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Udviklingen i det offentlige forbrug 

Notatet belyser den historiske udvikling i det offentlige forbrug set i 
forhold til formandskabets fremskrivningsprincip om, at det 
offentlige forbrug følger den demografiske og velstandsmæssige 
udvikling.  

 

1 Indledning 
 
Det offentlige forbrug udgør knap halvdelen af de samlede offentlige udgifter, og den 
fremtidige udvikling i det offentlige forbrug spiller derfor en betydelig rolle for den 
finanspolitiske holdbarhed. 
 
Dette notat belyser, hvordan det offentlige forbrug har udviklet sig historisk, og i hvilken 
grad udviklingen har været i overensstemmelse med formandsskabets 
fremskrivningsprincip om, at det offentlige forbrug følger den demografiske og 
velstandsmæssige udvikling. 
 
Hvis den fremtidige vækst i det offentlige forbrug bliver større, end det antages i 
holdbarhedsberegningerne, forringes holdbarheden, med mindre de offentlige indtægter 
øges, eller andre offentlige udgifter reduceres i tilstrækkeligt omfang. Bliver væksten i 
det offentlige forbrug omvendt mindre end væksten ifølge fremskrivningerne, forbedres 
holdbarheden ved en fastholdt udvikling i de offentlige indtægter og andre offentlige 
udgifter. 
 
I Dansk Økonomi, forår 2010 blev der set på væksten i det offentlige forbrug fra 1991 til 
2008, og væksten blev lidt forsimplet dekomponeret i tre dele:  
 

1) Den del, der kunne tilskrives ændringer i befolkningens størrelse og 
sammensætning 

2) Den del, der kunne tilskrives den almindelige velstandsmæssige udvikling 
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3) Mervæksten, dvs. den del, der ikke kunne tilskrives ændringer i befolkningens 
størrelse og sammensætning eller den almindelige velstandsmæssige 
udvikling.1 

 
Dekomponeringen viste, at væksten i det offentlige forbrug var højere, end det skulle 
forventes ifølge den demografiske og velstandsmæssige udvikling. I den nævnte periode 
var der således en gennemsnitlig årlig mervækst i det offentlige forbrug på 0,2 pct.point.2 
 
Nærværende notat analyserer udviklingen i det offentlige forbrug fra 1966 til 2019 på 
samme måde, som det blev gjort i Dansk Økonomi, forår 2010 for perioden 1991-2008.3 
Udover at bidrage med ny viden om udviklingen siden 2008, giver notatet således også 
en beskrivelse af den historiske udvikling gennem mere end 50 år. 
 
Afsnit 2 beskriver den historiske udvikling i det offentlige forbrug og dets 
sammensætning. Afsnit 3 gør rede for de antagelser, som formandsskabet anvender ved 
fremskrivningen af det offentlige forbrug, og forklarer, hvordan den såkaldte mervækst 
opgøres. Afsnit 4, 5, 6 og 7 belyser, hvordan udgifterne til forskellige dele af det offentlige 
forbrug og udgifterne til det samlede offentlige forbrug historisk set har udviklet sig 
sammenlignet med den udvikling, man skulle forvente efter fremskrivningsprincipperne. 
Afsnit 8 konkluderer. 

2 Den historiske udvikling i det offentlige forbrug 
 
Det offentlige forbrug og dets andel af BNP voksede kraftigt indtil starten af 1980’erne, 
jf. figur 1. Herefter faldt det offentlige forbrugs andel af BNP tilbage til samme niveau, 
som var gældende i midten af 1970’erne. Siden 1985 har det offentlige forbrugs andel af 
BNP ligget omkring 24-25 pct., men med et betydeligt udsving i forbindelse med 
finanskrisen. Fra 2008 til 2009 steg det offentlige forbrugs andel af BNP således med 
knap 3 pct.point, da der på dette tidspunkt var en relativ stor stigning i det offentlige 
forbrug og et betydeligt fald i BNP, jf. igen figur 1.   

                                                 
1 Ved dekomponeringen og beregningen af mervæksten tages der også højde for betydningen af ændringer i restlevetiden 
blandt de ældre (sund aldring); ændringer i andelen, der er under uddannelse efter grundskolen; og ændringer i andelen 
af børnene, der passes i offentlige pasningsordninger. Beregningsmetoden beskrives mere detaljeret i afsnit 3 og bilag 
2 i nærværende notat. 

2 Mervæksten på de 0,2 pct.point fraregner den del af væksten i det offentlige forbrug, der kan tilskrives, at en større andel 
er under uddannelse efter grundskolen, og at en større andel børn passes i offentlige pasningsordninger. Det bør i øvrigt 
bemærkes, at den gennemsnitlige årlige mervækst i det offentlige forbrug fra 1991 til 2008 fejlagtigt er angivet til at være 
0,4 pct.point i Dansk Økonomi, forår 2010. Sammenvægtningen af mervæksttallene for de forskellige områder af det 
offentlige forbrug i tabel III.6 på side 204 giver således en mervækst i det samlede offentlige forbrug på 0,2 pct.point og 
ikke 0,4 pct.point. 

3 Det er valgt at analysere udviklingen fra 1966, da der fra dette år findes sammenlignelige data over tid for det offentlige 
forbrug, BNP og arbejdskraftens timeproduktivitet. 
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Figur 1. Udviklingen i det offentlige forbrug 
Det offentlige forbrugs andel af BNP  Årlig vækst fratrukket inflationen 

 

Anm.: Figuren til højre viser dels den årlige vækst i det nominelle offentlige forbrug fratrukket inflationen og dels den 
årlige reale vækst i BNP. Inflationen er beregnet ud fra udviklingen i BNP-deflatoren. Bemærk, at den årlige vækst 
i det nominelle offentlige forbrug fratrukket inflationen ikke svarer til den årlige vækst i det reale offentlige forbrug, 
som det opgøres i nationalregnskabet. 

Kilde: Statistikbanken.dk (NAHC1 og NAHL2) og egne beregninger.  

 
Udgifterne til det offentlige forbrug kan opdeles i det individuelle og det kollektive 
offentlige forbrug. Det individuelle offentlige forbrug er den del af det offentlige forbrug, 
som forbruges af de enkelte borgere, såsom børnepasning, undervisning, ældrepleje og 
sundhedsydelser. Cirka to tredjedele af det offentlige forbrug kategoriseres som 
individuelt offentligt forbrug. Det kollektive offentlige forbrug, der udgør den resterende 
tredjedel af det offentlige forbrug, består af udgifter til bl.a. miljøbeskyttelse, retsvæsen 
og forsvar. 
 
Frem til midten af 1980’erne var væksten i udgifterne til individuelt og kollektivt offentligt 
forbrug stort set ens, jf. figur 2. Efter 1985 er det individuelle offentlige forbrug imidlertid 
vokset væsentligt mere end det kollektive offentlige forbrug. Som konsekvens af de 
forskellige vækstniveauer er det individuelle offentlige forbrugs andel af BNP vokset 
siden 1985, mens det kollektive offentlige forbrugs andel af BNP er faldet. 
 
Fra 1995 og frem er det muligt at opdele det individuelle offentlige forbrug på fire 
udgiftskategorier: sundhed, fritid og kultur mv., undervisning og social beskyttelse.4 
Udviklingen i udgifterne til de fire udgiftskategorier har været ret forskellig. Væksten fra 
1995 til 2019 har været størst inden for sundhed og social beskyttelse, og på disse 
udgiftsområder er udgifterne vokset hurtigere end BNP, jf. figur 3. For undervisning og 
fritid og kultur mv. har udgiftsvæksten derimod været mindre end væksten i BNP. 
 
 
 
 

                                                 
4 Efter hovedrevisionen af nationalregnskabet i 2014 kan der kun laves en opdeling af det individuelle offentlige forbrug 
på de fire nævnte udgiftsområder, som er konsistent over tid, fra og med 1995. Her i notatet belyses udviklingen i 
udgifterne til individuelt offentligt forbrug på de forskellige udgiftsområder derfor fra dette år, og ikke fra 1991, som det 
blev gjort i Dansk Økonomi, forår 2010. 
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Figur 2. Udviklingen i det individuelle og kollektive offentlige forbrug 
Andel af BNP  Vækst fratrukket inflationen 

 

Anm.: Væksten i de fire størrelser, som indgår i figuren til højre, er alle beregnet i forhold til væksten i det generelle 
prisniveau, der opgøres ud fra udviklingen i BNP-deflatoren. Den viste vækst i det individuelle offentlige forbrug 
er eksempelvis væksten i det nominelle individuelle offentlige forbrug fratrukket væksten i det generelle 
prisniveau. Den viste vækst i BNP er væksten i det reale BNP. Bemærk, at væksten i det nominelle offentlige 
forbrug fratrukket inflationen ikke svarer til den årlige vækst i det reale offentlige forbrug, som det opgøres i 
nationalregnskabet. Dette gælder for både det individuelle, det kollektive og det samlede offentlige forbrug. 

Kilde: Statistikbanken.dk (NAHC1 og NAHL2) og egne beregninger.  

 
Figur 3. Udviklingen i fire undergrupper af det individuelle offentlige forbrug  

Andel af BNP  Vækst fratrukket inflationen 
 

Anm.: Væksten i de fem størrelser, som indgår i figuren til højre, er alle beregnet i forhold til væksten i det generelle 
prisniveau, der opgøres ud fra udviklingen i BNP-deflatoren. Den viste vækst i det individuelle offentlige forbrug 
på sundhedsområdet er eksempelvis væksten i det nominelle individuelle offentlige forbrug på sundhedsområdet 
fratrukket væksten i det generelle prisniveau. Den viste vækst i BNP er væksten i det reale BNP. Bemærk, at 
væksten i det nominelle individuelle offentlige forbrug fratrukket inflationen ikke svarer til den årlige vækst i det 
reale individuelle offentlige forbrug, som det opgøres i nationalregnskabet. Dette gælder for alle fire undergrupper 
af det individuelle offentlige forbrug. 

Kilde: Statistikbanken.dk (OFF24 og NAHL2) og egne beregninger. 

3 Principper for fremskrivning af det offentlige forbrug 
 
I formandskabets beregninger af den finanspolitiske holdbarhed antages det som 
standard, at det offentlige forbrug følger den demografiske og velstandsmæssige 
udvikling. Det betyder mere konkret, at udgifterne til det fremtidige kollektive offentlige 
forbrug i løbende priser følger væksten i nominelt BNP, og at udgifterne til det fremtidige 
individuelle offentlige forbrug i løbende priser følger befolkningsudviklingen, den 
generelle inflation og produktivitetsvæksten. Disse antagelser opfattes som neutrale, 
hvilket i denne forbindelse vil sige, at de sikrer, at de offentlige forbrugsudgifter vil udgøre 
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en konstant andel af BNP i en langsigtsligevægt, hvor befolkningssammensætningen og 
levealderen ikke ændrer sig. For udgifterne til sundhed og ældrepleje tages der højde 
for forventet sund aldring, dvs. at de gennemsnitlige aldersbetingede sundheds- og 
plejeudgifter for de ældre forventes reduceret, når levealderen vokser. Boks 1 giver en 
mere formel beskrivelse af fremskrivningsprincipperne. 
 
Boks 1. Principper for fremskrivning af det offentlige forbrug 

Ved formandsskabets fremskrivninger benyttes der lidt forskellige principper for det individuelle 
og det kollektive offentlige forbrug. Det fremtidige kollektive offentlige forbrug målt i løbende 
priser antages at følge den nominelle vækst i BNP, jf. følgende ligning: 
 𝐸 = (1 + 𝑝 )(1 + 𝑦 )𝐸 ,                                                                       (1) 
 
hvor 𝐸  er det kollektive offentlige forbrug i år t, 𝑝  er væksten i økonomiens prisniveau fra år 
t-1 til år t (beregnet ud fra BNP-deflatoren), og 𝑦  er væksten i det reale BNP fra år t-1 til år t.   
 
Udgifterne til det individuelle offentlige forbrug antages at følge befolkningsudviklingen og den 
underliggende nominelle vækst. For den del af udgifterne, der anvendes til sundhed og 
ældrepleje, tages der endvidere højde for forventet sund aldring. Det vil sige, at efterhånden 
som levetiden stiger, falder de gennemsnitlige aldersfordelte sundheds- og plejeudgifter blandt 
de ældre.  
 
Mere formelt antages det, at udviklingen i udgifterne til et givet udgiftsområde j under det 
individuelle offentlige forbrug kan beskrives ved følgende ligning: 
 𝐸 , = (1 + 𝑝 )(1 + 𝑣 ) 𝜑 , , , 𝜀 , , , 𝑁 , , ,, , ,                                                      (2) 

 
hvor j (j=1,2,3,4) er forskellige udgiftsområder under det individuelle offentlige forbrug 
(udgiftsområderne er: sundhed, fritid og kultur mv., undervisning og social beskyttelse), 𝐸 ,  
er det nominelle individuelle offentlige forbrug på udgiftsområde j i år t, 𝑝  er fortsat væksten i 
økonomiens prisniveau fra år t-1 til år t, 𝑣  er væksten i arbejdskraftens reale timeproduktivitet 
fra år t-1 til år t, 𝜀 , , ,  er det gennemsnitlige nominelle forbrug af forbrugstype j i år t-1 for 
personer med alder a, køn k og oprindelse o, 𝑁 , , ,  er antallet af personer i de forskellige 
befolkningsgrupper i år t, og 𝜑 , , ,  korrigerer for forventet sund aldring.a 𝜑 , , ,  er mindre end 
1, hvis den forventede restlevetid øges fra år t-1 til år t i en given befolkningsgruppe, og sund 
aldring er relevant for den givne forbrugstype j. Ellers er 𝜑 , , ,  lig med 1. Aktuelt antages det 
i fremskrivningerne, at 𝑣 = 0,015 og 𝑝 = 0,0175. 
 
Når det kollektive og individuelle offentlige forbrug på de forskellige udgiftsområder er 
fremskrevet, følger det samlede individuelle forbrug 𝐸  og det samlede offentlige forbrug Et 
definitorisk ud fra de følgende to ligninger: 
 𝐸 = 𝐸 ,                                                                                (3) 

 𝐸 = 𝐸 + 𝐸                                                                                 (4) 
 
a) 𝜀 , , ,  fremskrives ved hjælp af følgende formel: 𝜀 , , , = (1 + 𝑝 )(1 + 𝑣 )𝜑 , , , 𝜀 , , , . 
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I de følgende fire afsnit undersøges det, i hvilken grad den historiske udvikling i det 
kollektive offentlige forbrug, det individuelle offentlige forbrug, forskellige undergrupper 
af det individuelle offentlige forbrug og det samlede offentlige forbrug har været i 
overensstemmelse med fremskrivningsprincipperne. 
 
Det gøres ved at sammenligne den faktiske gennemsnitlige årlige vækst i en given 
offentlig forbrugstype over en bestemt periode med den vækst, som man ifølge 
fremskrivningsprincipperne skulle forvente (med en demografisk og velstandsmæssig 
udvikling svarende til den faktiske udvikling i den valgte periode). Forskellen mellem den 
faktiske vækst og den forventede vækst ifølge fremskrivningsprincipperne kaldes 
mervæksten, jf. boks 2 for en uddybning. 
 
Boks 2. Opgørelse af mervækst 

Det kollektive offentlige forbrug 
Mervæksten i udgifterne til det kollektive offentlige forbrug fra år t-1 til år t opgøres ved hjælp 
af følgende ligning (samme notation som i boks 1, men alle størrelser er nu observerede og 
ikke fremskrevne): 
 𝑚𝑒𝑟𝑣æ𝑘𝑠𝑡 = (1 + 𝑔 )(1 + 𝑝 )(1 + 𝑦 ) − 1 ≈ 𝑔 − (𝑝 + 𝑦 ),                                             (1) 

 
hvor 𝑔  angiver væksten i det nominelle kollektive offentlige forbrug, 𝑝  er inflationen opgjort 
ud fra BNP-deflatoren, og 𝑦  er væksten i det reale BNP. Mervæksten er således lig med 
forskellen mellem den faktiske vækst i udgifterne til det kollektive offentlige forbrug og den 
antagne vækst, som er lig med væksten i nominelt BNP.  
 
Det individuelle offentlige forbrug 
Mervæksten i udgifterne til det individuelle offentlige forbrug på udgiftsområde j fra år t-1 til år 
t opgøres med udgangspunkt i følgende ligning:a 

 𝑚𝑒𝑟𝑣æ𝑘𝑠𝑡 , = (1 + 𝑔 ) (1 + 𝑝 )(1 + 𝑑 )(1 + 𝑠 )(1 + 𝑣 ) − 1 ≈ 𝑔 − (𝑝 + 𝑑 + 𝑠 + 𝑣 ),               (2) 

 
hvor 𝑔  angiver væksten i det nominelle forbrug af forbrugstype j, 𝑝  fortsat er inflationen opgjort 
ud fra BNP-deflatoren, 𝑑  angiver den del af væksten, der kan tilskrives ændringer i 
befolkningens størrelse og sammensætning, 𝑠  angiver den del af væksten, der kan tilskrives 
sund aldring (𝑠  er negativ, hvis der er sund aldring), og 𝑣  er væksten i arbejdskraftens 
timeproduktivitet. Mervæksten er her lig med væksten i det nominelle individuelle offentlige 
forbrug på udgiftsområde j fratrukket inflationen, betydningen af demografiske ændringer og 
sund aldring samt timeproduktiviteten. Det er også muligt at opskrive en ligning svarende til (2) 
for mervæksten i udgifterne til det samlede individuelle offentlige forbrug. Denne ligning 
udelades dog her. 
 
Det bør bemærkes, at en eventuel mervækst i udgifterne til en given offentlig forbrugstype har 
betydning for holdbarheden, men ikke nødvendigvis siger noget om udviklingen i 
serviceniveauet. Udover udviklingen i udgiftsniveauet afhænger udviklingen i den offentlige 
sektors serviceniveau også af produktivitetsudviklingen i den offentlige sektor. 
 
a) Yderligere detaljer omkring beregningen af mervæksten i det individuelle offentlige forbrug (og dets fire forskellige 

underkategorier) findes i bilag 2. 
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4 Mervækst i det kollektive offentlige forbrug 
 
Det kollektive offentlige forbrug er i perioden 1966-2019 vokset lidt mere end BNP. Den 
gennemsnitlige årlige vækst i det nominelle kollektive offentlige forbrug fratrukket den 
gennemsnitlige årlige inflation var 2,3 pct. i denne periode, mens den gennemsnitlige 
årlige vækst i det reale BNP var 2,1 pct., jf. tabel 1. Der har således været en 
gennemsnitlig årlig mervækst i det kollektive offentlige forbrug på 0,2 pct.point. Denne 
mervækst er i overensstemmelse med, at det kollektive offentlige forbrugs andel af BNP 
er vokset med 0,6 pct.point fra 1966 til 2019, jf. figur 2. 
 
Tabel 1. Dekomponering af væksten i det kollektive offentlige forbrug 
 Vækst i alt BNP Mervækst 
 ---------------------- Gennemsnitlig årlig vækst i pct. ---------------------------

- 
1966-2019 2,3 2,1 0,2 
1966-1985 4,6 2,9 1,7 
1985-2000 1,5 2,3 -0,8 
2000-2019 0,8 1,3 -0,4 
1995-2019 1,3 1,6 -0,3 

Anm.: “Vækst i alt” angiver den gennemsnitlige årlige vækst i det nominelle kollektive offentlige forbrug fratrukket den 
gennemsnitlige årlige inflation opgjort ud fra udviklingen i BNP-deflatoren. “BNP” angiver den gennemsnitlige 
årlige realvækst i BNP. “Mervækst” angiver forskellen mellem “Vækst i alt” og “BNP”. 

Kilde: Statistikbanken.dk (NAHC1 og NAHL2) og egne beregninger.  

 
Mervæksten i det kollektive offentlige forbrug har dog varieret betydeligt siden 1966. 
Frem til starten af 1980’erne var der en relativ stor mervækst, jf. figur 4. Siden har der 
gennemsnitligt set været mindrevækst, dvs. at det kollektive offentlige forbrug er vokset 
mindre end BNP.  
 
Figur 4. Udviklingen i det kollektive offentlige forbrug 

 
Anm.: “Vækst i alt” angiver den årlige vækst i det nominelle kollektive offentlige forbrug fratrukket inflationen opgjort ud 

fra udviklingen i BNP-deflatoren. “BNP” angiver den årlige realvækst i BNP. “Mervækst” angiver forskellen mellem 
“Vækst i alt” og “BNP”. Der anvendes et centralt glidende gennemsnit med et vindue på syv år. For de år, hvor 
der ikke kan beregnes årlige vækstrater for alle syv år inden for vinduet, bestemmes det glidende gennemsnit ud 
fra de år, hvor de årlige vækstrater kan bestemmes.  

Kilde: Statistikbanken.dk (NAHC1 og NAHL2) og egne beregninger.  
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5 Mervækst i det individuelle offentlige forbrug 
 
Den gennemsnitlige årlige vækst i det nominelle individuelle offentlige forbrug fratrukket 
den gennemsnitlige årlige inflation var 2,8 pct. i perioden 1966-2019, jf. tabel 2. Heraf 
kan 0,4 pct.point tilskrives, at befolkningens størrelse og andelen af ældre er vokset. 
Sund aldring skønnes derimod at have trukket i retning af at reducere den 
gennemsnitlige årlige vækst i det individuelle offentlige forbrug med 0,1 pct.point.5 Den 
gennemsnitlige årlige vækst i det individuelle offentlige forbrug fraregnet inflation samt 
betydningen af de demografiske ændringer og sund aldring var således på 2,6 pct.6 
Denne vækstrate er lidt mindre end væksten i timeproduktiviteten, og der var derfor fra 
1995 til 2019 en lille gennemsnitlig årlig mindrevækst i det individuelle offentlige forbrug 
på 0,1 pct.point. 
 
Bestemmelsen af mervæksten i det individuelle offentlige forbrug kan opgøres på to 
forskellige måder, jf. bilag 2. Mindrevæksten på 0,1 pct.point, der er angivet i det 
ovenstående, er beregnet ved at sammenligne data for årene 1995 og 2019. Benyttes 
der i stedet en regressionsmodel, som benytter data for alle årene i perioden 1995-2019, 
estimeres det, at den gennemsnitlige årlige mindrevækst i det individuelle offentlige 
forbrug har været på 0,3 pct.point, jf. igen tabel 2. Med mindre andet er angivet, refereres 
der i det følgende til resultaterne, som fremkommer uden brug af regressionsmodeller. 
 
Tabel 2. Dekomponering af væksten i det individuelle offentlige forbrug 
 Vækst i 

alt 
Demo-
grafi 

Sund 
aldring 

Time- 
produktivitet Mervækst 

Mervækst 
(reg.) 

 ---------------------------- Gennemsnitlig årlig vækst i pct. ------------------------------------- 
1966-2019 2,8 0,4 -0,1 2,7 -0,1 -0,3 
1966-1985 4,6 0,3 0,0 4,1 0,2 0,0 
1985-2000 2,4 0,2 -0,2 2,4 0,0 -0,1 
2000-2019 1,5 0,6 -0,2 1,5 -0,4 -0,5 
1995-2019 1,7 0,6 -0,2 1,5 -0,1 0,0 

Anm.: “Vækst i alt” angiver den gennemsnitlige årlige vækst i det nominelle individuelle offentlige forbrug fratrukket den 
gennemsnitlige årlige inflation opgjort ud fra udviklingen i BNP-deflatoren. “Demografi” angiver den del af “Vækst 
i alt”, der kan tilskrives ændringer i befolkningens størrelse og alderssammensætning. “Sund aldring” angiver den 
skønsmæssige betydning af sund aldring på “Vækst i alt”. “Timeproduktivitet” angiver den gennemsnitlige årlige 
realvækst i timeproduktiviteten i private byerhverv. “Mervækst” er lig med “Vækst i alt” fratrukket “Demografi”, 
“Sund aldring” og “Timeproduktivitet”. Tallene under “Mervækst (reg.)” er alternative, regressionsbaserede 
estimater af den gennemsnitlige årlige vækst i det nominelle individuelle offentlige forbrug fratrukket inflationen, 
betydningen af demografiske ændringer og sund aldring samt den gennemsnitlige årlige realvækst i 
timeproduktiviteten. 

Kilde: Statistikbanken.dk (NAHC1, NAHL2, NP23, FOLK2, BEF1, HISB4, HISB8 og HISB9), data fra DREAM og egne 
beregninger. 

 
 
                                                 
5 For den del af udgifterne til det individuelle offentlige forbrug, der kategoriseres som sundhedsudgifter, bestemmes 
virkningen af sund aldring ved hjælp af DØR’s metode beskrevet i Dansk Økonomi, efterår 2019. For udgifterne til 
hjemmehjælp under udgiftskategorien social beskyttelse bestemmes sund aldringsvirkningen derimod med den metode, 
som DREAM og Finansministeriet anvender, jf. f.eks. Finansministeriet (2007). 

6 Det angivne procenttal vises ikke i tabel 2. Som følge af afrundinger er de 2,6 pct.point ikke lig med 2,8-(0,4-0,1) pct.point.  
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Som det er tilfældet for det kollektive offentlige forbrug, har der siden 1966 både været 
perioder med mervækst og perioder med mindrevækst i det individuelle offentlige 
forbrug, jf. figur 5. Den tidsmæssige udvikling i de årlige mervækstrater for det 
individuelle offentlige forbrug har i nogen grad fulgt udviklingen i de årlige mervækstrater 
for det kollektive offentlige forbrug. 
 
Figur 5. Dekomponering af væksten i det individuelle offentlige forbrug 

 
Anm.: “Vækst i alt” angiver den årlige vækst i det nominelle individuelle offentlige forbrug fratrukket inflationen opgjort 

ud fra udviklingen i BNP-deflatoren. “Demografi” angiver den del af “Vækst i alt”, der kan tilskrives ændringer i 
befolkningens størrelse og alderssammensætning. “Sund aldring” angiver den skønsmæssige betydning af sund 
aldring på “Vækst i alt”. “Timeproduktivitet” angiver den årlige realvækst i timeproduktiviteten i private byerhverv. 
“Mervækst” er lig med “Vækst i alt” fratrukket “Demografi”, “Sund aldring” og “Timeproduktivitet”. Der anvendes 
et centralt glidende gennemsnit med et vindue på syv år. For de år, hvor der ikke kan beregnes årlige vækstrater 
for alle syv år inden for vinduet, bestemmes det glidende gennemsnit ud fra de år, hvor de årlige vækstrater kan 
bestemmes.  

Kilde: Statistikbanken.dk (NAHC1, NAHL2, NP23, FOLK2, BEF1, HISB4, HISB8 og HISB9), data fra DREAM og egne 
beregninger.  

 
Selvom udgifterne til det individuelle offentlige forbrug historisk er steget lidt mindre end 
forventet ifølge de anvendte fremskrivningsprincipper, udgør udgifterne alligevel en 
noget større andel af BNP i dag end i 1966. Forskellen er på 6 pct.point, jf. figur 2. Det 
skyldes flere forskellige forhold, hvoraf en af de vigtigste er, at arbejdstiden for de 
beskæftigede er faldet væsentligt i perioden. Den aftalte årlige arbejdstid pr. beskæftiget 
er således reduceret med mere end 20 pct. siden 1966, jf. figur 6. Det kan fortolkes som 
en indkomsteffekt, hvor de beskæftigede har udnyttet noget af den højere produktivitet 
til at få mere fritid. Derfor stiger BNP langsommere, end væksten i timeproduktiviteten 
og befolkningsstigningen i sig selv ville tilsige. 
 
 
 
 
  

-4

-2

0

2

4

6

8

10

1965 1975 1985 1995 2005 2015

Pc
t.

Vækst i alt

Demografi

Sund aldring

Timeproduktivitet

Mervækst



- 10 - 
 

Figur 6. Udviklingen i den normale aftalte årlige arbejdstid 

 
Anm.: Udviklingen i den normale aftalte årlige arbejdstid beskrives ved hjælp af variablen Ha fra ADAM’s databank. 
Kilde: ADAM’s databank. 
 
 
Hvis man alternativt havde anvendt et fremskrivningsprincip om, at det individuelle 
offentlige forbrug stiger i takt med den demografiske udvikling plus væksten i 
produktiviteten pr. beskæftiget (i stedet for timeproduktiviteten), ville man få en lavere 
forventet vækst i det individuelle offentlige forbrug. Baseret på en produktivitet pr. 
beskæftiget ville der have været en gennemsnitlig årlig mervækst i de individuelle 
offentlige forbrugsudgifter på 0,4 pct.point fra 1966 til 2019 i stedet for den 
gennemsnitlige årlige mindrevækst på 0,1 pct.point, der opnås ved anvendelse af 
timeproduktiviteten, jf. tabel 3. Det er især i perioden fra 1966 til midten af 90’erne, at det 
har betydning for mervækstmålet, om der tages udgangspunkt i års- eller 
timeproduktiviteten, jf. figur 7. Beregningerne illustrerer, at generelle reduktioner i 
arbejdstiden øger den offentlige sektors størrelse, hvis man ønsker, at den offentlige 
service skal være uændret. Når arbejdstiden sættes ned, er det således nødvendigt at 
øge antallet af ansatte i den offentlige sektor for at kunne fastholde det samlede antal 
udførte arbejdstimer ved produktionen af de offentlige serviceydelser. 
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Tabel 3. Mervækst i det individuelle offentlige forbrug 
 Sammenligning med 

timeproduktivitet 
Sammenligning med  

Årsproduktivitet 
 Time-

produktivitet 
Mer-

vækst 
Mervækst 

(reg.) 
Års-

produktivitet 
Mer-

vækst* 
Mervækst 

(reg.)* 
 ---------------------------- Gennemsnitlig årlig vækst i pct. ------------------------------------- 
1966-2019 2,7 -0,1 -0,3 2,2 0,4 0,2 
1966-1985 4,1 0,2 0,0 3,3 1,1 0,8 
1985-2000 2,4 0,0 -0,1 1,8 0,6 0,5 
2000-2019 1,5 -0,4 -0,5 1,4 -0,3 -0,4 
1995-2019 1,5 -0,1 0,0 1,3 0,0 0,1 

Anm.: “Timeproduktivitet” angiver den gennemsnitlige årlige realvækst i timeproduktiviteten i private byerhverv. 
“Mervækst” angiver den gennemsnitlige årlige vækst i det nominelle individuelle offentlige forbrug fratrukket den 
gennemsnitlige årlige inflation, betydningen af demografiske ændringer og sund aldring samt den gennemsnitlige 
årlige realvækst i timeproduktiviteten. Tallene under “Mervækst (reg.)” er alternative, regressionsbaserede 
estimater af den gennemsnitlige årlige vækst i det nominelle individuelle offentlige forbrug fratrukket inflationen, 
betydningen af demografiske ændringer og sund aldring samt den gennemsnitlige årlige realvækst i 
timeproduktiviteten. “Årsproduktivitet” angiver den gennemsnitlige årlige realvækst i årsproduktiviteten i private 
byerhverv, hvor årsproduktiviteten beregnes som timeproduktiviteten gange den normale aftalte årlige arbejdstid 
i timer. “Mervækst*” svarer til “Mervækst”, bortset fra at årsproduktiviteten er anvendt i stedet for 
timeproduktiviteten. På samme vis svarer “Mervækst(reg.)*” til “Mervækst (reg.)”, bortset fra at årsproduktiviteten 
er anvendt i stedet for timeproduktiviteten. 

Kilde: Statistikbanken.dk (NAHC1, NAHL2, NP23, FOLK2, BEF1, HISB4, HISB8 og HISB9), data fra DREAM, ADAM’s 
databank og egne beregninger.  

 
 
Figur 7. Mervækst i det individuelle offentlige forbrug 

 
Anm.: “Mervækst i forhold til timeproduktivitet” angiver den årlige vækst i det nominelle individuelle offentlige forbrug 

fratrukket inflationen, betydningen af ændringer i demografien og sund aldring samt den årlige realvækst i 
timeproduktiviteten i private byerhverv. “Mervækst i forhold til årsproduktivitet” angiver den årlige vækst i det 
nominelle individuelle offentlige forbrug fratrukket inflationen, betydningen af ændringer i demografien  og sund 
aldring samt den årlige realvækst i årsproduktiviteten i private byerhverv. Årsproduktiviteten beregnes som 
timeproduktiviteten gange den normale aftalte årlige arbejdstid i timer. Der anvendes et centralt glidende 
gennemsnit med et vindue på syv år. For de år, hvor der ikke kan beregnes årlige vækstrater for alle syv år inden 
for vinduet, bestemmes det glidende gennemsnit ud fra de år, hvor de årlige vækstrater kan bestemmes.  

Kilde: Statistikbanken.dk (NAHC1, NAHL2, NP23, FOLK2, BEF1, HISB4, HISB8 og HISB9), data fra DREAM, ADAM’s 
databank og egne beregninger.  
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6 Mervækst i det samlede offentlige forbrug 
 
Væksten i det samlede offentlige forbrug har i perioden 1966-2019 stort set svaret til den 
forventede vækst ifølge fremskrivningsprincipperne, og der har således for perioden som 
helhed hverken været mer- eller mindrevækst i det samlede offentlige forbrug, jf. tabel 
4. I løbet af den nævnte periode har der dog i nogle år været en betydelig mer- eller 
mindrevækst. Det individuelle offentlige forbrug udgør som tidligere nævnt omkring to 
tredjedele af det samlede offentlige forbrug, og den tidsmæssige udvikling i mervæksten 
i det samlede offentlige forbrug følger derfor i højere grad udviklingen i mervæksten i det 
individuelle offentlige forbrug end mervæksten det kollektive offentlige forbrug, jf. figur 8. 
 
Tabel 4. Mervækst i det samlede offentlige forbrug 
 Vækst i alt Mervækst 
 ---------------------- Gennemsnitlig årlig vækst i pct. --------------------------- 
1966-2019 2,7 0,0 
1966-1985 4,6 0,8 
1985-2000 2,1 -0,3 
2000-2019 1,3 -0,4 
1995-2019 1,6 -0,2 

Anm.: “Vækst i alt” angiver væksten i det nominelle offentlige forbrug fratrukket inflationen opgjort ud fra udviklingen i 
BNP-deflatoren. “Mervækst” er det vægtede gennemsnit af mervæksten i det kollektive offentlige forbrug (vist i 
tabel 1) og mervæksten i det individuelle offentlige forbrug (vist i tabel 2), hvor vægtningen foretages efter de to 
forbrugstypers andel af det samlede offentlige forbrug. 

Kilde: Statistikbanken.dk, data fra DREAM og egne beregninger.  

 
  



- 13 - 
 

Figur 8. Mervækst i det kollektive, individuelle og samlede offentlige forbrug 

 
Anm.: Mervæksten i det kollektive offentlige forbrug er lig med væksten i det nominelle kollektive offentlige forbrug 

fratrukket væksten i nominelt BNP. Mervæksten i det individuelle offentlige forbrug er lig med væksten i det 
nominelle individuelle offentlige forbrug fratrukket inflationen, betydningen af demografiske ændringer og sund 
aldring samt væksten i timeproduktiviteten i private byerhverv. Mervæksten i det samlede offentlige forbrug er 
beregnet som et vægtet gennemsnit af mervæksten i det kollektive og det individuelle offentlige forbrug, hvor 
vægtningen foretages efter de to forbrugstypers andel af det samlede offentlige forbrug. Der anvendes et centralt 
glidende gennemsnit med et vindue på syv år. For de år, hvor der ikke kan beregnes årlige vækstrater for alle syv 
år inden for vinduet, bestemmes det glidende gennemsnit ud fra de år, hvor de årlige vækstrater kan bestemmes. 

Kilde: Statistikbanken.dk, data fra DREAM og egne beregninger.  

 

7 Mervækst på forskellige udgiftsområder under det individuelle 
offentlige forbrug 

 
Fra og med 1995 er det muligt at belyse ikke bare udviklingen i det samlede individuelle 
offentlige forbrug, men også udviklingen i udgifterne på fire forskellige udgiftsområder 
under det individuelle offentlige forbrug. Udgiftsområderne er afgrænset efter, hvilke 
serviceområder de offentlige udgifter hører under, og benævnes som tidligere nævnt 
sundhed, fritid og kultur mv., undervisning og social beskyttelse. I det følgende ses der 
på, i hvilken grad der har været mer- eller mindrevækst på de forskellige udgiftsområder 
 
I perioden 1995-2019 var der mervækst på udgiftsområderne sundhed og social 
beskyttelse, som også er de udgiftsområder, hvor der var den største vækst i udgifterne. 
For sundhed er den gennemsnitlige årlige mervækst beregnet til 0,4 pct.point, og for 
social beskyttelse er det tilsvarende tal 0,1 pct.point, jf. tabel 5.7 For fritid og kultur mv. 
og undervisning beregnes det derimod, at der var en gennemsnitlig årlig mindrevækst 
på henholdsvis 1,5 og 0,8 pct.point.  
                                                 
7 Den beregnede mervækst på sundhedsområdet er følsom over for, hvilken metode der benyttes til bestemmelsen af 
den sunde aldrings betydning for udviklingen i sundhedsudgifterne. Benyttes DREAM’s og Finansministeriets metode i 
stedet for DØR’s, findes det, at sund aldring isoleret set har reduceret sundhedsudgifterne med i gennemsnit 0,3 pct.point 
om året (mod 0,5 pct.point med DØR’s metode), og at mervæksten i sundhedsudgifterne dermed kun har været 0,2 
pct.point (mod 0,4 pct.point med DØR’s metode). 
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Tabel 5. Dekomponering af væksten i det individuelle offentlige forbrug, 1995-2019 

 Vækst  
i alt 

Demo-
grafi 

Sund 
aldring 

Time- 
produktivitet Mervækst 

Mervækst 
(reg.) 

 ------------------------ Gennemsnitlig årlig vækst i pct. ------------------------------ 
Sundhed 2,2 0,9 -0,5 1,5 0,4 0,6 
Fritid og kultur mv. 0,4 0,4  0,0a) 1,5 -1,5 -1,6 
Undervisning 1,1 0,3 0,0a) 1,5 -0,8 -0,8 
Social beskyttelse 1,9 0,4 -0,1 1,5 0,1 0,0 
Individuelt offentligt 
forbrug i alt 1,7 0,6 -0,2 1,5 -0,1 0,0 

a) Det antages, at der ikke er nogen sund aldringseffekt på udgiftsområdet. 
Anm.: “Vækst i alt” angiver den gennemsnitlige årlige vækst i det nominelle individuelle offentlige forbrug af en given 

type fratrukket den gennemsnitlige årlige inflation opgjort ud fra udviklingen i BNP-deflatoren. “Demografi” angiver 
den del af “Vækst i alt”, der kan tilskrives ændringer i befolkningens størrelse og alderssammensætning. “Sund 
aldring” angiver den skønsmæssige betydning af sund aldring på “Vækst i alt”. “Timeproduktivitet” angiver den 
gennemsnitlige årlige realvækst i timeproduktiviteten i private byerhverv. “Mervækst” er lig med “Vækst i alt” 
fratrukket “Demografi”, “Sund aldring” og “Timeproduktivitet”. Tallene under “Mervækst (reg.)” er alternative, 
regressionsbaserede estimater af den gennemsnitlige årlige vækst i det nominelle individuelle offentlige forbrug 
af en given type fratrukket den gennemsnitlige årlige inflation, betydningen af demografiske ændringer og sund 
aldring samt den gennemsnitlige årlige realvækst i timeproduktiviteten. 

Kilde: Statistikbanken.dk (OFF24, NAHL2, NP23, FOLK2), data fra DREAM og egne beregninger. 
 
Det er især på sundhedsområdet, at ændringerne i befolkningens størrelse og 
alderssammensætning har haft betydning for væksten i udgifterne. De demografiske 
ændringer (ekskl. sund aldring) har således øget den gennemsnitlige årlige vækst i 
sundhedsudgifterne med 0,9 pct.point, hvorimod bidraget til den gennemsnitlige årlige 
vækst i udgifterne inden for fritid og kultur mv., undervisning og social beskyttelse kun 
har været på 0,3-0,4 pct.point. Forskellen i de demografiske ændringers betydning 
hænger sammen med, at andelen af ældre er vokset, og at sundhedsudgifterne er 
særligt høje for de ældre. 
 
En stigende restlevetid blandt de ældre og den deraf følgende forventede reduktion i 
sundhedsudgifterne på givne alderstrin har isoleret set reduceret væksten i 
sundhedsudgifterne med 0,5 pct.point ifølge den anvendte regnemetode. Væksten i 
udgifterne til social beskyttelse er derimod kun blevet reduceret med 0,1 pct.point som 
følge af sund aldring. 
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At sund aldring har reduceret væksten i udgifterne til social beskyttelse mindre, end det 
er tilfældet for væksten i sundhedsudgifterne, hænger sammen med to forhold. Dels er 
det kun for en del af udgifterne til social beskyttelse – udgifterne til hjemmehjælp – at 
sund aldring forventes at have betydning, og dels benyttes der en anden metode til 
bestemmelse af den sunde aldrings betydning på plejehjemsområdet end på 
sundhedsområdet. 
 
Lige som for det samlede individuelle offentlige forbrug har der for de forskellige 
underkategorier af det individuelle offentlige forbrug (med undtagelse af fritid og kultur 
mv.) været en tydelig tendens til, at mervæksten har været faldende siden 1995, jf. figur 
B1.1 i bilag 1. Efter 2010 har mervæksten været negativ i de fleste år for alle fire 
underkategorier af det individuelle offentlige forbrug. 
 
For nogle offentlige serviceydelser er der fra 1995 til 2019 sket en ændring i andelen af 
borgerne, som gør brug af ydelserne. På undervisningsområdet har der eksempelvis 
været en stigning i andelen af borgerne, der er under uddannelse efter afslutningen af 
grundskolen, jf. figur 9. En sådan øget brug af det offentlige uddannelsessystem vil 
principielt medvirke til at øge udgiftsvæksten på undervisningsområdet på samme måde, 
som et øget antal unge vil gøre det for et fastholdt uddannelsesmønster. 
 
Figur 9. Brugen af offentligt finansieret uddannelse og børnepasning 

Andel under uddannelse  Andel børn i offentlig børnepasning  

 

 

 
Anm.: Borgere, der er under uddannelse, inkluderer personer, som er indskrevet på en fuldtidsuddannelse ultimo 

september. Børn i offentlig børnepasning inkluder børn, som passes følgende steder: dagpleje, vuggestuer, 
børnehaver, aldersintegrerede institutioner, fritidshjem og skolefritidsordninger. Danmarks Statistik har fra og med 
2015 omlagt statistikken omkring børnepasning før skolestart, og det er derfor vanskeligt at sammenligne den 
offentliggjorte statistik før og efter 2015. I figuren og i notatets analyser er det antaget, at andelen af børn, der 
passes i offentlig børnepasning, er uændret efter 2014.  

Kilde: Statistisk Tiårsoversigt, diverse årgange (andel børn i offentlig børnepasning), og egne beregninger på baggrund 
af registerdata og Statistikbanken.dk (andel under uddannelse).  

 
Stigningen i andelen af borgerne, der er under uddannelse efter grundskolen, har 
skønsmæssigt øget den gennemsnitlige årlige vækst i udgifterne til uddannelsesområdet 
med 0,5 pct.point, jf. tabel 6. Hvis der ikke havde været en vækst i andelen af unge under 
uddannelse, ville den gennemsnitlige årlige mindrevækst på undervisningsområdet have 
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været 1,2 pct.point (idet den gennemsnitlige årlige mindrevækst uden hensyntagen til 
den øgede brug af uddannelsessystemet beregnes til 0,8 pct.point, jf. tabel 5).8  
 
Et andet område, hvor der har været en øget brug af de offentlige serviceydelser, er 
pasningsområdet. En stigning i andelen af børn, der passes i de offentligt finansierede 
pasningstilbud, kan beregnes at have øget den gennemsnitlige årlige vækst i udgifterne 
til social beskyttelse med 0,3 pct.point, jf. igen tabel 6. Fraregnes den del af væksten i 
udgifterne til social beskyttelse, der kan tilskrives, at en større andel børn passes i 
offentlige pasningstilbud, har der været en gennemsnitlig årlig mindrevækst i udgifterne 
til social beskyttelse på 0,2 pct.point. 
 
For det samlede individuelle offentlige forbrug har den stigende andel unge under 
uddannelse og den stigende andel børn i de offentlige pasningstilbud skønsmæssigt 
øget den gennemsnitlige årlige udgiftsvækst med 0,2 pct.point. Fraregnes denne del af 
væksten i det individuelle offentlige forbrug, har der været en gennemsnitlig årlig 
mindrevækst på 0,3 pct.point i det individuelle offentlige forbrug. 
 
Tabel 6.  Dekomponering af væksten i det individuelle offentlige forbrug, 1995-2019 

 
Vækst 

i alt 
Demo-
grafi 

Sund 
aldring 

Øget 
brug 

Time-
produk-
tivitet 

Mer-
vækst 

Mer-
vækst 
(reg.) 

 ------------------------ Gennemsnitlig årlig vækst i pct. ------------------------------ 
Sundhed 2,2 0,9 -0,5 0,0 1,5 0,4 0,6 
Fritid og kultur mv. 0,4 0,4 0,0a) 0,0 1,5 -1,5 -1,6 
Undervisning 1,1 0,3 0,0a) 0,5 1,5 -1,2 -1,3 
Social beskyttelse 1,9 0,4 -0,1 0,3 1,5 -0,2 -0,2 
Individuelt offentligt 
forbrug i alt 1,7 0,6 -0,2 0,2 1,5 -0,3 -0,2 

a) Det antages, at der ikke er nogen sund aldringseffekt på udgiftsområdet. 
Anm.: “Vækst i alt” angiver den gennemsnitlige årlige vækst i det nominelle individuelle offentlige forbrug af en given 

type fratrukket den gennemsnitlige årlige inflation opgjort ud fra udviklingen i BNP-deflatoren. “Demografi” angiver 
den del af “Vækst i alt”, der kan tilskrives ændringer i befolkningens størrelse og alderssammensætning. “Sund 
aldring” angiver den skønsmæssige betydning af sund aldring på “Vækst i alt”. “Øget brug” angiver den del af 
“Vækst i alt”, der kan tilskrives ændringer i andelen af borgerne mellem 16 og 40 år, der er under uddannelse, og 
ændringer i andelen af børnene mellem 0 og 13 år, der passes i en offentlig pasningsordning. “Timeproduktivitet” 
angiver den gennemsnitlige årlige realvækst i timeproduktiviteten i private byerhverv. “Mervækst” er lig med 
“Vækst i alt” fratrukket “Demografi”, “Sund aldring”, “Øget brug” og “Timeproduktivitet”. Tallene under “Mervækst 
(reg.)” er alternative, regressionsbaserede estimater af den gennemsnitlige årlige vækst i det nominelle 
individuelle offentlige forbrug af en given type fratrukket den gennemsnitlige årlige inflation, betydningen af 
ændringer i demografi, sund aldring, ændringer i uddannelsesdeltagelsen og ændringer i brugen af offentlig 
børnepasning samt den gennemsnitlige årlige realvækst i timeproduktiviteten.  

Kilde: Statistikbanken.dk (OFF24, NAHL2, NP23, FOLK2, UDDAKT10), Statistisk Tiårsoversigt (diverse årgange), data 
fra DREAM, registerdata og egne beregninger. 

 
 
 

                                                 
8 Som følge af afrundinger er mervæksten på -1,2 pct.point ikke lig med -0,8 minus 0,5 pct.point. 
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Figur B1.2 i bilag 1 illustrerer, hvordan mervæksten har udviklet sig over tid for det 
samlede individuelle offentlige forbrug og underkategorierne undervisning og social 
beskyttelse, hvis man fraregner den del af udgiftsvæksten, der kan tilskrives, at en større 
andel børn passes i offentlige pasningsordninger, og at en større andel af borgerne er 
under uddannelse efter grundskolen. Med denne ændring i beregningsmetoden findes 
der ikke længere en tendens til en aftagende mervækst over tid for det individpuelle 
offentlige forbrug på undervisningsområdet.  
 
Hvis de beregnede historiske mervækstrater ønskes benyttet til at belyse, hvilken 
betydning en fortsat mervækst eller mindrevækst svarende til det historiske niveau vil 
have for holdbarheden sammenlignet med en fremskrivning, der anvender de 
almindelige fremskrivningsprincipper, kan det være fornuftigt at fraregne den del af 
væksten, der skyldes at flere unge er under uddannelse, eller at flere børn passes i 
offentlige pasningstilbud. Det vil især være tilfældet, hvis det forventes, at der ikke 
fremadrettet vil ske en væsentlig ændring i andelen af de unge, der er under uddannelse, 
eller i andelen af børnene, der passes i offentlige pasningsordninger. 
 

8 Konklusion 
 
Dansk Økonomi, forår 2010 fandt, at det offentlige forbrug fra 1991 til 2008 voksede 
mere, end det skulle forventes ifølge formandsskabets fremskrivningsprincipper. 
Mervækst i det offentlige forbrug trækker i retning af en forringet holdbarhed. 
 
Nærværende notat viser imidlertid, at der siden 2010 er sket en opbremsning i væksten 
i det offentlige forbrug. Fra og med 2010 har der i alle år været mindrevækst i det 
offentlige forbrug. For perioden 1995-2019 er det beregnet, at der har været en 
gennemsnitlig årlig mindrevækst på 0,2 pct.point, hvis der ikke tages højde for, at en 
større andel er under uddannelse efter grundskolen, og at en større andel børn passes 
i offentlige pasningsordninger.9  
 
For det individuelle offentlige forbrug har der fra 1995 til 2019 været en ret forskellig 
udgiftsudgiftsudvikling inden for forskellige udgiftsområder. For undervisningsområdet 
samt fritid og kultur mv. har der været en gennemsnitlig årlig mindrevækst på 
henholdsvis 0,8 og 1,5 pct.point. På sundhedsområdet har der derimod været en 
gennemsnitlig årlig mervækst på 0,4 pct.point. Udgiftsområdet social beskyttelse har haft 
en beskeden gennemsnitlig årlig mervækst på 0,1 pct.point.  
 
Den relativt lave vækst i det samlede offentlige forbrug gennem de seneste ti år hænger 
sammen med, at væksten i bevillingerne til offentligt forbrug er blevet reduceret. 
Derudover spiller det formentlig også en rolle, at der er indført et strammere 
udgiftsstyringssystem for den offentlige sektor. Der er således gradvist efter 

                                                 
9 Den gennemsnitlige årlige mindrevækst var på 0,3 pct.point, hvis der tages højde for de nævnte forhold. 
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genopretningsaftalen i 2010 indført sanktioner og udgiftslofter, som skal understøtte, at 
de offentlige udgifter udvikler sig i overensstemmelse med de af folketinget besluttede 
økonomiske målsætninger og prioriteringer, jf. f.eks. Dansk Økonomi, efterår 2019. Det 
strammere udgiftsstyringssystem har betydet, at den faktiske vækst i det offentlige 
forbrug ikke længere overstiger den budgetterede vækst, som det generelt var tilfældet 
før 2010. 
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Bilag 1 Supplerende figurer 
 
Figur B1.1. Dekomponering af væksten i det individuelle offentlige forbrug 

Sundhed  Fritid og kultur mv. 
 

Undervisning  Social beskyttelse 
 

Samlede individuelle offentlige forbrug   
  

Anm.: “Vækst i alt” angiver den årlige vækst i det nominelle individuelle offentlige forbrug af en given type fratrukket 
inflationen opgjort ud fra udviklingen i BNP-deflatoren. “Demografi” angiver den del af “Vækst i alt”, der kan 
tilskrives ændringer i befolkningens størrelse og alderssammensætning. “Sund aldring” angiver den 
skønsmæssige betydning af sund aldring på “Vækst i alt”. “Timeproduktivitet” angiver den årlige realvækst i 
timeproduktiviteten i private byerhverv. “Mervækst” er lig med “Vækst i alt” fratrukket “Demografi”, “Sund aldring” 
og “Timeproduktivitet”. Der anvendes et centralt glidende gennemsnit med et vindue på syv år. For de år, hvor 
der ikke kan beregnes årlige vækstrater for alle syv år inden for vinduet, bestemmes det glidende gennemsnit ud 
fra de år, hvor de årlige vækstrater kan bestemmes.  

Kilde: Statistikbanken.dk (OFF24, NAHL2, NP23, FOLK2), data fra DREAM og egne beregninger. 
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Figur B1.2. Dekomponering af væksten i det individuelle offentlige forbrug (hvor 
betydningen af ændringer i brugen af offentligt finansieret uddannelse og børnepasning 
indgår) 

Undervisning  Social beskyttelse 
 

Samlede individuelle offentlige forbrug   
  

Anm.: “Vækst i alt” angiver den årlige vækst i det nominelle individuelle offentlige forbrug af en given type fratrukket 
inflationen opgjort ud fra udviklingen i BNP-deflatoren. “Demografi” angiver den del af “Vækst i alt”, der kan 
tilskrives ændringer i befolkningens størrelse og alderssammensætning. “Sund aldring” angiver den 
skønsmæssige betydning af sund aldring på “Vækst i alt”. “Øget brug” angiver den del af “Vækst i alt”, der kan 
tilskrives ændringer i andelen af borgerne mellem 16 og 40 år, der er under uddannelse, og ændringer i andelen 
af børnene mellem 0 og 13 år, der passes i en offentlig pasningsordning. “Timeproduktivitet” angiver den årlige 
realvækst i timeproduktiviteten i private byerhverv. “Mervækst” er lig med “Vækst i alt” fratrukket “Demografi”, 
“Sund aldring”, “Øget brug” og “Timeproduktivitet”. Der anvendes et centralt glidende gennemsnit med et vindue 
på syv år. For de år, hvor der ikke kan beregnes årlige vækstrater for alle syv år inden for vinduet, bestemmes 
det glidende gennemsnit ud fra de år, hvor de årlige vækstrater kan bestemmes.  

Kilde: Statistikbanken.dk (OFF24, NAHL2, NP23, FOLK2, UDDAKT10), Statistisk Tiårsoversigt (diverse årgange), data 
fra DREAM, registerdata og egne beregninger. 
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Bilag 2 Dekomponering af væksten i det individuelle offentlige 
forbrug og bestemmelse af mervæksten 

 

De fire underkategorier af det individuelle offentlige forbrug 

Dekomponering af væksten 
Til at undersøge, hvor stor en del af væksten i en given underkategori af det individuelle 
offentlige forbrug, der kan tilskrives inflation, demografiske ændringer (dvs. ændringer i 
befolkningens størrelse og aldersfordeling) og sund aldring, og hvor stor en del, der 
skyldes andre forhold, tages der udgangspunkt i følgende ligning: 
 𝐸 , = 𝜀 , 𝑁 , ,                                                                                      (1) 

 
hvor j (j=1,2,3,4) angiver de forskellige underkategorier af det individuelle offentlige 
forbrug (underkategorierne er: sundhed, kultur og fritid mv., undervisning og social 
beskyttelse), 𝐸 ,  er det samlede nominelle individuelle offentlige forbrug af 
forbrugstype j i år t, 𝜀 ,  er det gennemsnitlige individfordelte forbrug af forbrugstype j for 
personer med alderen a i år t, og Na,t er antallet af personer med alderen a i år t. 
 
Borgernes forbrug af de forskellige underkategorier af det individuelle offentlige forbrug 
varierer i betydeligt omfang med alderen, jf. figur B2.1. Ændringer i befolkningens 
aldersfordeling er derfor et af de forhold, der må forventes at have betydning for 
udviklingen i udgifterne til individuelt offentligt forbrug. 
 
Antag nu, at udviklingen over tid i 𝜀  bestemmes ud fra følgende ligning: 
 𝜀 , = (1 + 𝑝 )(1 + 𝜆 , )𝜑 , 𝜀 , ,                                                                     (2) 
 
hvor 𝑝  er væksten i økonomiens prisniveau fra år t-1 til år t (beregnet ud fra BNP-
deflatoren), 𝜑 ,  angiver betydningen af forventet sund aldring (𝜑 ,  er mindre end 1, hvis 
der er sund aldring, og lig med 1 ellers), og 𝜆 ,  er den del af væksten i 𝜀  fra år t-1 til år 
t, som ikke skyldes inflation eller sund aldring.10 
 
Tages der udgangspunkt i værdien af 𝜀  i et bestemt år �̃�, kan (2) omskrives til følgende 
udtryk:11 
 

                                                 
10 Sund aldring antages kun at være relevant for sundhed og social beskyttelse, og for social beskyttelse tages der kun 
højde for sund aldring for den del af udgifterne, som relaterer sig til hjemmehjælp. Udgifterne til hjemmehjælp udgør 
knap en femtedel af udgifterne til social beskyttelse. 

11 Ved dekomponeringen af væksten i det individuelle offentlige forbrug tages der her i notatet udgangspunkt i det 
gennemsnitlige aldersfordelte forbrug af de forskellige forbrugstyper i 2014, dvs. at �̃� er lig med 2014. 
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𝜀 , = ∏ (1 + 𝑝 )(1 + 𝜆 , )𝜑 ,∏ (1 + 𝑝 )(1 + 𝜆 , )𝜑 , 𝜀 , ,                                                               (3) 

 
hvor b er det første år i analyseperioden. 
 
Figur B2.1. Det gennemsnitlige aldersfordelte individuelle offentlige forbrug, 2014  

 
Kilde:  DREAM.  
 
Kombineres (1) og (3) fås følgende ligning: 
 𝐸 , = ∏ (1 + 𝑝 )∏ (1 + 𝑝 ) ∏ (1 + 𝜆 , )𝜑 ,∏ (1 + 𝜆 , )𝜑 , 𝜀 , 𝑁 ,                                     (4) 

 
Definer variablen 𝜆 , og lad variablen være bestemt ved følgende udtryk: 
 

∏ (1 + 𝜆 )∏ (1 + 𝜆 ) = ∑ ∏ 1 + 𝜆 , 𝜑 ,∏ 1 + 𝜆 , 𝜑 , 𝜀 , 𝑁 ,
∑ ∏ 𝜑 ,∏ 𝜑 , 𝜀 , 𝑁 ,                                           (5) 

 
(4) kan nu omskrives til: 
 𝐸 , = ∏ (1 + 𝑝 )(1 + 𝜆 )∏ (1 + 𝑝 ) (1 + 𝜆 ) ∏ 𝜑 ,∏ 𝜑 , 𝜀 , 𝑁 ,                                     (6) 

 = ∏ (1 + 𝑝 )(1 + 𝜆 )𝛺 𝜑 , 𝜀 , 𝑁 , ,                                                
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hvor det sidste lighedstegn følger, idet 𝛺  og 𝜑 ,  defineres som følger: 𝛺 =∏ (1 + 𝑝 )(1 + 𝜆 ) og 𝜑 , = 𝜑 , /∏ 𝜑 , .12 
 𝜆  angiver den del af væksten i det individuelle offentlige forbrug af forbrugstype j fra år 
t-1 til år t, der ikke skyldes inflation, demografiske ændringer eller sund aldring. Hvis 𝜆 , -
variablene er uafhængige af alderen, dvs. at 𝜆 , = 𝜆 , så er den årlige procentvise vækst 
i det gennemsnitlige aldersfordelte individuelle offentlige forbrug af forbrugstype j lige 
stor på alle alderstrin, når der ses bort fra betydningen af sund aldring. I dette tilfælde er 
(5) overflødig, og (6) følger direkte fra (4). I det mere generelle tilfælde, hvor 𝜆 , -
variablene faktisk afhænger af alderen, kan 𝜆  opfattes som et vægtet gennemsnit af 𝜆 , -variablene. 
 𝜆  kan beregnes ved at sætte udtrykket for 𝐸 ,  i forhold til udtrykket for 𝐸 , : 
 𝐸 ,𝐸 , = (1 + 𝑝 ) 1 + 𝜆 ∑ ∏ 𝜑 , 𝜀 , 𝑁 ,∑ ∏ 𝜑 , 𝜀 , 𝑁 , ,                                          (7) 

 
idet alle størrelser i (7) bortset fra 𝜆  er observerede eller estimerede på forhånd.13  
 
Betydningen af demografiske ændringer og sund aldring for den årlige vækst i det 
individuelle offentlige forbrug af forbrugstype j kan også bestemmes med udgangspunkt 

i ligningen i (7) efter en mindre omskrivning. Defineres 1 + 𝑔 = ,, , 1 + 𝑑 = ∑ ∏ , , ,∑ ∏ , , ,  og 1 + 𝑠 = ∑ ∏ , , ,∑ ∏ , , , , kan (7) omskrives til 

følgende udtryk: 
 𝐸 ,𝐸 , = 1 + 𝑔 = (1 + 𝑝 ) 1 + 𝜆 1 + 𝑑 1 + 𝑠 ,                                            (8) 

                                                 
12 Bemærk, at 𝛺 = 1 og 𝜑 , = 𝜑 , , hvis �̃� = 𝑏. I dette tilfælde forsimples udtrykket på højre side af lighedstegnet i (6). 

13 For udgiftskategorien sundhed er 𝜑 , -variablene beregnet med udgangspunkt i DØR’s metode til at bestemme 
virkningen af sund aldring, jf. Dansk Økonomi, efterår 2019 og De Økonomiske Råds Sekretariat (2019). Metoden er 
baseret på en statistisk model for, hvordan restlevetiden (antal år til død) påvirker sundhedsudgifterne for personer med 
givet køn og alder. Når restlevetiden øges, trækker det i retning af at reducere de gennemsnitlige sundhedsudgifter på 
et givet alderstrin. For udgiftskategorien social beskyttelse anvendes DREAM’s og Finansministeriets metode til at 
bestemme virkningen af sund aldring. DREAM’s og Finansministeriets metode til bestemmelse af sund 
aldringsvirkningen adskiller sig især fra DØR’s metode ved, at der kun tages højde for effekten af antal år til død i de 
sidste 3 år før død – med DØR’s metode er det de sidste 10 år før død. Den nævnte metodeforskel gør, at den beregnede 
betydning af sund aldring er mindre med DREAM’s og Finansministeriets metode end med DØR’s. Oplysningerne om 
udviklingen i (fordelingen af) antal år til død opdelt på køn og alder fra 1966 til 2019 kommer dels fra et datasæt, der er 
stillet til rådighed af DREAM, og dels fra de dødelighedstavler (HISB8 og HISB9), som findes på Statistikbanken.dk. 
Kvaliteten af oplysningerne om antal år til død er af forskellige årsager bedre efter 1990 end før, og den skønnede 
virkning af sund aldring er derfor også mere sikkert bestemt efter 1990 end før. 
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hvor 𝑔  angiver den samlede vækst i det nominelle individuelle offentlige forbrug af 
forbrugstype j, 𝑑  angiver den del af væksten, der kan tilskrives ændringer i 
befolkningens størrelse og sammensætning, og 𝑠  angiver den del af væksten, der kan 
tilskrives sund aldring. Bemærk, at 𝑠  er negativ, hvis der er sund aldring. 
 
Det er også muligt for længere tidsperioder at beregne det gennemsnitlige årlige bidrag 
til væksten i 𝐸 ,  fra inflation, demografiske ændringer, sund aldring og ændringer i 
andre forhold. Lad 𝑔 , , 𝑝 , , 𝜆 , , 𝑑 ,  og 𝑠 ,  angive gennemsnitlige årlige 
vækstrater målt over perioden fra år t1 til år t2. Der gælder da følgende sammenhæng: 
 1 + 𝑔 , = 1 + 𝑝 , 1 + 𝜆 , 1 + 𝑑 , 1 + 𝑠 , ,                   (9) 
 

hvor (1 + 𝑔 , ) = ,, , (1 + 𝑝 , ) = ∏ (1 + 𝑝 ), (1 + 𝜆 , ) =∏ (1 + 𝜆 ), (1 + 𝑑 , ) = ∑ ∏ , , ,∑ ∏ , , ,  og (1 + 𝑠 , ) =∑ ∏ , , ,∑ ∏ , , , . 

 
Som det var tilfældet i (7) og (8), kan alle elementer i (9) bortset fra 𝜆 ,  bestemmes ud 
fra størrelser, der er observerede eller estimerede på forhånd.  
 
I notatet er der særlig fokus på at beregne det gennemsnitlige årlige bidrag til væksten i 𝐸 ,  fra andre forhold end inflation, demografiske ændringer og sund aldring for hele 
den periode, hvor der findes tilgængelige data. 
 
Er der målefejl forbundet med opgørelsen af 𝐸 , , kan der i nogle tilfælde opnås et 
bedre estimat af størrelsen på dette gennemsnitlige årlige vækstbidrag ved at benytte 
en regressionsmodel i stedet for de ovenstående beregningsformler, jf. Hagist og 
Kotlikoff (2009). 
 
Regressionsmodellen fremkommer med udgangspunkt i (6). Tages logaritmen på begge 
sider af lighedstegnet i ligningen i (6) kan der opskrives følgende nye ligning:  
 ln 𝐸 , − ln(1 + 𝑝 ) − ln 𝜑 , 𝜀 , 𝑁 , =                                  
 −ln 𝛺 + 𝑙𝑛(1 + 𝜆 )                                                        (10) 

 
Lad variablen 𝜁  være bestemt af følgende udtryk  𝜁 = ∑ 𝑙𝑛 1 + 𝜆 − ln (1 +𝜆 , )(𝑡 − 𝑏), hvor b er startåret og T slutåret i den periode, der betragtes. 𝜆 ,  angiver 
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det gennemsnitlige årlige bidrag til væksten i 𝐸 ,  fra andre forhold end inflation, 
demografiske ændringer og sund aldring i den betragtede periode, og er den størrelse, 
der ønskes estimeret.  
 
Anvendes udtrykket for 𝜁  i (10) fås følgende lineære regressionsligning: 
 ln 𝐸 , − ln(1 + 𝑝 ) − ln 𝜑 , 𝜀 , 𝑁 , =                                        
 −ln 𝛺 + 𝑙𝑛 1 + 𝜆 , (𝑡 − 𝑏) + 𝜁 ,                                                        (11)                            
 
hvor 𝜁  er et stokastisk fejlled, og 𝛺  og 𝜆 ,  er parametre, som kan estimeres med 
forskellige estimationsmetoder (f.eks. mindste kvadraters metode). 

Bestemmelse af mervæksten 
Forskellen mellem den faktiske vækst i en given underkategori af det individuelle 
offentlige forbrug og den forventede vækst ifølge fremskrivningsprincipperne kaldes 
mervæksten. Den forventede vækst afhænger af inflationen, ændringer i demografien, 
forventet sund aldring og væksten i timeproduktiviteten. 
 
I praksis bestemmes mervæksten her i notatet som differencen mellem den del af 
væksten i det individuelle offentlige forbrug, der ikke kan tilskrives inflation, demografiske 
ændringer og sund aldring, og væksten i timeproduktiviteten. 
 
Lad 𝜆 ,  angive den del af den gennemsnitlige årlige vækst i det individuelle offentlige 
forbrug af forbrugstype j fra år t1 til år t2, der ikke kan tilskrives inflation, demografiske 
ændringer og sund aldring, og lad 𝑣 ,  angive den gennemsnitlige årlige vækst i 
timeproduktiviteten i samme periode. Den gennemsnitlige årlige mervækst i det 
individuelle offentlige forbrug af forbrugstype j fra år t1 til år t2 kan da bestemmes ved: 
 

 𝑚 , = 𝜆 , − 𝑣 , .                                                                          (12) 
 𝜆 ,  kan som beskrevet i det ovenstående beregnes med udgangspunkt i (9) eller 
estimeres ved brug af regressionsligningen (11). 

Det samlede individuelle offentlige forbrug 
 
Væksten i det samlede individuelle offentlige forbrug kan dekomponeres på samme 
måde, som det gøres for de forskellige underkategorier. Tag udgangspunkt i følgende 
ligning, der svarer til (1) i det ovenstående: 
 𝐸 = 𝐸 , = 𝜀 , 𝑁 ,, = 𝜀 , 𝑁 , ,                                                        (1′) 



- 27 - 
 

hvor 𝐸  er det samlede individuelle offentlige forbrug, og 𝜀 , = ∑ 𝜀 ,  er det 
gennemsnitlige aldersfordelte individuelle offentlige forbrug. 
 
Ved brug af (2) opnås følgende resultat: 
 𝜀 , = 𝜀 , = (1 + 𝑝 ) (1 + 𝜆 , )𝜑 , 𝜀 ,                                                                      (2′) 

 = (1 + 𝑝 )(1 + 𝜆 , )𝜑 , 𝜀 , ,                                                                                    
 
hvor det sidste lighedstegn følger, idet 𝜆 ,  og 𝜑 ,  defineres som følger: 1 + 𝜆 , =∑ ( , ) , ,∑ , ,  og 𝜑 , = ∑ , ,, . 

 
Dekomponeringen af det samlede individuelle offentlige forbrug og bestemmelsen af 
mervæksten kan nu gennemføres på samme måde som for de forskellige 
underkategorier af det individuelle offentlige forbrug ved brug af (1’), (2’) og (3)-(12), hvis 
toptegnet j udelades fra alle udtryk i (3)-(12). 

Betydningen af ændringer i andelen under uddannelse og andelen af børnene, 
der passes i offentlige pasningsordninger 
 
I nogle af notatets analyser beregnes det, hvor stor en del af væksten i det individuelle 
offentlige forbrug, der kan tilskrives ændringer i andelen af borgerne, som er under 
uddannelse, og ændringer i andelen af børnene, der passes i en offentligt støttet 
pasningsordning. 
 
Mere præcist antages det, at ændringer i andelen af de 0-13-årige børn, der på 
forskellige alderstrin (0-2 år, 3-5-år, 6-9 år og 10-13 år) passes i offentligt støttede 
pasningsordninger, har betydning for udgifterne til børnepasning under udgiftskategorien 
social beskyttelse.14 På tilsvarende vis antages det, at ændringer i andelen af de 16-40-
årige, der på de forskellige 1-årige alderstrin i dette aldersinterval er under 
fuldtidsuddannelse, påvirker udgifterne under udgiftskategorien uddannelse.15 
 
                                                 
14 Andelen, der passes i offentlige pasningstilbud, antages kun have betydning for den del af udgifterne under social 
beskyttelse, som er individualiserbare, svarende til godt halvdelen af udgifterne under social beskyttelse. Det ville være 
mest optimalt kun at lade den del af udgifterne under social beskyttelse, der går til børnepasning, være påvirket af 
ændringer i andelen af børnene, som passes i offentlige pasningstilbud. Der har imidlertid ikke været adgang til data 
omkring de gennemsnitlige aldersfordelte udgifter til børnepasning. Da den overvejende andel af de individualiserbare 
udgifter under social beskyttelse, der kan henføres til personer mellem 0 og 13 år, består af udgifter til børnepasning, 
vurderes den anvendte metode dog næsten at give samme resultat, som hvis der havde været adgang til data omkring 
de gennemsnitlige aldersfordelte udgifter til børnepasning. 

15 Det antages, at ændringer i andelen under uddannelse kun har betydning for den del af udgifterne på 
undervisningsområdet, der er individualiserbare, svarende til knap 96 pct. af udgifterne under udgiftskategorien 
uddannelse. 
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I forhold til de ovenstående beregningsformler kan betydningen af ændringer i andelen, 
som benytter en given offentlig serviceydelse, indarbejdes ved at omdefinere 
betydningen af 𝜑 , . Lad 𝜑 , = 𝜑 ,, 𝜑 ,, , hvor 𝜑 ,,  nu angiver betydningen af forventet 
sund aldring for borgere med alderen a, 𝜑 ,,  angiver betydningen af ændringer i andelen 
af borgerne med alderen a, der benytter en given serviceydelse, og 𝜑 ,  angiver den 
samlede betydning af sund aldring og en ændret andel brugere af den givne 
serviceydelse. 
 
Med den ændrede notation kan der opskrives nye beregningsformler svarende til 
formlerne i (2)-(11), hvorefter betydningen af ændringer i andelen, som benytter en given 
offentlig serviceydelse, kan bestemmes. 
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