
For det andet giver DØR’s store beskæftigelsesgab et indtryk af et arbejdsmarked 
meget langt fra en situation, hvor der kan opstå kapacitetspres og mangel på ar-
bejdskraft. Det billede passer dårligt overens med de aktuelle arbejdsmarkedsindika-
torer. Beskæftigelsen har været stigende de seneste 2 år, og virksomhedernes vurde-
ring af mangel på arbejdskraft er stigende. Samtidig har vi de seneste kvartaler set, 
at lønstigningstakten er steget, omend niveauet fortsat ikke er højt. Det er en helt 
forventelig udvikling i takt med en normalisering af arbejdsmarkedet, men det pas-
ser dårligt med et så stort beskæftigelsesgab, som DØR skønner. 
 
Der er usikkerhed knyttet til vurdering af beskæftigelsesgabet. Men når DØR’s 
beskæftigelsesgab er så meget større end andre institutioners, kalder det på en vis 
agtpågivenhed. Det er således meget bemærkelsesværdigt, at DØR selv med betyde-
lig vækst fremadrettet forventer, at beskæftigelsesgabet først er lukket i 2022. Dvs. 
om 7 år. Dansk økonomi er med andre ord kun halvvejs gennem tilpasningen efter 
tilbageslaget i 2008. 
 
Hvis beskæftigelsesgabet var på niveau med Finansministeriets vurdering – eller 
ligefrem på niveau med Nationalbankens vurdering – ville DØR efter alt at dømme 
nå frem andre finanspolitiske anbefalinger. 
 
Men det er ikke kun på grund af forskellige vurderinger af beskæftigelsesgabet, at 
Finansministiet er forundret over DØR’s finanspolitiske anbefalinger. DØR anbefa-
ler også en finanspolitik, som er i strid med EU’s Stabilitets- og Vækstpagt, og som 
risikerer at føre til en ny EU-henstilling. 
 
Konkret vurderer DØR, givet den finanspolitik der lægges til grund, at det faktiske 
underskud bliver på 3,2 pct. af BNP i både 2015 og 2016, dvs. overskrider 3 pct.-
grænsen i EU’s Stabilitets- og vækstpagt i begge år. DØR vurderer, at det ikke 
betyder en ny EU-henstilling. Den vurdering er Finansministeriet ikke enig i. 
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Hvis EU-Kommissionen skønner, at et land har overtrådt 3 pct.-grænsen eller ventes 
at gøre det, vil EU-Kommissionen udarbejde en rapport, der vurderer, hvorvidt 
overskridelsen er exceptionel, begrænset og midlertidig. Der foretages også en 
helhedsvurdering af såkaldte ”relevante faktorer”, der udgør formildende eller for-
værrende omstændigheder, som kan påvirke, om EU-Kommissionen vil stille for-
slag om, at landet tildeles en henstilling. I praksis hænger vurderingen tæt sammen 
med, hvorvidt overskridelsen vurderes at være begrænset og midlertidig. Hvis en 
overskridelse både er begrænset og midlertidig (altså normalt et underskud på højst 
3,5 pct. af BNP i højst ét år), vil den normalt ikke medføre en henstilling. Hvis en 
overskridelse derimod ikke er begrænset og/eller ikke er midlertidig (i praksis nor-
malt et underskud over 3,5 pct. af BNP og/eller en overskridelse af 3 pct.- grænsen i 
mere end ét år) vil den normalt med stor sandsynlighed medføre en henstilling. 
 
Som udgangspunkt vurderes det derfor, at Danmark med stor sandsynlighed vil få 
en henstilling, hvis Danmark fører en økonomisk politik, som indebærer at under- 
skuddet kommer over 3 pct. af BNP i både 2015 og 2016. Det skal understreges, at 
det er EU-Kommissionens skøn, der udgør grundlaget for tildeling af henstillinger. 
EU-Kommissionen ventes at offentliggøre nye skøn primo november. 
 
Dagpengereform 
DØR skriver, at dagpengeniveauet igennem en længere periode er faldet i forhold til 
lønnen, og at dagpengesystemets forsikringselement dermed er svækket. 
 
Det billede har Finansministeriet svært ved at genkende. Ser man bort fra udbyg- 
ningen af arbejdsmarkedspensionerne siden midten af 1990’erne, har dagpenge-
niveauet ligget relativt stabilt i forhold til lønnen for brede grupper på arbejdsmar-
kedet de seneste to årtier. Forsikringsgraden i arbejdsstyrken har også ligget stabilt. 
Efter Finansministeriets vurdering er forsikringselementet intakt. 
 
DØR genfremsætter en række forslag om ændringer af dagpengesystemet fra en 
tidligere rapport. Fx forslaget om en konjunkturafhængig dagperiode og en højere 
ydelse i starten af dagpengeperioden. Finansministeriets beregninger tyder dog på, 
at en højere ydelse i starten af dagpengeperioden for ledige med stærk beskæftigel-
seshistorik reducerer den strukturelle beskæftigelse og øger de offentlige udgifter 
betydeligt mere end tidligere skønnet af DØR. DØR ser – som også tidligere på- 
peget – helt bort fra effekten på tilgangen til ledighed. 
 
Finansministeriet bemærker endvidere, at DØR finder det hensigtsmæssigt, at sær-
reglen for genoptjening af dagpengeretten bliver afskaffet på grund af den uhen-
sigtsmæssige tilskyndelse til at forlænge ledigheden til dagpengeperiodens ophør. 
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Kapitel II Offentlige finanser – Kommentarer til DØR’s bemærkninger i egen-
skab af Finanspolitisk Råd 
DØR’s vurdering af den strukturelle og faktiske offentlige saldo i 2015 og 2016 er 
kommenteret ovenfor. I lyset af fremsættelsen af et teknisk finanslovforslag i august 
indeholder DØR’s efterårsrapport ikke en vurdering af de fastsatte udgiftslofter på 
finanslovforslaget for 2016. Rapporten indeholder ligeledes ikke en vurdering af 
overholdelsen af udgiftslofterne. 
 
I forbindelse med genfremsættelsen af finanslovforslaget for 2016 har regeringen 
fremsat lovforslag om ændrede udgiftslofter i 2015-18 og lovforslag om udgifts- 
lofter i 2019. Lovforslagene er sendt i høring hos DØR. 
 
DØR’s efterårsrapport indeholder en række anbefalinger vedrørende afgrænsningen 
af delloftet for driftsudgifter. 
 
DØR anbefaler herudover, at udgifterne til EU-bidrag undtages fra loftstyring, og at 
det bør overvejes også at undtage udgifterne på asylområdet fra loftstyring. 
 
DØR anbefaler desuden, at udgifterne til vedvarende energi – i forbindelse med en 
omlægning af den danske PSO-ordning – omfattes af loftstyring. 
 
I forhold til afgrænsningen af udgifterne under det statslige delloft for driftsudgifter 
er det overordnet set Finansministeriets holdning, at en mere snæver afgrænsning af 
udgiftslofterne vil svække udgiftsstyringen, jf. også Finansministeriets skriftlige 
indlæg til DØR’s forårsrapport 2015. Det vil dog altid være en konkret afvejning i 
for- hold til de enkelte udgiftsposter og lofter. Finansministeriet har ingen aktuelle 
planer om at afgrænse udgiftslofterne mere snævert eller undtage visse specifikke 
udgiftsposter fra loftstyring. 
 
Særligt i forhold til udgifterne under PSO-ordningen bemærkes det, at disse ikke er 
omfattet af det statslige delloft for driftsudgifter. I forlængelse af kritikken af den 
eksisterende PSO-ordning er der igangsat et arbejde med at omlægge ordningen. I 
den forbindelse vil der blandt andet skulle tages stilling til spørgsmålet om, hvorvidt 
de samlede udgifter til PSO skal optages og finansieres over finansloven. Såfremt 
det bliver tilfældet, vil der også skulle tages stilling til, om udgifterne skal omfattes 
af udgiftslofterne. 
 
DØR efterlyser i rapporten dokumentation for vurderingen forskellige politiske 
forslag. 
 
Det bemærkes i denne sammenhæng, at principperne for vurderingen af økonomisk-
politiske tiltag er beskrevet i Regneprincipper og modelanvendelse i Finansministe-
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riet, som er offentliggjort på Finansministeriets hjemmeside. Det bemærkes, at 
indregningen af adfærdsvirkninger afhænger af, om der foreligger tilstrækkelig 
empirisk belæg, samt at de opgjorte adfærdsvirkninger beror på konkrete skøn. 
 
Finansministeriet offentliggør løbende skøn for de offentlige finanser i Økonomisk 
Redegørelse, Budgetoversigten og de mellemfristede 2020-fremskrivninger. Herud-
over fremgår en lang række forudsætninger mv. af budgetteringen på Finansloven. 
 
Kapitel III Indkomstoverførsler med fokus på kontanthjælp 
DØR viser, at antallet af kontanthjælpsmodtagere de seneste årtier er stort set uæn-
dret, samtidig med at antallet af dagpengemodtagere og efterlønsmodtagere er faldet 
markant. 
 
De senere år har der endog været en stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere, 
især for ægtepar på kontanthjælp. Finansministeriet finder det derfor relevant, at 
DØR fokuserer på kontanthjælpsområdet. 
 
De konkrete forudsætninger, som er anvendt i familietypeberegningerne, afviger på 
enkelte områder fra Finansministeriets standardantagelser – fx timeløn og husleje. 
Det betyder, at der er forskelle i de konkrete tal for genvinsten til at arbejde. Men 
det ændrer ikke på, at det er enlige forsørgere og kontanthjælpspar, som har de 
mindste økonomiske incitamenter til at komme i arbejde. 
 
Regeringens udspil til kontanthjælpsreform forsøger at adressere denne problem- 
stilling. 
 
DØR gennemfører en evaluering af effekten af kontanthjælpsreformen. Analyserne 
bekræfter Finansministeriets tidligere skøn. Kontanthjælpsreformen har en positiv 
effekt for uddannelse og beskæftigelse blandt unge kontanthjælpsmodtagere. 
 
 
Erhvervs- og Vækstministeriet 
 
Erhvervs- og Vækstministeriet kvitterer for en omfattende og grundig rapport om de 
kort- og langsigtede udfordringer for dansk økonomi. 
 
Konjunkturvurdering, offentlige finanser og økonomisk politik 
Formandskabet vurderer, at det moderate opsving, som har præget dansk økonomi 
de seneste år, vil fortsætte og forstærkes i prognoseperioden trods nedjustering af 
BNP-væksten.  
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Formandskabet har sænket skønnet for væksten i erhvervsinvesteringerne. Der er 
dog fortsat tale om en høj vækst, som afspejler et betydeligt potentiale for at øge 
investeringerne som følge af stigende opsparingsoverskud, lempeligere kreditvilkår 
og fortsat lave renter. Erhvervs- og Vækstministeriet deler forventningen om øgede 
investeringer, men vurderer, at der fortsat mangler klare tegn på, at investeringer 
skulle stige i så høj takt i de kommende år. 
 
Formandskabet forventer, at det private forbrug trækker en væsentlig del af frem-
gangen i økonomien. Erhvervs- og Vækstministeriet bemærker, at sammenhængen 
mellem det private forbrug og beskæftigelsen kan være under forandring som følge 
af fremgangen inden for e-handel og andre digitale serviceydelser med høj grad af 
importindhold. Digitaliseringen af økonomien kan også have indvirkning på den 
økonomiske udvikling frem mod 2025, som Formandskabet også belyser i rappor-
ten, og hvor virkningerne af digitaliseringen med fordel kunne analyseres nærmere. 
 
Frem mod 2025 vurderer formandskabet, at beskæftigelsen vil stige med 250.000 
personer. Heraf stiger beskæftigelsen med 100.000 alene i 2015-2017. Ud af de 
250.000 vurderes 220.000 at komme fra en udvidelse af arbejdstyrken. Formand-
skabets vurdering af den ledige kapacitet på arbejdsmarkedet (beskæftigelsesgabet) 
er overraskende og væsentligt højere end regeringens og Nationalbankens. Det er et 
centralt spørgsmål, for hvis mængden af ledige ressourcer på arbejdsmarkedet over-
vurderes, kan det føre til gentagelse af tidligere års overophedning på arbejdsmarke-
det og tab af konkurrenceevne til følge. Formandskabet opfordres derfor til at revur-
dere disse nye beregningsopgørelser. 
 
Disse nye opgørelser danner tilsyneladende også baggrunden for, at Formandskabet 
nu vurderer, at der er et overskud på den strukturelle offentlige saldo i 2015 og 
2016, hvor Formandskabet i maj-rapporten 2015 vurderede, at der var et strukturelt 
offentligt underskud i 2015 og 2016. Finanspolitikken fastlægges efter den struktu-
relle offentlige saldo, og det er uhensigtsmæssigt, at der er så store udsving i For-
mandskabets vurdering af en central finanspolitisk målsætning, som der i øvrigt er 
stor usikkerhed knyttet til.   
 
Erhvervs- og Vækstministeriet deler endelig ikke Formandskabets vurdering af, at 
det ikke vil være et alvorligt problem for de offentlige finanser med et underskud 
lidt over 3 pct. af BNP i 2015 og 2016. En overholdelse af grænserne i Stabilitets- 
og Vækstpagten er central for at fastholde tilliden til dansk økonomi. Givet den 
store usikkerhed for skønnene for de offentlige finanser kunne der omvendt argu-
menteres for, at man ikke burde komme for tæt på 3 pct.-grænsen.  
 
Formandskabet peger på, at skatte- og afgiftstoppet er uhensigtsmæssigt, da det kan 
hindre samfundsgavnlige skatteomlægninger. Hertil kan bemærkes, at regeringens 
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skattestop giver virksomheder og borgere en sikkerhed for, at de kan disponere uden 
at måtte påregne nye skatter eller afgifter.  Der har endvidere de seneste år været en 
række eksempler på nye skatter og afgifter, som har vist sig uhensigtsmæssige og 
som ikke har kunnet gennemføres i praksis og som derfor har måttet opgives. Ende-
lig forhindrer skattestoppet, som det er formuleret, ikke omlægning af bilafgifter 
eller PSO samt afgifter pålagt af EU. Det vil således være muligt inden for skatte-
stoppets rammer at omlægge PSO-afgiften, som Formandskabet anbefaler. 
 
Indkomstoverførsler med fokus på kontanthjælp 
Erhvervs- og Vækstministeriet synes generelt, at kapitlet giver et godt datagrundlag 
samt indeholder gode analyser, og at resultaterne generelt er i overensstemmelse 
med hidtidig litteratur. 
 
Erhvervs- og Vækstministeriet savner dog, at Formandsskabet medtager transport-
omkostninger i sine beregninger vedrørende den økonomiske gevinst ved at gå fra 
kontanthjælp til beskæftigelse, jf. side 235. Geografisk mobilitet er en vigtig para-
meter i forhold til at få ledige kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse, og transport-
omkostninger må forventeligt udgøre en relativ stor andel af gevinsten ved at kom-
me i beskæftigelse for mange kontanthjælpsmodtagere. Det kunne derfor have været 
interessant at få belyst, hvor attraktivt det er for kontanthjælpsmodtagere at komme i 
beskæftigelse, når der indregnes transportomkostninger.  
 
DØR’s beregninger viser i øvrigt, at forsørgere på kontanthjælp har den mindste 
gevinst ved at komme i arbejde, hvad enten de er gift eller enlige. Desuden har 
ægtepar, hvor begge er på kontanthjælp en relativ lav gevinst. Disse resultater har-
monerer også med tankegangen bag det af regeringen nyligt lancerede kontant-
hjælpsloft, som øger det økonomiske incitament ved at tage et arbejde for netop 
disse grupper. 
 
 
Kommunale organisationer 
 
Det er positivt, at Det Økonomiske Råd tager spørgsmålet om de svage ledige uden 
for arbejdsmarkedet op. Det er afgørende, at samfundet fastholder fokus på at bringe 
antallet af personer på indkomstoverførsler ned gennem arbejdsmarkedsreformer og 
en aktiv beskæftigelsesindsats med stor involvering af virksomhederne. Ud over de 
personlige og sociale gevinster, der er ved at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, er 
det vigtigt, at det lykkes at få flere personer i den erhvervsaktive alder til at deltage 
på arbejdsmarkedet, så råderummet i de offentlige finanser til velfærd er størst 
muligt. 
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KL og Danske Regioner vil gerne opfordre vismændene til at lave en analyse, der 
går i dybden med spørgsmålet om hvordan arbejdsudbuddet grundlæggende kan 
øges, så gruppen af erhvervsaktive, der står uden for arbejdsmarkedet, bliver reduce-
ret. Vismændene har i indeværende rapport således alene beskæftiget sig med ydel-
sesniveauernes betydning for arbejdsudbuddet og ikke hvilke grundlæggende refor-
mer eller tiltag, der er nødvendige for at øge arbejdsudbuddet. 
 
KL og Danske Regioner noterer sig, at vismændene i deres analyse af dansk øko-
nomi har en noget mere positiv vurdering af den strukturelle saldo end regeringen 
har i sin seneste prognose, hvilket bl.a. skyldes noget højere forventninger til den 
strukturelle beskæftigelse. For så vidt angår den faktiske saldo kommer vismændene 
imidlertid frem til, at underskuddet både i 2015 og 2016 overstiger den tilladte 
grænse på 3 pct. Vismændene konstaterer på den baggrund, at der er begrænsede 
muligheder for at stimulere væksten gennem finanspolitiske lempelser og vurderer 
det fornuftigt med de planlagte finanspolitiske stramninger. 
 
KL og Danske Regioner finder det positivt, at Det Økonomiske Råd går ind i dis-
kussionen om metoder til beregning af den strukturelle saldo, da det er en vigtig og 
central diskussion, når man taler om de offentlige udgifter og udviklingen i disse 
over tid. Finansministeriets beregningsmetode og Det Økonomiske Råds bottom-up-
metode tegner i store træk det samme billede af udviklingen i den strukturelle saldo 
på lang sigt. Inden for de enkelte år er der dog væsentlige forskelle på de to bereg-
ninger og det er derfor vigtigt, at Det Økonomiske Råd vedblivende går ind i dis-
kussionen. 
 
KL og Danske Regioner bemærker, at muligheden for at kunne gennemføre investe-
ringer er en afgørende forudsætning for at kunne effektivere de offentlige velfærds-
ydelser. Tilsvarende sker der i disse år store befolkningsmæssige forskydninger med 
vandring fra land til by. Det afføder behov for investeringer – både i områder med 
generel demografisk vækst samt i områder hvor urbaniseringen sker på trods af 
vigende befolkningsudvikling. Derfor bør prioriteringen af de samlede offentlige 
investeringer de kommende år have høj prioritet, så der skabes plads til de nødven-
dige investeringer på velfærdsområderne. Der er risiko for, at de kommende år vil 
være en periode med underinvesteringer – både i vedligeholdelse af kapitalapparatet 
og strukturelle investeringer. 
 
Rådsrapporten beskriver tre områder – tilskud til vedvarende energi, udgifter til EU 
og flygtningeområdet – som man kunne overveje at undtage fra at være underlagt 
bestemmelsen om udgiftslofter, da disse udgifter ofte er præget af store udsving og 
kan være svære at påvirke. Det er en interessant tanke at overveje at undtage visse 
udgifter fx til flygtninge fra udgiftsloftet. Den ekstraordinære situation, som Dan-
mark lige nu står overfor i forhold til at håndtere de mange nye flygtninge og fami-
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liesammenførte, indebærer en risiko for modgående besparelser på daginstitutioner, 
skoler og ældre for at undgå at blive sanktioneret for merudgifter ud over budgettet. 
 
 
Danmarks Nationalbank 
 
Nationalbanken deler overordnet Formandskabets vurdering af de nærmeste kon-
junkturudsigter for dansk økonomi. Vækstprofilen er dog lidt stejlere i Formandska-
bets prognose, med et højere vækstskøn i 2017, hvilket afspejler en forskellig vurde-
ring af størrelsen på den ledige kapacitet i økonomien.  
 
Stimuli fra lave renter, fald i olieprisen og den effektive kronekurs skubber på efter-
spørgslen. Niveauet for formue og opsparing i den private sektor er højt, og bolig-
markedet er i fremgang. Samtidig fremstår arbejdsmarkedet stærkt med stigende 
beskæftigelse og faldende ledighed. Omvendt kan der være nedadgående risici fra 
den internationale økonomi. 
 
Formandskabet anbefaler moderate stramninger af finanspolitikken. Det flugter med 
Nationalbankens anbefaling. Regeringen lægger også i finanslovsforslaget op til en 
sådan beskeden opstramning af finanspolitikken fra et lempeligt udgangspunkt. En 
sådan stramning er godt tilpasset konjunktursituationen. Der er ikke behov for kon-
junkturstimuli fra finanspolitikken.  
 
Formandskabet hæfter sig med rette ved fraværet af automatiske stabilisatorer på 
boligmarkedet. Det rummer alvorlige risici, som kalder på ekstra forsigtighed, både 
i forhold til den finansielle sektor og den generelle finanspolitik. Det er også rigtigt, 
at med et politisk besluttet generelt fravær af fleksibilitet i den samlede beskatnings 
sammensætning og variation over konjunkturforløbet er der ekstraordinært store 
krav til styring og fleksibilitet på udgiftssiden. 
 
Formandskabet vurderer, at der er betydelige ledige ressourcer i økonomien. Skøn-
net på produktionsgabet på knap 4 pct. af BNP i 2015 er tre gange højere end Natio-
nalbankens skøn, mens ledighedsgabet skønnes til omkring 1 pct. af arbejdsstyrken 
svarende til 30.000 personer.  
 
Et negativt produktionsgab på 4 pct. af BNP modsvarer i historisk sammenhæng en 
ekstraordinært dyb lavkonjunktur, og det er ikke et billede der kan genkendes. En 
bred palet af indikatorer peger tværtimod på en situation med en nok vis ledighed 
kapacitet, men forholdsvis tæt på normalsituationen. 
 
Bort set fra to år under den kraftige overophedning i 2007-08 er arbejdsløsheden på 
laveste niveau i nyere dansk historie. Den er også lav i international sammenhæng 
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og på niveau med lande som Sverige og Tyskland, som – målt på BNP – har haft 
robust vækst i en årrække. Konjunkturbarometrenes tal for mangel på arbejdskraft er 
på niveau med anden halvdel af 1990’erne – ikke som i perioder med overophed-
ning, men klart over perioder med afdæmpede konjunkturer. Lønstigningerne er 
lave, uden tvivl påvirket af lave lønstigninger i hele Europa, men de er på vej op, 
især i brancher med begyndende pres.  
 
I tillæg til et relativt stort ledighedsgab og en stor konjunkturfølsomhed i arbejds-
styrken skønner Formandskabet en større positiv effekt af de seneste års arbejds-
markeds- og pensionsreformer på den strukturelle beskæftigelse end Finansministe-
riet og Nationalbanken. De seneste stigninger i arbejdsstyrken giver ikke noget godt 
billede af dens konjunkturfølsomhed i fravær af korrektion for strukturelle bidrag 
fra bl.a. tilbagetrækningsreformerne. 
 
Samlet fremstår en optimistisk vurdering af mulighederne for at skaffe yderligere 
arbejdskraft fremadrettet. Efter Nationalbankens vurdering indebærer det en under-
vurdering af risikoen for flaskehalse og generelt pres på arbejdsmarkedet, samt en 
overvurdering af de offentlige finansers underliggende styrke. Det store negative 
produktionsgab betyder, at Formandskabet regner med et overskud på den struktu-
relle saldo efter budgetlovens metode, skønt det faktiske underskud overstiger 3 pct. 
af BNP. Formandskabets egen analyse af de offentlige indkomstoverførsler synes at 
underbygge bekymringen om, hvorvidt det vil være muligt at skaffe tilstrækkeligt 
arbejdskraft fremadrettet, idet der skønnes et beskedent potentiale ved ydelsesreduk-
tioner.   
 
Det må frarådes at lægge finanspolitikken til rette i forventning om store fremadret-
tede – strukturelle eller konjunkturbetingede – stigninger i udbuddet af arbejdskraft.   
 
 
Dansk Arbejdsgiverforening 
 
1. Konjunkturvurdering samt offentlige finanser 
Der er fremgang i dansk økonomi. Antallet af job i den private sektor er steget. Det 
er glædeligt. 
 
Formandskabet forventer en stor udvidelse af beskæftigelsen de næste ti år. Dette er 
også glædeligt. 
 
Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er imidlertid bekymret for, om der er den nød-
vendige ledige kapacitet i økonomien – altså en kapacitet, som er hovedforudsæt-
ningen for Formandskabets positive prognose. Vi kan risikere, at opsvinget ender i 
ingenting – af andre årsager, end at verdensøkonomien spænder ben for det. 
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Der er flere tegn på, at Danmark inden for kort tid kan stå med en betydende mangel 
på kvalificeret arbejdskraft. Allerede nu melder virksomheder i flere brancher om, at 
de har svært ved at finde de medarbejdere, de har brug for. For den enkelte virk-
somhed betyder det, at de går glip af ordrer og produktion. For det danske samfund 
betyder det, at vi går glip af arbejdspladser, skatteindtægter og vækst. 
 
Det er ikke første gang, at vi er i den situation – og vi ved af erfaring, hvor galt det 
kan gå. Vi skal ikke længere tilbage end til 2005, hvor manglen på arbejdskraft var 
på samme niveau som i dag. Dengang gik det hurtigt: på to år var vi en situation 
med en kraftig overophedning af økonomien, og hvor hele stigningen i den private 
beskæftigelse i 00’erne forsvandt. 
 
Så galt må det ikke gå igen. Det er nødvendigt, at vi er på forkant og reagerer med 
fortsatte reformer, der øger arbejdsudbuddet, før det er for sent.  DA mener, at For-
mandskabet bør forholde sig tydeligere og skarpere til denne problemstilling. For-
mandsskabets analyser viser jo, at reformer, der øger incitamentet til at arbejde, 
giver en større arbejdsstyrke og dermed øger vækst og velstand til glæde for alle.  
 
Der er en spæd fremgang i dansk økonomi. Der skal ”plejes”, fokuseres og stimule-
res. Kvalificeret arbejdskraft er blandt de helt afgørende forudsætninger 
 
2. Indkomstoverførsler med fokus på kontanthjælp 
I Danmark er antallet af personer på offentlig forsørgelse højt – og markant højere 
end for 40-50 år siden. Og det er desværre ikke lykkedes at reducere antallet af 
overførselsindkomstmodtagere i de seneste 25 år, når man tager højde for nedsættel-
sen af folkepensionsalderen. 
 
Også i en international sammenhæng har Danmark en høj andel af personer i den 
erhvervsaktive alder, der bliver forsørget af det offentlige. Det betyder også, at 
udgifterne til overførselsindkomster er højere i Danmark end i de fleste andre 
OECD-lande. Vi kunne spare i størrelsesordenen 60 mia. kr. årligt, hvis vi i Dan-
mark brugte samme andel af BNP som Sverige på offentlige indkomstoverførsler til 
personer i den erhvervsaktive alder. Og selvom Danmark har en høj beskæftigelses-
frekvens, er den stadig lavere end i Sverige. DA savner, at Formandskabet ser på 
offentlig forsørgelse i Danmark sammenlignet med andre lande eller forholder sig til 
de betydelige omkostninger, det indebærer. 
 
DA er enige med Formandskabet i, at der bør være fokus på at flytte kontant-
hjælpsmodtagere fra passiv forsørgelse til beskæftigelse. Det gavner både den en-
kelte borger og samfundet som helhed. DA er også enige med Formandskabet i, at 
vejen går gennem at styrke de økonomiske incitamenter til at arbejde.  
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Desværre er der, som Formandskabet også viser, en stor gruppe af kontanthjælps-
modtagere, der reelt kun har en meget begrænset gevinst ved at være i beskæftigel-
se. Det er naturligvis ikke holdbart. Det skal altid kunne betale sig at arbejde. 
 
Det er ligeledes afgørende, at der er respekt om den danske model og de lønninger, 
som arbejdsmarkedets parter har aftalt i fællesskab. Det hænger ikke sammen, at 
man fra politisk hold har sat den danske model ud af kraft ved at indrette et system 
uden nævneværdig forskel mellem at arbejde 37 timer om ugen til en overens-
komstmæssig løn og at være på offentlig forsørgelse. Det er ikke det, vi forbinder 
med flexicurity. 
 
Kontanthjælpsreformen fra 2014 har lært os, at det er muligt at flytte kontant-
hjælpsmodtagere fra passiv forsørgelse til beskæftigelse eller uddannelse, selvom 
resultatet med 2.000 personer ikke er prangende. Vi skal derfor videre ad den vej, så 
også kontanthjælpsmodtagere over 30 år kan hjælpes over i beskæftigelse. For-
mandskabet viser med deres analyser, at det er muligt.  
 
Formandskabet viser også, at gevinsten ved at arbejde er særlig lav for par på kon-
tanthjælp. Når deltagelsesskatten på arbejde ligger over 90 pct., er det vigtigt, at 
man fra politisk hold gør noget ved denne problemstilling. Regeringens udspil med 
at lægge et loft over de ydelser, man kan få som overførselsmodtager, er et skridt i 
den rigtige retning, men det er langt fra nok – Danmark har selv med det seneste 
udspil en af de højeste dækningsgrader i OECD for kontanthjælpsmodtagere. 
 
 
Dansk Byggeri 
 
Kapitel I og II: Konjunkturvurdering samt offentlige finanser 
Dansk Byggeri er i store træk enige med formandskabet i vurderingen af udviklin-
gen i dansk økonomi. Fremgangen sker i et moderat tempo og fra en dyb lavkon-
junktur.   
 
Vi har tidligere været skeptiske over for formandskabets optimisme med hensyn til 
investeringerne i boliger. Vi har noteret, at formandskabet igen har ændret skønnet 
for boliginvesteringerne i 2015 fra en stigning på 3,8 % i maj (i efterårsrapporten 
2014 var stigningen 5,3 %) til nu et fald på 1,6 %. Der er herefter en god overens-
stemmelse mellem formandskabets vurdering og Dansk Byggeris vurdering.  
 
Vi har vores tvivl om, hvorvidt investeringskvoten vil rette sig kraftigt op i årene 
efter 2018, hvilket formandskabet forudsætter i sin mellemfristede fremskrivning. 
Der var i sommeren i år 6,5 mio. m² ledige erhvervslokaler rundt omkring i hele 
landet, og der skal indtræffe en stor reduktion, før vi må kunne forvente, at investe-



 

 294 

Skriftlige indlæg fra rådets medlemmer. Dansk Økonomi, efterår 2015  

ringerne i nybyggeri og hovedreparationer af erhvervsbygninger vil stige i forhold 
til bruttoværditilvæksten i de private byerhverv. 
 
Dansk Byggeri mener, at finanspolitikken er passende doseret i 2016 med en svagt 
kontraktiv aktivitetsvirkning. Vi mener også, at underskuddene på den offentlige 
saldo i 2015 og 2016 ikke er specielt foruroligende. I den forbindelse er det værd at 
erindre, at de offentlige finanser i perioden 2010-2014 som helhed endte godt 200 
mia. kr. bedre end i forhold til de beløb, som finansministeriet havde skønnet primo 
de enkelte år.   
 
Vi mener, at der er behov for, at regeringen fremlægger en 2025-plan, så vi kan 
opnå en passende tidshorisont i planlægningen af de offentlige investeringer, herun-
der i byggeri og anlæg. 
 
I Dansk Byggeri ærgrer vi os over, at formandskabet har ændret sin vurdering af 
BoligJobordningen siden 2011. Vi er dog delvis enige i, at såfremt ordningen ude-
lukkende havde et konjunkturelt sigte, så kunne den aktuelle timing godt diskuteres. 
I vores optik er BoligJobordningen dog primært et strukturelt redskab, der som 
ekstra bonus har nogle positive aktivitetsmæssige sidegevinster, og det er ikke 
mindst i yderområderne, som endnu ikke har mærket meget til det økonomiske 
opsving. 
 
De strukturelle fordele ved BoligJobordningen er, at den bidrager til at opretholde 
værdien af vore boliger, der udgør ca. 43 % af nationalformuen, og ordningen bi-
drager til at mindske det uproduktive gør-det-selv-arbejde. 
 
Hertil kommer, at ordningen bidrager til at gøre sort arbejde hvidt. Ifølge Danmarks 
Statistik er antallet af personer, som har udført sort arbejde, faldet med 110.000 fra 
268.000 i 2011 til 158.000 i 2013. Og andelen af de beskæftigede i bygge- og an-
lægsbranchen, som har udført sort arbejde, er faldet fra 25 % i 2011 til 14 % i 2013. 
 
Ifølge Rockwool Fondens Forskningsenhed er det gennemsnitlige ugentlige time-
forbrug på sort arbejde i byggebranchen faldet fra knap 4 timer i 2011 til 3 timer i 
2012, og senest viste Damvads evalueringsrapport, at 23 % af brugerne har anvendt 
BoligJobordningen, fordi det nu bedre kunne betale sig at købe hvidt arbejde frem-
for sort. 
 
Vi anerkender ikke, at BoligJobordningen skulle være udtryk for selektiv erhvervs-
støtte. Ordningen er tværtimod et pragmatisk redskab, der forbedrer skattesystemet, 
da ordningen bidrager til at rette op på markedsfejl indenfor et af de områder af 
økonomien, der er mest eksponeret over for sort arbejde og gør-det-selv-arbejde, 
hvilket Tænketanken Kraka også når frem til i en ny analyse 
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Dansk Byggeri finder det beklageligt, at man i den danske debat om BoligJobord-
ningen, herunder også formandsskabet, i den grad har lukket sig inde i en osteklok-
ke uden at ville skele til de positive svenske erfaringer med tilsvarende og langt 
mere generøse ordninger. 
 
Vi støtter ikke formandskabets forslag om at omlægge den nuværende PSO-afgift til 
en generel indkomstskat, da det ikke er hensigtsmæssigt at øge skatten på arbejde, 
hvilket er konsekvensen fx af hævet bundskat. En eventuel omlægning af PSO bør 
finansieres delvis udenfor skattesystemet og delvis ved at fjerne uhensigtsmæssig 
knopskydning på skattesystemet, som den grønne check og den supplerende grønne 
check udgør.  
 
Sidstnævnte vil give mening, da de grønne checks blev indført for indkomstmæssigt 
at kompensere for nogle grønne afgifter i skattereformen i 2009. I den sammenhæng 
betyder det mindre, at PSO’en primært belaster erhvervslivet, mens grøn check 
primært begunstiger forbrugerne, for regningen for den virksomhedsrettede PSO 
overvæltes alligevel i sidste instans på forbrugerne. 
 
Formandskabet berører den kommende pensionsreform med særligt fokus på rest-
gruppen og foreslår bl.a. en ny obligatorisk pensionsopsparing. Vi finder det ufor-
ståeligt, at formandskabet ikke reflekterer over, hvad en sådan statsligt finansieret 
tvungen opsparing har af negative effekter på incitamentsstrukturen i arbejdsmar-
kedspensionerne, som er en af de absolutte kronjuveler i den danske model på ar-
bejdsmarkedet. 
 
Ifølge Dansk Byggeri indebærer respekten for aftalesystemet, at værdien af en aftalt 
pensionskrone ikke må forringes af politikerne efterfølgende. Politiske tiltag, hvor 
forhandlede goder via lovgivning bliver udstrakt til andre grupper af lønmodtagere 
end de overenskomstdækkede, underminerer den danske model. Samtidig skal det 
altid kunne betale sig at spare op til pension og at arbejde så længe som muligt. 
Særligt på byggeområdet er det (pga. fysisk nedslidning) vigtigt at bevare tilknyt-
ningen til arbejdsmarkedet, evt. på nedsat tid/deltid mod slutningen af arbejdslivet. 
 
Vi finder, at formandskabet er unødigt negative overfor Offentlig Privat Partnerskab 
(OPP) som finansieringsmodel, idet man kun når frem til ”rygmarvsreaktionen” om, 
at staten kan låne billigere end private. På positivsiden af OPP kan der ellers peges 
på bedre incitamentsstruktur, hvilket – alt andet lige – ofte fører til bedre totaløko-
nomi i projekterne, bedre overholdelse af tidsplaner mv.  
 
OPP kan naturligvis ikke altid anbefales fremfor traditionelle offentlige investerin-
ger, men bør indgå ligeværdigt i den politiske værktøjskasse, som det fx er tilfældet 
i mange af de lande, vi normalt sammenligner os med. Endelig konstaterer Dansk 
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Byggeri, at med den forventede beklagelige udsigt til et sænket ambitionsniveau for 
offentlige anlægsinvesteringer i de kommende år, er det desto vigtigere med en 
offensiv tilgang til privat medfinansiering af infrastruktur, så vores kapitalapparat 
ikke vil blive nedslidt yderligere. 
 
Kapitel III: Indkomstoverførsler med fokus på kontanthjælp 
Det er tankevækkende, at der fortsat er 157.000 personer på kontanthjælp. Den 
seneste reform har kun flyttet 1.600-2.600 personer fra kontanthjælp til beskæftigel-
se. Der er derfor behov for yderligere reformer af kontanthjælpen, og det er et skridt 
i den rigtige retning, når regeringen lægger op til at indføre et kontanthjælpsloft, 
som særligt vil øge incitamentet for par på kontanthjælp til at komme i job. 
  
Disse tiltag løser dog ikke den helt store udfordring i kontanthjælpssystemet. For 
2/3 af kontanthjælpsmodtagerne står ikke umiddelbart til rådighed for arbejdsmar-
kedet. Hvis vi skal kunne imødekomme behovet for dansk arbejdskraft i de kom-
mende år, er det nødvendigt at flytte flere af disse kontanthjælpsmodtagere tættere 
på arbejdsmarkedet. 
 
Formandsskabets rapport viser, at vi med en deltagelsesskat på arbejde på over 90 % 
for flere grupper i kontanthjælpssystemet har skabt et system med alt for svage 
incitamenter til at komme i job til omkring mindstelønningerne på det danske ar-
bejdsmarked. Det er derfor nødvendigt, at der kommer fokus på, at ydelsesniveauer-
ne ikke respekterer de danske mindstelønninger, og at det derfor er sværere for disse 
grupper at opnå fodfæste på arbejdsmarkedet. 
 
 
Landsorganisationen i Danmark 
 
Konjunkturvurdering 
Formandskabet konjunkturudsigter er i store træk på linje med LO’s vurdering med 
et par enkelte undtagelser. Dansk økonomi er inde i et opsving, der forventes at tage 
til i styrke.  
 
LO er enig i Formandskabets vurdering af, at der fortsat er mange ledige ressourcer 
i dansk økonomi – også i 2017 trods forventning om pæn fremgang i økonomien og 
stigende beskæftigelse. Først i 2022 forventes produktionshullet at være lukket. 
 
Formandskabet konkluderer i rapporten, at der ikke er tegn på betydeligt pres på 
arbejdsmarkedet her og nu. LO er enig i denne betragtning, men mener dog, at der 
skal fokuseres på opkvalificering og uddannelse for at undgå, at alvorlige flaske-
halsproblemer opstår. 
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Formandskabet vurderer regeringens forslag om at sænke skatten på arbejde ved 
hjælp af offentlige besparelser og konkluderer, at det vil give lavere økonomisk 
aktivitet på kort sigt, men højere økonomisk aktivitet fremadrettet. Det Økonomiske 
Råds beregninger tager dog ikke højde for de positive effekter, som et højere offent-
ligt forbrug kan have på produktivitet og beskæftigelse. Det er stærkt problematisk, 
når man ved, at mange typer af offentligt forbrug har dynamiske effekter, der langt 
overstiger de effekter, der kan findes i skattesystemet. 
 
Aktuel økonomisk politik 
 
Skattestop 
LO er enig med Formandskabet i deres kritik af skattestoppet. Skattestoppet er ”ren 
politik”, der ikke kan begrundes i samfundsøkonomiske hensyn. Skattestoppet er et 
problem, fordi det udhuler finansieringen af den offentlige sektor. Formandskabet 
har en vigtig pointe i, at skattestoppet lægger tilpasningen i finanspolitikken på 
udgiftssiden, der er væsentligt mindre egnet til at føre konjunkturpolitik. Offentlig 
velfærd har en række gunstige dynamiske effekter på arbejdsudbud og beskæftigel-
se, og man bør derfor være varsom med at bruge det offentlige forbrug som kon-
junkturinstrument. 
 
Pensionsreform 
LO er enig i, at der både skal gøres noget ved samspilsproblemer og restgruppe i en 
fremtidig pensionsreform. LO er også enig i, at omlægninger af pensionssystemet 
forudsætter grundige analyser af konsekvenserne for fordeling og arbejdsudbud.  
 
Arbejdsmarkedets parter står bag etableringen af arbejdsmarkedspensionerne. En 
afgørende forudsætning for de overenskomstbaserede pensioner er, at det kan betale 
sig at spare op. Derfor skal samspilsproblemerne nedbringes. Det bør undersøges 
grundigt, hvordan det bedst kan ske. Det er tvivlsomt om Formandskabets forslag er 
en hensigtsmæssige måde at gribe sagen an på. Der er både spekulations- og admini-
strative problemer ved forslaget.  
 
Formandskabets forslag om obligatorisk pensionsopsparing og afskaffelse af pen-
sionstillægget tager vi afstand fra. Forslaget vil virke helt fordelingsmæssigt skævt, 
uanset om staten finansierer pensionsindbetalingerne for overførelsesindkomstmod-
tagerne eller ej. Formandskabet fremhæver, at ændrede modregningsregler ikke er 
effektive i forhold til at sikre pensionsopsparing for personer på overførselsind-
komst. Det er korrekt. Derfor bør der også sættes fokus på den del af restgruppen, 
såsom modtagere af dagpenge i forbindelse med arbejdsløshed, sygdom og barsel. 
Men LO ser ingen grund til at udbrede obligatorisk opsparing til hele restgruppen. 
Næsten alle fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere indbetaler faktisk til pension. 
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Kapitel II Offentlige finanser 
Formandskabets vurderer, at der er strukturelt overskud på de offentlige finanser i 
hele perioden fra 2015 til 2025. De offentlige finanser er dermed grundlæggende 
sunde – også på kort sigt. Det står i skærende kontrast til beregninger fra Finansmi-
nisteriet, hvor der er underskud på den strukturelle saldo. Resultatet skyldes primært 
en forskellig opfattelse af den strukturelle beskæftigelse, hvor LO også finder, at 
man i Finansministeriet er for pessimistiske. 
 
LO er enig med Formandskabets i, at den strukturelle saldo er en hypotetisk, bereg-
net størrelse, som er behæftet med betydelig usikkerhed. De aktuelt store forskelle i 
vurderingerne af den strukturelle saldo alt efter metode og institution viser med al 
ønskelig tydelighed denne usikkerhed. Det er derfor ikke hensigtsmæssigt at bygge 
hele den økonomiske politik op efter dette begreb. 
 
Kapitel III Offentlige overførsler med særligt fokus på kontanthjælp 
I konkrete beregninger af gevinsten ved beskæftigelse for forskellige familietyper 
anvendes en løn på 130 kr. i timen. Tallet fremkommer på baggrund af en beregning 
af lønfordelingen blandt kontanthjælpsmodtagere, der rent faktisk kom i arbejde i 
2014. Den valgte løn svare til den lave ende af denne lønfordeling. Samtidig lægges 
der også vægt på, at denne type beregninger er en kortsigtsbetragtning, hvor der 
ikke tages højde for, at indkomsten stiger over tid.  
 
Mange analyser af dette emne har baseret sig på den teoretisk lavest mulige løn, det 
vil sige omkring 110 kr. i timen, hvilket har givet det misvisende indtryk, at det øko-
nomiske incitament ved beskæftigelse er unaturligt lavt.  
 
Det er positivt, at Formandskabet anvender en mere realistisk startløn og samtidig 
understreger vigtige forhold, der har medvirket til, at mange incitamentsberegninger 
har undervurderet den faktiske økonomiske gevinst. 
 
Formandskabet analyserer effekten af kontanthjælpsreformen, der trådte i kraft i 
2014 og indebar en ydelsesreduktion for personer mellem 25 og 29 år. På baggrund 
af analysen vurderes det, at reduktionen har hævet andelen af beskæftigede med 0,5 
til 0,8 pct.-point. Det svarer til, at mellem 1.600 og 2.600 personer i denne alders-
gruppe er kommet i beskæftigelse som følge af reformen. 
 
LO er enig med Formandskabet i, at der ikke er noget stort potentialet for at hæve 
beskæftigelsen for kontanthjælpsmodtagere over 30 år, selv ved en betydelig ydel-
sesreduktion. Det kan da også udledes af SFI’s beregninger af effekten af kontant-
hjælpsloftet, hvor en kraftig ydelsesreduktion til en meget stor gruppe af personer 
kun giver anledning til en meget lille beskæftigelsesfremgang. 
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Dansk Metal 
 
Konjunkturvurdering  
Dansk Metal deler vismændenes vurdering af, at dansk økonomi fortsat står over for 
et solidt opsving.  
 
Metal er enigt i vismændenes vurdering af, at der fortsat er masser af ledig kapacitet 
i dansk økonomi. Metal oplever dog, at stadig flere virksomheder i industrien ople-
ver udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft på udvalgte områder. Det 
gælder ikke mindst værktøjsmagere, svejsere og industriteknikere med kompetencer 
inden for CNC-området samt klejnsmede med opdaterede svejsekvalifikationer.  
 
Dette understreger behovet for en jobrettet opkvalificeringsindsats målrettet man-
gelområder i industrien for at give ledige de kompetencer, som virksomhederne 
efterspørger. Det betyder, at der bør gives fleksible muligheder for valg af kurser 
inden for CNC- og svejseområdet, når det gælder lediges ret til 6 ugers jobrettet 
uddannelse. Ledige bør desuden efter 3 måneders ledighed have ret til tilskud til 
opkvalificering i forbindelse med en ordinær ansættelse på mangelområder. 
 
Metal finder det derfor særdeles bekymrende, at regeringen i deres finanslovsforslag 
lægger op til besparelser på netop uddannelsesområdet. Nedskæringer i uddannelse 
vil på sigt få negative konsekvenser for dansk økonomi. 
 
Metal er meget tilfreds med, at vismændene har en positiv vurdering af dansk indu-
stris konkurrenceevne. Den forbedrede konkurrenceevne er primært båret af en 
højere produktivitetsvækst i industrien i forhold til udlandet, og vismændene vurde-
rer, at Danmark kan fastholde en stærk konkurrenceevne de kommende år. Metal 
deler denne opfattelse.  
 
En fortsat stærk konkurrencekraft forudsætter dog, at flere unge går den faglærte 
vej, og derfor skal virksomhederne oprette langt flere praktikpladser. Samtidig skal 
vi styrke den jobrettede opkvalificeringsindsats. Løfter vi ikke disse to udfordringer, 
risikerer vi at sætte konkurrencekraften over styr med tab af solide danske job som 
resultat. 
 
Igen undrer Metal sig over vismændenes skøn for lønudviklingen i tysk industri. 
Vismændene antager, at de tyske industrilønninger stiger med 2,5 pct. i både 2015 
og 2016. Til sammenligning forventer EU-kommissionen i sin seneste prognose 
lønstigninger i Tyskland på 2,9 pct. i 2015 og 2016. De højere tyske lønstigninger 
vil isoleret set styrke dansk lønkonkurrenceevne i 2015 og 2016, og det vil alt i alt 
gavne dansk eksport. 
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Vismændene foreslår at indføre en obligatorisk pensionsopsparing for selvstændige, 
lønmodtagere uden arbejdsmarkedspension og personer på overførselsindkomst. 
Analyser fra den nu nedlagte Pensionskommission viser dog, at det kun er knap 10 
pct. af de 34-59 årige, der ikke har indbetalt til en arbejdsmarkedspension eller til en 
privat ordning de sidste seks år, og derfor afviser Metal vismændenes løsningsmodel.  
 
Vi har håndtagene til at reducere restgruppen i form af øget overenskomstdækning 
og højere ATP-bidrag for overførselsindkomstmodtagerne. De selvstændige har i 
forvejen svært ved at finansiere deres ideer, så vi kan risikere at spænde ben for 
fremtidens virksomheder med vismændenes forslag.   
 
Metal mener, at det største problem er modregningsreglerne, som giver høje sam-
mensatte marginalskatter på udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner. Metal havde 
derfor meget gerne set, at regeringen havde ladet Pensionskommissionen færdiggøre 
sig arbejde. 
 
Vismændene foreslår at omlægge PSO-afgiften til en indkomstskat i lyset af, at det 
danske PSO-system er blevet underkendt af EU. Metal noterer, at der i givet fald er 
tale om en mærkbar forhøjelse af bundskattesatsen, da der skal skaffes finansiering 
for mange mia. kr. Metal finder, at der er brug for mere grundige analyser af fordele 
og ulemper ved forskellige modeller, inden vi lægger os fast på en ny finansie-
ringsmodel. 
 
Metal deler vismændenes vurdering af, at det er uhensigtsmæssigt at videreføre 
BoligJobordningen i lyset af, at det netop er i bygge- og anlægssektoren, at der er 
størst risiko for fremtidige flaskehalse. 
 
Offentlige finanser  
Dansk Metal deler vismændenes vurdering af, at den førte finanspolitik er holdbar. 
Det betyder, at der er stor troværdig forbundet med de offentlige finanser. 
 
Den strukturelle saldo er blevet omdrejningspunktet i tilrettelæggelsen af finanspoli-
tikken med budgetloven fra 2012. Vismændene vurderer, at der er et overskud på 
den strukturelle saldo i 2016 på 0,2 pct. af BNP, mens Finansministeriet når frem til 
et underskud på 0,4 pct. Vismændene har tilmed ikke indregnet regeringens bespa-
relse på de offentlige finanser på 5 mia. kr. i 2016. 
 
Metal er enigt i, at der skal være stor troværdighed forbundet med de offentlige 
finanser, men det er uforståeligt, at regeringen vælger at spare yderligere 2 mia. kr. 
for at undgå et strukturelt underskud på grænsen i budgetloven, når vismændene i 
samme åndedrag konstaterer, at der er overskud på den strukturelle saldo hvert år 
frem mod 2020. 
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Vismændenes opgørelse viser, at der er frie midler til at investere i fremtidens Dan-
mark, hvis vi ønsker det. Metal mener derfor, at vi skal gøre erhvervsuddannelserne 
mere attraktive frem for mindre attraktive, vi skal gøre voksen- og efteruddannel-
serne bedre frem for dårligere og vi skal styrke forskningen frem for at nedprioritere 
forskningen. 
 
Indkomstoverførsler med fokus på kontanthjælp  
Dansk Metal kvitterer for, at vismændene har fokus på kontanthjælpssystemet. 
Metal er meget tilfreds med, at vismændene tager afsæt i, at de offentlige indkomst-
overførsler fungerer som et sikkerhedsnet i tilfælde af, at man eksempelvis mister sit 
job eller bliver ramt af sygdom.  
  
Det er derfor også positivt, at vismændene anerkender behovet for relativt generøse 
indkomstoverførsler som et vigtigt element i vores flexicurity-model, da det er 
grundlaget for det meget fleksible og dynamiske danske arbejdsmarked. Det skal vi 
fastholde for at sikre lønmodtagernes opbakning til de relativt korte opsigelsesvarsler.  
 
Metal hæfter sig også ved, at vismændene meget klart dokumenterer, at der ikke 
lægger en arbejdskraftreserve på 800.000. Helt grundlæggende er der nemlig tale 
om en gruppe af personer, som har store problemer ud over arbejdsløshed. Det er 
kun hver fjerde af de 100.000 kontanthjælpsmodtagere over 30 år, der er jobparate.  
 
Potentialet for at hæve beskæftigelsen for de over 30-årige kontanthjælpsmodtagere 
er således meget begrænset selv ved en betydelig ydelsesreduktion. Vismændene 
finder konkret, at beskæftigelsen kun vil øges med 3-5.000 personer, såfremt kon-
tanthjælpsreformens væsentlige ydelsesreduktioner udbredes til de over 30 årige 
kontanthjælpsmodtagere. 
 
Vismændene påpeger, at en afledt effekt af lavere offentlige ydelser er, at lønni-
veauet presses ned, og at det vil svække ydelsernes forsikringsfunktion. Så, når 
vismændene dokumenterer, at en reduktion i kontanthjælpen kun vil have en meget 
beskeden beskæftigelsesvirkning, er det ifølge Metal nærliggende at drage den 
konklusion, at fortalerne for ydelsesreduktioner i virkeligheden ønsker sig lavere 
lønninger. 
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Akademikerne 
 
Konjunkturvurderingen 
Den nyeste analyse af dansk økonomi fra Det Økonomiske Råds formandskab rum-
mer ikke de store ændringer: Vækstudsigterne er sådan set gode, opsvinget er på 
vej, og det har det været længe. Men det er blevet mere usikkert om udsigterne 
holder, og den danske indenlandske økonomi følger ikke rigtig med udsigterne. 
 
Det er således tankevækkende igen at støde på en økonomisk udsigt, der vækstmæs-
sigt er bundet op på normalisering af den indenlandske efterspørgsel, dvs. forbrugs- 
og investeringsadfærden. Formandsskabet har - efterhånden gennem en årrække - 
peget på, at den værste krise er overvundet, og at der snart kommer gang i privatfor-
bruget og erhvervenes investeringer igen. Og dermed gang i den økonomiske vækst. 
 
Men igen og igen er denne normalisering udskudt, og spørgsmålet er, om det ikke 
med rapportens angivelse af udviklingen i BNP i perioden 2005-2015 (figur I.1.) er 
illustreret, at der er sket noget strukturelt med dansk økonomi. Figuren viser, at der 
siden 2010 er sket en afkobling mellem udviklingen i dansk økonomi og væksten på 
Danmarks eksportmarkeder. Det vil altså sige, at den danske økonomiske vækst 
ikke længere følger med, når der er fremgang på vores eksportmarkeder.  
 
Akademikerne finder derfor, at der ligger en udfordring i at afdække, hvad der 
faktisk skal til for at opnå en fuld normalisering af dansk økonomi. Har krisen even-
tuelt sat spor, som forhindrer, at såvel virksomheder som borgere ser mere lyst på 
fremtiden? Måske er der brug for yderligere tiltag, for at virksomhederne i højere 
grad vil investere og husstandene i højere grad vil forbruge, så vi kan få løftet 
vækstraten? 
 
Ikke pres på arbejdsmarkedet – og fortsat høj dimittendledighed 
Som formandskabet påpeger, er der udsigt til, at den ventede produktionsfremgang 
vil bidrage til en bedring af arbejdsmarkedet og en stigning i beskæftigelsen. Aka-
demikerne vil dog gerne kvittere for, at man i forlængelse heraf gør opmærksom på, 
at der endnu ikke er et betydeligt pres på arbejdsmarkedet, fx i form af mangel på 
arbejdskraft og flaskehalsproblemer, som eventuelt kan føre til lønpres eller tab af 
konkurrenceevne. Det gøres i rapporten klart, at der altid - uanset konkjunkturerne - 
vil være segmenter på arbejdsmarkedet, der er præget af uddannelsesmæssigt eller 
geografisk betinget mismatch mellem udbud af og efterspørgsel på arbejdskraft. I 
den nuværende situation er der altså efter formandsskabets vurdering ikke tale om 
kapacitetsbegrænsninger af et omfang, der kan udgøre en trussel for økonomien som 
helhed.   
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Akademikerne vil i den forbindelse gerne pege på, at selv om der er tegn på, at 
opsvinget har bidt sig fast og beskæftigelsen er stigende, så er der desværre konkrete 
grupper, som endnu ikke har fået gavn af bedringen i økonomien. Det gælder ikke 
mindst gruppen af ledige dimittender, som fortsat har svært ved at finde fodfæste på 
arbejdsmarkedet. Det er fortsat situationen, at selv om der er en relativt lav ledighed 
for akademikere generelt (4,3 pct. august 2015), så er den stadig høj for dimitten-
derne (28,5 pct. august 2015). Dette gælder i øvrigt ikke kun i en dansk sammen-
hæng, idet det er en situation, som kan genfindes i en række europæiske lande.  
 
Reform af dagpengesystemet  
Formandskabet gentager i denne rapport de vigtigste pointer fra den meget grundige 
gennemgang af dagpengesystemet i rapporten fra efteråret 2014 og fremhæver igen, 
at dagpengesystemets primære funktion er at forsikre beskæftigede mod indkomst-
tab i forbindelse med ledighed – et synspunkt som Akademikerne deler fuldt ud. 
 
Formandskabet peger endvidere på, at forsikringsaspektet i dagpengesystemet kan 
styrkes væsentligt ved at indføre en såkaldt ”elitebilistordning” i forsikringen samt 
ved at gøre dagpengeperiodens længde konjunkturafhængig. 
 
Akademikerne er enige med formandskabet i, at det er formålstjenligt at indføre en 
”elitebilistordning” i forsikringssystemet, idet det både vil styrke forsikringsaspektet 
og bidrage til at tiltrække og fastholde flere i forsikringen - særligt dem som i dag 
har et svækket incitament til at være medlem af forsikringen på grund af en lav 
dækningsgrad. 
 
Vedrørende den konjunkturafhængige dagpengeperiode er Akademikerne principielt 
enig med formandskabet på det teoretiske plan, men det er vores vurdering, at en 
sådan model i praksis rummer så store vanskeligheder, at vi ikke mener, at man bør 
gennemføre en sådan model. 
 
Formandskabet peger endvidere på, at en mulig lempelse af genoptjeningskravet bør 
ske som en generel lempelse og ikke i form af genindførelse af den gamle særregel, 
som var gældende før dagpengereformen i 2010. Akademikerne er enige med for-
mandskabet på dette punkt.  
 
Indkomstoverførsler med fokus på kontanthjælp  
I rapporten peger formandskabet på en væsentlig principiel problemstilling, nemlig 
at overførselssystemet, såvel dagpengesystemet som kontanthjælpssystemet, funge-
rer som en forsikring mod indkomstbortfald. Det øger velfærden både for dem, der 
bliver ramt, og for de personer der kun sjældent eller måske aldrig får brug for 
forsikringen. Formandskabet påpeger i denne sammenhæng, at relativt generøse 
indkomstoverførsler er et vigtigt element i den danske flexicurity-model, der skaber 
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grundlaget for et fleksibelt og dynamisk arbejdsmarked med en lav strukturel ledig-
hed. 
 
Akademikerne er helt på linje med formandskabet i disse betragtninger og kan ikke 
anbefale, at man ændrer ved denne balance på det danske arbejdsmarked, idet det vil 
have yderst negative konsekvenser for det danske velfærdssystem.  
 
Forskningens effekt på innovation og vækst som tema 
Med det foreliggende forslag til finanslov for 2016 lægges der op til omfattende 
besparelser på de offentlige forskningsinvesteringer, således at man går fra at inve-
stere ca. 1,10 pct. af BNP i 2015 til ca. 1,01 pct. i 2016. Samtidig viser den seneste 
analyse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, at de private forskningsinveste-
ringer som andel af BNP er stagnerende, idet de i en årrække har ligget på ca. 2 pct. 
af BNP.  
 
Forskning regnes generelt for en væsentlig driver for udvikling, innovation og vækst 
i virksomhederne, og de offentlige forskningsinvesteringer fungerer også som driver 
for de private forskningsinvesteringer. Den nævnte analyse viser, at 72 pct. af de 
virksomheder, som deltager i offentlige forsknings- og udviklingsaktiviteter, til-
skyndes til at øge deres egne investeringer. Det kan altså få væsentlig betydning for 
økonomien, når ambitionerne for de offentlige forskningsinvesteringer sættes ned. 
 
Akademikerne vil i lyset heraf gerne opfordre formandskabet til at foretage en te-
maanalyse af forskningens effekt på vækst og beskæftigelse og sætte konsekvenser-
ne af faldet i investeringerne under lup.   
 
Øget andel af løse ansættelser som tema 
Akademikerne vil derudover gerne opfordre til, at formandskabet i en kommende 
rapport sætter fokus på den øgede fleksibilitet på arbejdsmarkedet og den stigende 
anvendelse af løse ansættelser. I dag er der tendens til, at stadig færre opnår en 
fastansættelse, mens virksomheder og offentlige institutioner i stigende grad benyt-
ter sig af løst ansatte såsom ansatte i midlertidige stillinger, freelancere og selvstæn-
dige konsulenter.  
 
Det er umiddelbart svært at gøre op, om denne udvikling vil være en driver for 
vækst og føre til økonomiske fordele for dansk økonomi, eller om den vil føre til en 
uhensigtsmæssig udvikling på arbejdsmarkedet og ødelægge den danske flexicurity-
model. Akademikerne efterlyser mere viden herom og foreslår en analyse af temaet.  
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Dansk Industri 
 
1. Konjunkturvurdering og offentlige finanser 
Vismændenes vurdering af de kortsigtede udsigter for den økonomiske vækst ligger 
i store træk på linje med DI’s vurdering. Vismændene er dog en anelse mere optimi-
stiske omkring væksten end DI, især hvad angår væksten i 2017. Dette kan i høj 
grad henføres til en anderledes vurdering af udviklingen i den offentlige sektor, hvor 
Vismændene regner med en højere vækst, end DI (og regeringen) forudsætter. 
 
Med udsigt til tiltagende vækstrater ventes fremgangen i beskæftigelsen at fortsætte 
og evt. tage til i styrke. Det er også det scenarie, DI forventer. Men i DI er vi be-
kymrede for, om dette risikerer at føre til mangel på arbejdskraft, der kan bremse 
opsvinget. Denne bekymring deler Vismændene som udgangspunkt ikke. 
 
Vurderingen om tilgang til arbejdsstyrken 
Vismændenes vurderer, at vi i de kommende år kan forvente en massiv tilgang til 
arbejdsstyrken i takt med, at konjunkturerne normaliseres. Vismændene skønner at 
BNP i 2014 befinder sig 4,4 pct. under det strukturelle niveau, mens regeringens 
skøn er på 2,2 pct.  
 
Vismændene skønner, at beskæftigelsesgap’et var størst i 2013 for så at falde lidt 
frem til 2015, hvor det nåede tilbage til samme niveau som i 2010. Ifølge dette skøn 
er der således i 2015 stort set lige så mange, der af konjunkturmæssige grunde er 
uden for beskæftigelse, som i 2010. 
 
DI finder ikke dette retvisende. Situationen på arbejdsmarkedet er på ingen måder 
sammenligneligt med situationen i 2010. I 2010 var der stort set ingen jobåbninger 
og mange forlod arbejdsmarkedet i frustration over jobsituationen. I 2015 er der 
masser af jobåbninger, beskæftigelsen er steget væsentligt og fortsætter med at 
stige. Samtidig vender mange tilbage til arbejdsmarkedet. Det forekommer ikke 
realistisk, at beskæftigelsesgap’et i 2015 skulle have samme størrelsesorden som i 
2010. Blandt DI’s medlemmer er der i dag mange, der taler om mangel på kvalifice-
ret arbejdskraft. En sådan mangel, var der kun ganske få, der oplevede i 2010. 
 
Det er DI’s opfattelse, at Vismændene klart overvurderer omfanget af personer, der 
af konjunkturmæssige årsager er uden beskæftigelse. Og denne overvurdering af 
beskæftigelsesgap’et har stor betydning for Vismændenes syn omkring mangel på 
arbejdskraft, lige som det har afgørende betydning for Vismændenes vurdering af de 
offentlige finanser. 
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Finanspolitikken og strukturel saldo 
Vismændene vurderer, at den planlagte finanspolitik er kontraktiv og dæmper væk-
sten i BNP med ca. ¼ pct. i de kommende år. Vismændene vurderer overordnet, at 
den planlagte finanspolitik er afstemt med den aktuelle konjunktursituation.  
 
Vismændene lægger dog til grund, at det fulde råderum under den tidligere rege-
rings udgiftslofter udnyttes. Vismændene indregner således ikke den reduktion af 
råderummet på 3 mia. kr., som regeringen annoncerede i sit kasseeftersyn eller den 
yderligere reduktion på 2 mia. kr., som regeringen annoncerede med sit finanslovs-
forslag. Vismændenes vurdering af finanspolitikken bygger på en vækst i det offent-
lige forbrug på 0,9 pct. i 2016. 
 
Vismændene skønner, at det faktiske offentlige underskud vil udgøre 3,2 pct. af 
BNP i både 2015 og 2016. Det er en overskridelse af EU’s stabilitets- og vækstpagt, 
men Vismændene vurderer, at man formentlig ikke vil få en henstilling om at ned-
bringe underskuddet på denne baggrund.  
 
DI mener, at regeringens begrænsning af råderummet i 2016 på 5 mia. kr. er fornuf-
tig, og at det indebærer en finanspolitik, som er afstemt med konjunktursituationen. 
Derudover mener DI også, at stramningen er nødvendig af hensyn til at begrænse 
det offentlige underskud.  
 
Finansministeriet skønner et strukturelt underskud på 0,4 pct. af BNP i 2016 i for-
bindelse med finanslovsforslaget. Vismændene skønner derimod et strukturelt over-
skud på 0,2 pct. af BNP i 2016 på trods af, at de skønner et større offentligt forbrug 
og et større faktisk underskud. Vismændene har opjusteret deres skøn for den struk-
turelle saldo væsentligt siden maj 2015, dog uden at give en nærmere forklaring på 
ændringen i skønnet. 
 
Pensionsreform 
Med udgangspunkt i, at der i regeringsgrundlaget er lagt op til en justering af pensi-
onssystemet, gentager Vismændene en række af de anbefalinger på pensionsområ-
det, de er kommet med i tidligere rapporter. Der foreslås at ændre modregningsreg-
lerne for pensionstillæg og ældrecheck mv., for at gøre det mere attraktivt at spare 
op i sin pension og at der indføres en obligatorisk opsparing for selvstændige, løn-
modtagere uden arbejdsmarkedspension og modtagere af offentlige overførselsind-
komster. 
  
DI mener, at opbygningen af de private arbejdsmarkedspensioner har været afgø-
rende i forhold til at aflaste de offentlige budgetter for betydelige byrder. Derfor er 
det vigtigt, at en kommende pensionsreform bevarer og styrker forudsætningerne for 
det private arbejdsmarkedspensionssystem. I dag er 84 pct. af lønmodtagerne dæk-
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ket af en overenskomst, og af de resterende 16 pct. er en stor andel funktionærer. 
Udfordringen med manglende pensionsordning er dermed begrænset. DI kan derfor 
ikke støtte, at der oprettes et obligatorisk pensionssystem for dem, der ikke er om-
fattet af arbejdsmarkedspensionerne. Det er en udfordring, at der for nogen er svage 
incitamenter til at spare op til pension, men dette løses bedst ved at gennemføre en 
gradvis udfasning af de indkomstafhængige ydelser, herunder ældrechecken.  
 
2. Indkomstoverførsler med fokus på kontanthjælp 
Indretningen af de offentlige overførsler påvirker den økonomiske gevinst ved at 
tage et job. Ved hjælp af beregning af den såkaldte deltagelsesskat (der er et udtryk 
for effekten af direkte og indirekte skatter og konsekvensen af mistede overførsler, 
når man kommer i beskæftigelse) analyserer Vismændene de økonomiske incita-
menter for at komme i beskæftigelse for personer på kontanthjælp. 
 
Deltagelsesskatten er i international sammenligning høj i Danmark. Det skyldes 
både, at det generelle skatteryk er relativt højt, men også at de indkomsterstattende 
ydelser er høje. Vismændene finder, at erhvervsfrekvensen i Danmark er høj på 
trods af den høje deltagelseskat, og at der ikke nødvendigvis er sammenhæng mel-
lem høje offentlige ydelser og andelen af befolkningen i beskæftigelse.  
 
DI påpeger, at den danske erhvervsdeltagelse kan synes på et højt niveau, men der 
har de senere år været en faldende tendens i danskernes erhvervsdeltagelse. Og 
sammenligner man eksempelvis med Sverige, er den danske erhvervsdeltagelse 
mindre. DI mener, at de økonomiske incitamenter har betydning for erhvervsdelta-
gelsen, om end det ikke er den eneste årsag til danskernes lavere erhvervsdeltagelse 
i forhold til svenskerne. Det gælder også vores visitation ind i ydelsessystemet, der 
er mere lempeligt, samt den indsats, der gennemføres for at få overførselsmodtager-
ne, herunder ledige i job. 
 
Formandskabet finder, at 17.000 enlige og 7.500 gifte kontanthjælpsmodtagere har 
en deltagelsesskat på over 90 pct. DI mener, at det i sig selv er mange personer, der 
har en ret lav økonomisk tilskyndelse til at komme i job. Virkningen af en reduktion 
i kontanthjælpen skønner formandskabet til mellem 3 - 5.000 personer, hvilket DI 
finder er en ganske mærkbar effekt, især set i lyset af, at formandskabet beregner 
denne effekt ud fra de 27.000 kontanthjælpsmodtagere, der af kommunerne vurderes 
som jobparate. 
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Håndværksrådet 
 
Håndværksrådet er enigt med formandskabet i, at den moderate fremgang i dansk 
økonomi er fortsat i første halvår 2015. 
 
Det bekræftes også af den konjunkturmåling, som Håndværksrådet har gennemført i 
midten af september, og som viser, at SMV’erne har stigende forventninger til deres 
egen omsætning i indeværende kvartal, selv om deres positive forventninger til 
samfundsøkonomien som helhed er stagneret. 
 
Det viser efter Håndværksrådets opfattelse, at opsvinget fortsat er skrøbeligt, og at 
der for tiden hersker stor usikkerhed blandt de små og mellemstore virksomheder 
om opsvingets holdbarhed – ikke mindst på grund af opbremsningen i Kina, afsæt-
ningsproblemerne i Rusland og uroen omkring Ukraine og Mellemøsten samt de 
fortsatte finansielle problemer omkring græsk økonomi. 
 
Derfor ser vi også med en vis bekymring på formandskabets anbefalinger om at 
stramme finanspolitikken, og vi vil gerne advare mod, at opstramningerne i for stort 
et omfang bliver målrettet investeringer i infrastruktur og andre større offentlige 
byggeprojekter. 
  
Hvad angår BoligJobordningen har denne, efter Håndværksrådets opfattelse, været 
en succes. 
 
Den var i 2011 og årene frem med til at bringe de byggerelaterede fag ud af krisen, 
og siden har den vist sig at være et effektivt middel til at begrænse omfanget af sort 
arbejde. 
 
Vi deler derfor ikke formandskabets vurderinger af, at BoligJobordningens positive 
virkninger ikke har været overbevisende, og det er vores bekymring, at en afskaffel-
se vil føre til en opblusning af sort arbejde i en række brancher.  
 
Vi er selvfølgelig bekendte med, at undersøgelser fra Damvad og Rockwool-Fonden 
ikke har kunnet påvise markante fald i det sorte arbejde, men disse undersøgelser 
modsiges af Håndværksrådets egne medlemsundersøgelser. 
 
Formandskabet noterer sig en tiltagende lønvækst i bygge- og anlægssektoren, men 
noterer samtidigt, at lønstigningerne endnu ikke er bekymrende. Det er Håndværks-
rådet enigt i, selv om vi også så småt er begyndt at få rekrutteringsvanskeligheder 
inden for visse brancher. 
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Det er derfor Håndværksrådets opfattelse, at arbejdsudbuddet skal øges forholdsvis 
hurtigt, og vi bakker op om bebudede arbejdsmarkedsreformer, der øger incitamen-
terne til at arbejde frem for at være på passiv forsørgelse.  
 
Det er også Håndværksrådets opfattelse, at en skattereform – med fokus på at gøre 
det mere attraktivt at gå fra passiv forsørgelse til beskæftigelse gennem for eksem-
pel et øget beskæftigelsesfradrag – vil bidrage positivt til at undgå potentielle fla-
skehalse på arbejdsmarkedet. 
 
Formandskabet anbefaler en pensionsreform, der indebærer obligatorisk opsparing 
for restgruppen – herunder de selvstændige. 
 
Håndværksrådets vil gerne advare mod en obligatorisk pensionsordning for selv-
stændige, da indbetalinger i givet fald skal tages ud af et meget svingende indtje-
ningsgrundlag, og da der allerede findes fleksible ordninger på markedet, der tager 
hånd om de selvstændiges pensionsforhold. 
 
I stedet for obligatoriske ordninger anbefaler Håndværksrådet, at skattesystemet 
indrettes, så det bliver mere attraktivt for de selvstændige at indbetale på pensions-
ordninger. 
 
 
Landbrug & Fødevarer 
 
Landbrug & Fødevarer deler i nogen udstrækning den generelle forventning om 
fortsat fremgang i dansk økonomi. Formandskabet forventer en realvækst i BNP på 
1,6 pct. i 2015, hvilket øges yderligere i 2016 til en forventet realvækst på 2,1 pct. 
Det er dog Landbrug & Fødevarers vurdering, at forventningerne til realvæksten i 
BNP er en kende optimistiske. Landbrug & Fødevarer forventer en BNP-vækst på 
1,3 pct. i 2015. En udvikling, der langsomt fortsætter ind i 2016, hvor der forventes 
en vækst på 1,4 pct. 
 
De mere afdæmpede forventninger skyldes, at man på lige fod med formandskabet 
ser flere internationale risici, der potentielt kan bremse fremtidig eksportvækst. 
Derudover vurderes det, at formandskabet er en smule for optimistisk omkring 
udviklingen i den indenlandske efterspørgsel. 
 
For Landbrug & Fødevarer er der ingen tvivl om, at risikoen for en global opbrems-
ning er steget. Situationen i Rusland og den europæiske krise har åbenlyst medvirket 
hertil. Men det skyldes i høj grad også øget usikkerhed om, hvorvidt den kinesiske 
økonomi står overfor en kraftig vækstnedgang. Udviklingen i Kina er bekymrende, 
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da kinesisk økonomi ikke alene er en global vækstmotor, men også en væsentlig 
aftager af danske produkter, herunder fra den danske fødevareklynge. 
 
Det er stærkt foruroligende for dansk økonomi, at der siden 2010 er sket en afkob-
ling mellem udviklingen i dansk økonomi og væksten på Danmarks eksportmarke-
der. Det er ligeledes et alvorligt problem, at finans- og statsgældskrisen har haft 
længerevarende konsekvenser for dansk økonomi end tilfældet er hos vores største 
handelspartnere såsom Tyskland, Sverige og Storbritannien. Afkoblingen tyder på, 
at Danmark ikke til fulde formår at udnytte de eksportmuligheder, som fremgang 
hos vores største handelspartnere burde give anledning til.   
 
Konkurrenceevnen er central, hvis Danmark skal kapitalisere på en stigende global 
efterspørgsel. Det er i den forbindelse bemærkelsesværdigt, at den positive udvik-
ling, som den relative lønkvote har haft siden finanskrisen, er stoppet fra 2013-2014. 
Den markante afkobling fra vækst på de danske eksportmarkeder tyder på, at den 
relative lønkvote ikke er et fuldt afdækkende begreb for konkurrenceevnen, da 
denne i samme periode blev markant forbedret. Det bør understreges, at konkurren-
ceevne, udover relative lønkvoter, påvirkes af en lang række forhold som f.eks. 
institutioner, regulering, skatter og råvaregrundlaget. 
 
Et fald i den effektive kronekurs i starten af 2015 vil forbedre den danske konkur-
renceevne. Men det er afgørende, at man øger fokus på tiltag, der forbedrer produk-
tivitet og mulighederne for værdiskabelse, så den danske konkurrenceevne ikke 
forværres tilsvarende, hvis/når den fordelagtige udvikling på valutamarkederne 
vender.  
 
Formandskabet vurderer, at afmatningen i forbruget i andet kvartal kun var midler-
tidig, og at forbruget vil stige i resten af året. I de kommende år vil forbrugskvoten 
normaliseres, hvilket indebærer en betydelig stigning i privatforbruget. En udvik-
ling, der tilskrives et lavt renteniveau, samt fremgang på bolig- og arbejdsmarkedet. 
Selvom forudsætningerne for stigende privat forbrug således er til stede, så vurderer 
Landbrug & Fødevarer, at der stadig er usikkerhed omkring timingen for stigende 
forbrug. Forbrugerne kan have et større ønske om at få nedbragt deres gæld på kort 
og mellemlangt sigt, og samtidig kan en nyhedsflade fyldt med usikkerhed omkring 
situationen i Ukraine og uro omkring den græske statsøkonomi og væksten i Kina få 
husholdningerne til at forlænge det mådehold, som de har udvist siden finanskrisen.  
 
Formandskabet fremhæver, at de seneste års afdæmpede investeringsudvikling skal 
ses i sammenhæng med den moderate fremgang i produktionen og usikkerheden om 
de fremtidige afsætningsmuligheder på såvel hjemme- som eksportmarkedet. Land-
brug & Fødevarer mener ikke, at usikkerheden omkring afsætningsmulighederne har 
ændret sig markant. Ved seneste rundspørge indikerede de danske fødevarevirk-
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somheder den lavest registrerede forventning til efterspørgsel i både Danmark og 
udland. Landbrug & Fødevarer deler derfor ikke formandskabets meget optimistiske 
forventninger til de kommende års udvikling i erhvervsinvesteringerne.  
 
Formandskabet forventer, at underskuddet på den offentlige saldo i både 2015 og 
2016 vil være større end 3 pct. af BNP, hvilket er en overskridelse af EU’s under-
skudsgrænse. Det vurderes dog, at det er mest sandsynligt, at Danmark ikke kom-
mer i procedure, idet underskuddet i 2017 forventes at være inden for den tilladte 
grænse. Landbrug & Fødevarer finder det helt afgørende, at der er styr på de offent-
lige finanser og at dansk økonomi lever op til EU’s krav. Det gælder uanset om vi 
kommer i procedure eller ej. Med den risiko, der er for en ny global opbremsning, er 
det meget vigtigt, at dansk økonomi er solid og robust.  
 
Landbrug & Fødevarer finder det vigtigt, at den førte finanspolitik strammes grad-
vist i en grad, så det sikrer, at Danmark holder sig inden for EU’s grænser, så der 
ikke skabes unødvendig mistillid til den danske økonomi. Vigtigheden af dette 
understreges af formandskabets beregninger, der viser, at en neutral finanspolitik vil 
skade konkurrenceevnen og medføre lavere vækst på mellemlangt sigt. 
 
Det vurderes, at der kun er moderat mangel på arbejdskraft, og at overordnet set er 
manglen på arbejdskraft ikke en større begrænsning for produktionen, end tilfældet 
var i 2006, hvor konjunktursituationen var omtrent neutral. Landbrug & Fødevarer 
finder det dog problematisk, at manglen på arbejdskraft i den nuværende konjunk-
tursituation kan sammenlignes med et neutralt konjunkturår, da det må formodes, at 
mangel på arbejdskraft så vil stige i takt med en normalisering af konjunktursituati-
onen.  
 
Derudover kan der hurtigt opstå pres på arbejdsmarkedet, hvis det viser sig, at den 
strukturelle arbejdsstyrke er overvurderet. 
 
Landbrug & Fødevarer mener ikke, at man må undervurdere, at visse segmenter på 
arbejdsmarkedet er præget af uddannelsesmæssigt eller geografisk betinget mis-
match mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft. Et sådan mismatch er ikke 
kun alvorligt for den enkelte virksomhed, men er også en samfundsmæssig udfor-
dring, hvis det leder til en yderligere opdeling af Danmark 
 
Formandskabet anbefaler, at omlægge PSO-afgiften til en indkomstskat, da dette vil 
mindske de samfundsmæssige omkostninger ved støtte til vedvarende energi. Land-
brug & Fødevarer bifalder en sådan omlægning. En sådan prioritering vil lempe 
omkostninger for virksomhederne til gavn for beskæftigelse og eksport. 
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Landbrug & Fødevarer kvitterer for en grundig og nyttig analyse af kontanthjælpen, 
og noterer sig, at formandskabet ser på kontanthjælpen for modtagere over 30 år ud 
fra en relevant afvejning mellem forsørgelsesfunktionen og beskæftigelsesincita-
menterne.  

 
Rapporten placerer kontanthjælpen, hvor den hører hjemme - som et sikkerhedsnet 
for personer, der ikke kan forsørge sig selv, og fremhæver samtidig de øvrige posi-
tive gevinster for den enkelte, der er forbundet med at være en aktiv del af arbejds-
markedet.  

 
Landbrug & Fødevarer finder det positivt, at formandsskabets analyser underbyg-
ger, at økonomiske incitamenter har en positiv beskæftigelseseffekt – og at ledige 
reagerer positivt på ændringer i de økonomiske incitamenter.   

 
Landbrug & Fødevarer er enig i, at der er brug for incitamenter til at arbejde og stå 
til rådighed – både til gavn for den enkelte og for dansk økonomi. Analyserne viser, 
at mange kontanthjælpsmodtagere oplever, at der er en ringe gevinst ved at tage et 
arbejde, og dermed er der et arbejdsudbudspotentiale i at justere de økonomiske 
incitamenter. 

 
For Landbrug & Fødevarer er det afgørende, at ændringer i kontanthjælpssystemet 
vil føre til, at flere kommer i beskæftigelse frem for på offentlig forsørgelse. Derfor 
er Landbrug & Fødevarer også enig i, at det må vurderes, hvordan en reduktion i 
kontanthjælpsydelserne kan suppleres med andre økonomiske instrumenter – fx 
beskæftigelsesfradrag eller andre tiltag. 
 
 
Dansk Erhverv 
 
1. Konjunkturvurdering 
Dansk Erhverv er enig i, at det går fremad for dansk økonomi, og at BNP-væksten i 
år lander omkring 1,6 pct. Men vi mener fortsat, at Formandskabet er lige lovligt 
optimistisk i prognosen for de kommende år. De seneste års udvikling har vist, at 
vækstprognoser gang på gang bliver nedjusteret. Dansk Erhvervs seneste medlems-
undersøgelse fra september viser bl.a., at virksomhederne er blevet mindre optimi-
stiske hen over sommeren.  
 
Formandskabet har nedjusteret forventningerne til erhvervsinvesteringerne men er 
fortsat er meget optimistisk. Som Formandskabet selv betoner, er usikkerheden om 
de fremtidige afsætningsmuligheder øget. Derfor ser vi ikke så lyst på investerin-
gernes fremfærd. Dansk Erhverv mener fortsat, at specielt små og mellemstore 
virksomheder har svære kreditvilkår. 
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Dansk Erhverv har svært ved at tro på, at væksten i privatforbruget i de kommende 
år når op på de vækstrater, Formandskabet forventer. De senere år har vist, at på 
trods af stigende forbrugerforventninger, øgede indkomster og opsparing, holder 
forbrugerne mere på pengene og handler samtidig mere i udlandet. Måske er det et 
tegn på en langvarig ændring i adfærden – en ”new normal” i forbrugskvoten – som 
vil holde forbruget nede.  
 
Formandskabet mener ikke, at der endnu er flaskehalsproblemer på arbejdsmarkedet 
generelt bl.a. som følge af et fortsat betydeligt beskæftigelsesgab. Dansk Erhverv er 
overordnet enig i betragtningen om flaskehalse, men det er ikke tid til at læne sig 
tilbage og afvente problemernes opståen, da beskæftigelsesgabet kan vise sig at 
være mindre end estimeret. Løsningerne tager tid at indføre, så det er nu, vi skal 
sikre arbejdskraft med rette kompetencer. Formandskabet giver i rapporten et oplagt 
bud på indhold af reformer, som styrker beskæftigelsen og dansk økonomi: Lavere 
topskat og øget beskæftigelsesfradrag finansieret ved lavere offentligt forbrug. 
Langtidseffekterne er positive og vil medvirke til at sikre arbejdskraft med rette 
kompetencer.  
 
Dansk Erhverv er enig med Formandskabet i, at det er fornuftigt med en gradvis 
stramningen af finanspolitikken. Det er meget vigtigt, at den førte økonomiske 
politik sikrer, at forbrugerne oplever den nødvendige stabilitet og sikkerhed om den 
fremtidige økonomiske situation både for dem selv og Danmark. Der er ikke plads 
til at udfordre den finanspolitiske stabilitet i Danmark. 
 
Formandskabet mener ikke (bl.a. med baggrund i en Damvad-rapport fra maj 2015), 
at genindførelse af Boligjobordningen fra 2016 kan begrundes ud fra konjunktur-
mæssige hensyn eller som middel til at bekæmpe sort arbejde i byggeriet. Dansk 
Erhverv er enig i betragtningerne, men i Damvad-rapporten fremgår det også, at der 
er markant forskel i effekter og adfærd mellem køb af håndværksmæssige ydelser 
og serviceydelser i hjemmet. Den nuværende ordning er stort set kun brugt til hånd-
værksydelser, og en make-over af ordningen kan være samfundsøkonomisk gunstig. 
Ved at målrette ordningen mod ydelser i hjemmet efter svensk forbillede vil det ikke 
blot mindske køb af ”sort” hjemmeservice og ”gør-det-selv” samt frigøre tid i fami-
lierne. Det vigtigste er, at det vil medføre et hvidt marked for hjemmeservice og 
dermed gøre plads til svage grupper på arbejdsmarkedet. 
 
Dansk Erhverv er enig i, at støtten til omstilling til vedvarende energi bør ydes via 
Finansloven under udgiftslofterne. Det kan bidrage til en mere forudsigelig politik, 
øge den finanspolitiske disciplin, mindske forvridninger og få omkostningerne til 
den grønne omstilling frem i lyset. Det kan ligeledes betyde, at den grønne omstil-
ling bliver tilrettelagt mere økonomisk optimalt, eksempelvis ved at skabe mere 
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konkurrence mellem de grønne teknologier og undgå sager som den dyre støtte til 
solceller og husstandsvindmøller. 
 
2. Offentlige finanser 
Formandsskabets beregninger viser et overskud på den strukturelle saldo. Den struk-
turelle saldo forventes at holde sig over grænsen på 0,5 pct. underskud i alle årene 
frem imod 2020 beregnet efter budgetlovens metode. Med strukturelle overskud på 
0,3 pct. af BNP i 2015 og 0,2 pct. i 2016 har skønnene skiftet fortegn siden forårs-
rapporten. Ud fra samme metode beregner Finansministeriet omvendt underskud på 
hhv. 0,9 og 0,5 pct. i 2015 og 2016. For at komplicere yderligere viser Formands-
skabets beregninger på baggrund af DØRs egen metode underskud frem mod 2017.  
 
Der skal ikke store ændringer i forudsætningerne til, før grænsen på 0,5 pct. over-
skrides. Dansk Erhverv deler derfor ikke den ubetingede positive opfattelse, der 
ligger i den grønne lysmarkering, da det afhænger af forudsætningerne i beregnin-
ger. De grønne lys kan risikere at fjerne et vigtigt fokus fra nødvendige reformer, 
der styrker den strukturelle saldo.  
 
Formandsskabet forventer ikke, at det skønnede underskud på den faktiske saldo på 
lidt mere end 3 pct. vil betyde, at Danmark kommer i procedure for uforholdsmæs-
sigt store underskud, da underskuddet forventes at blive mindre i 2017, og den 
strukturelle saldo er positiv.  
 
En mindre overskridelse kan dog vise sig at blive til en større overskridelse, hvis 
nogle af forudsætningerne ikke holder. Samtidig fremgår det jo af rapporten, at den 
strukturelle saldo kan være negativ alt efter beregningsmetode og forudsætninger. 
  
Vi finder, at der er behov for mere fokus på en stram finanspolitisk disciplin, så vi 
ikke udfordrer underskudsgrænserne gang på gang, men i stedet fører en finanspoli-
tik, der bringer os på behørig afstand af disse grænser.  
 
3. Indkomstoverførsler med fokus på kontanthjælp 
Formandsskabet finder, at en betydelig del af kontanthjælpsmodtagerne, der udgør 
den næststørste arbejdskraftreserve blandt modtagere af overførselsindkomst i den 
erhvervsaktive alder efter førtidspensionister, har et meget lille økonomisk incita-
ment til at søge arbejde, selv hvis der regnes med lønninger over mindstelønsniveau. 
En styrkelse af de økonomiske incitamenter bidrager til at få flere til at søge beskæf-
tigelse og uddannelse.  
 
Købekraften af kontanthjælpen i Danmark er betydelig højere end tilsvarende ydel-
ser i vores nabolande. Desuden står hver fjerde jobparate kontanthjælpsmodtager 
reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, jf. Dansk Erhvervs analyse på AKU-tal 
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fra Danmarks Statistik, samtidig med at virksomheder inden for hotel, rengøring og 
transport i lang tid har oplevet problemer med at rekruttere ufaglært arbejdskraft.  
 
Dansk Erhverv mener, at økonomiske incitamenter er relevante for både aktivitets- 
og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Analysen undervurderer størrelsen på grup-
pen af kontanthjælpsmodtagere med svagt økonomisk incitament til at arbejde, da 
der benyttes en deltagelsesskat på 90 pct. og et fuldtidsjob med en timeløn til 130 
kr. Havde man benyttet minimallønnen fra eksempelvis detailhandlen (ca. 110 
kr./timen) og en deltagelsesskat over 85 pct., ville gruppen være betydeligt større. 
Det skal altid kunne betale sig at arbejde (herunder også i et job til mindsteløn) frem 
for at være på offentlig forsørgelse.  
 
 
Forbrugerrådet Tænk 
 
Forbrugerrådet Tænk ser med stor bekymring på de mulige store økonomiske kon-
sekvenser, som især boligejere med rentetilpasningslån eller afdragsfrie lån kan 
blive ramt af, når renten på et tidspunkt med al sandsynlighed stiger. Vores histori-
ske erfaringer, de nuværende hastigt stigende huspriser i de større byer samt gebyr-
udviklingen de seneste år indenfor boliglån gør danske boligejere særdeles sårbare, 
når renten stiger eller hvis der sker uventede ”stød” som fx arbejdsløshed, skilsmis-
se eller sygdom. Danskerne er et af verdens mest forgældede folkefærd – pga. bolig-
lånenes store andel af privatøkonomien. Derfor er det særdeles vigtigt – ikke kun for 
den enkelte, men for samfundsøkonomien og sammenhængskraften generelt – at vi 
har et velfungerende marked for boliglån med god konkurrence. Dette er desværre 
ikke tilfældet i dag, hvor mobiliteten er forsvindende, og hvor forbrugerne udsættes 
for uforståelige og uigennemskuelige låneaftaler, som de skriver under på uden at 
forstå de privatøkonomiske konsekvenser. Betydningen af den manglende konkur-
rence og gennemsigtighed i en så betydelig sektor bør bringes ind i analysen.  
 
Som det peges i rapporten, er det vigtigt at understrege, at den meget lave rente bl.a. 
kan sætte gang i en usund udvikling på boligmarkedet, hvor prisstigninger på boli-
ger bliver selvforstærkende. Det vil resultere i store tab for mange boligejere, og 
påvirke økonomien negativt, når renten begynder at stige. 
 
Kap 3 - kontanthjælp 
Der nævnes i rapporten to konsekvenser ved lavere kontanthjælp ydelser: 
 
- Modtagerens indkomst reduceres, hvis de ikke ændrer adfærd  
- Offentlige udgifter falder som bidrager til en styrkelse af de offentlige finanser 
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Forbrugerrådet Tænk savner i opgørelsen de afledte samfundsøkonomiske effekter 
og afledede sundhedseffekter af meget dårlige økonomi. En stor svensk analyse 
peger på, at der er klare sammenhænge mellem dårlig privatøkonomi i form af 
overgældsætning og helbredsproblemer (Statens Offentliga Utredningar (SOU), 
2013). Lidelser som mavesår, for højt blodtryk, allergier og mentale problemer som 
angst og depression er procentvis højt i forhold til resten af befolkningen. Forbru-
gerrådet Tænk har gennemført en undersøgelse blandt nogle af de 9.000 borgere, der 
har modtaget gældsrådgivning (analyse 2014). Analysen viser, at de gældsramte har 
oplevet følgende konsekvenser af deres gældsproblemer: 
 

 Opgivet at tage styringen med økonomien 50 % 
 Stress/stressrelaterede symptomer 24 % 
 Fogedsag 19 % 
 Tvangsauktion 14 % 
 Depression 12 % 
 Skilsmisse/opløsning af parforhold 11 % 
 Sygdom 8 % 
 Arbejdsløshed 6 % 

 
Alt dette giver selvfølgelig samfundet omkostninger – både til at afhjælpe den en-
kelte og dennes familie. Dette aspekt bør medtages i analysen. 
 
 
Finansrådet 
 
Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik 
 
Konjunkturvurdering 
Finansrådet deler generelt formandskabets vurdering af udsigterne for den danske 
økonomi. Udsigterne for den internationale vækst er overordnet set positive, om end 
der er lidt større usikkerhed i det fremadrettede billede. Indvirkningen på dansk 
økonomi gennem eksporten forventes således også at betyde en mindre svækkelse af 
dansk økonomi på kort sigt. 
 
Niveauet for output gap vurderes dog at være på den høje side. Det er Finansrådets 
holdning, at den forventede udvikling i den strukturelle beskæftigelse er alt for 
optimistisk i lyset af risikoen for overophedning af økonomien og deraf afledte 
flaskehalsproblemer. 
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Finansrådet finder det i den forbindelse vigtigt, at der opnås større konsensus om-
kring den strukturelle beskæftigelse af hensyn til den økonomiske politik. Det vil 
også være nyttigt med en diskussion af forskellene i fastlæggelsen af dette skøn. 
 
Det er desuden Finansrådets vurdering, at udviklingen i det private forbrug samt 
erhvervsinvesteringer på kort sigt er lige vel optimistiske. 
 
Vi forventer, at renterne vil forblive lave i en vis periode endnu, hvilket gør, at man 
skal være opmærksom på boligmarkedets udvikling. Herunder blandt andet om 
priserne i visse byområder stiger mere, end for eksempel indkomsten tilsiger. 
 
Økonomisk politik 
Finansrådet er enig i formandskabets vurdering af det hensigtsmæssige i at gennem-
føre mindre finanspolitiske stramninger på det nuværende tidspunkt. Det er samtidig 
vores vurdering, at der ikke bør strammes yderligere i lyset af de forværrede interna-
tionale vækstudsigter og usikkerheden herom. 
 
I forbindelse med formandskabets forslag om at indføre tvungen pensionsopsparing 
er det Finansrådets umiddelbare holdning, at tvang ikke er den rigtige vej. Som 
alternativ vil øget pensionsopsparing kunne opnås gennem forhøjelse af indbeta-
lingsloftet på ratepensioner. 
 
Hvis tvungen opsparing alligevel indføres, bør det i givet fald ske med høj grad af 
individuel valgfrihed og fleksibilitet i forhold til frit at kunne vælge pensionstype. 
 
Finansielle forhold 
Finansrådet deler formandskabets syn på, at den finansielle sektor samlet set er 
velkapitaliseret, og fortsat har en fornuftig likviditetsoverdækning, hvorfor pengein-
stitutterne er i stand til at imødekomme låneefterspørgslen. 
 
Vi er også enige i formandskabets vurdering af de aktuelle forhold for den finansiel-
le sektor, hvor udlånsrenterne er fortsat den nedadgående bevægelse, vi har set siden 
2011. Vi genkender billedet af den skærpede konkurrence om gode erhvervskunder, 
hvilket blandt andet har medført fald i udlånsrenterne over for denne gruppe. 
 
De generelt meget lave renter er slået igennem på både realkredit- og banklån, og 
har gjort det billigere at låne samtidigt med, at afdragene er steget. I denne situation 
finder Finansrådet det vigtigt at pointere, at husholdninger, virksomheder og finan-
sielle institutioner ikke stirrer sig blind på det ekstraordinært lave renteniveau og 
tager unødvendige risici på finansierings- som på investeringssiden. 
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Offentlige finanser 
Finansrådet er enig i formandskabets vurdering af, at de store underskud på kort sigt 
afspejler, at den økonomiske aktivitet befinder sig på et forholdsvist lavt niveau 
sammenlignet med en normal konjunktur. 
 
Vi finder formandskabets mellemfristede prognose interessant, men er i tvivl om, 
hvorvidt investeringer og beskæftigelse vil stige så kraftigt, som rapporten lægger 
op til. Det er vigtigt, at fortsatte reformer understøtter den forventede vækst i be-
skæftigelsen. 
 
Det kunne være interessant, hvis formandskabet i den kommende forårsrapport 
undersøgte konsekvenserne af den øgede immigration i Danmark for arbejdsudbud-
det og holdbarheden af de offentlige finanser. 
 
På lang sigt deler Finansrådet formandskabets opfattelse af, at der er stor usikkerhed 
omkring antagelserne i holdbarhedsberegningen. 
 
 
FTF – Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte 
 
Konjunkturvurdering 
Formandsskabet peger på, at den danske økonomi nu er så godt i gang efter den 
langvarige krise, at der er behov for finanspolitisk stramning. Samtidig peges der på, 
at risikoen for en mere udtalt opbremsning i global økonomi er steget. Det er FTF’s 
vurdering, at man på den baggrund skal være forsigtig med at stramme finanspoli-
tikken, og der skal holdes et vågent øje med den økonomiske udvikling, så der 
straks kan træffes modforholdsregler, hvis der er tegn på at opsvinget bremses. 
 
FTF er enig med formandsskabet i, at regeringen med sine skattestop har reduceret 
spillerummet i forhold til finanspolitikken unødigt. Skattestoppet betyder i realite-
ten, at efterfølgende finanspolitiske stramninger kun kan gennemføres ved reduktion 
i de offentlige udgifter og dermed svække kvaliteten i den offentlige service og 
ydelser. Samtidig skal FTF pege på, at skulle det på tidspunkt vise sig, at der er 
behov for finanspolitiske lempelser, bør det primært ske gennem velfærdsforbedrin-
ger. Eventuelle skattelettelser bør målrettes mod at øge beskæftigelsen gennem 
lettelser i bunden og forhøjelse af grænsen for beskæftigelsesfradraget. Langt de 
fleste lønmodtagere betaler efter de senere års skattereformer ikke topskat. Således 
er det kun ca. 10 pct. af FTF’erne der betaler topskat. 
 
Ligesom formandsskabet finder FTF det uhensigtsmæssigt, at BoligJobordningen 
videreføres i den nuværende konjunktursituation. Ordningen har ingen beskæftigel-
seseffekt og bliver dermed kun tilskudsordning til boligejere. Det er i mismatch til 
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en situation, hvor regeringen samtidig strammer finanspolitikken med store offentli-
ge besparelser på velfærden. Særligt synes regeringens omprioriteringsbidrag, som 
er pålagt kommuner, regioner og stat at presse velfærden især på områder, der er 
fremtidsrettet såsom uddannelser, forskning og børneområdet. 
 
Regeringen har bebudet en pensionsreform i foråret 2016 og formandsskabet peger i 
den forbindelse på forskellige løsningsforslag i forhold til opsparingsincitamentet og 
restgruppen.  FTF finder det beklageligt at regeringen har nedlagt pensionskommis-
sionen, fordi pension er et stort komplekst område med stor betydning for den en-
kelte og for samfundsøkonomien. Det er derfor uhyre vigtigt, at løsningerne er 
gennemtænkte og gennemanalyseret. 
 
Formandsskabet nævner også den kommende dagpengereform. FTF ser frem til at 
arbejdet i dagpengekommissionen snarligt afsluttes forhåbentligt med et robust og 
forbedret dagpengesystem som resultat. 
 
Offentlige finanser 
Det både undrer og bekymrer FTF, at en hypotetisk størrelse, som det strukturelle 
budgetunderskud, tillægges så håndfast en karakter af regeringen, og bruges som 
argument for besparelser i den offentlige sektor. Specielt i lyset af at formandsska-
bet kan fremvise beregninger af det strukturelle underskud, der selv på kort sigt 
varierer så betydeligt fra finansministeriets resultat. Det medvirker til utryghed 
overfor validiteten og brugen af finansministeriets regnemodeller. 
 
Når formandsskabet så samtidig påpeger, at det er problematisk, at der ikke er klare 
definitioner af, hvad der er politiske tiltag – som ikke må få budgetunderskudsgræn-
sen i budgetloven til at overskrides – og hvad der er ændrede skøn – som godt må få 
det strukturelle underskud til at overskride grænsen ifølge budgetloven – så under-
støtter det usikkerheden i forhold til om beregninger af størrelsen på det strukturelle 
underskud misbruges politisk. 
 
Indkomstoverførsler med fokus på kontanthjælp 
Formandsskabet vurderer, at muligheden for at øge beskæftigelseseffekten markant 
udelukkende gennem lavere ydelser på kontanthjælpsområdet er begrænset. For-
mandsskabet peger også på de afledte effekter af et reduceret ydelsesniveau, herun-
der den nedadgående løndannelse og dermed en svækkelse af flexicurity modellen. 
 
Frem for blot at satse på ydelsesnedsættelse, vil FTF anbefale, at man styrker be-
skæftigelsesindsatsen for de mange kontanthjælpsmodtagere, der har en række andre 
problemer end ledighed. Gruppen af ikke – arbejdsmarkedsparate er blevet betyde-
lig tungere med massive helbredsproblemer og væsentlig nedsat arbejdsevne, - 
specielt efter, at mange af dem ikke mere kan få førtidspension. FTF foretrækker 
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derfor at gå en anden vej, for at få flere i arbejde og anbefaler at styrke beskæftigel-
sesindsatsen bl.a. gennem opkvalificering og en mere intensiv virksomhedsrettet 
indsats og vil opfordre til en politisk opfølgning på Carsten Koch ekspertgruppens 
anbefalinger til en bedre beskæftigelsesindsats for personer på kanten af arbejds-
markedet.   
 
 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 
 
Konjunkturvurdering og økonomisk politik 
AE er enige i konjunkturbilledet. Selvom opsvinget ikke er prangende målt på væk-
sten er det i gang. Hvis ellers ikke der kommer nye negative overraskelser forventes 
opsvinget at fortsætte med stigende styrke de kommende år. Vi deler ligeledes 
analysen af, at det er overskudskapacitet der er årsagen til den svage investerings-
udvikling de senere år.  
 
Vi undrer os over Formandskabets konklusion om, at det vil være en politisk afvej-
ning, hvorvidt det højere BNP-niveau (som følge af skattelettelser) opvejer redukti-
onen af det offentlige serviceniveau, da Formandskabet indleder deres analyse med 
at anerkende, at offentligt forbrug på børnepasning, på sundhed og på uddannelse 
har en positiv virkning på arbejdsudbud og produktivitet. Og i kapitel 3 er der yder-
ligere opbakning i Formandskabets italesættelse af den offentlige sektors betydning 
for den høje deltagelse på arbejdsmarkedet i Danmark. Men alt det er beklageligvis 
glemt, da man når til konklusionen. Her er den offentlige sektor reduceret til en 
”service”.  
 
AE bifalder Formandskabets fokus på den nye og mere korrekte tilgang for opgørel-
sen af lønkonkurrenceevnen. Vi er ligeledes enige med Formandskabet i, at der 
stadig er betydelig overkapacitet i dansk økonomi herunder på det danske arbejds-
marked, og at der ingen generelle tegn er på mangel på arbejdskraft eller flaskehal-
se. Selvom strukturerne markant forbedres på det danske arbejdsmarked frem mod 
2025, kan der dog godt opstå mangel på kvalificeret arbejdskraft, fordi de udbudte 
kvalifikationer ikke kan følge med efterspørgslen. Det er vigtigt at imødekomme 
disse med en øget uddannelsesindsats. 
 
AE er enig i, at finanspolitikken skal strammes, når der er kommet ordentlig gang i 
økonomien. Men som Formandskabet selv anfører er der risiko for, at fx verdens-
økonomien bremser op med negative konsekvenser for Danmark også. Opsvinget er 
med andre ord skrøbeligt, hvorfor man skal være ekstrem forsigtig med den ”fi-
nanspolitiske bremse”.  Vi er enige med Formandskabet i, at det bestemt ikke er til 
gavn for dansk økonomi, at man med skattestoppet har smidt halvdelen af den kon-
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junkturstabiliserende værktøjskasse væk. Det gælder ikke mindst i forhold til udvik-
lingen på boligmarkedet. 
 
Den markante forskel mellem Formandskabets og Finansministeriets strukturelle 
saldo understreger den store usikkerhed, der ligger i opgørelsen – en størrelse der så 
alligevel styres efter med to streger under. At der kan være så stor forskel på så 
centralt et mål, kalder på yderligere analyse og forklaring. AE foreslår, at der ned-
sættes et udvalg på området med et bredt udsnit af eksperter fra både ministerier, 
Det Økonomiske Råd, universitetsverden og lignende. Det foreslåede udvalg til 
opgørelsen af den strukturelle saldo, kunne passende også lave et servicetjek af 
budgetloven.  
 
Indkomstoverførsler med fokus på kontanthjælp 
AE finder det er nyttigt og vigtigt, at Formandskabet også fremhæver vigtigheden af 
gode konjunkturer i forhold til antallet af overførelsesmodtagere, som er et meget 
fraværende element i debatten. Vi så under højkonjunkturen, at antallet af ikke-
arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere blev sænket mærkbart. Formandska-
bet peger på side 215-216 selv på, at der også synes at være en vis konjunkturaf-
hængighed i gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.  
 
Endvidere burde det stå klart, at man ikke kan bruge de omkring 800.000 personer, 
der er på overførselsindkomst som et mål for arbejdskraftreserven i Danmark. Dels 
indeholder tallet allerede personer der er i støttet beskæftigelse og dermed i job og 
dels har langt den største del af resten andre problemer end ledighed. Der vil altid 
være personer med fysisk og psykisk sygdom. Der vil altid være handikappede. Der 
vil altid være grupper med misbrugsproblemer. Der vil altid være folk på barselsor-
lov. Alt sammen tilstande der gør, at de ikke kan arbejde.  
 
AE vil gerne kvittere for, at man har tydeliggjort disse nuancer, som mere eller 
mindre er fraværende i debatten om overførelsesmodtagere. Samtidig viser den nye 
2015 Ageing Report fra EU-kommissionen, at Danmark er blandt de lande, som 
øger erhvervsdeltagelsen blandt de 15-74-årige mest både frem mod 2030 og 2060 i 
EU. 
 
AE mener, at effekterne i forhold til den meget voldsomme ydelsesreduktion, som 
der er regnet på, er meget små. Dette har Jonassen også peget på ved flere lejlighe-
der (Jonassen, Anders Bruun: SFI1). Formandskabet konkluderer da også til aller-
sidst i rapporten på side 277, at: ”(…) det vurderes at muligheden for at øge beskæf-
tigelsen markant udelukkende gennem lavere ydelser på kontanthjælpsområdet er 
begrænset.” 

                                                      
1 http://www.b.dk/kronikker/lille-effekt-af-kontanthjaelpssaenkning 
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AE er meget enige i betragtningerne om, at potentialet for at få markant flere i be-
skæftigelse via lavere ydelser er meget begrænset, og vil føre til større ulighed. 
Samtidig risikerer man at svække flexicurity modellen, når man underminerer sik-
kerhedsnettet. De seneste mange år er sikkerhedsnettet med lavere regulering af 
overførelsesindkomsterne, den halverede dagpengeperiode og det fordoblede genop-
tjeningskrav allerede blevet kraftigt forringet. I forhold til at lavere ydelser bare vil 
presse lønnen ned, kunne man også passende tilføje, at hvis man sænker ydelserne, 
vil forskelsbeløbet jo alligevel på sigt ende med at blive lavt, da lønnen, som For-
mandskabet påpeger, følger med ned. Denne mekanisme, som indtræder på ethvert 
sundt arbejdsmarked, sætter også spørgsmålstegnet ved om det er relevant at fokuse-
re så meget på forskelsbeløbet i debatten, som det har været tilfældet. Desværre 
fokuserer Formandskabet selv en del på forskelsbeløbet.  
 
AE havde også gerne set en mere udførlig diskussion af om det i virkeligheden ikke 
mere er kvalifikationer end kompensationsgrad, der er skyld i, at personer med høje 
kompensationsgrader har en lavere beskæftigelsesgrad. Personer med lave kvalifika-
tioner, har i udgangspunktet ikke udsigt til en høj løn og har derfor pr. automatik en 
høj kompensationsgrad. Men omvendt er det også velkendt, at lave kvalifikationer 
også mindsker jobchancerne. Derfor kan det ligeså vel være dårlige kvalifikationer, 
der ligger bag den tilsyneladende sammenhæng mellem høj kompensationsgrad og 
beskæftigelsesgrad, som der flittigt refereres til i debatten. 
 
 
Særlig sagkyndig Torben M. Andersen 
 
Konjunkturudsigterne ligger på linje med vurderingen i Foråret 2015. Dansk øko-
nomi bevæger sig langsomt ud af krisen, og både produktions- og beskæftigelsesga-
bet reduceres gradvist frem mod 2025. Finanspolitikken vurderes at være afstemt 
efter konjunktursituationen, selvom den faktiske budgetsaldo vurderes at overskride 
3 % -grænsen. 
 
Den fremadrettede vurdering er i betydeligt omfang påvirket af betydelige struktu-
relle ændringer som følge af allerede gennemførte reformer. Således skønnes en 
beskæftigelsesstigning på 250.000 personer fra 2015 til 2025, hvoraf 150.000 per-
soner skyldes en forøgelse af den strukturelle beskæftigelse. Arbejdsløsheden skøn-
nes at blive reduceret med 30.000 personer, og arbejdsstyrken er aktuelt 70.000 
personer under det strukturelle niveau pga. konjunkturforhold. Udviklingen frem 
mod 2025 indeholder således både en konjunkturnormalisering og ganske store 
strukturelle forandringer. 
 
Formandsskabets vurdering af beskæftigelses- og outputgabet adskiller sig en del fra 
f.eks. Finansministeriets og Nationalbankens vurdering. Selvom der i Efterårsrap-



 

 323

Skriftlige indlæg fra rådets medlemmer

porten fra 2014 afsnit I.3 er en nærmere diskussion af udviklingen i arbejdsstyrken, 
savnes der en grundigere diskussion af både usikkerheden knyttet til skønnene for 
den strukturelle beskæftigelse, samt især den hastighed, hvorved økonomien tilpas-
ser sig de strukturelle niveauer. Dette har stor betydning for konjunkturvurderingen 
men også for de offentlige finanser og dermed finanspolitikken.  Der er gennemført 
ganske store reformer i forhold til arbejdsstyrken, og det er et ikke-trivielt anliggen-
de at få disse gennemført, så de anslåede effekter realiseres. 
 
Tidligere lavkonjunkturer har vist, at der kan opstå betydelig træghed i tilpasningen 
og dermed en asymmetri mellem, hvor hurtigt beskæftigelsen kan falde, og hvor 
hurtigt den senere igen kan stige. Tilsvarende kan der være spørgsmål om, i hvilket 
omfang kvalifikationerne for (den forøgede) arbejdsstyrken matcher behovene og 
det træk, der forventes, givet konjunkturprognosen. Afsnit I.3 med en fremskrivning 
til 2025 forholder sig ikke til sådanne spørgsmål. 
 
Niveauet for den strukturelle beskæftigelse har også stor betydning for vurderingen 
af de offentlige finanser, jf. tabel II.5 og II.11. Formandsskabet vurderer (egen 
beregningsmetode og forudsætninger), den strukturelle budgetsaldo (i % af BNP) 
beregnet efter egen metode til at være (-0,9 %, -0,4 %, -0,2 %) for 2015, 2016 og 
2017. Efter Finansministeriets metode er skønnet (0,3 %, 0,2 %, 0,3 %), mens Fi-
nansministeriets egen vurdering er (-0,9 %, -0,5 %, -0,4 %). Allerede problemerne 
med at referere disse forskellige vurderinger peger på transparensproblemer i ram-
merne for den finanspolitiske styring! Formandskabets vurdering efter Finansmini-
steriets metode er således mere positiv end Finansministeriets eget skøn, hvilket 
primært skal tilskrives forskelle i vurderingerne af de strukturelle niveauer for be-
skæftigelse og produktion, jf. ovenfor. Mere interessant er det, at der ædrueligt kan 
argumenteres for, at den strukturelle saldo f.eks. i 2015 er inden for et interval mel-
lem -0,9 % og 0,3 % af BNP. Med sådanne relativt brede intervaller (set i forhold til 
underskudsgrænsen på 0,5 % af BNP) kan man spørge, om det er hensigtsmæssigt, 
at finanspolitikken finstyres ud fra en størrelse, der kun kan fastlægges med relativ 
stor usikkerhed. Der savnes en nærmere diskussion af dette i forhold til tilrettelæg-
gelsen af finanspolitikken. Til gennemgangen af de forskellige metoder til bereg-
ning af den strukturelle budgetsaldo kunne det således tilføjes, at top-down metoden 
betyder, at alle fejl og usikkerheder m.m. i rensningen for konjunkturer og midlerti-
dige forhold bliver en del af den strukturelle budgetsaldo. Det vil være interessant 
med en historisk analyse af estimaterne på den strukturelle budgetsaldo og revisio-
nerne heri over tid. Dette kunne kaste yderligere lys over, hvor hensigtsmæssigt den 
strukturelle budgetsaldo er som finanspolitisk pejlemærke. 
 
Fremadrettet vil den strukturelle budgetsaldo – både i formandskabets og Finansmi-
nisteriets vurdering – ligge i afstand til den nedre underskudsgrænse på 0,5 % af 
BNP. Der savnes en nærmere diskussion af, hvilket pejlemærke finanspolitikken 
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skal styres efter i fremtiden, såfremt der kan skabes afstand til grænsen på 0,5 % af 
BNP. Bør der i den efterspurgte 2025 plan formuleres et overskudsmål, som finans-
politikken skal styres efter for at være i overensstemmelse med kravene til finanspo-
litisk holdbarhed? Skal dette formuleres i termer af den strukturelle budgetsaldo 
eller på anden måde? Sverige har i en årrække haft et sådant overskudsmål, men har 
ikke direkte knyttet det til den strukturelle budgetsaldo grundet usikkerhederne 
knyttet til beregningen heraf.  
 
Kapitel 2 indeholder en længere – og temmelig detaljeret - diskussion af udgiftspo-
ster, der er velegnet til at komme under udgiftsloftet. Tre specifikke områder gen-
nemgås, og der argumenteres for, at der kan være udsving i udgiftstrækket, hvilket 
kan begrunde, at disse udgifter ikke omfattes af udgiftsloftet. Budgetloven er alle-
rede i udgangspunktet administrativt kompliceret, og der savnes en diskussion af 
problemer omkring transparens, når der indbygges flere og flere detaljer og betin-
gelser i systemet. Der savnes også en diskussion af, i hvilket omfang fastlæggelse af 
budgetreserver vil være en bedre metode til at håndtere sådanne udsving, der af-
hængig af udviklingen kan forekomme på en lang række områder. 
 
Rapporten indeholder en interessant diskussion og analyse af indkomstoverførsler 
med særlig fokus på kontanthjælpen. 
 
I den beskrivende del savnes der en analyse af dynamikken skabt af overgange 
mellem ikke alene beskæftigelse og overførsler, men også mellem de forskellige 
overførselstyper. Arbejdsløshed, løs tilknytning til arbejdsmarkedet, tilstødende 
sociale problemer m.m. kan betyde, at afstanden til beskæftigelse bliver længere og 
længere, og dermed en proces gennem overførselssystemet for den pågældende med 
en marginalisering til følge, som i sidste instans kan føre til førtidspensionering. 
Denne dynamik er af afgørende betydning for forståelsen af overførselssystemets 
betydning og dermed også af stor politisk betydning.  
 
Intentionen i flere af de gennemførte reformer har været at påvirke denne dynamik 
via tidlig indsats. Det gælder både for reformer af førtidspensionen og kontanthjæl-
pen.  En tidlig indsats kan mindske indstrømningen til de forskellige ordninger og 
dermed på sigt have stor betydning for det samlede antal personer på en given ord-
ning. Det følger heraf, at den vigtigste effekt af reformerne skal forventes for de 
unge årgange, og med sådanne effekter, vil den samlede stock over tid ændres. 
 
Analyser i kapitlet påviser, at kontanthjælpsreformens ændring af ydelserne for de 
25-29 årige har haft en stor effekt på overgangen til uddannelse og beskæftigelse for 
denne gruppe. Beskæftigelseseffekterne dokumenteres nærmere ved en analyse, der 
sammenligninger med beskæftigelsen for de 30-34 årige. Da reformen både inde-
holder ydelsesændringer og ændrede krav, er det uklart, om effekterne skal til-
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skrives den ene eller den anden af disse faktorer, og teksten er på nogle punkter lidt 
uklar omkring dette. 
 
Det ville være interessant med en nærmere analyse af beskæftigelsen for målgrup-
pen for reformen. Hvilke typer af jobs har de pågældende fået? Er der tale om kort-
varige ansættelser med hyppige ledighedsperioder og jobskifte, eller mere varige 
jobs? Til hvilken løn osv.? Hvis der kun er sikret en marginal tilknytning til ar-
bejdsmarkedet, kan der være en risiko for, at effekten af reformen kun ligger i et 
bestemt aldersinterval, og at de pågældende senere i livet vil have samme hyppighed 
for at modtage overførsler som uden reformen. Hovedformålet med reformen har 
været en dynamisk ændring i de pågældendes tilknytning til arbejdsmarkedet. 
 
I forlængelse heraf kunne det være interessant med en nærmere analyse af uddan-
nelsesforløb for den gruppe, der har påbegyndt uddannelse som følge af reformen. 
Er disse uddannelser afsluttet, og har de pågældende fået fodfæste på arbejdsmarke-
det? 
 
Reformen er stadig for ung til, at alle disse dynamiske effekter kan analyseres, men 
der savnes en diskussion af disse forhold, der også er af betydning for tolkningen af 
de fundne empiriske resultater. 
 
 
Særlig sagkyndig Svend Hylleberg 
 
Konjunkturvurderingen 
Konjunkturvurderingen i dette oplæg er baseret en vedvarende tillid til at dansk 
økonomi er på en svag men stabil vækststi. Den opfattelse deles af hovedparten af 
dem der udtaler sig, men det er min opfattelse, at en række forhold taler for, at man 
måske med fordel kunne begynde, at overveje hvad man vil gøre hvis optimismen 
ikke holder stik. Der er således stærke tegn på, at det vækstlokomotiv man for nogle 
år siden anså BRIC landene, specielt Kina, for at være, overhovedet ikke har den 
styrke man troede eksisterede, men måske mere alvorligt er det, at nogle af vore 
største samhandelspartnere, som Tyskland godt kan tænkes, at få noget vanskeligt 
ved fortsætte den hidtidige vækst. Den tyske økonomi, der er meget vigtig for den 
danske økonomi, er buldret frem ikke mindst på grund af en i forhold til produktivi-
teten i Tyskland gunstig EURO kurs, og en stærkt stigende bilproduktion. 
 
Men der er næppe tvivl om at VW-gate kan få ret dramatiske effekter på tysk øko-
nomi, specielt hvis det viser sig, at andre bilproducenter også har benyttet sig af 
metoden til ”narre” kontrollen. Men selv om dette ikke skulle være tilfældet har den 
tyske bilindustri i højere grad en nogen anden baseret sig på en udvikling af diesel-
motorerne, og her vil der utvivlsomt komme en kraftig nedgang i salget.  Herudover 
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påvirker afmatningen i f.eks. Kina også den tyske eksportledede vækst. Således faldt 
den tyske eksport allerede i august måned 2015 med over 5 %. 
 
Det er derfor min opfattelse, at konjunkturforudsigelserne i denne rapport meget vel 
hører til i den optimistiske ende.  
 
Den strukturelle saldo 
Den strukturelle saldo er en hypotetisk størrelse, der forsøger at sætte skønnet på det 
offentlige budgetoverskud i forhold til konjunktursituationen og en række kendte 
forhold af midlertidig karakter. At give et præcist skøn på den offentlige budgetsal-
do er i sig selv en vanskelig opgave. Saldoen er forskellen mellem to meget store 
størrelser, nemlig offentlige indtægter og udgifter, og selv relativt små fejlskøn på 
disse store poster, kan få meget store relative konsekvenser for skønnet på forskel-
len, samtidig er det jo ikke specielt let, at skønne på konjunktureffekten på denne 
forskel eller på dens delementer.  
 
Det er derfor ikke overraskende, at dem der forsøger, at skønne den strukturelle 
saldo kommer frem til forskellige resultater, det er snarere overraskende, at disse 
skøn ikke er mere forskellige end de er, men det skyldes jo nok den omstændighed, 
at disse skøn ikke er uafhængige, hvilket der jo selvfølgelig ikke er noget odiøst i. 
 
Hvad der formentlig er mere betænkelig, er at den meget store usikkerhed i bereg-
ningen af den strukturelle saldo, gør det muligt, at manipulere med den. Hvis man, 
og det kan være politikere eller embedsmænd mener, at der skal strammes i den 
økonomiske politik, ja så fremkommer man med et skøn på den strukturelle saldo, 
der er på den forkerte side af den værdi på ½ % af BNP, der er fastsat i budgetloven. 
Om noget sådan sker, har jeg ingen anelse om, men blot muligheden burde mane til 
forsigtighed i anvendelsen 
 
Måske var det på tide, at man fik dette meget usikre begreb erstattet af noget, der 
ikke var helt så floffy. Også selvom det kommer til os fra EU. 
 
Pris- og lønregulering af offentlige budgetter og udgiftslofter 
I afsnit II.5 argumenteres der for at der skal foretages løbende pris løn korrektion af 
de offentlige budgetter, og at der bør være fuld gennemsigtighed om disse. 
 
Det nævnes dog også at løbende korrektioner kan være vanskelige af styringsmæs-
sige grunde. 
 
I hele diskussionen synes man at forudsætte at de skøn man løbende laver over løn 
og prisudviklingen er rimeligt præcise forudsigelser af den faktiske udvikling, og 
det har jeg ikke set meget evidens for. Det er muligt at den findes, men i så fald, 
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kunne det være rart at få den frem. Herudover, er det klart, at pris og lønudviklingen 
næppe er så homogen over budgetenheder, som metoden i realiteten forudsætter. 
 
Man kunne overveje en model, hvor skønnene over pris- og lønudviklingen, og 
disses formodentlige konsekvenser for de enkelte enkeltheder blev meddelt disse, 
men hvor enhederne selv måtte tage ansvaret for at deres budget overholder deres 
realbudget. 
 
Indkomstoverførsler med fokus på kontanthjælp 
I afsnit III.4 undersøges i hvilket omfang de ydelsesreduktioner for kontanthjælps-
modtagere under 30 år, som er gennemført, har medført, at flere unge er kommet i 
beskæftigelse eller uddannelse. 
 
De fundne resultater synes at tyde på, at reformen har haft nogen effekt på de mest 
parate unge (Matchgruppe 1), men ingen effekt på de mindst parate (Matchgruppe 
3). Resultaterne i Tabel III.12 antyder dog en forbavsende forskel i estimatet af 
reformens effekt afhængig af valg af tidspunkter for valg af analysepopulation. En 
forskel, der burde undersøges nærmere.  
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ENGLISH SUMMARY  

This report from the chairmen of the Danish Economic 
Councils contains three chapters. Chapter I presents the 
outlook for the Danish economy, Chapter II deals with the 
public sector finances, and Chapter III examines public 
income support with special emphasis on social assistance. 
 
 
Chapter I: Economic Outlook 

The Danish economy has been expanding since mid-2013. 
The growth rates are not impressive but exceed the rates of 
structural growth somewhat. The moderate recovery has 
been sufficient to increase employment by 50,000 over the 
last two years. The cyclical upswing is expected to continue 
and the economy is expected to gain momentum over the 
coming years. 
 
Growth prospects for the global economy have slightly de-
teriorated since the spring. Financial markets have been 
volatile, reflecting, among other things, the upcoming mon-
etary policy tightening in the US and concerns that the Chi-
nese economy may experience a sharp fall in growth rates. 
Nonetheless, the global economy currently benefits from 
low oil prices, accommodative monetary policy in the euro 
area, and the significant slowing down of fiscal tightening 
in both the US and the euro area. These factors are expected 
to feed through gradually and improve global growth in 
2016.  
 
In view of the modest outlook for the global economy in the 
near term Danish exports are expected to grow at a moder-
ate pace in 2015. Domestic demand is expected to increase 
due to growth in private consumption but is dampened by 
weak business fixed investment. In 2016 both exports and 
domestic demand are forecast to gain momentum. Mean-
while, the projected fiscal policy is somewhat contraction-
ary. 
 
In view of these considerations, Danish GDP is expected to 
grow by just above 1½ per cent in 2015, just above 2 per 
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cent in 2016, and about 2¼ per cent in 2017. The negative 
output gap is forecast to narrow from just above 4½ per cent 
of structural GDP in 2014 to about 2 per cent in 2017, cf. 
Table A. 
 
The public budget deficit is forecast to be about 3.2 per cent 
of GDP in both 2015 and 2016. This is slightly above the 
deficit limit set down in the EU Stability and Growth Pact. 
The budget deficit is expected to stay below the deficit limit 
in 2017. Danish public sector finances appear to be healthy 
in a medium- and long-term perspective. Thus the current 
deficits are not considered to be a serious problem. In view 
of these considerations, it is assessed that Denmark will 
most likely not be subjected to the excessive deficit proce-
dure (EDP), as was the case in 2010. 
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Table A Key figures of the short-term outlook for the Danish economy 

2014 2014 2015 2016 2017 2025a)

Private consumption                    933.4 0.7 1.9 2.5 2.7 2.6

Public sector consumption           511.1 0.2 1.2 0.9 0.5 1.1

Gross fixed capital formation        359.1 4.3 0.3 5.1 6.8 3.8

consisting of:                                  

   Residential investment               72.1 6.8 -1.6 3.7 4.8 3.6

   Business fixed investment          209.4 1.7 2.2 7.5 10.1 4.5

   Public sector investment 73.6 7.8 -0.7 -0.7 -1.6 1.5

Stockbuilding
b)

15.2 0.4 -0.4 0.3 0.1 0.0

Total domestic demand                1,818.8 1.6 1.0 2.9 3.0 2.5

Exports of goods and services      1,031.1 2.6 0.1 3.3 4.6 4.7

Imports of goods and services      928.3 3.8 -1.3 5.1 6.1 5.4

GDP                                          1,921.5 1.1 1.6 2.1 2.3 2.1

0.7 1.0 1.6 1.8 1.8

3.8 3.7 3.6 3.4 2.4

121 124 121 115 104

6.3 6.3 5.9 5.4 3.5

35 -63 -65 -42 23

1.8 -3.2 -3.2 -2.0 0.8

1.3 1.9 2.4 2.7 3.1

0.4 0.3 -0.3 -0.1 -0.1

Percentage change, volume 

Terms of trade, percentage change               

Current 

prices

DKK bn.

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
c)          

Unemployment, per cent
d)                      

Current account, DKK bn.                        

Current account, per cent of GDP                

 

a) The column shows projected average annual growth from 2017 to 2025 for all variables except for 
unemployment, the current account, and the general government balance. For these variables the
column shows the projected values in 2025. 

b) Contribution to GDP growth in percentage points. 
c) Implicit private consumption deflator. 
d) Percentage of total labour force. National definition. 
Source: Statistics Denmark, National Accounts and own calculations. 

 
 
The current cyclical upswing in the Danish economy is 
expected to continue in the medium run and the output gap 
is expected to close shortly after 2020. The capital-labour 
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ratio is eroded by an expected significant increase in em-
ployment but reaches its trend level in 2025. The total in-
crease in employment amounts to 250,000 between 2015 
and 2025. This is mainly due to an expected increase in the 
labour force resulting from the various reforms of the Dan-
ish retirement system the past ten years. 
 
Policy 
 
The projected fiscal policy is estimated to place a drag on 
growth of about a ¼ of a percentage point in 2016 and about 
a ½ of a percentage point in 2017. It is assessed that the 
projected fiscal policy is reasonable in view of the cyclical 
upswing in the Danish economy and the restrictions im-
posed by deficit limits. 
 
The newly elected Danish government intends to introduce 
a tax freeze. The tax freeze provides certainty regarding tax 
payments. However, it increases uncertainty for recipients 
and providers of public services, as fiscal tightening has to 
occur exclusively through reductions in expenditure. More-
over, the tax freeze prohibits socially beneficial revenue-
neutral tax reforms. Further, the freeze on the property val-
ue tax implies that the housing market lacks a significant 
automatic stabilizer. Hence, the government’s tax freeze 
policy is considered by the chairmanship of the Danish 
Economic Councils to be inappropriate. 
 
The Danish government has announced a plan to relocate 
government jobs to remote areas. The plan could potentially 
contribute to a change in the geographical distribution of 
population and economic activity. However, there are no 
efficiency reasons for relocating jobs to remote areas and 
relocating may cause recruitment problems. 
 
The Danish government has reintroduced “BoligJobordning”, 
which is a scheme that allows homeowners to claim tax deduc-
tions for some of the labour expenses associated with home 
improvements and service work in households. The scheme is 
a selective industrial policy which is ill-founded in view of the 
current cyclical upswing with tentative signs of future labour 
shortages in the building and construction sector. Further, 
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there exists no evidence to suggest that possible reductions 
in undeclared work or do-it-yourself activities are sufficient 
to make the deduction scheme socially beneficial.  
 
The European Commission has concluded that the Danish 
PSO tariff (Public Service Obligation) is in conflict with the 
Treaty because it discriminates against foreign electricity 
producers. The Danish PSO tariff is added to electricity bills 
and finances subsidies to renewable energy for domestic 
producers. The chairmanship of the Danish Economic 
Councils recommends replacing the PSO tariff with a 
broad-based income tax. This would increase economic 
efficiency and thus reduce the social costs of renewable 
energy subsidies. 
 
The Danish government is planning to implement pension 
reforms that improve the incentives for people to save for 
their own retirement. The reforms will have a special atten-
tion on the residual group without pension schemes. A key 
issue is that a large group of people in the labour force face 
very high effective marginal tax rates as public transfers to 
pensioners are offset by own pension payments. The chair-
manship has previously recommended modification of the 
offsetting rules and the introduction of mandatory pension 
schemes. 
 
The Danish government intends to open negotiations in 
parliament regarding a reform of the unemployment insur-
ance system in the autumn. The chairmanship of the Danish 
Economic Councils has previously emphasized that the 
main objective of the unemployment insurance system is to 
insure employed workers against income losses in the event 
that they become unemployed. However, the insurance fea-
ture of the Danish unemployment insurance system has 
been reduced by a prolonged decline in the unemployment 
benefit level relative to the wage level (the compensation 
rate). 
 
However, it is possible to improve the insurance feature of 
the system without significantly increasing costs. The 
chairmanship has outlined a model where the benefit level 
is increased by 25 per cent for the first three months of the 
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unemployment spell for workers with a sufficiently good 
previous employment record. This would significantly in-
crease the value of unemployment insurance for the majori-
ty of workers that rarely become unemployed without re-
ducing employment incentives considerably.  
 
Another possible way of improving the insurance property 
of the unemployment insurance system is to let the maxi-
mum unemployment benefit period depend on the state of 
the economy, such that the benefit period is higher during 
economic downturns when jobs are harder to find and 
shorter during economic expansions. It is possible to design 
the system such that the sustainability of public finances is 
unaffected. 
 
 
Chapter II: Public Finances 

Danish fiscal policy has been subject to the Budget Law 
since 1 January 2014. The Budget Law imposes expenditure 
ceilings on the state, municipalities and regions, and sets a 
structural deficit limit of ½ per cent of GDP. Fiscal policy is 
still subject to the constraints of the EU Stability and 
Growth Pact, including the deficit limit of 3 per cent of 
GDP. 
 
The Budget Law assigned the chairmanship of the Danish 
Economic Councils the role of “fiscal watchdog”. The 
chairmanship is to evaluate the fulfilment of various fiscal 
policy objectives, including long term sustainability and 
whether fiscal policy complies with the Budget Law and 
other medium term budgetary restrictions. This includes 
assessing the expenditure ceilings. 
 
It is the opinion of the chairmanship that the planned fiscal 
policy is generally in compliance with the fiscal policy 
rules. However, there is a risk of non-compliance in certain 
areas. 
 
One of the most important benchmarks of fiscal policy is 
the structural balance. The chairmanship estimates a struc-
tural surplus of around ¼ per cent of GDP in 2015 and 
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2016. The structural surplus reflects that the position of the 
public finances is fundamentally healthy. This estimate 
represents a significant deviation from the estimate of the 
government, which shows a structural deficit at or around 
the ½ per cent deficit limit in 2015 and 2016. The difference 
is explained by different estimates of the structural levels of 
employment. 
 
 

Table A Assessment of fiscal policy rules 

Objective   Assessment  

Fiscal sustainability  The overall assessment is that Danish fiscal policy 
is sustainable, cf. Danish Economy, spring 2015. 
 

Medium-term devel-
opments of the budget 
balance 
 

 
Structural balance 
Surplus from 2015-20 
 

 

 
 
 

Budget balance 
-3.2 per cent of GDP in 2015 
-3.2 per cent of GDP in 2016 
Gradual improvement from 2017 towards 2020 
 

Expenditure ceilings in 
compliance with fiscal 
policy objectives 

No assessment, as the national budget has not yet 
been presented 
 

Compliance with ex-
penditure ceilings in 
fiscal planning 

 
 

No assessment, as the national budget has not yet 
been presented 

Compliance with ex-
penditure ceilings in 
accounts 

No assessment, as accounts for 2015 are not yet 
available 

Note: The assessment of compliance with fiscal objectives is based on the planned policy: 
 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. 
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A significant point to note is the expectation of a budget 
deficit of slightly more than 3 per cent of GDP in both 2015 
and 2016. This constitutes a minor breach of the EU deficit 
limit of 3 per cent of GDP. 
 
 
Chapter III: Public income support with special 
attention to social assistance 

Public income support has become a cornerstone of the 
Danish welfare state, and since 1960 the number of individ-
uals of working age who are on public income support in-
creased from 200,000 to 800,000 in 2014. Meanwhile em-
ployment has increased by a similar number, and there is no 
solid evidence that the number of recipients of income sup-
port has increased at the expense of employment. 
 
The increase over the whole period from 1960 includes a 
very large increase in the number receiving income support 
up to the middle of the 1990s and a fall of nearly 200,000 
over the latest 20 years. This fall has been mainly due to a 
number of reforms to the disadvantaged early retirement 
schemes, unemployment benefits, paid leave schemes and 
the old age retirement system. 
 
In particular, the number of people on unemployment bene-
fits and in the early retirement scheme has fallen, while the 
number on social assistance has been nearly constant com-
pared to 1993-94. The number on social assistance fell dur-
ing the years with high growth in employment up to the 
start of the great recession in 2007-08, but since then the 
number has increased to 150,000 full time persons again. 
 
The number of individuals on public income support is ex-
pected to decline to approximately 700,000 by 2020. Half of 
the reduction can be attributed to a normalization of the 
business situation and lower unemployment, while the other 
half of the reduction is due to the structural effects of the 
reforms which have been adopted in recent years.  
 
The public income support system is an important part of 
the universal welfare state. The system works as a safety net 
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in case of social or economic events that reduce income 
earning possibilities temporarily or permanently, such as 
unemployment or illness. It constitutes an insurance against 
a lapse in income, which increases the welfare of both the 
recipients who need the income support, and those who 
seldom or never utilize the scheme. As with any other in-
surance, the income support system redistributes from the 
lucky and advantaged to the unlucky and disadvantaged. 
The relatively generous income support system is also an 
important part of the flexicurity system, which is the foun-
dation of a flexible and dynamic labour market with a low 
level of structural unemployment.  
 
The design of the public income support system also affects 
the economic gain from becoming employed. If a person 
receiving public income support enters employment, then 
the income support is reduced or lapses. This lapse of the 
income support works as a tax and reduces the economic 
gain from entering employment. Thus the public income 
support system contributes to a lower effective labour sup-
ply. 
 
Social assistance is a special part of the income support 
system and is targeted to persons without any type of in-
come or wealth, and it is the welfare state’s lowest safety 
net. The chapter analyses the economic incentives in the 
social assistance system to enter employment. 
 
The calculations presented in the chapter show that the eco-
nomic benefit of entering employment for individuals on 
social assistance is relatively low for parents, no matter 
whether they are single parents or married parents, and 
higher for those without dependent children. The primary 
reason is that social assistance is higher for parents than for 
those without dependent children, and parents lose a larger 
amount of social assistance when they enter employment. 
This effect is increased for low income families by the 
means-tested rent subsidy and the means-tested discount on 
day care institutions. Another group with a low economic 
incentive to enter employment is married couples who are 
both on social assistance. In general, recipients of social 
assistance have a lower gain in disposable income from 
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entering employment compared to other recipients if they 
receive means tested housing benefits and discounts on day-
care payments.  
 
The incentive or lack of incentive to enter employment for a 
benefit recipient is measured by the participation tax which 
is the total effects of direct and indirect taxes and lost in-
come support, when those on income support enter em-
ployment. Empirical calculations illustrate that the partici-
pation tax is at least 90 percent for some parents on social 
assistance. A participation tax of 90 percent is equivalent to 
an increase in monthly disposable income of 2,500 DKK if 
the person on social assistance enters employment at an 
hourly wage of 130 DKK. Calculations show that 25,000 of 
those on social assistance aged over 30 years have a partici-
pation tax of at least 90 percent, and around 6,000 of these 
are ready to enter employment, while the rest need further 
qualifications. 
 
Most of those who received social assistance and entered 
employment in the second quarter of 2014 earned an hourly 
wage above 110-120 DKK. A higher wage means that the 
gain in disposable income increases and the participation 
tax falls. As those with the poorest qualifications typically 
find employment at the lowest wages, they also have the 
highest participation taxes. Approximately 25 percent of 
those receiving social assistance find a job with an hourly 
wage below 130 DKK. 
 
Even if high participation taxes tend to reduce labour mar-
ket participation, there is no unique relationship between the 
two. In an international comparison, labour market partici-
pation is thus relatively high in Denmark, even though the 
Danish participation tax rate is among the very highest in 
the OECD. A high participation tax rate is typically the 
result of a comprehensive welfare state, which by itself can 
support labour market participation. Public child care or 
elderly care, for example, can increase the labour force.  
 
During recent years there are several examples of reforms 
that have changed the rules for receiving public income 
support. The social assistance benefit reform of 2014 is one 
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of the latest examples. This reform has primarily reduced 
social assistance benefits for 25-29 year olds such that the 
benefits to job- or education-ready benefit recipients below 
30 years are now substantially lower than the benefits to 
recipients aged 30 years and over. The exact reduction in 
benefits depends on several characteristics of the young 
benefit recipients. Generally, however, benefit reductions 
are largest for benefit recipients without children and bene-
fit recipients living with their parents. On average the bene-
fit reduction is around 45 per cent for 25-29 year old job- or 
education-ready benefit recipients. The reform does not 
reduce benefits to benefit recipients aged 30 years and over 
or benefit recipients below 30 years who are not assessed to 
be job- or education-ready. 
 
Chapter III presents an analysis of the social assistance ben-
efit reform. The analysis indicates that around 9 per cent of 
the social assistance benefit recipients aged between 25 and 
29 years have left social assistance because of the reform. 
The majority of those leaving social assistance have started 
an education but some have also found employment. It is 
estimated that between 1,600 and 2,600 25-29 year olds 
have found employment due to the reform. 
 
Generalising the results of the analysis of the behaviour of 
benefit recipients below 30 years to other age groups is 
difficult. Under several simplifying assumptions it is, how-
ever, estimated that employment could increase by between 
3,000 and 5,000 if the benefit reductions in the social assis-
tance benefit reform also applied to individuals aged 30 
years and over. Compared to the size of the age groups, the 
estimated employment effect is smaller for individuals aged 
30 years and over than for individuals under 30 years. The 
main reasons for the smaller effect for individuals aged 30 
years and over are that a smaller proportion of the age group 
will experience a benefit reduction (because fewer are job-
ready) and that the average benefit reduction for those expe-
riencing a benefit reduction will be smaller. The method for 
calculating the potential employment effect of reducing 
benefits for individuals aged 30 years and over is somewhat 
crude. The calculation, however, illustrates that the potential 
for raising employment for social assistance benefit recipi-
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ents aged 30 years and over through benefit reductions is 
limited, even when benefit reductions are substantial. 
 
Lower benefits generally have two direct effects and a 
number of indirect effects. The first direct effect of lower 
benefits is a reduction in the affected individuals’ income 
and welfare in the case of their labour market situation re-
maining unchanged. Consequently, income differences in 
the population will grow. The second direct effect of lower 
benefits is that public expenditure is reduced, contributing 
to improved sustainability of public finances 
 
However, an additional important consequence of lower 
benefits is that individual behaviour is affected. The reason 
is that the economic gain from finding and maintaining 
employment increases for a given wage rate when benefits 
are reduced. As a consequence, employment tends to in-
crease, and those individuals who find employment experi-
ence an increase in income. 
 
Another indirect effect of lower benefits is that wage earn-
ers will experience downward pressure on the wage level. In 
practice, the level of unemployment insurance and social 
assistance benefits constitutes the lower bound for wages in 
the labour market. Therefore, if benefits are reduced, wages 
will tend to decrease at the lower end of the wage distribu-
tion. Consequently more low skilled individuals will find 
employment. Lower wages are, however, unfavourable for 
those who are employed at low wages and will tend to make 
the income distribution more uneven. 
 
More fundamentally, an important consequence of lower 
benefits is that the insurance (or income safety net) function 
of the public income support scheme will be weakened. The 
weakened insurance function results in a welfare loss, even 
for individuals not directly affected by benefit reductions.  
 
Whether it is desirable to achieve higher employment by 
lowering benefits is ultimately a political decision that 
needs to balance the desire for efficiency, distribution and 
insurance. Even if experience from recent reforms of the 
early retirement scheme, the unemployment insurance 
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scheme and the social assistance scheme shows that eco-
nomic incentives are important, it is presumably difficult to 
increase employment markedly exclusively by lowering 
social assistance benefit rates. Complementary economic 
measures such as in-work tax credits or back to work bo-
nuses would probably contribute to increasing employment, 
but the effect of these measures are not analysed in the 
chapter. 
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