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Kapitlet er en opstart på formandskabets nye opgave med 
at vurdere de forudsætninger, som anvendes af ministeri-
erne ved udarbejdelsen af konsekvensvurderinger af ek-
sempelvis regeringsudspil eller af politiske aftaler.  
 
Kapitlet indeholder en introduktion til den terminologi og de 
metoder, der anvendes af ministerierne i forbindelse med 
konsekvensvurderinger.  
 
Dette danner grundlag for en diskussion af god skik for  
dokumentation af regneregler og metoder og for formidling 
af konkrete konsekvensvurderinger. Det anbefales blandt 
andet, at der udvikles en praksis for kvalitetsdeklarationer 
af regneregler og metoder samt af konsekvensvurderinger. 
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V.1 INDLEDNING 

En væsentlig del af beslutningsgrundlaget for den økonomiske politik 
er konsekvensvurderinger udarbejdet af centraladministrationen. Kon-
sekvensvurderingerne belyser de forventede effekter af ændringer af 
den økonomiske politik for borgere, virksomheder og de offentlige fi-
nanser, og giver regering og Folketinget et grundlag for at træffe be-
slutninger. 
 
Velfunderede og transparente konsekvensvurderinger, der bygger på 
veldokumenterede beregningsprincipper, er vigtige, da de bidrager til 
at skabe en fælles ramme, når de forskellige politiske tiltag skal vejes 
op imod hinanden i den politiske beslutningsproces. Konsekvensvur-
deringer beskriver forventede økonomiske gevinster og omkostninger 
af ændringer i den økonomiske politik, men de bør ikke stå alene. I 
sidste ende træffes beslutningerne ud fra en samlet politisk vurdering, 
som typisk inddrager andre aspekter end dem, der kan foretages be-
regninger på. 
 
Formandskabet for De Økonomiske Råd er blevet udpeget af Folketin-
get til at vurdere ministeriernes forudsætninger og konsekvensvurde-
ringer af ændringer i den økonomiske politik, jf. faktaboks nedenfor. 
Formandskabet vil integrere den nye opgave i formandskabets øvrige 
arbejde med at følge landets økonomiske udvikling, overvåge de of-
fentlige finanser samt analysere produktivitetsudviklingen. Arbejdet vil 
blandt andet blive formidlet i rapporter fra formandskabet for De Øko-
nomiske Råd og gennem afholdelse af seminarer med deltagelse af 
ministerier, rådsmedlemmer, politikere og offentligheden. 
 
Formandskabets nye opgave med at vurdere adfærdsforudsætninger 
og konsekvensvurderinger i den økonomiske politik ligger i forlængelse 
af tidligere arbejde rapporteret til De Økonomiske Råd. Tidligere kapit-
ler om f.eks. de dynamiske effekter af offentlige udgifter, om effekten 
af personskatteændringer, om betydningen af tidlige indsatser for børn 
og om effekten af stigende pensionsalder har bidraget med ny viden 
om adfærdseffekter af den økonomiske politik, jf. De Økonomiske 
Råds formandskab (2017, 2018, 2021a, 2021b). 
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NY OPGAVE TIL DE ØKONOMISKE RÅDS FORMANDSKAB 

“Formandskabet skal mindst en gang årligt vurdere de adfærdsforud-
sætninger, som anvendes af ministerierne ved udarbejdelsen af kon-
sekvensvurderinger af økonomisk-politiske tiltag. Vurderingen skal 
indeholde anbefalinger til konkrete justeringer af de anvendte forud-
sætninger, hvis der findes anledning hertil.” 
 
Uddrag af lov nr. 428 af 16. marts 2021. 
 

 
Beslutningsgrundlaget for ændringer af den økonomiske politik består 
i første linje af konkrete konsekvensvurderinger, hvor ministerierne be-
skriver de forventede effekter af påtænkte ændringer. Offentliggjorte 
konsekvensvurderinger udarbejdes både, når regeringen præsenterer 
udspil, når Folketingets partier indgår aftaler, og når lovforslag forbe-
redes. Derudover foretages der også konkrete konsekvensvurderin-
ger, når ministerierne svarer på spørgsmål fra Folketingets udvalg.  
 
Som grundlag for at udarbejde konkrete konsekvensvurderinger an-
vender ministerierne en lang række af regneregler, modeller og meto-
der. Konsekvensberegninger bygger både på disse regneregler og me-
toder og på konkrete skøn, der er nødvendige i en konkret anvendelse. 
Regneregler og metoder dækker over en lang række forskellige bereg-
ningsgange, fremskrivningsmetoder, antagelser om adfærdseffekter 
mv. Det samlede beslutningsgrundlag for den økonomiske politik be-
står således både af konkrete konsekvensvurderinger og de underlig-
gende regneregler og metoder, der anvendes i ministerierne, jf. figur 
V.1. 
 
Beslutningsgrundaget for den økonomiske politik spænder dermed 
langt bredere end de “adfærdsforudsætninger”, der nævnes i lovtek-
sten. Principper for indregning af adfærd er blot ét element i udarbej-
delsen af konsekvensvurderinger. Det samlede resultat af en konkret 
konsekvensvurdering og dermed det politiske beslutningsgrundlag 
skabes i høj grad af samspillet mellem adfærdsvirkninger og en lang 
række andre metodevalg og beregningsforudsætninger. Formandska-
bets arbejde med den nye opgave vil derfor spænde bredere end alene 
de anvendte adfærdsforudsætninger. 
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FIGUR V.1 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR DEN ØKONOMISKE POLITIK 

Udarbejdelse af konkrete konsekvensvurderinger i form af udspil mv. bygger på en anvendelse af 
ministeriernes regneregler og metoder.  
 

 

 

 
Som en opstart på formandskabets nye opgave beskriver og systema-
tiserer nærværende kapitel beslutningsgrundlaget for den økonomiske 
politik og diskuterer god skik for såvel regneregler og metoder som for 
konkrete konsekvensvurderinger. Afsnit V.2 indplacerer konsekvens-
vurderinger i samfundets økonomisk-politiske beslutningsproces. Af-
snit V.3 beskriver de overordnede principper, der ligger bag de konse-
kvensvurderinger, som i dag foretages i ministerierne. Afsnit V.4 afslut-
ter kapitlet med en diskussion af god skik for regneregler og metoder 
og konkrete konsekvensvurderinger. 
 
 

V.2 FRA ØKONOMISK POLITIK TIL 
SAMFUNDSMÅL 

Regeringen og Folketinget tilrettelægger den økonomiske politik med 
henblik på en række overordnede samfundsmål, der blandt andet om-
fatter den økonomiske velstand, fordeling af indkomster mv. i befolk-
ningen, tilstanden af natur, miljø og klima, det generelle velbefindende 
blandt borgere og balancen på de offentlige finanser, jf. figur V.2. Kon-
sekvensvurderinger bidrager til et beslutningsgrundlag, så politikerne 
har mulighed for at vurdere, hvilke økonomisk-politiske tiltag der bedst 
fører til de ønskede samfundsmæssige mål. 
 
Den økonomiske politik indeholder en række instrumenter, som rege-
ringen og Folketinget kan tage i anvendelse for at påvirke forskellige 
størrelser i økonomien. Instrumenterne dækker over satser og græn-
ser i skatte- og afgiftssystemet samt overførselssystemet, de samlede 
midler afsat til offentlige forbrugsudgifter og offentlige investeringer, 
fordelingen af disse midler samt en lang række regler på forskellige 
områder, herunder arbejdsmarkedet, miljøstandarder og planloven.  
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FIGUR V.2 ØKONOMISK POLITIK, DANSK ØKONOMI 
OG SAMFUNDSMÅL 

Den økonomiske politik påvirker samfundets udvikling via mængden 
og kvaliteten af produktionsfaktorer og aktiviteten i dansk økonomi. 
 

 
 
 

 
De økonomisk-politisk instrumenter påvirker økonomien gennem flere 
kanaler. En vigtig effekt af økonomisk politik er, at den kan påvirke 
størrelsen og kvaliteten af de produktionsfaktorer, der skaber den øko-
nomiske produktion og sammensætningen heraf. Ændringer i den førte 
økonomiske politik kan påvirke brugen af produktionsfaktorer som ka-
pital og arbejdskraft samt produktiviteten i dansk økonomi:  
 

• Ændringer i skatter og indkomstoverførsler påvirker den øko-
nomiske tilskyndelse til at deltage på arbejdsmarkedet samt til 
arbejdstid og -indsats. Det kan påvirke både mængden og 
kvaliteten af arbejdskraften i dansk økonomi. Tilsvarende æn-
drer afgifter de relative priser efter skatter og afgifter i økono-
mien og kan derfor påvirke mængden og sammensætningen 
af de anvendte produktionsfaktorer 

Økonomisk politik 
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• Offentlige udgifter til uddannelse, børnepasning og sundhed 
kan have betydning for arbejdsudbuddet, arbejdsstyrkens 
kvalifikationer og den samlede produktivitet 

• Offentlige investeringer i f.eks. infrastruktur og i forskning og 
udvikling kan påvirke mængden af fysisk kapital og videnska-
pital i økonomien og dermed den samlede produktivitet 

• Love og regler om f.eks. ejendomsret, arbejdsmiljø og fysisk 
miljø påvirker brugen af både arbejdskraft og kapital i produk-
tionen og dermed den samlede produktivitet. 

 
Økonomisk politik kan også påvirke samfundets målsætninger direkte, 
dvs. uden om produktionsfaktorerne. For eksempel kan samfundet via 
omfordelingen af indkomster i skatte- og overførselssystemet opnå en 
ønsket fordelingsprofil, ligesom skatter og offentlige udgifter direkte på-
virker den offentlige saldo. Dette kan samtidig via en ændring af de 
økonomiske incitamenter i samfundet have betydning for allokeringen 
af produktionsressourcer og dermed for den økonomiske aktivitet mv. 
 
Omfanget og kvaliteten af produktionsfaktorerne er afgørende for ud-
viklingen i den samlede produktion og værdiskabelse i Danmark, men 
ændringer i den økonomiske politik kan også påvirke sammensætnin-
gen af produktionsfaktorerne og efterspørgslen direkte. Indførelsen af 
en afgift eller et ændret regelsæt kan have betydning for sammensæt-
ning af eksempelvis forbruget, og det kan have videre konsekvenser 
for flere af de samfundsøkonomiske mål, herunder de offentlige finan-
ser, samlet velstand, fordeling og miljøet. 
 
Den samlede økonomiske aktivitet i dansk økonomi giver mulighed for 
at opfylde forskellige samfundsmål. Økonomisk vækst kan øge velstan-
den i samfundet, eller kan ud fra politiske prioriteringer omsættes til f.eks. 
en bedre naturtilstand eller et større velbefindende blandt borgerne. 
 
Som et eksempel på, hvordan økonomisk politik kan påvirke forskellige 
samfundsmål, kan en CO2-afgift betragtes. Diverse studier har vist, at 
en CO2-afgift er det samfundsøkonomisk billigste instrument til at re-
ducere CO2-udledningen, jf. f.eks. De Økonomiske Råds formandskab 
(2020). Som led i et samfundsmål om at reducere klimabelastningen 
fra dansk økonomi, kan Folketinget beslutte at indføre en CO2-afgift. 
CO2-afgiften vil fordyre produktionsprocesser med CO2-udledning. Det 
kan forskyde produktionssammensætningen over mod produktionsty-
per med lavere CO2-udledning. En CO2-afgift kan også påvirke ar-
bejdsudbuddet, ligesom afgiften kan have konsekvenser for indkomst-
fordelingen. En CO2-afgift vil således bidrage til et samfundsmål om 
lavere klimabelastning, men kan også have betydning for f.eks. vel-
stand, fordeling og den offentlige saldo. Et alternativ til en CO2-afgift 
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kan være indførsel af regler eller tilskud, der kan opnå samme forven-
tede effekter på klimaet, men effekten på de øvrige mål kan være an-
derledes. Ved at præsentere detaljerede og transparente beslutnings-
grundlag bliver det lettere for beslutningstagere at foretage de nødven-
dige afvejninger, og for befolkningen at gennemskue, hvilke afvejnin-
ger som ligger bag de beslutninger, der foretages. 
 
Et andet eksempel på, hvordan samfundsmål potentielt kan påvirkes 
af ændringer af den økonomiske politik, er et ønske om en forbedret 
sundhedstilstand i befolkningen. Sundhedstilstanden kan potentielt på-
virkes ad mange kanaler, herunder bevillinger og prioriteringer i sund-
hedssektoren, arbejdsmiljøregler, ændrede regler for sygedagpenge, 
oplysningskampagner eller afgifter på sundhedsskadelige produkter 
som tobak og alkohol. Lykkes det at forbedre sundheden, vil det øge 
befolkningens velfærd og velbefindende, men der kan også være en 
effekt på økonomien gennem højere produktivitet og større arbejdsud-
bud. I praksis er viden om sammenhængen mellem instrumenter og 
sundhed og mellem sundhed og beskæftigelse begrænset, hvilket gør 
det vanskeligere at gennemføre samlede konsekvensvurderinger på 
dette område, jf. også kapitel IV. 
 
 

V.3 KONSEKVENSVURDERINGER I 
MINISTERIERNE 

Centraladministrationen gennemfører løbende konsekvensvurderinger 
af ændringer i den økonomiske politik i forbindelse med regeringsud-
spil, indgåelse af aftaler, det lovforberedende arbejde og spørgsmål fra 
Folketingets udvalg. Et aktuelt eksempel er regeringens udspil om 
Danmark kan mere I fra september 2021, hvor der indgår en lang 
række forslag, som hver især kan have konsekvenser eksempelvis for 
beskæftigelsen, indkomstfordelingen og de offentlige finanser.  
 
Konsekvensvurderinger er beregninger, der viser de skønnede effek-
ter af en påtænkt ændring i den økonomiske politik. Konsekvensvur-
deringen kan opfattes som en implementering af et sæt af beregnings-
gange og -principper, som ender med en konkret vurdering af effekten 
af en påtænkt ændring i den økonomiske politik. Fokus i centraladmi-
nistrationens konsekvensvurderinger er sædvanligvis på effekten på 
de offentlige finanser og de faktorer, der påvirker de offentlige indtæg-
ter og udgifter. I dette afsnit beskrives de principper, som ministerierne 
anvender til konsekvensvurderinger. 
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DIREKTE VIRKNING, ADFÆRDSVIRKNING OG TILBAGELØB 

I konsekvensvurderinger af, hvordan en ændring i den økonomiske po-
litik påvirker de offentlige finanser, anvender ministerierne på skatte- 
og overførselsområdet typisk tre centrale delkomponenter af den sam-
lede effekt på de offentlige finanser, jf. også boks V.1: 
 

• Direkte virkninger   
• Tilbageløb af moms og afgifter 
• Adfærdsvirkninger 

 
Den direkte virkning af en ændring af den økonomiske politik er den 
isolerede effekt af tiltaget på de offentlige finanser alene via den be-
tragtede ændring. For den direkte virkning antages det, at ændringen 
indføres, men at borgere og virksomheder endnu ikke har tilpasset sig 
ændrede incitamenter til beskæftigelse, opsparing, produktivitet mv. 
En reduktion af topskatten med 0,9 pct.point vurderes f.eks. som di-
rekte virkning at føre til et mindreprovenu på godt 1 mia. kr., jf. figur 
V.3. En 10 pct. højere dagpengesats i det første år af dagpengeperio-
den vurderes at medføre et direkte offentlig mindreprovenu på 0,9 mia. 
kr. Den direkte virkning opgøres dermed ud fra, at antallet af skattebe-
talere og antallet af ydelsesmodtagere ikke ændres i forhold til forud-
sætningerne i en fremskrivning med udgangspunkt i gældende regler. 
 
For nogle tiltag kan der ud over den direkte virkning også være en af-
ledt direkte virkning. Eksempelvis kan en ændring af en kontanthjælps-
sats medføre en afledt virkning på de offentlige finanser fra ændringer 
i den boligstøtte, som kontanthjælpsmodtagere er berettiget til. 
 
Tilbageløb dækker over, at husholdningernes disponible indkomst og 
forbrug kan ændre sig. Når personer omsætter de ændringer i de di-
sponible indkomster, som den direkte virkning medfører, til forbrug, 
kan det ændrede forbrug give anledning til ændrede forbrugsafgifter 
mv., og denne resulterende ændring i den offentlige saldo betegnes 
som tilbageløbet, jf. Finansministeriet (2012). Ved opgørelsen af tilba-
geløbet tager ministerierne udgangspunkt i den direkte virkning. Ad-
færdsvirkningen kan også give anledning til afledte effekter på prove-
nuet fra forbrugsafgifter mv. De afledte effekter på forbrugsafgifter mv. 
som følge af ændret adfærd indgår i ministeriernes konsekvensvurde-
ringer ikke i tilbageløbet, men indregnes i adfærdseffekten, når resul-
taterne præsenteres, jf. Finansministeriet (2019a). 
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BOKS V.1 CENTRALE BEGREBER 

I konsekvensvurderinger af ændringer af den økonomiske politik opdeler ministerierne typisk den 
samlede effekt af et tiltag på de offentlige finanser i en række delkomponenter, jf. f.eks. Finansmi-
nisteriet (2012, 2021d): 
 
Den direkte virkning udtrykker den isolerede effekt på den offentlige saldo af et tiltag, når det 
beregningsteknisk forudsættes, at borgere og virksomheder ikke ændrer deres adfærd. Beregnin-
gen tager udgangspunkt i de gældende regler i øvrigt, og den direkte virkning skal opfattes som 
virkningen efter indkomstskatter. Der kan også være en afledt direkte virkning, hvis indkomstæn-
dringen fra den direkte virkning medfører mekaniske ændringer i andre ordninger, f.eks. boligstøtte. 
Summen af den direkte virkning og den afledte direkte virkning betegnes også som den umiddel-
bare virkning på den offentlige saldo. 
 
Tilbageløb fra moms og afgifter udtrykker de afledte provenueffekter fra moms og forbrugsafgifter 
og i enkelte tilfælde også indkomstskatter, når personer omsætter de ændringer i de disponible 
indkomster, som den direkte virkning medfører, til forbrug. Hvis den disponible indkomst går op, må 
det ved uændret adfærd forventes at øge forbruget, hvilket er forbundet med øgede indtægter fra 
varetilknyttede skatter. 
 
Adfærdsvirkningen er provenuvirkningen af en ændring i adfærd blandt borgere og virksomheder 
som følge af et tiltag. Adfærdsændringen kan fortolkes som den dynamiske virkning af en politik-
ændring, dvs. effekten af ændringer i arbejdsudbud og produktivitet, investeringer, grænsehandel, 
forbrugssammensætning mv. Adfærdsvirkningerne kan også give anledning til afledte provenuæn-
dringer fra forbrugsafgifter og andre skatter; dette tilbageløb indgår i opgørelsen af adfærdsvirknin-
gen. 
 
Den samlede virkning udtrykker summen af de ovenstående virkninger.  

 
 
Tilbageløbsfaktoren, dvs. den andel af den disponible indkomst, der 
antages at gå til forbrugsafgifter mv., beregnes over en 10-årig periode 
for at udligne konjunkturudsving, jf. Finansministeriet (2019a). Størrel-
sen af tilbageløbet kan variere mellem typer af tiltag, der kan påvirke 
forskellige indkomstbaser og derfor forskellige forbrugsmønstre. For 
personskatteændringer anvendes en tilbageløbsfaktor på 23 pct., 
mens der anvendes 21 pct. for ændringer af forbrugsafgifter, jf. Skat-
teministeriet (2019). 
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FIGUR V.3 DELEMENTER AF VIRKNING PÅ DE OFFENTLIGE FINANSER 

Ministerierne opgør typisk den samlede virkning på de offentlige finanser som summen af en række 
delkomponenter. 

Reduktion af topskattesatsen 

 

 
Højere dagpengesats 

 

 

 
Anm.: I venstre figur reduceres topskattesatsen med 0,9 pct.point, svarende til et samlet mindreprovenu på 

godt 1 mia. kr. I højre figur øges dagpengesatsen med 10 pct. i det første år af dagpengeperioden. For 
top–skatteændringen omfatter tilbageløb et merprovenu fra forbrugsafgifter, mens det for dagpengeæn-
dringen også omfatter merprovenu fra indkomstskatter. 

Kilde: Skatteministeriet (2019), Finansministeriet (2021a). 
 

 
I beregninger af tilbageløbet antages det, at indkomstandelen til for-
brug ikke ændrer sig, og at de berørte borgere omsætter den fulde 
ændring af den disponible indkomst mv. til forbrug, jf. Finansministeriet 
(2019a). Antagelsen om en forbrugskvote på én begrundes med, at 
der ses på strukturelle virkninger, og at det må antages, at al indkomst 
før eller siden omsættes til forbrug, uanset om det på kort sigt placeres 
i aktiver eller opspares.  
 
Ændringer af den økonomiske politik kan medføre en ændret adfærd 
blandt borgere og virksomheder. For eksempel kan ændringer i reg-
lerne for personskatter ændre på de økonomiske incitamenter til at del-
tage på arbejdsmarkedet. Et ændret antal beskæftigede eller et større 
eller mindre arbejdsomfang for beskæftigede kan dermed udgøre en 
adfærdsvirkning af en påtænkt skatteændring, jf. tabel V.1. En ændring 
af forbrugsafgifter, eksempelvis afgiften på tobak, kan herudover med-
føre et ændret afgiftsprovenu, hvis borgere ændrer deres forbrugs-
mønster eller grænsehandel.  
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TABEL V.1 FORVENTEDE ADFÆRDSEFFEKTER  

Ministerierne skønner over forskellige typer af adfærdseffekter i konsekvensvurderinger for forskel-
lige ændringer af den økonomiske politik.  
 
Politikændring Adfærdsvirkning 
Arbejdsindkomstskat, f.eks. topskat Ændring i arbejdsudbud 

Indkomstoverførsler,  
f.eks. dagpenge eller folkepension 

Ændring i arbejdsudbud 

Forbrugsafgifter,  
f.eks. tobaksafgift 

Ændring i arbejdsudbud, grænsehandel og forbrugs-
sammensætning 

Kapital- og aktieindkomst Ændring i arbejdsudbud 

Selskabsskatter Ændring af investeringsomfang og overskudsflytning 

Beskatning af ejendom  - 

Offentlige forbrugsudgifter - 

Offentlige investeringer -a) 
 

a) For en ændring i investeringsrammen for bygninger og anlæg afspejles et mekanisk vækstbidrag i  
Finansministeriets mellemfristede fremskrivning. 

Anm.: Offentlige forbrugsudgifter omfatter offentlige udgifter til f.eks. lønninger og varekøb og dækker ud over 
offentlig administration bl.a. offentlige uddannelsestilbud samt sundheds- og plejeudgifter. 

Kilde: Finansministeriet (2012, 2018, 2021b). 
 

 
På tværs af forskellige dele af de offentlige indtægter og udgifter er der 
forskelle i de adfærdsvirkninger som ministerierne skønner over i kon-
sekvensvurderinger, jf. tabel V.1. Ministeriernes overordnede tilgang 
til, om der skal indregnes adfærdsvirkninger eller ej, er, at der skal 
være et tilstrækkeligt empirisk grundlag, og at der er en sammenhæn-
gende teoretisk referenceramme, jf. Finansministeriet (2018). 
 
For ændringer i personskatte- og overførselssystemet antages ændrin-
gerne af den disponible indkomst blandt borgere at medføre ændringer 
af arbejdsudbuddet og derfor af den offentlige saldo. Der skelnes mel-
lem effekter på den såkaldt intensive margen (antal timer pr. beskæfti-
get) og den ekstensive margen (deltagelse på arbejdsmarkedet), jf. 
også nedenfor. Arbejdsudbudseffekten afhænger af, hvilke person-
skatter (satser og grænser) og indkomstoverførsler der ændres. Mini-
sterierne indregner ikke mulige effekter på arbejdsudbuddet af ændret 
uddannelsesmønster eller ændret ind- og udvandring af arbejdskraft 
som følge af ændrede skatter og overførsler.  

Forskellige 
adfærdsvirkninger 
for forskellige tiltag  

Arbejdsudbuds-
effekter af skatter  
og overførsler 
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Forbrugsafgifter som f.eks. tobaks- eller chokoladeafgifter forudsættes 
på linje med indkomstskatter at påvirke forbrugsmuligheden af den 
sidst tjente krone, og de antages derfor at påvirke arbejdsomfanget for 
beskæftigede, jf. også nedenfor. Det antages herudover, at en ændring 
af forbrugsafgifterne kan påvirke grænsehandlen, og at forbrugsafgif-
ter via en ændring i forbrugssammensætningen kan ændre på prove-
nuet fra forbrugsafgifter. 
 
Ændringer i kapital- og aktieindkomstskatter forventes af ministerierne 
at medføre en adfærdsvirkning hovedsagelig via en ændring af ar-
bejdsudbuddet, jf. Finansministeriet (2021b). En højere beskatning af 
nettokapital- og aktieindkomst vurderes at reducere arbejdsudbuddet.1 
Der indregnes ikke adfærdseffekter af en ændring af rentefradraget. 
Ministerierne finder, at det er forbundet med en betydelig usikkerhed 
at skønne over de afledte adfærdsvirkninger af en ændret kapital- og 
aktieindkomstbeskatning. For nuværende skønnes der som udgangs-
punkt normalt ikke over effekter på husholdningers opsparingsadfærd, 
porteføljesammensætning eller ændringer i indkomstplaceringer 
blandt hovedaktionærer.2  
 
Ændringer i marginalskatter på arbejdsindkomst kan via et ændret in-
citament til at yde en indsats i jobbet påvirke produktiviteten blandt be-
skæftigede, ligesom det kan ændre på tilskyndelsen til opkvalificering 
og jobskifte. Ydelser under ledighed kan samtidig til en vis grad øge 
produktiviteten via en forbedret matchkvalitet på arbejdsmarkedet. Mi-
nisterierne ser dog generelt bort fra mulige effekter på produktiviteten 
i dansk økonomi af ændringer i skatter og overførsler, da det ikke vur-
deres, at der er tilstrækkelig grundlag herfor, jf. Finansministeriet 
(2012, 2018). Samtidig antages det, at produktivitetsændringer på læn-
gere sigt har en omtrent neutral effekt på de offentlige finanser, idet 
øgede skatteindtægter fra højere produktivitet i den private sektor for-
ventes modvirket af to effekter, jf. Finansministeriet (2014): 
 

• Lønninger i den offentlige sektor antages at stige i takt med 
lønningerne i den private sektor 

• Offentlige ydelser antages som følge af satsreguleringen at 
stige i takt med lønningerne i den private sektor. 

                                                           
1) En højere skattesats på kapitalindkomst reducerer det fremtidige forbrug og dermed 

tilskyndelsen til at arbejde og spare op i dag (substitutionseffekt), samtidig med at en 
højere beskatning tilskynder til øget arbejde og opsparing for at opnå samme fremtidige 
forbrug (indkomsteffekt). Ministerierne vurderer, at substitutionseffekten er stærkere 
end indkomsteffekten. 

2) Skatteministeriet arbejder på en opdateret metode til at skønne over arbejdsudbuds-
virkninger af ændringer i kapital- og aktieindkomstskatter samt af effekter på hoveakti-
onærers indkomstplacering. 

Også effekt på 
arbejdsudbud fra 
forbrugsafgifter … 

… og fra kapital- og 
aktieindkomstskat 

Produktivitets-
effekter fra skatter 
og overførsel 
medtages ikke 
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For en ændring af selskabsskatterne antager ministerierne, at investe-
ringsomfanget ændres både som følge af ændringer i de marginale, 
effektive skattesatser (lokaliseringsbeslutningen) og den gennemsnit-
lige skattesats (investeringsomfanget blandt virksomheder lokaliseret i 
Danmark). De offentlige finanser antages også påvirket af, at en æn-
dret selskabsskat kan påvirke multinationale selskabers tilskyndelse til 
overskudsflytning på tværs af lande, jf. Finansministeriet (2021c).  
 
Finansministeriet indregner et beskæftigelses- og produktivitetsbidrag 
fra en generel stigning i befolkningens uddannelsesniveau i de mel-
lemfristede og langsigtede fremskrivninger, jf. Finansministeriet 
(2014). Der indregnes derimod som udgangspunkt ikke en adfærds-
virkning af øgede udgifter til uddannelse på beskæftigelse, produktivi-
tet og de offentlige finanser uden anvisning af konkrete virkemidler, for 
hvilke der er grundlag for at forudsætte en effekt på uddannelsesni-
veauet.  
 
Finansministeriet indregner ikke adfærdsvirkninger af ændrede offent-
lige driftsudgifter, dvs. af udgifter til offentligt ansatte, varekøb mv, jf. 
Finansministeriet (2018). Finansministeriet begrunder dette med, at 
der ikke er en teoretisk eller praktisk anvendelig ramme for at opgøre 
mulige effekter, og at ændrede offentlige udgifter både kan indeholde 
elementer, der trækker i retning af øget arbejdsudbud, og elementer 
der trækker i retning af lavere arbejdsudbud. Finansministeriet fremfø-
rer dog, at det er muligt at indregne adfærdsvirkninger for enkelttiltag 
inden for de offentlige udgifter, hvis der er tilstrækkelig empirisk og me-
todemæssigt belæg for effekterne. 
 
Finansministeriet indregner ikke adfærdsvirkninger af generelle æn-
dringer i de offentlige investeringer, jf. Finansministeriet (2018). Dette 
begrundes primært med, at den konkrete udmøntning af investerings-
rammen ikke kendes tilstrækkeligt detaljeret på forhånd, og at der ikke 
vurderes at være et tilstrækkeligt empirisk grundlag for at skønne over 
adfærdsvirkningerne.3  
 
For større investeringsprojekter på transportområdet gennemfører 
Transportministeriet dog cost-benefit analyser og offentliggør i den for-
bindelse også skøn for, hvordan projektet kan forventes at påvirke ar-
bejdsudbud og produktivitet, jf. Transportministeriet (2015). 

                                                           
3) For en ændring i investeringsrammen for bygninger og anlæg afspejles et mekanisk 

vækstbidrag i Finansministeriets mellemfristede fremskrivning, da en øget investerings-
ramme forventes at øge den fremtidige produktionskapacitet.  

Ændrede 
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overskudsflytning 
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Ikke  
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Ikke  
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men muligt for 
enkelttiltag 
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… men dog for 
konkrete projekter 
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GRUNDLAG FOR INDREGNING AF ADFÆRDSVIRKNINGER 

Udgangspunktet for ministeriernes regneregler er, at der indregnes 
middelrette skøn for adfærdsvirkninger, dvs. at skøn skal være så ret-
visende som muligt, jf. Finansministeriet (2018). 
 
For ændringer af personskatter baserer ministerierne i høj grad de for-
ventede adfærdsvirkninger på en samlet teoretisk ramme, hvor et sæt 
af empiriske estimater for indkomst- og substitutionseffekten af margi-
nalskatteændringer anvendes for forskellige typer af skatter og befolk-
ningsgrupper, jf. Finansministeriet (2002) og Skatteministeriet (2017).4  
 
Ud fra en teoretisk forventning om ækvivalente adfærdsreaktioner an-
vendes adfærdsparametre fra personskatteområdet også til vurdering 
af arbejdsudbudsvirkninger for ændringer af indirekte skatter og af ka-
pitalindkomstbeskatning, jf. blandt andet Finansministeriet (2012) og 
Skatteministeriet (2017). I beregningen af arbejdsudbudsvirkningen af 
en konkret forbrugsafgift tages udgangspunkt i effekten af en person-
skatteændring med omtrent samme fordelingsprofil som den pågæl-
dende forbrugskomponent, eksempelvis forbruget af tobak. 
 
På overførselsområdet anvender Finansministeriet og Beskæftigelses-
ministeriet en række forskellige adfærdsparametre til at beskrive ad-
færdsvirkninger ved ændringer af f.eks. dagpenge, ydelser i kontant-
hjælpssystemet eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, jf. Finans-
ministeriet (2021d). Ny evidens indarbejdes som udgangspunkt kun i 
konsekvensvurderinger, hvis den kan forenes med øvrige relevante re-
sultater i litteraturen og tidligere erfaringer i øvrigt. 
 
Adfærdsvirkninger på overførselsområdet baseres om muligt på stu-
dier for den specifikke målgruppe, men der er praksis for at udbrede 
effektskøn til lignende målgrupper ud fra en konkret vurdering. For ek-
sempel baseres adfærdsvirkningerne på kontanthjælpsområdet på et 
effektstudie af satsnedsættelser for kontanthjælpsmodtagere under 25 
år, jf. Finansministeriet (2021d). Den opgjorte effekt anvendes direkte 
for job- og uddannelsesparate unge i kontanthjælpssystemet, men ud-
bredes også til andre grupper i kontanthjælpssystemet ved at skalere 
effekterne ud fra gruppernes forudsætninger for at komme i beskæfti-
gelse. 
 

                                                           
4) Finansministeriet, Skatteministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet har igangsat 

et arbejde, der skal forny det empiriske grundlag for de regnemetoder, der anvendes til 
at beregne effekter af ændringer i skattesystemet, jf. Finansministeriet (2019b). 
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I tilfælde, hvor det vurderes ikke at være muligt at opgøre et direkte 
empirisk grundlag for en adfærdsvirkning eller at overføre den fra an-
dre områder, undlader Finansministeriet at indarbejde en adfærdsvirk-
ning i konsekvensvurderinger, jf. Finansministeriet (2018, 2021d). Hvis 
der i virkeligheden er adfærdsvirkninger, der påvirker beskæftigelsen 
og de offentlige finanser, vil disse effekter gradvist komme til at op-
træde i takt med, at skønnet for de strukturelle størrelser opdateres, 
svarende til den faktiske udvikling. 

BETYDNINGEN AF ADFÆRDSVIRKNINGER 

Størrelsen af adfærdsvirkninger for forskellige ændringer i den økono-
miske politik kan sammenlignes ved hjælp af den såkaldte selvfinan-
sieringsgrad. Denne angiver adfærdsvirkningen som andel af den di-
rekte virkning efter tilbageløb, dvs. hvor meget adfærdsvirkningen æn-
drer den umiddelbare virkning af et tiltag.5 Selvfinansieringsgraden er 
positiv for ændringer, hvor adfærdsvirkningen har modsat fortegn end 
provenuvirkningen fra den direkte effekt og tilbageløb. Dette gælder 
typisk for marginalskatteændringer. Selvfinansieringsgraden er om-
vendt negativ, når adfærdsvirkningen har samme fortegn som prove-
nuvirkningen fra den direkte effekt efter tilbageløb. Dette er typisk til-
fældet for ændringer i overførselsindkomster. 
 
Selvfinansieringsgrader er typisk højere (i absolutte termer) på områ-
der, hvor borgere og virksomheder kan antages at ændre deres ad-
færd meget. For skatteændringer findes de største selvfinansierings-
grader for særligt høje punktafgifter (eksempelvis registreringsafgifter 
og tobaksafgift), for selskabsskat (som blandt andet antages at føre til 
flytning af overskud i selskaber) og topskat. For de brede skattekilder 
som bundskat og moms er selvfinansieringsgraden meget lav. Dette 
hænger sammen med, at den direkte virkning efter tilbageløb er stor i 
forhold til en relativt lille ændring af marginalskat og adfærd. 
 
For indkomstoverførsler er den beregnede selvfinansieringsgrad nu-
merisk højere, jo tættere den relevante persongruppe er på arbejds-
markedet. Dagpengemodtagere har en høj arbejdsmarkedstilknytning, 
og de antages at reagere relativt meget på ændringer i dagpengesy-
stemet. Konkret vurderer Finansministeriet, at adfærdsvirkningen af en 
                                                           
5) Den direkte virkning og tilbageløb repræsenterer en omfordeling af ressourcer mellem 

skatteydere og den offentlige sektor, hvorimod adfærdsvirkningen repræsenterer en 
reel ændring i den samlede mængde af ressourcer, der er til rådighed i samfundet. 
Selvfinansieringsgraden er dermed et udtryk for, hvor meget efficiensen ændrer sig i 
dansk økonomi i forhold til ændringen i omfordelingen i samfundet, jf. også De Økono-
miske Råds formandskab (2018). 
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højere dagpengesats er så stor, at de afledte effekter på den offentlige 
saldo heraf er mere end fire gange så stor som den direkte virkning 
efter tilbageløb af ændringen, jf. figur V.4. Til sammenligning udgør 
den forventede adfærdsvirkning af en højere kontanthjælpssats blot 34 
pct. af den direkte provenuvirkning. Det lavere niveau afspejler, at den 
typiske kontanthjælpsmodtager er længere fra arbejdsmarkedet end 
en typisk dagpengemodtager. 
 
Generelle ændringer af de offentlige forbrugsudgifter og offentlige in-
vesteringer antages at have en selvfinansieringsgrad på 0, da Finans-
ministeriet her som udgangspunkt ikke regner med adfærdsvirkninger, 
jf. ovenfor.  
 
Selvfinansieringsgraderne vist i figur V.4 afspejler alene de adfærds-
virkninger, der er medtaget i de bagvedliggende konsekvensvurderin-
ger, jf. også tabel V.1 ovenfor. Selvfinansieringsgraderne indeholder 
derfor ikke effekter af andre mulige adfærdskanalser som f.eks. pro-
duktivitet, ind- og udvandring af arbejdskraft eller ændret uddannelse. 

EFFEKTER PÅ DE OFFENTLIGE FINANSER 

Finansministeriet opgør virkningerne af initiativer for den strukturelle 
offentlige saldo, men ikke for de løbende, faktiske offentlige indtægter 
og udgifter. Den strukturelle offentlige saldo er den faktiske offentlige 
saldo korrigeret for konjunkturudsving og andre midlertidige forhold.  
 
Ministerierne indregner som hovedregel effekterne af ændret adfærd på 
den strukturelle saldo fra det tidspunkt, hvor regelændringerne har effekt 
og påvirker den økonomiske tilskyndelse til beskæftigelse, opsparing 
mv. Når der fokuseres på effekterne på den strukturelle saldo og ikke 
den faktiske saldo, spiller effekterne på den faktiske adfærd, dvs. tilpas-
ningstiden frem mod de antagne strukturelle effekter, ingen rolle. 
 
For at kunne vurdere betydningen af ændringer af den økonomiske 
politik i forhold til den finanspolitiske holdbarhed, opgøres en såkaldt 
varig virkning, jf. f.eks. Finansministeriet (2012). Den varige virkning 
opgøres som nutidsværdien af de forventede provenuændringer op-
gjort som andel af BNP og tager blandt andet højde for, at grundforlø-
bet i form af befolkningssammensætning mv. ændrer sig. Beregningen 
tager også højde for, at en politikændring kan indfases over flere år. 
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FIGUR V.4 SELVFINANSIERINGSGRADER 

Der er en stor variation i den forventede adfærdsvirkning af forskel-
lige tiltag ift. ændringen i tiltagets direkte virkning efter tilbageløb på 
de offentlige finanser. 
 

 
Anm.: For topskat, bundskat, beskæftigelsesfradrag, arbejdsmarkedsbidrag 

er der tale om satsreduktioner med en direkte virkning på 1 mia. kr., 
ligesom personfradrag øges svarende til et mindreprovenu på ca. 1 
mia. kr. For dagpenge, registreringsafgift, kontanthjælp og førtids-
pension er beregningen baseret på en direkte provenuændring på 0,5 
mia. kr. For SU er satsen reduceret med 20 pct. (direkte virkning 3,9 
mia. kr.). For selskabsskat er satsen reduceret med 1 pct.point (di-
rekte virkning på 2,7 mia. kr.). Negative selvfinansieringsgrader skyl-
des, at adfærdsvirkningen og summen af den direkte virkning og til-
bageløb har samme fortegn. For kontanthjælp er der ikke indregnet 
adfærdseffekter blandt dagpengemodtagere. 

Kilde: Finansministeriet (2021b, 2021d, 2021e), Skatteministeriet (2017, 
2018, 2019). 

 
 
Ved udarbejdelsen af konsekvensvurderinger er fremskrivninger af 
dansk økonomi, beskæftigelse, de offentlige finanser mv. centrale. 
Både basisscenariet, hvor det betragtede tiltag ikke er indført, og æn-
dringsscenariet, hvor tiltaget antages gennemført, kræver vurderinger 
og antagelser om den fremtidige udvikling.  
 
Selv om basisscenariet skal beskrive et forløb uden en påtænkt eller 
vedtaget ændring, kan der ikke alene tages udgangspunkt i størrelser, 
der er kendt, når konsekvensvurderingen skal udarbejdes. En påtænkt 
ændring vil få virkning over en fremtidig årrække, og for at fastlægge 
forventede effekter er det derfor nødvendigt at fremskrive beregnings-
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grundlaget. Dette indebærer en fremskrivning af eksempelvis skatte-
grundlaget, antallet af skattebetalere, antallet af ydelsesmodtagere el-
ler modtagere af en offentlig service, hvor basisscenariet skal baseres 
på uændrede regler.  
 
Ved fremskrivning af basisscenariet skal der dog også tages stilling til 
politikændringer, der er vedtaget, men endnu ikke har fået fuld virk-
ning. Som udgangspunkt indarbejder Finansministeriet forventede 
fremtidige effekter af vedtagne politikændringer i fremskrivninger. 
 
Ud over at danne grundlag for konsekvensvurderinger af specifikke 
ændringer i forbindelse med lovforslag, spørgsmål fra Folketinget mv., 
er fremskrivninger også centrale for at optegne det samlede mulig-
hedsområde for den førte økonomiske politik. Fremskrivninger af 
dansk økonomi anvendes til at tegne et billede af udviklingen for de 
offentlige finanser frem i tiden. Fremskrivningerne anvendes blandt an-
det til at opgøre det såkaldte finanspolitiske råderum, der ofte anven-
des som en ramme for økonomiske udspil. Derudover hjælper frem-
skrivninger baseret på vedtagen eller foreslået økonomiske politik med 
at vurdere stillingen af de offentlige finanser i forhold til de finanspoliti-
ske rammer, herunder overholdelsen af budgetloven. 

USIKKERHED I KONSEKVENSBEREGNINGER 

Finansministeriet indregner som udgangspunkt middelrette skøn for 
alle elementer, herunder adfærdsvirkninger, i såvel fremskrivninger 
som konsekvensvurderinger. Fremskrivninger og vurderinger bygger 
således på det, som vurderes at være bedste skøn, baseret på den 
tilgængelige viden. De anvendte skøn er naturligvis behæftet med 
usikkerhed, men ministerierne opgør ikke en eksplicit usikkerhed på 
de indregnede effekter, jf. Finansministeriet (2012). 
 
Usikkerheden om konsekvensvurderingerne behandles ifølge Finans-
ministeriet bedst i den løbende tilrettelæggelse af finanspolitikken. Mi-
nisteriet vurderer, at usikkerheden forbundet med adfærdsvirkninger 
udgør en beskeden del af det skønnede råderum og af den samlede 
usikkerhed i fremskrivningen af dansk økonomi. Usikkerhed om effek-
ten af ændringer af den økonomiske politik kan dermed opfanges i 
budgetrevidering i det efterfølgende år. Hvis en indregnet, positiv ad-
færdsvirkning viser sig at være overvurderet, vil det vise sig ved, at den 
faktiske offentlige saldo udvikler sig dårligere end ventet, og det vil 
også sætte sig i den beregnede strukturelle saldo, som i løbet af nogle 
år vil komme til at afspejle de faktiske effekter, også selvom effekterne 
måtte være fejlvurderet i udgangspunktet. 
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Ministeriernes praksis åbner også for mulighed for at anlægge et for-
sigtigt, dvs. et ikke middelret, skøn på adfærdsvirkninger, hvis det vur-
deres, at der er asymmetri i konsekvenserne af usikkerhed. Ved asym-
metri i konsekvenser menes, at omkostningerne ved eventuelle nega-
tive overraskelser vurderes at være større end de tilsvarende gevin-
ster, jf. Finansministeriet (2012). 
 
 

V.4 GOD SKIK FOR 
BESLUTNINGSGRUNDLAG  

Veldokumenterede konsekvensvurderinger baseret på regneregler og 
metoder, der er fastlagt på forhånd, udgør en værdifuld del af beslut-
ningsgrundlaget for den økonomiske politik. Konsekvensvurderinger 
oplyser beslutningstagere og offentligheden om de forventede virknin-
ger af økonomisk-politiske tiltag for borgere, virksomheder og de of-
fentlige finanser. Systematiske konsekvensvurderinger bidrager til, at 
beslutninger kan træffes på et oplyst grundlag, og muliggør en reel af-
vejning af alternative tiltag. 
 
På baggrund af de foregående afsnit præsenteres i dette afsnit en 
række overvejelser og anbefalinger til udarbejdelsen af beslutnings-
grundlaget for ændringer af den økonomiske politik. Anbefalingerne 
skitserer god skik for konkrete konsekvensvurderinger og for fastlæg-
gelsen af de grundlæggende regneregler og metoder, som de økono-
miske ministerier baserer konsekvensvurderingerne på. 

OVERORDNEDE BUDSKABER 

Fastlæggelse og udarbejdelse af principper, antagelser og metoder, 
som kan anvendes til at vurdere konsekvenser af påtænkte ændringer 
i den økonomiske politik, er en vigtig, men også stor og udfordrende 
opgave for ministerierne. Samtidig stiller den konkrete anvendelse af 
principper og metoder til konsekvensvurderinger yderligere krav til 
både udarbejdelse og dokumentation af beregningerne. 
 
Traditionen i Danmark er, at der udarbejdes konsekvensvurderinger i 
mange sammenhænge. Grundige konsekvensberegninger kræver tid 
og ressourcer at udarbejde. Det kan i praksis være vanskeligt at levere 
i alle dimensioner, herunder dokumentation, hvis det skal ske hurtigt, 
f.eks. i forbindelse med indgåelse af en politisk aftale, hvor der er 
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forhandlet til sidste øjeblik. Nedenstående anbefalinger til god skik sig-
ter på en ideel situation, hvor der er tilstrækkelige ressourcer og tid.  
 
Anbefalingerne om god skik relaterer sig dels til fastlæggelsen og do-
kumentationen af de grundlæggende regneprincipper, konventioner og 
metoder, dels til anvendelsen af disse i forbindelse med konkrete kon-
sekvensvurderinger i forbindelse med regeringsudspil, aftaler og folke-
tingsspørgsmål. 
 
Boks V.2 sammenfatter anbefalingerne om god skik. Anbefalingerne 
uddybes på de følgende sider, idet der på udvalgte punkter henvises 
til eksempler fra blandt andet regeringens udspil Danmark kan mere I 
fra september 2021. 
 

BOKS V.2 ANBEFALINGER OM GOD SKIK FOR REGNEREGLER OG METODER 
OG FOR KONSEKVENSVURDERINGER 

En vigtig del af beslutningsgrundlaget for ændringer af den økonomiske politik består af konkrete 
konsekvensvurderinger i forbindelse med regeringsudspil, politiske aftaler og folketingsspørgsmål. 
Til udarbejdelse af disse konsekvensvurderinger anvender ministerierne en række regneregler, kon-
ventioner og metoder. De centrale anbefalinger om god skik er: 
 
• Der bør udvikles en praksis med kvalitetsdeklarationer af validiteten af regneregler og metoder 

samt af konsekvensvurderinger 
• Dokumentation af regneregler og metoder bør løbende opdateres, være lettilgængelig og sam-

ordnes på tværs af ministerier   

• Konsekvensvurderinger bør være veldokumenterede med eksplicitte henvisninger til anvendte 
regneregler og metoder, og man bør kunne følge alle beregningstrin 

• Usikkerheder i konsekvensvurderinger bør præsenteres og udeladte, men sandsynlige konse-
kvenser bør diskuteres 

• Konsekvenser for de offentlige finanser såvel som for andre centrale samfundsmæssige mål, 
herunder fordeling, produktivitet og klimamål, bør fremgå af konsekvensvurderinger. 
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VALIDITET OG KVALITETSDEKLARATIONER  

De økonomiske ministerier bør indføre kvalitetsdeklarationer både af 
konkrete konsekvensvurderinger og af de underliggende regneregler 
og metoder. Formålet med deklarationerne er at signalere analysernes 
kvalitet over for beslutningstagerne. Det er et grundvilkår, at nogle kon-
sekvensvurderinger må bygge på mindre velunderbyggede metoder 
end andre, og at den konkrete anvendelse kan afvige fra udgangs-
punktet for de analyser, der ligger bag regnereglerne, jf. Manski 
(2019). Ministerierne bør derfor indføre en deklaration, der tydeligt 
kommunikerer validiteten af anvendte regneregler og metoder og af de 
konkrete konsekvensvurderinger: 
 
• Intern validitet: Kvalitetsdeklaration for enkelte regneregler og 

metoder  

• Samlet validitet: Kvalitetsdeklaration for de konkrete konsekvens-
vurderinger. 

 
Den interne validitet handler grundlæggende om kvaliteten af den vi-
den og de underliggende analyser, der ligger bag de anvendte regne-
regler og metoder. Den samlede validitet handler om den kombinerede 
kvalitet af den interne validitet af de anvendte regneregler mv., og af, 
hvor tæt de anvendte regneregler mv. er på den problemstilling, som 
de anvendes på i den konkrete sammenhæng. I forhold til den interne 
validitet lægger den samlede validitet således oveni, hvor meget denne 
viden skal ekstrapoleres i en konsekvensvurdering, jf. blandt andet 
Heckman og Vytlacil (2007) og Heckman (2010).6  
 
Nedenfor uddybes de to dimensioner i deklarationen. De skitserede de-
klarationer af regneregler og konkrete konsekvensvurderinger kan ud-
formes på forskellig vis. En relativt simpel mulighed er at anvende en 
skala fra A til C, i stil med de kvalitetsindikatorer, der anvendes i natio-
nalregnskabet. Samtidig bør deklarationerne altid begrundes verbalt. 

                                                           
6) I litteraturen anvendes begrebet “ekstern validitet” for at beskrive muligheden for at ge-

neralisere én empirisk analyse, jf. f.eks. Imbens (2010). I kapitlet anvendes begrebet 
“samlet validitet” for at beskrive produktet af samtidigt at ekstrapolere en række forskel-
lige regneregler og metoder til en konkret konsekvensvurdering. Der er en diskussion 
af betydningen af hhv. intern og ekstern validitet for analyser, jf. bl.a. Deaton og 
Cartwright (2018) og Imbens (2018). 
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INTERN VALIDITET: KVALITET AF DE ENKELTE 
REGNEREGLER OG METODER 

Kvalitetsdeklarationen af regneregler og metoder skal kommunikere 
den interne validitet af eksempelvis en adfærdseffekt, en modelkon-
struktion eller en hjælpeparameter, som ministerierne anvender til at 
udarbejde konsekvensvurderinger. Den interne validitet udtrykker, 
hvor godt en effekt mv. er identificeret, dvs. i hvor høj grad den trovær-
digt afspejler den sammenhæng eller kausalitet, som den er tænkt at 
afspejle, jf. f.eks. Lewbel (2019). En række eksempler for dette er: 
 

• Adfærdseffekten af en aktiveringsordning, der tildeles tilfæl-
digt til halvdelen af en gruppe af ledige, vil typisk have en høj 
intern validitet. Her betyder den tilfældige allokering af ordnin-
gen, at effekten kan tolkes kausalt for gruppen af ledige7  

• En opgørelse af den direkte virkning af et ændret beskæftigel-
sesfradrag på den disponible indkomst baseret på en detalje-
ret, individbaseret beskrivelse af skatte- og overførselssyste-
met vil have høj validitet, da den både vil afspejle de instituti-
onelle rammer og heterogeniteten i befolkningen 

• En observeret højere beskæftigelsesgrad blandt personer 
med længere uddannelse har en lav validitet som udtryk for 
effekten af uddannelse på beskæftigelse, da den observerede 
forskel kan have mange andre årsager end forskellen i uddan-
nelsesniveau.  

SAMLET VALIDITET: KVALITET AF HELE 
BEREGNINGSGANGEN 

For konkrete konsekvensvurderinger bør varedeklarationen udtrykke 
den samlede validitet, dvs. hvor valide de anvendte regneregler 
og -modeller er, og hvor godt de dækker den problemstilling, som den 
betragtede konsekvensvurdering belyser. Den samlede validitet er der-
for produktet af dels den interne validitet af de anvendte regneregler 
og metoder og den grad af ekstrapolation, der er nødvendig for at ud-
føre konsekvensvurderingen. En høj intern validitet for en regneregel 
eller -metode er således ikke en garanti for, at den samlede validitet af 
en konkret konsekvensvurdering er høj, jf. Athey og Imbens (2017). 
 

                                                           
7) Ud over randomisering kan også andre analysetilgange som f.eks. regression discon-

tiuity design, difference-in-differences, IV-estimationer og syntetiske kontrolgrupper un-
der de rette betingelser etablere en troværdig kausalitet, jf. f.eks. Abadie og Cattaneo 
(2018).  
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Konsekvensvurderinger bygger normalt på anvendelsen af en lang 
række af regneregler og metoder på en given problemstilling. Deklara-
tionen af den samlede validitet afhænger dermed af, hvor godt alle ele-
menter i beregningen passer til den konkrete anvendelse. Bygger an-
vendelsen af en regneregel på, at der skal være tiltro til en lang række 
præmisser, vil konsekvensvurderingen alt andet lige stå svagere end, 
hvis konsekvensvurdering kun bygger på få præmisser. 
 
Den samlede validitet vil være høj, hvis en konsekvensvurdering er 
baseret på regneregler og metoder, der har en høj intern validitet og 
datagrundlaget samtidig er tæt knyttet til den konkrete problemstilling 
og den gruppe af borgere eller virksomheder, som er berørt af den be-
tragtede politikændring. Eksempelvis vil der være tale om en høj sam-
let validitet for en konsekvensvurdering, hvis den ovenfor nævnte ef-
fekt af en aktiveringsordning, der er opgjort ud fra en randomiseret til-
deling, anvendes til en konsekvensvurdering af et lignende ordning på 
en lignende gruppe af ledige. 
 
En lavere samlet validitet kan f.eks. dække over, at den konkrete kon-
sekvensvurdering sker med udgangspunkt i evidens fra lignede områ-
der, fra udenlandske erfaringer eller fra analyser, der er gennemført for 
mange år siden. Eksempelvis vil der være tale om en lav grad af samlet 
validitet, hvis den nævnte effekt af en aktiveringsordning ekstrapoleres 
til kontanthjælpsmodtagere.  
 
En lav validitet vil gælde, hvis beregningsforudsætningerne i en kon-
sekvensvurdering udelukkende eller helt overvejende trækker på argu-
menter om teoretisk konsistens. Det kan eksempelvis være en konse-
kvensvurdering af en tobaksafgift, der bygger på en teoretisk begrun-
det antagelse om, at forbrugsafgifter har samme virkning på arbejds-
udbuddet som en tilsvarende ændring i skatten på arbejde. 
 
Det bør understreges, at en lav samlet validitet ofte vil være et resultat, 
når der ikke foreligger brugbare empiriske analyser. I de tilfælde kan 
teoretisk konsistens være det eneste holdepunkt. Hvis der på et om-
råde foreligger empiriske indikationer for adfærdseffekter, der strider 
mod teoretisk konsistens med evidens på andre områder, bør konse-
kvensberegningerne præsenteres i to varianter. Argumenter om teore-
tisk konsistens bør således ikke uden videre dominere eventuelt afvi-
gende empiriske resultater, da adfærdseffekter i sin natur er empiriske 
spørgsmål og bør behandles som sådan. Der kan være mange grunde 
til, at adfærden afviger fra det, der kan forventes ud fra en teoretisk 
betragtning, f.eks. synlighed eller vaner. 
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Den samlede validitet af en konsekvensvurdering vil også afhænge af, 
om der er elementer, der af den ene eller anden grund ikke er indar-
bejdet. Der bør derfor verbalt redegøres for, hvilke mulige (sandsyn-
lige) adfærdskanaler der ikke er medtaget. I Danmark kan mere I er 
det eksempelvis ikke nævnt, at ændrede vilkår i dagpengesystemet for 
dimittender og for ledige med stærk beskæftigelseshistorik kan have 
betydning for matchkvaliteten på arbejdsmarkedet og derved produkti-
vitetsvæksten og velstanden i dansk økonomi.  
 
Hvis udarbejdelsen af konsekvensvurderinger hæmmes af mangel på 
tid eller ressourcer, bør det fremgå klart, hvilke elementer der ikke er 
inkluderet, og om de manglende elementer kan forventes på et senere 
tidspunkt. Viden om mulige udeladte konsekvenser er afgørende for, 
at politiske forhandlinger og den offentlige debat kan foregå på så op-
lyst et grundlag som muligt. 
 
En tydelig deklaration af regneregler og metoder samt konsekvensvur-
deringer kan føre til refleksioner hos både afsendere og modtagere. 
Modtagere af konsekvensvurderingerne, dvs. regeringen, Folketinget 
og offentligheden, kan indarbejde validiteten af vurderingerne i deres 
beslutninger og overvejelser. For afsendere (dvs. ministerierne) kan 
kravet om en systematisk deklaration bidrage til at synliggøre forbed-
ringsmuligheder og hjælpe med at fokusere ressourcer til at forbedre 
de elementer, der scorer lavt. 
 
Der bør ske en løbende udvikling og forbedring af vidensgrundlaget for 
konsekvensvurderingerne. Med regelmæssige mellemrum bør an-
vendte modeltilgange og beregningsforudsætninger opdateres i for-
hold til datagrundlaget, erfaringer fra Danmark og udlandet og den vi-
denskabelige litteratur. Fokus i udviklingsarbejdet bør være på områ-
der, der scorer lavt på kvalitetsdeklarationen, og på områder, hvor der 
er en forventet interesse blandt beslutningstagere. De seneste år har 
der eksempelvis været en stigende grad af interesse i såkaldte anden-
generationsreformer. Hvis det er muligt at forudse behovet for konse-
kvensvurderinger på hidtil underbelyste områder, bør ministerierne ud-
vise rettidig omhu og igangsætte det nødvendige udredningsarbejde 
for at etablere regneregler og metoder på områderne.  
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DOKUMENTATION 

En forudsætning for en oplyst og balanceret debat om den økonomiske 
politik er transparens om beslutningsgrundlaget, jf. f.eks. OECD 
(2020). De anvendte forudsætninger og metoder bør fremgå så tyde-
ligt, at den informerede læser kan finde frem til en beskrivelse af, hvor-
dan de præsenterede beregninger er foretaget. Overordnet er der to 
elementer i dokumentationsopgaven:  
 
For det første bør konkrete konsekvensvurderinger indeholde en de-
klaration af den samlede validitet, jf. tidligere. Der bør endvidere udar-
bejdes faktaark, der klart henviser til dokumentation af de anvendte 
principper og metoder. Behovet for dokumentation gælder ikke bare de 
eventuelle adfærdsmæssige effekter, men også skøn over den direkte 
virkning og beregningen af tilbageløb. Det bør fremgå klart, hvilke trin 
der er i beregningen, og hvilke centrale forudsætninger og skøn der 
indgår i hvert trin. Et nyligt svar fra Finansministeriet på Finansudval-
gets spørgsmål om effekterne af en højere skattefri præmie til efter-
lønsmodtagere er et eksempel på en veldokumenteret konsekvensvur-
dering, hvor både de relevante økonomiske incitamenter og den an-
vendte regneregel beskrives udførligt.8 Omvendt mangler der i forbin-
delse med udspillet om Danmark vil mere I i mange tilfælde uddybende 
forklaringer. Eksempelvis er der i forslaget om dimittenddagpenge og 
beskæftigelsestillæg ikke nogen henvisning til relevant dokumentation.  
 
Som et bagtæppe til de beskrivelser og henvisninger, der bør følge den 
konkrete konsekvensvurdering, bør der foreligge udførlig dokumenta-
tion af ministeriernes regneregler og metoder. Den bagvedliggende do-
kumentation bør: 
 

• Indeholde en deklaration af den interne validitet af de bagved-
liggende analyser mv.  

• Indeholde relevante og dækkende henvisninger til anvendt   
teoretisk og empirisk litteratur 

• Opdateres regelmæssigt 
• Udformes, så der både er ikke-tekniske sammenfatninger og 

detaljeret teknisk dokumentation, herunder stilleskruebereg-
ninger for centrale politikhåndtag 

                                                           
8) Finansministeriets svar på Finansudvalget spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 24. august 

2021. Svaret redegør for, hvilke persongrupper der er omfattet af ændringen, beskriver 
datakilde og beregningsmetode samt de økonomiske incitamenter, ændringen virker 
på. Finansministeriet forklarer den anvendte adfærdsantagelse og henviser til den re-
levante dokumentation. 
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• Være samlet, opdateret og let tilgængelig på tværs af mini-
sterområder, f.eks. gennem en fælles hjemmeside. Den nu-
værende dokumentation er i flere dimensioner mangelfuld, 
spredt og af ældre dato.  

 
Fremskrivninger er centralt for konsekvensvurderinger, og derfor bør 
have en særlig opmærksomhed i ministeriernes vedligeholdelse, op-
datering og dokumentation af regneregler og metoder. Konsekvens-
vurderinger beskæftiger sig grundlæggende med at beskrive de for-
ventede konsekvenser for den offentlige saldo, beskæftigelsen, den 
økonomiske aktivitet mv. i de kommende år. Kvaliteten og formidlingen 
af anvendte forudsætninger og metoder for fremskrivninger er derfor 
centrale for ministeriernes arbejde med beslutningsgrundlag.  
 
For at sikre et balanceret grundlag for den offentlige debat, bør konse-
kvensvurderinger altid offentliggøres samtidig med lancering af større 
regeringsudspil. I forbindelse med forhandlingsforløb og indgåelse af 
politiske aftaler bør baggrundsmateriale og dokumentation offentliggø-
res så hurtigt som muligt.  

BEHANDLING AF USIKKERHED 

Graden af usikkerhed i en konsekvensvurdering kan være en selv-
stændig beslutningsparameter i den politiske beslutningsproces og bør 
derfor fremgå. Usikkerhed om det præcise udfald af de præsenterede 
resultater i konsekvensvurderinger er uundgåelig, jf. Manski (2019). 
Usikkerheden omkring beregninger og forudsætninger bør derfor be-
tones på alle relevante niveauer, spændende fra usikkerheden om-
kring anvendte eksterne parametre til usikkerheden omkring de ende-
lige konsekvenser redegjort for i beslutningsgrundlaget. Konsekvens-
vurderinger skal tegne et billede af de forventede effekter af en æn-
dring af den økonomiske politik og der er derfor naturligt nok knyttet en 
usikkerhed til fremtidige udfald. Eksempelvis viste beregninger i De 
Økonomiske Råds formandskab (2018), at den samlede virkning på de 
offentlige finanser af en reduktion af topskattesatsen svarende til en 
direkte virkning på 1 mia. kr. som følge af usikkerhed om adfærdsvirk-
ningen kan variere mellem 67 og 994 mio. kr.  
 
For konkrete konsekvensberegninger er en oplagt mulighed at præ-
sentere beregninger baseret på alternative forudsætninger (følsom-
hedsanalyser). For adfærdsvirkninger kan det være relevant at afrap-
portere forskellige undersøgelser, sådan at et spænd over mulige ef-
fekter kan formidles. For fremskrivninger, der eksempelvis danner 
grundlag for vurderingen af relevante skattegrundlag, bør centrale 
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usikkerhedselementer fremhæves, og hvor det er relevant, bør betyd-
ningen for konsekvensvurderingerne fremgå. 

OPGJORTE RESULTATER I KONSEKVENSVURDERINGER 

I dag belyser konsekvensvurderingerne fra de økonomiske ministerier 
primært effekter på de offentlige indtægter og udgifter, og de faktorer, 
der direkte påvirker disse størrelser, herunder antallet af beskæftigede. 
Dermed er en væsentlig funktion for vurderingerne at sætte en pris på 
initiativerne i forhold til de offentlige finanser. 
 
Konsekvensvurderinger bør i relation til de offentlige finanser inde-
holde skøn for effekten på såvel den faktiske som den strukturelle 
saldo i alle år frem til det mellemfristede mål, dvs. i dag frem til 2025. 
For større ændringer af den økonomiske politik bør ligeledes den va-
rige virkning af initiativerne, konsekvensen for råderummet og den of-
fentlige gæld afrapporteres, ligesom eventuelle konsekvenser for ud-
nyttelsen af udgiftslofterne bør fremgå. Som beskrevet i afsnit V.3 in-
deholder ministeriernes konsekvensberegninger i dag ikke skøn for 
den faktiske saldo. 
 
Effekterne på den offentlige saldo bør, som det også er hovedreglen i 
dag, afrapporteres, så de direkte effekter, tilbageløbet og de adfærds-
mæssige effekter fremgår separat. Dette gøres i Danmark kan mere I, 
men sker langt fra altid i ministeriernes afrapportering. En opdeling af 
den samlede provenuvirkning bidrager til åbenhed om kilderne til pro-
venuændringerne og bidrager til en politisk diskussion om, hvordan 
forventede provenuændringer skal disponeres. 
  
Konsekvensvurderinger for især større ændringer af den økonomiske 
politik bør ikke alene præsentere virkninger for de offentlige finanser. 
Konsekvensvurderinger for centrale samfundsmål som velstand, pro-
duktivitet, indkomstfordeling samt miljø og klima udgør således en es-
sentiel del af det samlede beslutningsgrundlag.  
 
Effekterne på produktiviteten og den samlede produktion bør fremgå 
af konsekvensvurderingerne, da produktivitetsfremgang er den pri-
mære kilde til en øget velstand i samfundet. Produktivitetsvækst kan 
give et overskud, som samfundet kan vælge at bruge på øget materiel 
velstand, mere fritid, et bedre miljø og klima eller en kombination heraf. 
Produktivitetseffekter af ændringer af den økonomiske politik bør na-
turligt indgå som en centralt del af beslutningsunderlaget for politikæn-
dringer.  
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Konsekvensvurderinger af større ændringer af den økonomiske politik 
bør rutinemæssigt afrapportere relevante effekter på indkomstfordelin-
gen. Beregningerne bør, når det er relevant og muligt, suppleres med 
familietypeberegninger og fordelingsberegninger i andre dimensioner, 
herunder eksempelvis ejer/lejer, geografi, uddannelse, alder og formue. 
 
Effekten på miljøtilstanden og udledningen af forurenende stoffer, her-
under drivhusgasser, bør, hvor relevant og muligt, fremgå af konse-
kvensvurderinger. Særlig fokus bør der være på områder, hvor der er 
nationale målsætninger eller internationale forpligtelser. Effekten på 
drivhusgasudledningerne i 2030 og akkumuleret frem mod 2030 er 
særligt relevant i denne sammenhæng. 
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