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KAPITEL II   

HOLDBARHED OG FINANSPOLITI-
SKE REGLER 

II.1 Indledning 

I de seneste år har de langsigtede udsigter for Danmarks 
finanspolitik virket relativt positive. I 1990’erne blev man i 
stigende grad opmærksom på, at store demografiske udfor-
dringer pegede i retning af, at de offentlige indtægter og 
udgifter på længere sigt ikke ville hænge sammen. Siden da 
har flere forskellige tiltag medført, at finanspolitikken siden 
2012 har været vurderet til at være holdbar. Indenfor det 
seneste par år har beregninger ligefrem peget på, at finans-
politikken ifølge de almindeligt anvendte beregningsforud-
sætninger er blevet overholdbar, så befolkningen under 
antagelserne i fremskrivningen fremover permanent vil 
betale mere i skat, end de får tilbage i form af offentlige 
ydelser. Den nye langsigtede fremskrivning af de offentlige 
finanser, der foretages i dette kapitel, er ingen undtagelse.  
 
At de langsigtede finanspolitiske udsigter virker gunstige, 
kan overordnet i høj grad tilskrives det finanspolitiske ram-
meværk, som er blevet opbygget i Danmark siden udarbej-
delsen af den første mellemfristede plan i slutningen af 
1990’erne. I offentligheden og blandt danske politikere og 
embedsmænd er der oparbejdet en betydelig fokus på, at 
konsekvenserne af den førte økonomiske politik også skal 
stemme overens med sunde offentlige finanser på længere 
sigt. Udformningen af finanspolitikken følger en grundlæg-
gende tredeling, hvor en langsigtet fremskrivning belyser, 
om finanspolitikken er holdbar, mens en mellemfristet plan 
udstikker regeringens strategi og prioriteringer for den 
nærmeste 5-10-årige periode, og årlige finanslove og andre 
tiltag udmønter den konkrete lovgivning.  
 

De seneste år har 
udsigterne for de 
langsigtede 
offentlige 
finanser været 
positive 

Rammeværk,  
der understøtter 
fokus på det 
lange sigt, 
medvirkende 
hertil 

Kapitlet er færdigredigeret den 15. maj 2017. 
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Den relativt nye situation, hvor finanspolitikken vurderes at 
være overholdbar, giver naturligt anledning til at overveje 
konsekvenserne heraf.  Samtidig skal budgetloven, som en 
stor del af den finanspolitiske styring i Danmark tager ud-
gangspunkt i, underkastes et eftersyn i 2018.1  Budgetloven 
er et omfattende lovkompleks med regler for udgiftsstyring, 
mål for den offentlige saldo og finanspolitisk holdbarhed, 
som har haft virkning siden 2014. Der er endnu kun be-
grænsede erfaringer med loven, og det er ikke ambitionen i 
dette kapitel at evaluere alle de forskellige mål og samspil-
let mellem disse til bunds. Som optakt til en evaluering af 
loven vurderes det dog væsentligt allerede nu at få en debat 
om, hvordan den målte overholdbarhed skal ses i forhold til 
andre finanspolitiske mål. Dette kapitel forsøger med afsæt i 
nogle grundlæggende principper at diskutere, hvilke finans-
politiske mål som kan supplere målet om en holdbar finans-
politik. 
 
I dette kapitel præsenteres en ny langsigtet fremskrivning 
for Danmarks økonomi og offentlige finanser, og der fore-
tages en sammenligning i forhold til regeringens seneste 
fremskrivning, der er offentliggjort i Danmarks Konver-
gensprogram 2017. Dernæst diskuteres nærmere, hvilke 
restriktioner på udviklingen i den offentlige saldo og gæld 
der kan tænkes at være hensigtsmæssige udover det grund-
læggende krav om, at finanspolitikken til enhver tid skal 
vurderes at være holdbar.   

II.2 Ny langsigtet fremskrivning 

Den langsigtede fremskrivning af dansk økonomi bygger på 
den mellemfristede fremskrivning frem til 2025 præsenteret 
i kapitel I. Ved hjælp af den makroøkonomiske model 
DREAM er udviklingen fremskrevet gennem resten af det 
21. århundrede ved anvendelse af Danmarks Statistiks og 
DREAM’s befolkningsfremskrivning og en forudsætning 
om, at den økonomiske politik fortsættes uændret. De nær-
 
1) Ifølge budgetloven skal der i Folketingsåret 2018-19 fremsættes 

forslag til revision af loven på baggrund af de forløbne års erfa-
ringer. 
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mere antagelser bag fremskrivningen er præsenteret i boks 
II.1. I forhold til den langsigtede fremskrivning præsenteret 
i Dansk Økonomi, efterår 2016 bygger nærværende frem-
skrivning bl.a. på en ny befolkningsfremskrivning, der er 
offentliggjort i maj 2017.  
 
Ifølge den nye befolkningsfremskrivning vil befolkningen 
stige med ca. 1½ mio. mennesker i resten af det 21. århund-
rede. I forhold til befolkningsfremskrivningen fra 2016 ope-
reres med en lidt mindre befolkning frem til omkring 2040, 
hvorefter befolkningen omvendt stiger med godt 100.000 
personer mere end tidligere antaget. Det skyldes en kombi-
nation af færre indvandrere fra ikke-vestlige lande i de før-
ste årtier, flere indvandrere fra vestlige lande og en lidt hø-
jere fertilitet i de første årtier. Også arbejdsstyrkens niveau 
er i fremskrivningen højere end sidste år; i 2025 er forskel-
len 18.000 personer, og i 2100 er den knap 100.000. Fra 
2025 til 2039 stiger arbejdsstyrken med godt 80.000 perso-
ner, jf. figur II.1. Samtidig falder den knap 1 pct.point som 
andel af befolkningen i samme periode. Derefter stiger  
 
 

Figur II.1 Arbejdsstyrken 

Anm.: Arbejdsstyrken er defineret forskelligt i SMEC og DREAM.
Her anvendes SMEC’s definition, fra 2025 tillagt de årlige æn-
dringer fra DREAM’s langsigtede fremskrivning. 

Kilde: Danmarks Statistik, ADAM’s databank, DREAM og egne
beregninger. 
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Boks II.1 Forudsætninger bag den langsigtede fremskrivning 

Fremskrivningen af den realøkonomiske udvikling og udviklingen på de offentli-
ge finanser efter 2025 er udarbejdet ved hjælp af den anvendte generelle lige-
vægtsmodel DREAM. Fremskrivningen bygger på Folketingets officielt vedtagne 
politik, herunder de indekseringsregler for pensions- og efterlønsalderen, der føl-
ger af velfærdsaftalen fra 2006 og tilbagetrækningsaftalen fra 2011, samt aftalen i 
maj 2017 om boligbeskatning. Der tages desuden højde for demografiske for-
skydninger, gradvis udtømning af de fossile reserver i Nordsøen og den stigende 
opbygning af den private pensionsformue. 

 

Da DREAM ikke er en konjunkturmodel, er saldoforløbet frem til 2025 bestemt 
af den mellemfristede fremskrivning, som er beskrevet nærmere i kapitel I. Lige-
ledes er udviklingen frem til 2025 mht. bl.a. BNP, ledighed, betalingsbalance og 
forbrugs- og investeringskvoter bestemt af den mellemfristede fremskrivning. 

 

Centrale forudsætninger  

• Fremskrivning af arbejdsstyrke og antallet af personer på indkomstoverførsler 
bygger på Danmarks Statistiks og DREAM’s befolkningsfremskrivning fra 
maj 2017  

• Den strukturelle nettoledighed er forudsat at være ca. 2,8 pct. af den struktu-
relle arbejdsstyrke, svarende til godt 85.000 personer i 2025 

• Den underliggende timeproduktivitetsvækst i alle sektorer forudsættes at være 
1½ pct. om året fra 2025 

• Væksten i det individuelle offentlige forbrug følger fra 2025 befolkningsud-
viklingen og den generelle produktivitetsvækst. Der tages højde for forventet 
sund aldring i form af år-til-død-korrektion, dvs. at efterhånden, som levetiden 
stiger, falder de aldersbetingede sundheds- og plejeudgifter for en person på et 
givet alderstrin. Væksten i det kollektive offentlige forbrug følger BNP. De 
offentlige investeringer antages at tilpasse sig, så forholdet mellem kapitalap-
paratets størrelse og produktionen i det offentlige erhverv fastholdes på et 
konstant niveau 

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

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

 

På lang sigt antages inflationen at være 1¾ pct. årligt, og den nominelle statsobli-
gationsrente antages at være 4¾ pct. 
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arbejdsstyrken i følge fremskrivningen både i absolutte tal 
og som andel af befolkningen i resten af århundredet. 
 
Udover en større befolkning er hovedårsagen til den betyde-
lige vækst i arbejdsstyrken i fremskrivningen, at alders-
grænserne for efterløn og folkepension forudsættes at blive 
hævet i overensstemmelse med reglerne i velfærdsaftalen 
fra 2006 og tilbagetrækningsaftalen fra 2011. Det indebæ-
rer, at efterlønsalderen vil stige med 10 år frem mod 2075 
(hvor den forudsættes at være 72 år), og at aldersgrænsen 
for tildeling af folkepension tilsvarende stiger fra 65 år i 
2017 til 75 år i 2075, jf. tabel II.1. 
 
Udviklingen i saldo og gæld fremgår af figur II.2. Ifølge den 
mellemfristede fremskrivning sker der en forbedring af den 
 
 

Tabel II.1 Tilbagetrækningsaldre ved anvendelse af DREAM’s og Danmarks 
Statistiks befolkningsfremskrivning 2017 

År Efterløns- 
alder 

Pensions- 
alder 

År Efterløns- 
alder 

Pensions- 
alder 

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

a) For disse tal er der tale om en ændring i forhold til fremskrivningen i Dansk Økonomi, efterår 
2016 (konkret et fald på ½ år). 

Anm.: Tabellen viser alle år indtil 2075, hvor der ifølge fremskrivningen sker ændringer i enten
efterløns- eller pensionsalderen. Fra 2075 sker der fortsatte stigninger, sådan at efterlønsalde-
ren i 2100 er 74 år og folkepensionsalderen 77 år. 

Kilde: DREAM. 
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primære saldo frem mod 2025, så den bliver positiv i 2020 
og udgør 0,6 pct. af BNP i 2025. Det skyldes blandt andet 
forskellige vedtagne tiltag, der ventes at styrke beskæftigel-
sen. Det gælder især de vedtagne forhøjelser af aldersgræn-
sen for efterløn og folkepension frem mod 2025. 
 
 

Figur II.2 Saldo og gæld i fremskrivningen 

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

Kilde: DREAM og egne beregninger. 
 
 
Fra toppunktet i 2025 svækkes den primære saldo i det næ-
ste tiår og når et lavpunkt omkring 2035, hvor den bliver en 
smule negativ i en håndfuld år. Hovedårsagen hertil er, at 
små årgange i disse år afløser store årgange på arbejdsmar-
kedet. Efter midten af 2030’erne vender dette forhold igen, 
og den primære saldo forbedres med de anvendte forudsæt-
ninger ret kraftigt, så den efter 2060 fremviser et overskud 
på knap 2 pct. af BNP. De 10 års nedgang efterfulgt af en 
længerevarende opgang udgør den såkaldte hængekøjeud-
vikling. 
 
Udviklingen i saldoen afspejler udviklingen i den primære 
saldo, men indregner desuden offentlige renteindtægter og -
udgifter. Da den offentlige nettogæld er meget tæt på 0 pct. 
i fremskrivningens første årtier, er forskellen på den fakti-
ske og den primære saldo meget små. Saldoen udviser iføl-
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ge fremskrivningen et overskud på 0,4 pct. af BNP i 2025 
og falder derefter til et lavpunkt i form af et underskud på 
0,2 pct. af BNP i 2035. Derefter bliver den igen positiv i 
takt med forbedringen af den primære saldo. Efter omkring 
2050 opbygges efterhånden en væsentlig offentlig nettofor-
mue, som medfører stigende nettorenteindtægter, hvorfor 
saldoen forbedres yderligere. I 2075 udviser den et over-
skud på godt 4 pct. af BNP. 
 
Det er værd at understrege, at der er meget betydelig usik-
kerhed om mange af forudsætningerne bag en langsigtet 
fremskrivning som denne, jf. diskussionen herom senere i 
kapitlet og i Dansk Økonomi, efterår 2016. Mange forhold 
kan udvikle sig helt anderledes end forudsat her, med såvel 
positive som negative konsekvenser for den offentlige sal-
do. Der kan således også ret nemt ske ændringer i forudsæt-
ningerne, som gør, at saldoen i en senere fremskrivning 
alligevel vil komme til at udvise et underskud på mere end 
½ pct. af BNP i en årrække, som det senest var tilfældet for 
den langsigtede fremskrivning, der blev præsenteret i Dansk 
Økonomi, forår 2015. 
 
Den offentlige nettogæld udgør i 2016 godt 3 pct. af BNP. I 
alle årene frem mod 2050 udgør den mindre end +/- 5 pct. 
af BNP. Fra starten af 2040’erne vendes nettogælden til en 
finansiel nettoformue, der i fremskrivningen efterhånden 
stiger til at udgøre mere end halvdelen af BNP i 2075. 
ØMU-gælden, der er en bruttogældsstørrelse, udgør i 2025 
33 pct. af BNP ifølge den mellemfristede fremskrivning. 
Antager man, at forskellen på netto- og ØMU-gæld er uæn-
dret som andel af BNP i de følgende år, vil ØMU-gælden 
ifølge fremskrivningen aldrig komme til at overstige 35 pct. 
af BNP efter 2025. 
 
Sammenligning med Dansk Økonomi, efterår 2016 
 
Den seneste langsigtede fremskrivning af Danmarks øko-
nomi blev foretaget for et halvt år siden. I forhold til udvik-
lingen i saldoen i Dansk Økonomi, efterår 2016 er udvik-
lingen i de offentlige finanser nu mindre positiv i årene frem 
til 2030, men i stigende grad mere positiv derefter, jf. figur 
II.3. Tre hovedårsager til den lidt dårligere udvikling frem 
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mod 2030 er, at den strukturelle beskæftigelse nu antages at 
udvikle sig lidt mindre positivt, at det private forbrug som 
andel af BNP vurderes at ligge lavere frem mod 2025, og 
virkningen af aftalen fra maj 2017 om boligbeskatning, jf. 
kapitel I.  
 
Mens den første ændring medfører en permanent negativ 
niveauforskydning af den primære saldo også efter 2025, 
har de to sidste modsatrettede effekter. Et lavere privat for-
brug for en given indkomst medfører et lavere offentligt 
afgiftsprovenu, men samtidig en højere opsparing, der med-
fører stigende kapitalindkomst og dermed efterhånden høje-
re indkomstskatter. Sidstnævnte effekt akkumulerer over tid 
og trækker på lang sigt atter et højere forbrug med sig som 
følge af en formueeffekt. Det er denne højere opsparing og 
det medfølgende stigende skatteprovenu på lang sigt, der er 
hovedårsagen til den saldoforbedring i forhold til sidst, der 
kan ses i figuren efter 2030. Samtidig medfører også bolig-
skatteaftalen en forbedring af saldoen på lang sigt, fordi den 
medfører, at nominalprincippet for ejendomsværdiskatten 
bliver ophævet.   
 
 

Figur II.3 Sammenligning med tidligere fremskrivning 

Anm.: Figuren viser den offentlige saldo i nærværende rapport sam-
menlignet med den seneste tidligere langsigtede fremskrivning. 

Kilde: DREAM og egne beregninger. 
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I den nye fremskrivning udgør holdbarhedsindikatoren 
(HBI) 1,0 pct. af BNP. Det betyder, at det med fremskriv-
ningens forudsætninger vil være muligt permanent at for-
værre den offentlige saldo svarende til 1 pct. af BNP eller 
22 mia. kr. og alligevel opretholde en finanspolitik, der er 
holdbar i al fremtid. En holdbar finanspolitik indebærer, at 
den offentlige gældskvote aldrig vokser ukontrollabelt, men 
forbliver på et stabilt niveau på lang sigt. Den danske fi-
nanspolitik er dermed under de foretagne antagelser over-
holdbar; i forhold til fremskrivningen fra efteråret 2016 er 
holdbarhedsindikatoren steget svarende til ca. ½ pct. af 
BNP, jf. tabel II.2. Hovedårsagen hertil er den ovenfor 
nævnte større opsparing, der som nævnt har store positive 
konsekvenser for de offentlige finanser i det lange løb.  
 
Dertil kommer, at befolkningsfremskrivningen fra maj 
2017 indebærer en lidt gunstigere befolkningssammensæt-
ning set fra de offentlige finansers side. Endelig indebærer 
boligskatteaftalen fra samme måned samlet en holdbar-
hedsforbedring. Det lavere skatteprovenu på kort og mel-
lemlang sigt som følge af skatterabatter mv. mere end op-
vejes i det lange løb af, at ejendomsværdiskatten ikke ved-
varende udhules af inflationen som følge af det hidtidige 
nominalprincip. 
 
En faktor, som har meget stor betydning for vurderingen af 
de offentlige finansers sundhedstilstand, er de udskudte skat-
tebetalinger som følge af danskernes pensionsopsparing. Den 
danske private pensionsformue udgør i dag omkring 150 pct. 
af BNP og vokser i fremskrivningen til ca. det dobbelte af 
BNP’s størrelse. Henved 40 pct. heraf består reelt af et of-
fentligt tilgodehavende i form af udskudte skattebetalinger, 
idet indbetalingerne har været fradragsberettigede i skatten, 
men til gengæld vil blive beskattet, når pensionerne til sin tid 
udbetales. Denne udskudte skat udgør dermed et betydeligt 
finansielt aktiv for det offentlige, som imidlertid ikke indgår i 
den officielle beregning af den offentlige nettogæld. 
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Tabel II.2 Ændringer i forhold til Dansk Økonomi, efterår 2016 

 HBI Årligt beløb Saldo 2040 

 Pct. af BNP ------Mia. kr.----- Pct. af BNP 

Udgangspunkt: Fremskrivning 
fra efterår 2016 

 
0,5 

 
10 

 
-0,3 

Nye befolkningsdata    +0,1 +1 +0,1 

Aftale om boligbeskatning +0,1 +3 -0,1 

Øvrige ændringer til 2025 +0,4 +8 0,3 

Ny fremskrivning 1,0 22 0,0 

Anm.: HBI = holdbarhedsindikator. Milliardbeløb er beregnet med udgangspunkt i strukturelt BNP i
2017, som er beregnet til 2.160 mia. kr. Nye befolkningsdata dækker over såvel en nyere be-
folkningsfremskrivning som opdaterede data for erhvervsfrekvenser mv., hvoraf den først-
nævnte dog er langt den vigtigste kvantitativt. 

Kilde: DREAM og egne beregninger. 
 
 
Betydningen af den udskudte skat på pensionsformuerne 
kan illustreres ved en beregning, hvor man medregner vær-
dien af den udskudte skat. I så fald ville man i stedet for en 
offentlig nettogæld have en nettoformue på over 50 pct. af 
BNP i dag stigende til 100 pct. af BNP på lang sigt i frem-
skrivningen, jf. figur II.4. Samtidig hidrører en tilsvarende 
andel af den løbende forrentning i pensionskasserne fra den 
udskudte skat og vil også tilfalde den offentlige sektor på 
udbetalingstidspunktet. Hvis man indregnede dette afkast i 
de offentlige nettorenteindtægter og dermed den løbende 
offentlige saldo, ville denne blive permanent forbedret med 
flere pct. af BNP. Der ville dermed være et meget stort over-
skud på den strukturelle saldo i hele fremskrivningsperioden.  
 
 

Årlige implicitte 
renteindtægter 
udgør ca. 3 pct.  
af BNP 
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Figur II.4 Betydningen af udskudt skat i pensionsfor-
muen 

 

 

Anm.: Saldo og nettoformue inklusive pension medregner virkningen
af de implicitte tilgodehavender, som den offentlige sektor har i
form af udskudt skat i pensionskasserne. Det er beregnings-
mæssigt antaget, at udskudt skat udgør 40 pct. af den ubeskat-
tede pensionsformue, og at de implicitte årlige renteindtægter
efter skat beløber sig til 4 pct. af dette tilgodehavende. 

Kilde: DREAM og egne beregninger. 

II.3 Sammenligning med regeringen 

I april 2017 har regeringen offentliggjort sin seneste lang-
sigtede fremskrivning for Danmarks økonomi som en del af 
Danmarks Konvergensprogram 2017 (KP17). Regeringens 
holdbarhedsberegning indebærer en holdbarhedsindikator 
på 0,9 pct. af BNP og er dermed omtrent på linje med frem-
skrivningen i nærværende kapitel.2 Der er imidlertid en 
væsentlig forskel i saldoprofilen. Regeringen forudsætter en 
mere positiv udvikling i den primære saldo på det helt lange 
sigt, men et mere negativt niveau helt frem til omkring 
2070, jf. figur II.5. 
 

 
2) Ser man bort fra virkningerne af boligskatteaftalen fra maj 2017 

(som ikke er indregnet i KP17), er de to HBI-størrelser endnu me-
re ens: henholdsvis 0,87 og 0,88 pct. af BNP. 
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Figur II.5 Saldoforskelle 

Primær saldo  Saldo 

 

 

Anm.: Figuren viser udviklingen i regeringens nyeste langsigtede fremskrivning og fremskrivningen
i nærværende kapitel. Efter 2025 skal forløbene fortolkes som udviklingen i de strukturelle
saldi. 

Kilde: KP17, DREAM og egne beregninger. 
 
 
I regeringens fremskrivning er saldoen fortsat i konflikt med 
budgetlovens grænse på et underskud på ½ pct. af BNP i en 
årrække fra ca. 2030 til ca. 2050. Også KP17 er dog lidt 
mere positiv med hensyn til de offentlige finanser på den 
lange bane end regeringens foregående langsigtede frem-
skrivning i august 2016, hvor holdbarhedsindikatoren var 
0,7 pct. af BNP og saldoen i alle årene efter 2025 lidt ringe-
re end i KP17. 
 
Der er en lang række forskelle på fremskrivningsmetoder og 
-forudsætninger i henholdsvis KP17 og fremskrivningen i 
nærværende kapitel, jf. tabel II.3. I 2039, hvor hængekøjen 
når sit lavpunkt i KP17, udgør saldoforskellen 1,2 pct. af 
BNP. Halvdelen heraf kommer fra forskelle i de indregnede 
nettorenteudgifter, og den anden halvdel fra forskelle i den 
primære saldo.  
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 Tabel II.3 Forskelle til KP17 

   HBI Saldo 2040 

1. DØR maj 2017  1,0 0,0 

2. DØR eksklusive aftale om boligskat   -0,1 +0,1 

3. Ændret fremskrivning til 2025  -0,3 -1,0 

4. Intet nominalprincip for boliger  +0,2 +0,1 

5. Intet nominalprincip for punktafgifter  +0,3 +0,3 

6. Sund aldring i tre år (ikke seks)  -0,2 -0,1 

7. Ændret kollektivt off. forbrug   +0,2 -0,1 

8. Energiafgiftsprovenufalda)  -0,1 -0,0 

9. Ændret privat forbrugsandel  -0,1 -0,1 

10. Ændrede offentlige investeringer  -0,0 +0,3 

11. Forrentning kontra kursgevinster  +0,0 -0,4 

12. Øvrige forskelle  -0,0 -0,2 

13. Danmarks Konvergensprogram 2017  0,9 -1,0 

a) Her regnes på konsekvensen af et strukturelt fald i energiafgifterne, som forudsættes i bl.a.
DREAM (2011). 

Anm.: Tallene i punkt 1 og 13 angiver niveauer, mens de øvrige tal angiver ændringer. Beregninger-
ne i tabellens punkt 1-10 er foretaget ved kumulerede modelberegninger på DREAM. Betyd-
ningen af hvert enkelt forhold vil kunne afhænge af den rækkefølge, hvori de forskellige æn-
dringer foretages. “Øvrige forskelle” dækker bl.a. over, at befolkningsfremskrivningerne ikke
er identiske i de to forløb. De enkelte beregninger er nærmere beskrevet i et baggrundsnotat
på De Økonomiske Råds hjemmeside.  

Kilde: DREAM, KP17 og egne beregninger. 
 
 
En anden måde at opgøre forskellen på er at undersøge, 
hvor meget der skyldes forskelle på mellemlang sigt, dvs. 
indtil 2025. Et forløb, der følger udviklingen i de offentlige 
finanser mv. i KP17 frem til 2025, men med Det Økonomi-
ske Råds forudsætninger (bortset fra boligskatteaftalen) i 
øvrigt, vil udvise et underskud på saldoen i 2040 på 0,8 pct. 
af BNP og en HBI på 0,6 pct. af BNP, jf. tabellens punkt 3. 
Forskellene på mellemlang sigt er således en dominerende 
årsag til den samlede saldoforskel i 2040. 2025-saldoen i 
KP17 udgør -0,1 pct. af BNP, hvilket er en forringelse på 
knap 0,7 pct.point i forhold til forløbet i punkt 2. I tiden 
henimod 2040 forøges denne forskel til 1,0 pct. af BNP som 
følge af de højere renteudgifter i forløbet i punkt 3. 

Forskelle indtil 
2025 afgørende 
for hængekøjens 
størrelse 
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Det Økonomiske Råd forudsætter, at nominalprincippet for 
giftskatter mv. fortsætter indtil 2100, hvilket medfører en 
mærkbar forringelse af såvel HBI som saldo, jf. tabellens 
punkt 5. I modsat retning trækker, at der i regeringens frem-
skrivning er forudsat et trendmæssigt fald i energiafgifts-
provenuet, jf. punkt 8. De to fremskrivninger har en række 
forskelle med hensyn til fremskrivningsprincipper for of-
fentligt og privat forbrug og offentlige investeringer, der dog 
i vidt omfang modvirker hinanden, jf. punkt 6, 7, 9 og 10.  
 
En forskel, som ikke påvirker holdbarheden, men giver en 
markant forskel på den officielt beregnede saldo, er behand-
lingen af afkastet for offentlige aktiver og passiver. I nær-
værende fremskrivning forudsættes det, at begge forrentes 
med en rente på 4,75 pct. Regeringen forudsætter også et 
ensartet afkast (på 4,5 pct.), men sådan, at en del af afkastet 
på aktiverne består af systematiske omvurderinger (kursge-
vinster) svarende til 1 pct., som ikke indgår i saldoen, selv-
om de påvirker de offentlige finanser positivt. Da de offent-
lige aktiver forudsættes at udgøre henved 40 pct. af BNP på 
lang sigt, medfører denne forskel, at den offentlige saldo 
permanent forringes med ca. 0,4 pct. af BNP, jf. punkt 11. 
Anvendte man samme antagelse i nærværende fremskriv-
ning, ville underskuddet på saldoen lige akkurat overstige ½ 
pct. af BNP i de to år med størst underskud (2034 og 2035).  
 
De systematisk positive omvurderinger, som historisk be-
kræftes af Danmarks Statistiks opgørelser af ændringer i 
værdien af de offentlige aktiver, har den konsekvens, at 
udviklingen i nettogælden systematisk vil afvige fra saldo-
en. Dermed kan saldoens størrelse og fortegn afspejle den 
offentlige porteføljesammensætning snarere end nogen 
tidsmæssig finansieringsforskydning. Saldoen er dermed 
ikke nødvendigvis noget særlig præcist udtryk for, om sta-
tens nettoforpligtelser stiger eller falder. Det gælder særligt, 
når saldoen i udgangspunktet er ret tæt på balance. 
 

Nominalprincip-
pet for en række 
afgifter forringer 
holdbarheden 
mærkbart 

Vigtig forskel 
mht. afkastet på 
offentlige aktiver 
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dermed ikke et 
præcist udtryk 
for udvikling i 
nettoforpligtelser 
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II.4 Finanspolitiske regler på den lange bane 

Dette afsnit diskuterer ud fra nogle grundlæggende princip-
per, hvilke finanspolitiske regler, eksempelvis for udviklin-
gen i gæld og saldo, der kan supplere målet om en holdbar 
finanspolitik. Diskussionen ender med at konkludere, at de 
eksisterende rammer for den danske finanspolitik på mange 
måder fungerer hensigtsmæssigt, men der stilles spørgs-
målstegn ved det fornuftige i at planlægge og styre efter en 
(stort set) balanceret strukturel saldo i hele det fremtidige 
forløb. 
 
Det er et overordnet princip for Danmarks finanspolitik, at 
den skal være holdbar. Ifølge de beregninger, som såvel den 
danske regering som Det Økonomiske Råd foretager, har 
dette siden 2012 været opfyldt med holdbarhedsindikatorer, 
der p.t. udgør omkring 1 pct. af BNP. Der er imidlertid også 
andre officielle krav til finanspolitikken, som stammer enten 
fra EU-regler eller fra selvpålagte danske regler. Stabilitets- 
og vækstpagten sætter således en grænse for underskud på 
den faktiske saldo på 3 pct. og en grænse for ØMU-gælden 
på 60 pct. af BNP. Samtidig må den strukturelle saldo ikke 
overskride et underskud på ½ pct. af BNP ifølge budget-
loven. Ifølge den nuværende mellemfristede 2020-plan skal 
der være balance på saldoen i 2020 – en restriktion, som 
oprindelig blev udregnet på baggrund af, at balance på sal-
doen i dette år netop var forenelig med en holdbar finanspo-
litik. Såfremt en ny beregning viser, at finanspolitikken ikke 
længere vurderes at være holdbar eller saldoen i 2020 udvi-
ser underskud, skal der ske en tilpasning, når udgiftsloftet 
for det fjerde år fastsættes i august måned. 
 
I det følgende diskuteres, hvilke regler der er hensigtsmæs-
sige for den overordnede finanspolitiske udvikling i de 
kommende årtier. Diskussionen er struktureret således, at 
der først gøres opmærksom på nogle omkostninger ved at 
operere med en regel om et balanceret budget – og dermed 
også Danmarks ½ pct.-grænse for den strukturelle saldo, der 
de facto er næsten lig med et balanceret budget. Derefter 
tages udgangspunkt i spørgsmålet, om der overhovedet er 
brug for andre finanspolitiske regler, end at finanspolitikken 
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der adskillige 
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regler end  
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skal være holdbar. Efterfølgende præsenteres så en række 
relevante argumenter mod denne position.  
 
Der er fordele ved at kunne udnytte de internationale kapi-
talmarkeder til at udjævne midlertidige udsving i saldoen. 
Der er således færre forvridninger forbundet med at kunne 
opretholde konstante skattesatser og serviceniveauer, selv-
om skattegrundlaget svinger fra år til år, jf. Barro (1979) og 
Andersen og Pedersen (2005). Ofte formuleres det sådan, at 
skatteudjævning er bedre end gældsudjævning.   
 
En saldo, der altid mindst er (stort set) i balance, vil over tid 
også føre til, at der ikke er nogen nettogæld. Sådan en situa-
tion kan medføre, at selv investeringer, der vil give et højt 
samfundsøkonomisk afkast, ikke vil blive gennemført, jf. 
Dansk Økonomi, efterår 2016. Det offentlige investerings-
niveau kan derfor blive inefficient lav. Dette argument gæl-
der ikke kun for offentlige investeringer i snæver forstand, 
men også for udgifter til andre tiltag (f.eks. uddannelse og 
klimapolitik), hvis forventede gevinster først vil materialise-
re sig med en vis tidsforsinkelse. 
 
Som nævnt betyder en holdbar finanspolitik, at de offentlige 
finanser vil være solvente både nu og i fremtiden, og at den 
offentlige gældskvote aldrig vil komme til at vokse ukon-
trollabelt. Med de ovennævnte omkostninger ved at lægge 
yderligere bånd på finanspolitikken in mente kunne man i 
princippet derfor mene, at betingelsen om, at finanspolitik-
ken skal være holdbar, burde være tilstrækkelig for at sikre 
sunde offentlige finanser. Der kan imidlertid fremføres en 
række argumenter mod dette standpunkt: 
 

1. Holdbarhedsberegninger indeholder meget stor 
usikkerhed, og mange af forudsætningerne vil gi-
vetvis ikke blive realiseret. 

2. En holdbar udvikling forudsætter, at udviklingen 
vurderes som troværdig på de finansielle markeder. 
Derfor bør den økonomiske politik være opmærk-
som på de forhold, som formodes at spille en rolle 
for finansmarkedernes vurdering af et lands vilje og 
evne til at betale sin offentlige gæld. 

Skatteudjævning 
er bedre end 
gældsudjævning 

Forhindring af 
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3. HBI er ikke tilstrækkelig operationel for embeds-
mænd og politikere, der skal lægge mellemfristede 
planer og forhandle finanslove mv. 

4. Det politiske system kan indebære en systematisk 
tendens til for kortsigtet tænkning og for store un-
derskud på saldoen, og en HBI-restriktion alene er 
ikke et tilstrækkeligt værn herimod. 

5. En holdbar finanspolitisk fremskrivning er ikke 
nødvendigvis intergenerationelt retfærdig. 

6. Danmark er under alle omstændigheder bundet af 
EU-forpligtelser med hensyn til saldo- og gælds-
mål. 
 

I det følgende diskuteres disse spørgsmål hver for sig. 
 
Usikkerhed i holdbarhedsberegninger 
 
Det er helt oplagt, at der er stor usikkerhed om mange af de 
grundlæggende forudsætninger i såvel Det Økonomiske 
Råds som regeringens lange fremskrivninger. Med meget 
stor sandsynlighed vil en række faktorer om f.eks. 15 år vise 
sig at have udviklet sig anderledes end i de nuværende 
fremskrivninger. Man kan se, at det har været tilfældet i de 
forgangne 15 år, hvis man sammenligner den faktiske histo-
riske udvikling med de forudsætninger, man for 15 år siden 
indlagde i datidens holdbarhedsberegninger. Demografi, 
arbejdsstyrkeudvikling, renteniveau, vækst mv. er ændret 
mærkbart. Ligeledes er regnemetoderne blevet ændret og 
gennemgående raffineret, så der nu tages højde for forhold, 
som ikke indgik i beregningerne for 15 år siden. Sådanne 
metodeændringer kan også påvirke den målte holdbarhed. 
 
Derudover kan usikkerheden tænkes at stige, jo længere 
tidshorisonten er. Da en holdbarhedsberegning i princippet 
sammenvejer de fremtidige under- og overskud på den pri-
mære saldo i al fremtid, har den fjerne fremtid samtidig 
relativt stor vægt i beregningen af holdbarheden. Hele over-
holdbarheden på 1 pct. af BNP skyldes således de bereg-
nede primære overskud efter 2040, jf. tabel II.4. Som ud-
gangspunkt for tabellen er den samlede værdi af de tilbage-
diskonterede primære under- og overskud i de angivne peri-
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oder beregnet. Dermed kan de enkelte perioders betydning 
for den samlede holdbarhedsindikator angives. 
 
 

Tabel II.4 HBI-bidrag fra enkelte perioder 

 Pct.   

Initial gæld -4,2    

2017-25 0,7   

2026-40 1,2   

2041-80 40,1   

2081+ 62,2   

Anm.: Tabellen viser, hvor stor en andel af den samlede HBI på 1 pct. 
af BNP som den pågældende tidsperiode bidrager med. Hver
periodes bidrag afhænger af såvel den primære saldos størrelse
i den pågældende periode som afstanden til 2017. Eksempelvis 
bidrager den primære saldo i 2025 og i 2105 begge med ca. 
0,65 pct. af den samlede overholdbarhed. Det skyldes, at en 
vækstkorrigeret krone i 2105 tæller tre gange så lidt som en 
vækstkorrigeret krone i 2025, men til gengæld er det beregnede 
overskud på den primære saldo i 2105 i vækstkorrigerede kro-
ner ca. tre gange så stort som det beregnede overskud i 2025. 

Kilde: DREAM og egne beregninger. 
 
 
Man kan mene, at den kendsgerning, at hele overholdbarhe-
den ifølge tabel II.4 kommer i den fjerne fremtid, er et klart 
argument for at udskyde tilpasningen til en netop holdbar 
situation til den tilsvarende fjerne fremtid. Det bør dog be-
mærkes, at tallene i tabellen er ganske følsomme overfor 
institutionelle arrangementer. Eksempelvis ville en holdbar-
hedsneutral overgang til beskatning af pensioner fra ud- til 
indbetalingstidspunktet forskubbe de primære saldi kraftigt 
frem mod nutiden og dermed ændre profilen i tabellen dra-
matisk.  
 
At fremtiden er ukendt, er et grundvilkår, som det ikke er 
muligt at forandre, men det er vigtigt at indrette sig, så man 
håndterer usikkerheden bedst muligt. En forudsætning for at 
føre finanspolitik efter en holdbarhedsstrategi er derfor og-
så, at man til stadighed er opmærksom på at opdatere målet 
for at holde øje med, om finanspolitikken er holdbar, og at 
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betydning meget 
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ændre den økonomiske politik, hvis det viser sig ikke at 
være tilfældet. En holdbar finanspolitik er dermed ikke no-
get, man opnår én gang for alle, men en løbende proces, og 
kursen bør justeres, hver gang det indses, at afgørende for-
udsætninger har ændret sig.  
 
Denne betingelse er symmetrisk – usikkerheden kan både gå 
i retning af, at fremtiden udvikler sig værre eller bedre end 
forudset, og overholdbarhed kan på linje med uholdbarhed 
være forbundet med realøkonomiske omkostninger. En 
permanent overholdbar finanspolitik betyder, at befolknin-
gen i al fremtid kommer til at aflevere mere i skat til det 
offentlige, end man får tilbage i form af overførsler og tje-
nester. Det er ikke hensigtsmæssigt, og begge situationer 
bør derfor på et tidspunkt føre til en ændring i den økono-
miske politik. Man kan dog godt forestille sig, at man i en 
periode ønsker at opbygge et ekstra offentligt råderum for 
på et fremtidigt tidspunkt at kunne udmønte dette i skattelet-
telser eller højere offentlige ydelser. Indtil denne konkrete 
udmøntning rent faktisk vedtages, vil et sådant forløb blive 
vurderet som overholdbart. En sådan midlertidig beregnet 
overholdbarhed kan være berettiget, eksempelvis af hensyn 
til fordelingen mellem generationerne, men det er naturligt, 
at en sådan prioritering ledsages af et gennemtænkt ræson-
nement for, hvorfor en sådan tidsmæssig forskydning af de 
offentlige indtægter og udgifter skønnes at være optimal. 
 
Den store usikkerhed gør det naturligt at spørge, om man 
ikke bør foretage en offentlig opsparing ud fra et forsigtig-
hedsmotiv for at undgå, at man kommer ud i en uholdbar 
situation fremover. Sådan et spørgsmål vil også involvere 
en fordelingsmæssig problemstilling mellem generationer-
ne, jf. den senere diskussion heraf. Som eksempel kan man 
tage usikkerhed om den fremtidige gennemsnitlige arbejds-
tid. Det er langtfra utænkeligt, at befolkningen på et tids-
punkt vil ønske at omsætte stigende levestandarder til en 
situation med mere fritid. I Dansk Økonomi, efterår 2016 
beregnedes det, at en nedgang i arbejdstiden på ca. 20 pct., 
omtrent svarende til en 30 timers arbejdsuge, vil forringe 
HBI med knap 3 pct. og dermed isoleret set medføre en 
klart uholdbar finanspolitik. Det er imidlertid ikke oplagt, at 
muligheden for sådan en fremtidig udvikling bør føre til en 
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forsigtighedsopsparing i dag. På det tidspunkt, en eventuel 
bred nedgang i arbejdstiden vil manifestere sig, uanset om 
det sker via overenskomsterne eller i form af, at frekvensen 
af deltidsjob stiger, vil det blive registreret i de data, der 
indgår i holdbarhedsberegningerne. Man vil så på det tids-
punkt skulle justere kursen, og der kan argumenteres for, at 
det er rimeligt, at det er de generationer, der får gevinsten 
ved at ændre arbejdstiden i form af større fritid, der også 
selv må finansiere den.  
 
Samme argument kan anføres med hensyn til usikkerheden 
om, hvorvidt fremtidige regeringer rent faktisk vil føre en 
uændret finanspolitik, som den forudsættes i de langsigtede 
fremskrivninger. Man kan godt forestille sig, at fremtidige 
regeringer kan have et ønske om at foretage skattelettelser 
eller eksempelvis en mindre forhøjelse af aldersgrænserne 
for folkepension og efterløn, end de nuværende regler fore-
skriver. Der kan også være gode grunde til en sådan ander-
ledes prioritering på et fremtidigt tidspunkt, men igen kan 
det virke rimeligt, at de generationer, der får glæde af så-
danne lempelser, selv finansierer dem. Usikkerhed om så-
danne forhold fører derfor ikke i sig selv naturligt til et be-
hov for en særlig offentlig forsigtighedsopsparing. Hvis 
man frygter, at fremtidige generationer uden egen skyld kan 
blive ramt af et alvorligt stød, som forringer deres situation, 
kan det imidlertid tale for en sådan forsigtighedsopsparing. 
Et eksempel kunne være, at omkostningerne ved klimaud-
viklingen bliver uventet store.  I dette tilfælde er der tale om 
et samspil mellem intergenerationelle fordelingsbetragtnin-
ger og hensyn til usikkerheder i fremskrivningens forudsæt-
ninger.  
 
Der kan derudover ligge et alvorligt problem i den hypoteti-
ske situation, at HBI-vurderingen ændres markant til det 
værre på et tidspunkt, hvor et land allerede har oparbejdet 
en betydelig gæld i tiltro til en mere positiv fremtid, der så 
pludselig fortoner sig. I så fald kan landet få et refinansie-
ringsproblem, der i sig selv forværrer problemet via rente-
stigninger og dermed skaber en selvstændig ekstra HBI-
forværring. Her er der en asymmetri, idet et tilsvarende 
problem næppe vil opstå, hvis HBI-vurderingen pludselig 
ændres markant til det bedre på et tidspunkt, hvor landet 
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allerede har oparbejdet en betydelig offentlig nettoformue i 
tiltro til en kommende bølgedal. Dette giver et argument 
for, at en rimelig yderligere restriktion på finanspolitikken 
udover en ikke-negativ HBI vil være, at landet aldrig kom-
mer op på et for stort gældsniveau – hvor “for stort” altså 
defineres af, hvornår kreditorer mv. begynder at tvivle på, at 
landet kan håndtere en HBI-forværring fornuftigt. 
 
Relevans for de finansielle markeder 
 
Man kan sagtens forestille sig, at for de finansielle markeder 
er officielle HBI-beregninger ikke så vigtige som andre 
faktorer, når de skal tage stilling til, hvor usikker en investe-
ring danske statsobligationer er. Det kan skyldes, at investo-
rer er mindre velinformerede og tager udgangspunkt i enkle-
re nøgletal end en HBI, eller ganske enkelt at de ikke har 
tillid til officielle HBI-beregninger. Da deres vurderinger vil 
afgøre statsobligationsrenten, kan fremtidig skepsis på de 
finansielle markeder – begrundet eller ubegrundet – i sig 
selv ændre på en vigtig forudsætning i fremskrivningen og 
dermed gøre et forløb, der egentlig er holdbart ifølge den 
forudsatte rente, til et uholdbart forløb givet en højere rente, 
jf. diskussionen i Dansk Økonomi, forår 2011. 
 
Der eksisterer en række empiriske undersøgelser af, hvad 
ratingbureauer lægger vægt på, når de skal kreditvurdere 
statsgæld. Mellios og Paget-Blanc (2006) fremhæver udover 
realøkonomiske forhold som offentlig gældskvote, beta-
lingsbalance, vækst og inflation især et lands forhistorie 
med hensyn til at overholde gældsforpligtelser og kvaliteten 
af de økonomisk-politiske institutioner (målt ved eksempel-
vis indikatorer for politisk stabilitet og korruption). Afonso, 
Gomes og Rother (2011) peger ligeledes på de historiske 
erfaringer med tilbagebetaling af gæld og det politiske sy-
stems effektivitet som vigtige langsigtede determinanter ved 
siden af udlandsgæld og valutareserver. de Vries og de 
Haan (2015) tester en model, hvor kreditvurderingen for 13 
europæiske lande i perioden 1995-2011 afhænger af BNP-
vækst, BNP pr. capita, investeringskvote, inflation, ledig-
hed, saldokvote, gældskvote og betalingsbalance. Alle de 
nævnte variable var statistisk signifikante – bortset fra den 
offentlige saldo. 
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Sammenfattende ser det ud til, at tillid til, om institutionerne 
i landet kan forventes at leve op til deres ansvar og skride 
ind, hvis der kommer tegn på en uholdbar udvikling, som 
målt ved landets historiske overholdelse af sine gældsfor-
pligtelser og forskellige indikatorer for de politiske institu-
tioners kvalitet, er afgørende. Derudover er der tegn på, at 
gældens faktiske niveau også tænkes at spille ind. OECD 
(2014) regner således med et gældsniveau på 75 pct. af BNP 
som tærskel for, hvornår statsgælden begynder at påvirke 
renteniveauet, baseret på undersøgelsen i Égert (2010). Det 
er derimod sværere at finde tegn på, at udsving i saldoen i 
en situation, hvor gælden er moderat, har nogen mærkbar 
virkning. Det virker dermed heller ikke sandsynligt, at en 
midlertidig og planlagt overskridelse af underskudsgrænsen 
på ½ pct. i de værste hængekøjeår skulle påvirke Danmarks 
troværdighed og dermed rentebetalinger mærkbart – så læn-
ge underskuddene ikke bliver af en størrelsesorden, der 
fører til en væsentlig højere gældskvote.  
 
HBI er ikke tilstrækkeligt operationel på kortere sigt 
 
En holdbar finanspolitisk udvikling kan opnås ved uendelig 
mange forskellige profiler for den offentlige saldo. Den 
giver derfor ikke i sig selv nogen klar rettesnor for politike-
re, der skal træffe beslutninger med en kortere tidshorisont 
(f.eks. en finanslov). Der lader til at være grundlæggende 
tilfredshed med den tredeling i tidsperspektiver, vi har ud-
viklet i finanspolitikken herhjemme siden 1997. Den bygger 
på det helt lange sigt med en holdbarhedsberegning, der er 
grundlag for de øvrige niveauer, den mellemfristede tids-
horisont på 5-10 år, hvor regeringen kan udpege sine strate-
giske ønsker i den økonomiske politik og forsøge at skaffe 
flertal for dem i Folketinget, og den konkrete udmøntning i 
løbende finanslove og andre specifikke tiltag.  
 
Der er dermed også behov for at operationalisere et HBI-
krav til dels en overordnet mellemfristet målsætning og dels 
konsekvenserne heraf fra år til år. En mulighed er at over-
sætte holdbarhedsberegningen til et mål for saldoen i slut-
året for den mellemfristede fremskrivning, eventuelt supple-
ret med enten en sti for den strukturelle saldo indenfor den 
mellemfristede periode eller et mål for gælden i slutåret. 
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Dette svarer overordnet til situationen i dag. Med 2020-
planen blev eksempelvis fastsat et mål om balance i 2020, 
som netop implicerede en finanspolitik, der fremadrettet var 
holdbar. Dette mellemfristede mål kunne eventuelt opdate-
res løbende i takt med, at forudsætningerne i holdbarheds-
beregningen ændres. 
 
Der er imidlertid et problem i, at man kan komme til at 
overjustere den økonomiske politik, hvis man hele tiden 
indretter den efter at være lige præcis holdbar. Givet at HBI 
jævnligt ændres, både som følge af ny udefrakommende 
information og som følge af mere tekniske justeringer, som 
i praksis forekommer fra tid til anden, og givet at mange af 
disse løbende ændringer over tid vil ophæve hinanden, kan 
det være upraktisk at justere kursen for tit; på den anden 
side bør man heller ikke vente for længe. Der er hermed en 
udfordring med hensyn til at finde den rette balance mellem 
at justere for ofte/meget og for sjældent/lidt. 
 
Politikfejl giver systematisk tendens til for store under-
skud 
 
I mange vestlige lande fandt en kraftig offentlig gældsæt-
ning sted efter 1980. Som svar herpå voksede en omfattende 
fagøkonomisk litteratur frem, der forsøgte at forklare denne 
udvikling. Bidragene har typisk peget på mulige imperfek-
tioner i den politiske beslutningsproces, der kan resultere i 
for kortsigtede beslutninger og en systematisk tendens til for 
høj gældsætning. Disse tanker har givetvis en del appel 
blandt såvel embedsmænd og forskere som hos politikere 
selv. 
 
Auerbach (2009), Alesina og Passalacqua (2015) og Portes 
og Wren-Lewis (2015) giver overblik over de vigtigste bi-
drag og mekanismer. Der kan således være informations-
problemer: I tilfælde af mangelfuld information kan en re-
gering udnytte befolkningens manglende indsigt til at tilby-
de skattelettelser uden at gøre vælgerne opmærksomme på, 
at de skal betales senere. Såvel regeringen som vælgerne 
kan have hyperbolske præferencer, så de lægger for lidt 
vægt på forhold i den fjerne fremtid. Der kan også være 
valgtænkning - f.eks. kan det være optimalt for en regering 
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at sætte landet i gæld for at begrænse mulighederne for 
fremtidige regeringer af en anden politisk farve. Fælledens 
problem kan gøre sig gældende: Lobbygrupper kan skaffe 
opbakning til for mange udgifter eller skattelettelser, uden 
at omkostningerne bliver internaliseret i den politiske pro-
ces; og der kan være andre former for tidsinkonsistens. Alle 
de nævnte årsager kan give anledning til en inoptimalt høj 
gældsætning. Hvor udbredt disse problemer er i forskellige 
lande, ser blandt andet ud til at bero på kulturelle træk som 
tillid, respekt for love og regler mv., jf. Alesina og Pas-
salacqua (2015).  
 
Generelt vil muligheden for sådanne regeringsfejl give et 
argument for, at politikerne bør binde sig selv på forskellig 
vis via institutionaliserede restriktioner og/eller indføre 
korrektive institutioner som finanspolitiske vagthunde og 
lignende. Hvis man mener, at disse regeringsfejl kan spille 
en potentielt vigtig rolle i den økonomisk-politiske proces i 
Danmark, er der således her et klart argument for mere end 
blot et holdbarhedsmål, som både er meget langsigtet og 
principielt manipulerbart. Også et gældsmål kan være util-
strækkeligt til at undgå en inoptimal intertemporal udvik-
ling, selvom det anses for troværdigt bindende i det lange 
løb, fordi den politiske proces stadig vil kunne akkumulere 
underskud, så gældsmålet nås for hurtigt. Saldomål kan her 
spille en positiv rolle. Denne tankegang er dog ikke i sig 
selv et argument for, at disse saldomål nødvendigvis vil 
indebære en balanceret (strukturel) saldo, eller blot at de 
skal være konstante over tid, uafhængigt af øvrige forhold. 
Eksempelvis kan det være naturligt, at de varierer i takt med 
demografiske svingninger som forholdet mellem små og 
store årgange i de erhvervsaktive år. 
 
Den største fordel ved en fast underskudsgrænse i form af et 
tal som ½ pct. af BNP er formodentlig, at det er meget sim-
pelt og derfor let at forstå og formidle.3 Det kan være en 
fordel, især i et system, der i øvrigt er præget af svage insti-
tutioner. Denne fordel skal altså stilles overfor de tidligere 

 
3) Selve beregningen af den strukturelle saldo ifølge de nuværende 

regler er dog meget teknisk og vanskelig at gennemskue og kon-
trollere for ikke-sagkyndige. 
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nævnte ulemper ved ikke at kunne tage hensyn til i øvrigt 
rimelige forhold som befolkningsudvikling, investeringsøn-
sker mv.  
 
HBI er ikke nødvendigvis intergenerationelt retfærdig 
 
En holdbarhedsberegning er en konsekvensberegning, der 
belyser, om den offentlige sektor vil vedblive med at være 
solvent fremover under en antagelse om uændret finans-
politik plus en række supplerende antagelser om den fremti-
dige udvikling (f.eks. udviklingen i befolkningen, erhvervs-
frekvenserne, den private opsparing mv.). Den er dermed 
hverken en prognose eller nødvendigvis et udtryk for, om 
politikerne og befolkningen finder den fremskrevne udvik-
ling rimelig eller ønskværdig, bl.a. med hensyn til fordelin-
gen mellem de forskellige generationer. Det kræver en selv-
stændig vurdering.  
 
Der findes ikke noget objektivt kriterium til at afgøre, hvil-
ken fordeling af goderne (herunder de goder, som den of-
fentlige sektor leverer) mellem generationerne der er mest 
retfærdig. Det er i sidste ende et politisk spørgsmål. Samti-
dig er det omstændeligt, omend ikke helt umuligt, at opgøre 
de forskellige generationers nettobidrag overfor det offent-
lige (dvs. de enkelte generationers skattebetalinger over 
livet fratrukket de modtagne offentlige ydelser). I Dansk 
Økonomi, forår 2014 blev et generationsregnskab præsente-
ret, der ved brug af både historiske data og en fremadrettet 
fremskrivning under forskellige antagelser beregnede et 
samlet generationsregnskab for alle danskere født i 1930-
2030. Et hovedresultat var, at de ældste generationer (indtil 
årgangene født i midten af 1980’erne) har været netto-
bidragydere, mens de yngre generationer vil være nettomod-
tagere. Hovedårsagen er, at de yngste generationer modsat 
de ældre er vokset op i en tid med en udbygget velfærdsstat 
og derfor som børn og unge har nydt godt af betydelig stør-
re offentlige udgifter end deres forældre.  
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Finansministeriet har for nylig udgivet en publikation, hvor 
de ved siden af den sædvanlige holdbarhedsindikator bereg-
ner en såkaldt “generationsneutral holdbarhedsindikator”, jf. 
Finansministeriet (2017). Her er ideen, at udvalgte offent-
lige regler ikke fremskrives ifølge den eksisterende lovgiv-
ning, men derimod ud fra, hvad der italesættes som et gene-
rationsneutralt princip. Langt den vigtigste forskel er, at 
pensions- og efterlønsalderen efter 2025 holdes uændret 
målt ved antal år, hvor de enkelte generationer beregnes at 
kunne få folkepension (nemlig knap 19 år). Dette medfører 
en noget lavere stigning i aldersgrænserne for efterløn og 
folkepension end forudsat i tabel II.1. Det svækker den fi-
nanspolitiske holdbarhed med ca. 0,8 pct. af BNP eller 17 
mia. kr. Med denne mindre ambitiøse indeksering af til-
bagetrækningsaldrene ville finanspolitikken dermed kun 
være lige godt og vel holdbar. 
 
Det er vanskeligt at opgøre objektivt, hvad der er genera-
tionsmæssigt neutralt.  De forskellige årganges livsvilkår og 
offentlige nettobidrag adskiller sig af mange andre årsager 
end dem, som indgår i Finansministeriets alternative indika-
tor. De generationer, der går på pension i de førstkommende 
år og dermed isoleret set har udsigt til flere antal år på efter-
løn og folkepension, vil ifølge beregningerne i Dansk Øko-
nomi, forår 2014 samlet set alligevel levere et større netto-
bidrag til den offentlige sektor end de yngre årgange, der 
har modtaget betydelig større beløb i den første del af deres 
liv. Samtidig bliver yngre generationer generelt betydelig 
rigere end ældre som følge af den økonomiske vækst, det 
årlige antal arbejdstimer for dem, der er i beskæftigede, er 
historisk faldet mv. Også fremadrettet vil generationernes 
offentlige nettobidrag være forskelligt af andre årsager end 
de undersøgte – f.eks. antages det normalt, at det gennem-
snitlige folkepensionstillæg og udnyttelsen af efterløns-
ordningen systematisk vil ændre sig som følge af ændret 
pensionsopsparing. 
 
Netop den forskelligartede behandling af generationerne 
med hensyn til aldersgrænsen for efterløn og folkepension 
fremhæves imidlertid somme tider som tegn på en uønsket 
forskelsbehandling af de forskellige generationer. Skulle der 
opstå et stærkt politisk ønske om at stille de enkelte gene-
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rationer mere ensartet på dette specifikke punkt i form af en 
mindre ambitiøs aldersregulering, vil dette med de nuvæ-
rende beregningsforudsætninger stort set fjerne den nuvæ-
rende overholdbarhed. Figur II.6 viser således et forløb, 
hvor det antages, at man fra 2030 (hvor den seneste defini-
tivt vedtagne ændring af folkepensionsalderen vil finde 
sted) vælger at indeksere reglerne, så andelen af livet, man 
kan tilbringe på folkepension, vil være konstant. I dette 
forløb er holdbarhedsindikatoren 0,2 pct. af BNP. Hvis man 
alternativt vil ønske at ensarte behandlingen ved yderligere 
at øge aldersgrænserne for de førstkommende årgange af 
pensionister, vil det omvendt forøge den målte overholdbar-
hed.  
 
 

Figur II.6 Samme andel af livet på folkepension 
 

 

Anm.: Figuren viser udviklingen i den offentlige saldo i grundforløbet 
og et alternativ, hvor efterløns- og folkepensionsalderen efter 
2030 indekseres, så andelen af livet, man kan tilbringe på fol-
kepension, er konstant. Det indebærer, at folkepensionsalderen i
2100 er 3½ år lavere end i grundforløbet. 

Kilde: Beregninger på DREAM. 
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Man kan indvende, at en diskussion om, hvilke finanspoliti-
ske regler der er bedst for Danmark, er irrelevant, fordi vi 
under alle omstændigheder er bundet af EU-regler. Ifølge 
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Stabilitets- og Vækstpagten må det faktiske underskud såle-
des ikke overstige 3 pct. af BNP, og ØMU-gælden må ikke 
overstige 60 pct. af BNP. Samtidig tilsiger EU’s Finanspagt, 
som Danmark har tilsluttet sig, at der skal være en grænse 
for underskuddet på den strukturelle saldo, der sikrer, at den 
faktiske saldo ikke kan formodes at overskride 3 pct.-
grænsen.  
 
De fælles finanspolitiske regler i EU er opstået som følge af 
dannelsen af ØMU’en og indførelsen af euroen. I en mønt-
union med fælles valuta, centralbank og pengepolitik er der 
klare argumenter for fælles finanspolitiske regler, da et af 
deltagerlandene ellers ville kunne overvælte nogle af om-
kostningerne ved at føre en uansvarlig finanspolitik på de 
andre deltagerlande. I et vist omfang er de øvrige EU-
medlemslande, der for de flestes vedkommende officielt 
forventes at være kommende ØMU-medlemmer, dog også 
omfattet af de fælles finanspolitiske regler. Stabilitets- og 
Vækstpagtens grænser for den faktiske saldo på 3 pct. og 
gældsgrænsen på 60 pct. gælder således også for ikke-
ØMU-lande, der dog modsat ØMU-landene ikke kan blive 
tildelt bøder, hvis de overtræder grænserne. EU’s Finans-
pagt fra 2012 er obligatorisk for ØMU-lande, men frivillig 
for ikke-medlemslande. Udover eurolandene har Danmark, 
Bulgarien og Rumænien valgt at lade pagtens finanspoliti-
ske regler være bindende for dem selv. Disse landes situati-
on er dermed lidt anderledes end ØMU-landenes, men også 
for Danmark har det betydning, at vores samhandelspartnere 
har sunde offentlige finanser. 
 
Der er imidlertid flere grunde til, at disse regler ikke nød-
vendigvis vil – eller bør – være bindende for Danmark i 
hængekøjeårene, selv hvis udviklingen på saldoen bliver 
mere negativ end i den fremskrivning, der præsenteres her. 
Der foregår således en løbende international økonomfaglig 
og politisk debat om udformningen af EU’s og især 
ØMU’ens finanspolitiske regler, der er blevet ændret flere 
gange tidligere. Det er naturligt, at Danmark deltager i ar-
bejdet i EU for at være med til at udforme disse regler så 
hensigtsmæssigt som muligt. Det er således en mulighed, at 
disse regler på sigt kan blive ændret for alle lande i retning 
af større vægt på landespecifikke krav, der bør indrettes, så 
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de dels kommer til at afhænge af den grundlæggende hold-
barhed og dels af basale institutionelle forhold. Et argument 
for, at dette er realistisk, er, at langt større og vigtigere med-
lemslande end Danmark kan tænkes at få (stigende) proble-
mer med at overholde saldokravene i de kommende årtier. 
 
Et alternativ til ændringer af fælles ØMU- og EU-regler, og 
måske derfor lidt lettere at få gennemført, er en forståelse i 
EU af den særlige rolle, som den meget betydelige udskudte 
skat i pensionskasserne spiller for Danmarks vedkommen-
de. Tog man hensyn til disse store implicitte offentlige akti-
ver og renteindtægterne herfra i beregningen af saldogræn-
serne, ville den offentlige saldo som tidligere anført blive 
permanent forbedret med mere end 2 pct. af BNP, jf. figur 
II.4. Dermed ville selv en permanent forringelse af den pri-
mære saldo på 1 pct. som følge af en afvikling af overhold-
barheden ikke medføre et underskud på saldoen. 
 
Det kan også tænkes, at det ikke vil være nødvendigt med 
egentlige formelle regelændringer for at undgå, at Danmark 
– givet at landet fortsat viser sig at føre en holdbar finans-
politik og ikke får for høj en gæld – løber ind i problemer 
med EU-instanserne. Også de nuværende officielle EU-
regler giver nemlig anledning til mere fleksibilitet end 
Danmarks eget regelsæt. Saldogrænsen på ½ pct. i budget-
loven er således strengere end EU’s mellemfristede mål 
(MTO), som p.t. er 1 pct. af BNP. Det kan dog være pro-
blematisk at skulle justere den danske finanspolitik, hvis EU 
på et fremtidigt tidspunkt skulle beregne en mere restriktiv 
MTO. Under alle omstændigheder vil mere fleksibilitet med 
hensyn til ½ pct.-kravet ikke ændre på 3 pct.-grænsen for 
den faktiske saldo. Vil man overholde denne grænse altid, 
og vil man undgå at føre procyklisk finanspolitik, skal den 
officielt beregnede strukturelle saldo holdes ret tæt på ba-
lance for at give en rimelig sikkerhed for, at man ikke i en 
lavkonjunktur vil blive udfordret af 3 pct.-grænsen for den 
faktiske saldo. 
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Der kan derfor godt opstå en situation omkring eller efter 
2030, hvor hængekøjen vil tvinge til midlertidige saldofor-
bedringer i forhold til et neutralt forløb, selvom det neutrale 
forløb i forvejen er (evt. over-)holdbart. I den situation vil et 
alternativ til realøkonomiske offentlige besparelser eller 
højere skattesatser være en fremrykning af dele af pensions-
beskatningen fra ud- til indbetalingstidspunktet. Det vil 
således give en permanent saldoforbedring at fremrykke 
beskatningen af ATP eller ratepensioner, afhængigt af hvor 
stor en saldoforbedring der anses for hensigtsmæssig. En 
pensionsfremrykning kan implementeres sådan, at den er 
holdbarhedsneutral, samtidig med at den giver en permanent 
officiel saldoforbedring, jf. Dansk Økonomi, efterår 2016.  
 
Den foregående diskussion har peget på en række årsager 
til, at det ikke er tilstrækkeligt alene at tilrettelægge den 
fremtidige finanspolitik ud fra et krav om, at HBI aldrig må 
være negativ. Der er desuden behov for et institutionelt set-
up, der så vidt muligt sikrer, at de foretagne beregninger er 
så troværdige og pålidelige som muligt ud fra informations-
niveauet på det pågældende tidspunkt. Derudover er der 
præsenteret argumenter for en absolut grænse for gælds-
kvotens niveau og for et fortsat system med mellemfristede 
planer, der opererer med et saldokrav i slutåret, der er fast-
sat ud fra, at det sikrer holdbarhed. Disse punkter stemmer 
overordnet godt overens med det nuværende finanspolitiske 
rammeværk. Dog er det problematisk, at ½ pct.- og 3 pct.-
saldogrænserne kan forhindre både holdbare og fornuftige 
intertemporale tilpasninger. Samtidig adresserer de nuvæ-
rende regler ikke den problemstilling, at en overholdbar 
situation naturligt bør give anledning til overvejelser om en 
eventuel kursjustering på samme måde som en uholdbar 
fremskrivning.    

II.5 Sammenfatning 

Kapitlet har præsenteret en ny langsigtet fremskrivning for 
Danmarks økonomi og offentlige finanser. Med de givne 
forudsætninger indebærer fremskrivningen, at Danmarks 
finanspolitik er overholdbar. Holdbarhedsindikatoren er 1,0 
pct. af BNP. Det svarer til, at den primære offentlige saldo 
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kan forværres permanent med 22 mia. kr., uden at den of-
fentlige gæld kommer ud af kurs. Holdbarheden er forbedret 
med ca. ½ pct.point siden fremskrivningen i Dansk Økono-
mi, efterår 2016. Det skyldes bl.a. ophævelsen af nominal-
princippet for ejerboliger og en antagelse om større privat 
opsparing.  
 
Den såkaldte hængekøjeudfordring for saldoen i 2030’erne 
og 2040’erne som følge af, at små årgange afløser store på 
arbejdsmarkedet, vurderes tilsvarende at være mindre nu. I 
fremskrivningen opnår saldoen et maksimalt underskud på 
0,2 pct. af BNP i et par år omkring 2035. Dermed kommer 
Danmark under forudsætningerne i fremskrivningen aldrig i 
konflikt med budgetlovens underskudsgrænse på ½ pct. af 
BNP. Der er dog meget stor usikkerhed om forudsætninger-
ne i sådanne lange fremskrivninger, og usikkerheden kan 
forventes at stige i takt med tidshorisonten. Det kan derfor 
ikke udelukkes, at udviklingen alligevel vil bringe den of-
fentlige saldo i strid med såvel den danske budgetlov som 
EU’s nuværende underskudsgrænser. 
 
Kapitlet diskuterer forskellige begrundelser for at lægge 
bindinger på udviklingen i den fremtidige offentlige saldo 
og gæld udover et krav om, at finanspolitikken til enhver tid 
skal vurderes som holdbar. Det nuværende finanspolitiske 
rammeværk virker i mangt og meget hensigtsmæssigt ind-
rettet. Det er fornuftigt at operere med et grundlæggende 
krav om, at finanspolitikken altid skal kunne vurderes at 
være holdbar, at skabe de bedst mulige forudsætninger for, 
at der er tillid til troværdigheden i denne beregning, og at 
der derudover bør være en absolut øvre grænse for gælden. 
Samtidig forekommer systemet med mellemfristede planer, 
der nærmere udstikker udfordringerne og ambitionerne for 
de kommende 5-10 år, og med fokus på et mål for saldoen i 
slutåret, der er fastsat i overensstemmelse med holdbar-
hedskravet, hensigtsmæssigt. 
 
Selvom saldomål kan spille en positiv rolle, blandt andet 
ved at modveje eventuelle tendenser til for lempelig finans-
politik i det politiske system, behøver disse saldomål imid-
lertid ikke at indebære en (stort set) balanceret strukturel 
saldo, ligesom det heller ikke er påkrævet, at de er konstante 
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over tid, uafhængigt af andre forhold. 3 pct.-underskuds-
grænsen for saldoen og budgetlovens ½ pct.-underskuds-
grænse for den strukturelle saldo er simple og lette at for-
midle, men kan forhindre en fornuftig udnyttelse af de in-
ternationale kapitalmarkeder og medføre et inoptimalt lavt 
offentligt investeringsniveau. Samtidig vil en manglende 
mulighed for at udjævne konsekvenserne af et midlertidigt 
ringere skattegrundlag kunne medføre unødvendige forvrid-
ninger. 
 
Det er således hensigtsmæssigt at have løbende pejlemærker 
i form af mellemfristede saldomål, som er forenelige med 
en holdbar langsigtet finanspolitisk udvikling. Det fore-
kommer imidlertid ikke hensigtsmæssigt med helt faste 
saldogrænser, som indebærer en stort set balanceret struktu-
rel saldo. Man kan udtrykke det sådan, at der er et behov for 
fleksible snarere end statiske saldomål. Danmark bør derfor 
arbejde for, at vi ikke af hensyn til disse saldogrænser i 
fremtiden vil blive tvunget til at foretage realøkonomiske 
opstramninger, som ikke er velbegrundede af andre hensyn. 
Der er en række forskellige måder, hvorpå en sådan situati-
on kan undgås. Det kunne således ske ved en fælles genfor-
handling af EU-reglerne med landespecifikke krav, en sær-
lig aftale med EU om en dansk særregel med hensyn til de 
meget store implicitte pensionsaktiver, en forståelse af, at 
Danmark kan udnytte den fleksibilitet, der allerede ligger i 
de eksisterende regler, og endelig – hvis disse forsøg ikke 
udnyttes eller ikke fører til et resultat – ved at ændre på den 
tidsmæssige placering af offentlige indtægter og udgifter, 
eksempelvis i form af en fremrykning af dele af pensionsbe-
skatningen.  
 
Et mere fleksibelt saldomål, der stadig sikrer en langtids-
holdbar finanspolitisk udvikling, kan eksempelvis fastsættes 
i forbindelse med udarbejdelsen af politiske planer (for ek-
sempel 2020-planer, 2025-planer osv.). Målet for den struk-
turelle saldo i planens slutår kan sættes, så det netop sikrer, 
at finanspolitikken er holdbar. Er der et politisk ønske om at 
reservere flere offentlige midler til fremtidige formål, end 
hvad der umiddelbart skal til for at sikre en netop holdbar 
udvikling, kan det også indgå i fastsættelsen af saldomålet 
som en del af den politiske prioritering i planen. Samtidig 
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bør finanspolitikken tilrettelægges, så gælden ikke oversti-
ger en fastsat gældsgrænse. Vurderingen af holdbarheden og 
den langsigtede udvikling i gælden baseres på veldokumen-
terede og alment anerkendte principper.  
 
Saldomålet for slutåret kan suppleres med mål for den gen-
nemsnitlige strukturelle saldo frem til slutåret for den mel-
lemfristede planlægning eller alternativt et mål for gælden i 
slutåret. I praksis svarer dette til det nuværende system med 
mellemfristede planer med en enkelt forskel: Det skitserede 
rammeværk vil tillade strukturelle underskud på over ½ pct. 
af BNP, så længe det er foreneligt med en holdbar udvik-
ling, der aldrig medfører mere end en moderat offentlig 
gæld. I perioder, hvor små erhvervsaktive årgange eller 
andre forhold trækker i retning af midlertidigt forringede 
offentlige finanser, vil saldomålet naturligt være mere lem-
peligt end i perioder, hvor det modsatte gør sig gældende.  
 
Det er en relativt ny situation, at Danmarks finanspolitik af 
såvel regeringen som formandskabet for Det Økonomiske 
Råd vurderes at være overholdbar med en holdbarhedsindi-
kator, der overstiger ½ pct. af BNP med de anvendte bereg-
ningsforudsætninger. Hvis dette forhold vedvarer i de 
kommende år, er det et relevant spørgsmål, hvordan rege-
ringen og Folketinget vil forholde sig hertil. En situation 
med permanent overholdbarhed vil være forbundet med 
realøkonomiske omkostninger for befolkningen og bør give 
anledning til at justere kursen på et tidspunkt. Det indebærer 
ikke nødvendigvis, at saldoen skal forringes på kortere sigt i 
forhold til den overholdbare fremskrivning. Beslutningen 
herom involverer både spørgsmål om, hvordan man skal 
håndtere den meget betydelige usikkerhed i beregningen, og 
hvilken fordeling mellem de forskellige nulevende og frem-
tidige generationer der vurderes at være rimelig. Derimod 
bør hensynet til hængekøjen og saldogrænserne af de oven-
for anførte grunde ikke være afgørende for beslutningen. 
 
Det fremføres somme tider, at de indekseringsregler, der 
følger af velfærdsaftalen og tilbagetrækningsaftalen, og som 
er en hovedårsag til den forudsatte kraftige forbedring af de 
offentlige finanser på længere sigt, implicerer en urimelig 
generationsfordeling, fordi de forskellige generationer ikke 

Saldomål 
tilpasses f.eks. 
store og små 
årgange 

Beregnet 
overholdbarhed 
en ny situation …  
 
 
 
 
… håndtering 
heraf involverer 
både 
risikofordeling og 
generations-
hensyn 

Modsatrettede 
forhold for 
forskellige 
generationer 



Holdbarhed og finanspolitiske regler. Dansk Økonomi, forår 2017 

 108 

vil opnå at kunne modtage efterløn og folkepension i lige 
mange år eller i den samme andel af livet. Der er dog også 
mange andre forhold, der påvirker de forskellige generatio-
ner, som burde indgå i en samlet vurdering af deres vilkår. 
Tidligere beregninger fra formandskabet for Det Økonomi-
ske Råd har peget på, at de årgange, der i disse og de først-
kommende årtier går på pension, som helhed over livet vil 
være nettobidragydere til det offentlige, modsat de årgange, 
der er født efter 1980’erne – også selvom man tager hensyn 
til, at de førstnævnte vil opnå flere år med adgang til efter-
løn og folkepension. 
 

Beregninger i nærværende kapitel viser, at en langsommere 
indeksering, så antal år på folkepension bliver proportionalt 
for alle generationer fra 2030, vil reducere holdbarhedsindi-
katoren til 0,2 pct. af BNP og dermed indebære en finans-
politik, der er lige godt og vel holdbar. Dette er således én 
mulig måde at disponere “overholdbarheden” på, hvis man 
opfatter en ens behandling af alle generationer på dette om-
råde som vigtigt. Alternativt kan man politisk ønske at give 
alle generationer samme antal år eller livsandel med ret til 
folkepension, men samtidig at øge det samlede antal år på 
arbejdsmarkedet for i stedet at prioritere skattelettelser eller 
flere midler til offentligt forbrug. I så fald kan man i stedet 
beslutte at hæve tildelingsaldrene yderligere i de kommende 
årtier i forhold til de nuværende aldersindekseringsregler. 
Dette vil umiddelbart forøge overholdbarheden. Det vil i så 
fald være naturligt at gøre klart, hvornår og hvordan man 
forestiller sig at disponere den offentlige besparelse herved. 
Det vil gøre prioriteringsmulighederne klarere.  
 

Den overholdbarhed, som fremgår af såvel regeringens som 
formandskabets langsigtede fremskrivninger i disse år, bør 
således naturligt på samme måde som en uholdbar frem-
skrivning give anledning til overvejelser om en eventuel 
kursjustering på et tidspunkt. En sådan indebærer som 
nævnt ikke nødvendigvis, at der skal ske en svækkelse af de 
offentlige finanser i de førstkommende år; der kan tænkes 
grunde til, at man vil ønske at udskyde lempelsen til et sene-
re tidspunkt. Det er imidlertid i så fald rimeligt at præsente-
re en klar argumentation herfor, så den relevante afvejning 
bliver klar for befolkningen. Dette spørgsmål vil derfor 
være naturligt at tage op i en kommende 2025-plan.  
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