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Sværere udgangspunkt end 
ventet 
Nyt kapitel 

 

 
 
Regeringen har gennemført et kasseeftersyn for at skabe overblik over den offentlige øko-
nomi. Det sker, inden vi fremlægger vores endelige finanslovforslag for 2016 frem mod Folke-
tingets åbning.  

Kasseeftersynet viser for det første, at der er færre penge til nye politiske prioriteringer i 2016 
end ventet før valget.  

Siden maj måned er de offentlige finanser blevet svækket. Det er normalt, når Finansministe-
riet opdaterer skøn, at nye oplysninger kan påvirke den strukturelle saldo. Det er en del af 
den almindelige statistiske usikkerhed.  

Den slags justeringer bør der være plads til i vores fælles husholdning. Men den tidligere 
regering gik helt tæt til grænserne for den økonomiske politik uden at have en sikkerheds-
margin. De nye skøn betyder derfor, at råderummet i finanspolitikken isoleret er reduceret 
med 3 mia. kr. i 2016 og i hvert af årene frem. Der er simpelthen færre penge at gøre godt 
med, når vi skal overholde de ansvarlige rammer, vi har forpligtet os til. Og det vil i endnu 
højere grad være nødvendigt, at nye initiativer finansieres krone-til-krone gennem mindreud-
gifter på andre områder.  

Det faktiske offentlige underskud ser også ud til at blive større end ventet. Underskuddet 
skønnes øget med 27½ mia.kr. i 2015 og 6½ mia.kr. i 2016 siden maj. Det påvirker ikke i sig 
selv råderummet. Men det betyder, at der er en mindre sikkerhedsmargin til EU’s 3-pct’s 
grænse for det offentlige underskud. 

For det andet har kasseeftersynet identificeret flere beslutninger, hvor finansieringen mang-
ler, eller hvor der ikke blev fundet en endelig finansieringsløsning. Det gælder elbilers afgifts-
fritagelse i 2016 og annulleringen af reklameafgiften. Derudover lægger niveauet for de of-
fentlige investeringer, herunder Togfonden, samt Femern Bælt pres på den offentlige øko-
nomi. Den tidligere regerings udspil op til valget ville have forstærket dette pres. 

For det tredje er der identificeret en række nødvendige udgifter, som der heller ikke er afsat 
penge til. Finansieringen skal derfor håndteres på Finansloven for 2016 og i de kommende 
år.  
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De offentlige finanser er i mindre god stand end ventet… 
Udsigterne for de offentlige finanser er svagere end tidligere ventet som følge af nye statisti-
ske oplysninger, som er fremkommet siden Folketingsvalget. 

Fra maj til august er de offentlige finanser svækket svarende til, at det strukturelle underskud 
er øget fra 0,5 pct. til op mod 0,7 af BNP i 2016. Det er mere end det tilladte ifølge 
budgetloven. Budgetloven indebærer, at det strukturelle offentlige underskud højst må være 
0,5 pct. af BNP, når finanslovforslaget fremlægges for et givet år. 

Desuden er underskuddet på den strukturelle saldo i 2015 øget til 0,9 pct. Det er en forvær-
ring i forhold til maj, hvor underskuddet blev skønnet til at være 0,6 pct. i 2015.  

Svækkelsen af de offentlige finanser i 2016 og frem gør det alt andet lige nødvendigt at redu-
cere råderummet med 3 mia. kr. i 2016 og de følgende år for at overholde budgetloven og 
sikre, at den offentlige økonomi på sigt kommer i balance. Dermed skal de politiske priorite-
ringer gennemføres inden for strammere rammer, end det tidligere så ud til før valget.   

Svækkelsen af de offentlige finanser har også konsekvenser for udgifterne til offentligt for-
brug. Før valget blev det samlede råderum til offentligt forbrug frem mod 2020 opgjort til i alt 
39 mia. kr. Svækkelsen af den strukturelle saldo med 3 mia. kr. årligt indebærer isoleret set 

Tabel 1 
Resultat af kasseeftersynet: Behov for at stramme med 3 mia. kr. i 2016 

De offentlige finanser er svækket som følge af nye oplysninger siden maj. 
Dermed er der behov for at stramme op på finansloven for 2016. 

3 mia. kr. årligt 

Forventet underskud på den faktiske offentlige saldo ligger tæt på EU’s  
3-pct’s grænse.  

Ca. 2¾ pct. af BNP  
i 2015 og 2016 

De offentlige investeringer har været planlagt til et højere niveau end  
finansieret i 2020-planen.  

Op til 4 mia. kr. i 2017 og 
1-2 mia. kr. i 2018 

Manglende finansiering af annonceret afgiftsfritagelse af elbiler i 2016 samt 
annullering af reklameafgift   

Ca. 700 mio. kr. i 2016 

Femern Bælt-forbindelsen mangler finansiering  I alt 4,6 mia. kr.  

Politiske udspil fremlagt op til valget, som ville have været vanskelige at  
finansiere som følge af svækkelsen af de offentlige finanser. 

Ca. 725 mio. kr. i 2016 

Udskudte besparelser, som skal realiseres af partierne bag aftalerne om  
bl.a. redningsberedskabet og reformen af erhvervsuddannelserne 

655 mio.kr. årligt  
(fuldt indfaset) 

Færre indtægter fra Nordsøbeskatningen og bidrag til Togfonden1) 9 mia. kr.  

Udestående håndtering af forventede udgifter til bl.a. politiets økonomi samt 
sager på Skatteministeriets område. Desuden skal PSO-afgiften omlægges.  

- 

  
 
Anm.: Tallene i tabellen kan ikke summeres. 
1) Under antagelse om, at faldet i oliepriserne med ca. 20 pct. er varigt gennem hele perioden. Faldet i 

oliepriserne er indregnet i skønnet for den faktiske og strukturelle saldo og derved i råderummet i 
overensstemmelse med normale regneprincipper, herunder diskontering. 
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en reduktion af dette råderum med 15 mia. kr. Det skal understreges, at dette er en alt andet 
lige betragtning. Der er således en række øvrige bevægelser i de offentlige indtægter og 
udgifter, som løbende ændrer opgørelsen og påvirker det fremadrettede råderum  til offentligt 
forbrug. Det aktuelle billede er, at det offentlige forbrug kan opgøres til 31 mia. kroner frem 
mod 2020.   

Regeringen vil i forbindelse med præsentationen af sit egentlige finanslovforslag i slutningen 
af september fremlægge en opdateret vurdering af de offentlige finanser, som baserer sig på 
regeringens politiske prioriteringer på finanslovforslaget. Det kan påvirke opgørelsen af de 
samlede midler til offentligt forbrug. 

Vi må også konstatere, at det faktiske offentlige underskud nu ventes at være meget tæt på 
EU’s grænse både i år og næste år. Siden maj er den faktisk offentlige saldo forværret med 
27½ mia. kr. i 2015 og 6½ mia. kr. i 2016. Saldoen skønnes nu til ca. 2¾ pct. af BNP i både 
2015 og 2016. Skøn for den faktiske saldo er meget usikre, og derfor styrer vi heller ikke 
finanspolitikken efter den. Men vi skal selvfølgelig være ansvarlige og overholde EU’s regler. 
Og her er sikkerhedsmarginen altså mindre end før valget.  

… det får konsekvenser, når den offentlige økonomi er kørt til grænsen 
I konjunkturvurderingen i maj – dvs. før Folketingsvalget – blev det strukturelle underskud 
skønnet til 0,5 pct. af BNP i 2016, dvs. lige til grænsen i budgetloven. Der var således intet 
rum for svækkelser frem mod finanslovforslaget for 2016.  

Det er normalt, når Finansministeriet opdaterer skøn, at nye oplysninger kan påvirke den 
strukturelle saldo i opad- eller nedadgående retning. Men skønnet for det strukturelle under-
skud i 2016 har løbende måttet opjusteres siden Konvergensprogrammet for 2013 hvor un-
derskuddet blev skønnet til 0,3 pct. af BNP. Det har gjort, at tilpasningen mod målet om ba-
lance på de offentlige finanser i 2020 er forsinket. 

I de kommende år skal den aktuelt lempelige finanspolitik normaliseres, så vi kommer væk 
fra grænserne. Vi står med en økonomi i fremgang og meget lave renter. Den offentlige øko-
nomi skal derfor gradvist strammes, så den kan understøtte et holdbart opsving uden over-
ophedning.   

Beslutninger, hvor der mangler finansiering 
Kasseeftereftersynet har identificeret en række beslutninger, som slet ikke har været finan-
sieret, eller hvor der nu mangler tilstrækkelig finansiering. 

Den tidligere regering stillede i udsigt, at den eksisterende afgiftsfritagelse for elbiler mv. skal 
forlænges i 2016. Det skete uden at anvise konkret finansiering eller angive et råderum til 
afgiftslettelser (ca. 500 mio. kr.). Regeringen vil fremlægge en finansieret langsigtet holdbar 
model for beskatning af elbiler mv. Desuden tilkendegav den tidligere regering, at den allige-
vel ikke ville indføre reklameafgiften, hvilket indebærer et finansieringsbehov i 2016 på knapt 
200 mio. kr.  

Det står samtidig klart, at de offentlige investeringer ligger på et højere niveau, end der er 
finansieret frem mod 2020. Det skyldes bl.a. ændrede afgrænsninger i nationalregnskabet fra 
efteråret 2014, og fremgik bl.a. af SR-regeringens Konvergensprogram fra marts 2015. 
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Tilpasningen af de offentlige investeringer er påbegyndt allerede fra 2016. Der er gjort en del 
for at nedbringe investeringsniveauet i 2016, bl.a. har regeringen i forbindelse med aftaler om 
kommunerne og regionernes økonomi i 2016 aftalt relativt stramme rammer for investerin-
gerne.  

Herefter skal investeringerne tilpasses med ca. 4 mia. kr. i 2017 og 1-2 mia. kr. i 2018 for at 
flugte med det forudsatte i 2020-planen. I lyset af de krævede tilpasninger de kommende år, 
er der ikke rum til at igangsætte nye investeringsprojekter udover de gældende rammer og 
budgetter.  

Regeringen vil tilpasse de offentlige investeringer, så de følger det planlagte og finansierede 
niveau frem mod 2020. Det betyder, at der i den kommende tid vil være behov for at træffe 
svære beslutninger om at afvikle eller udskyde allerede igangsatte og planlagte byggeprojek-
ter. Vi vil også sikre en bedre styring og tværgående prioritering af de offentlige investeringer 
fremover.  

Togfonden var forventet fuldt finansieret af indtægter fra en omlægning af Nordsøbeskatnin-
gen. Der blev forudsat indtægter for i alt 28½ mia. kr. Men siden aftalen om Togfonden er 
olieprisen faldet markant. Hvis det antages, at faldet i oliepriserne med ca. 20 pct. er varigt 
gennem hele perioden, vil det indebære en mindreindtægt, som med nogen usikkerhed kan 
beregnes til ca. 9 mia. kr. Faldet i oliepriserne er indregnet i skønnene for den faktiske og 
strukturelle saldo i overensstemmelse med normale regneprincipper, herunder diskontering. 

Regeringen vil under alle omstændigheder foretage et serviceeftersyn af Togfonden og om 
nødvendigt foreslå, at Togfondens investeringer tilpasses.   

EU-støtten til Femern Bælt-forbindelsen er reduceret betydeligt med 4,6 mia. kr. i forhold til 
det hidtil forudsatte. Der er også usikkerhed om størrelsen af tilskudsmulighederne efter 
2019. Femern Bælt-forbindelsen skal som udgangspunkt finansieres af brugerne og derved 
ikke af staten. Ikke desto mindre står staten som garantistiller for projektets lån. Statsgaranti-
en betyder, at vi kan blive nødt til at bidrage til at medfinansiere projektet over finansloven, 
hvis der sker skred i projektets økonomi. Faldet i tilskudsmulighederne øger risikoen for 
statslige udgifter til projektet.   

Den tidligere regering fremlagde desuden en række politiske udspil i foråret 2015 baseret på, 
at der var luft i økonomien. Det drejer sig om udspil om ungdomskriminalitet, dagtilbud, terror, 
vækst og udkant samt integration. Udspil til samlet omkring 725 mio. kr. i 2016 stigende til ca. 
1,3 mia. kr. i 2019. Med de nye strammere rammer for dansk økonomi ville det have været 
sværere at finde penge til disse initiativer. 
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Desuden skal der være penge til nødvendige udgifter og andre 
udeståender  
Der er på Finansloven for 2015 en række forudsatte, men ikke gennemførte besparelser, 
som har finansieret politiske aftaler – såkaldte budgetforbedringer. Det er helt almindelig 
praksis. 

Det drejer sig bl.a. om aftaler om redningsberedskabet, erhvervsuddannelserne og hjemtag 
af offentlige ydelser fra erstatningsansvarlige. Samlet er der forudsat besparelser på 655 mio. 
kr. årligt.  

Venstre er med i alle tre aftaler, og dem står regeringen naturligvis ved. Regeringen vil sikre, 
at budgetreguleringerne udmøntes i samarbejde med de andre aftalepartier.  

Herudover har kasseeftersynet identificeret udestående sager, som skal håndteres på Fi-
nansloven for 2016 og de kommende år:  

• Politiets bevillinger på finansloven for 2015 falder med netto ca. 900 mio.kr. kr. frem mod 
2019. Det skyldes udløbet af politiets flerårsaftale i 2015 og andre tekniske korrektioner. 
Der skal derfor tages stilling til det fremadrettede bevillingsniveau for politiet i en ny fler-
årsaftale for tiden efter 2015, For regeringen er det en høj prioritet at sikre politiet til-
strækkelige ressourcer til at løse sine kerneopgaver. 
 

• Der er udfordringer med en række sager på Skatteministeriets område. Det gælder både 
ejendomsvurderingssystemet, inddrivelsessystemet (EFI) og EU’s toldkodeks (UCC), 
som har vist sig mere komplicerede end først antaget. Det må derfor forventes, at der vil 
være betydelige merudgifter på området frem mod 2020. Disse skal finansieres krone for 
krone.  
 

• PSO-afgiften, der finansierer støtte til vedvarende energi, udgør 6-7 mia. kr. årligt i de 
kommende år. PSO-afgiften skal imidlertid omlægges fra 2017 på grund af EU-kritik af 
det danske system. Støtten til produktion af vedvarende energi, bl.a. el fra vindmøller er 
derfor afhængig af, at der findes en fremtidssikret finansieringsmodel. Ellers vil de offent-
lige finanser skulle bære udgiften på 6-7 mia. kr. årligt.   
 

• Udgifterne til asylområdet er steget med op mod 6 mia. kr. fra 2013 til 2015. Og man 
regner med, at der også i 2016 vil være betydelige udgifter på udlændingeområdet, her-
under som følge af de senere års indrejsetal. Regeringen har derfor straks efter Folke-
tingsvalget foretaget en række opstramninger på området sammen med DF, LA og K, 
som alt andet lige mindsker udgiftspresset. I løbet af efteråret vender regeringen tilbage 
med nye initiativer.  

Regeringen vil senere fremlægge et særskilt projekteftersyn af større statslige it-projekter, jf. 
regeringsgrundlaget. 
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1. Offentlig økonomi i 
mindre god stand end ventet 
Nyt kapitel 

 

 
 
 
Finansministeriet skønner løbende over udviklingen i de offentlige finanser, og nye oplysnin-
ger kan påvirke den strukturelle saldo. Aktuelt betyder nye oplysninger, at råderummet i 
finanspolitikken isoleret må reduceres med 3 mia. kr. i 2016 og frem for at overholde Budget-
loven og sikre tilpasning mod strukturel balance i 2020.  
 
Samtidig er den faktiske offentlige saldo forværret med 27½ mia. kr. i 2015 og 6½ mia. kr. i 
2016 siden maj måned, Det påvirker ikke i sig selv råderummet. Men det giver en mindre 
sikkerhedsmargin til EU’s 3-pct’s grænse for det offentlige underskud. 
 
Vi må som ansvarlig regering tage bestik af de nye oplysninger. Regeringen vil følge målet 
om at opnå mindst strukturel balance på de offentlige finanser i 2020, men vi må se i øjnene, 
at der samlet vil være færre penge til at prioritere ny politik, end det så ud til før valget. Det 
gør det vigtigt at prioritere med omhu i de kommende år. 

Nye skøn over den strukturelle offentlige saldo – der mangler 3 mia. kr.  
Finanspolitikken planlægges primært med afsæt i den strukturelle offentlige saldo, som ifølge 
budgetloven maksimalt må udvise et underskud på 0,5 pct. af BNP ved fremlæggelsen af 
årets finanslovforslag.  
 
I forbindelse med den seneste konjunkturvurdering i maj – dvs. før Folketingsvalget – blev 
det strukturelle underskud skønnet til 0,5 pct. af BNP i 2016. Der var således intet rum for 
svækkelser frem mod fremsættelsen af finanslovforslaget for 2016. 

Efter Folketingsvalget er der fremkommet nye statistiske oplysninger, som giver anledning til 
en svækkelse af de offentlige finanser, jf. boks 1.1. Uden modgående tiltag ville det struktu-
relle underskud derfor øges til op mod 0,7 pct. af BNP, hvis det teknisk opgjorte råderum blev 
udnyttet fuldt ud, jf. tabel 1.1. For at overholde budgetlovens underskudsgrænse er det derfor 
nødvendigt at reducere råderummet i finanspolitikken med 3 mia. kr. i 2016. Af hensyn til 
målet om strukturel balance er råderummet isoleret reduceret tilsvarende i de efterfølgende 
år.  
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Den strukturelle saldo er opgjort efter samme regneprincipper som tidligere. Det er normal 
praksis, at Finansministeriet opdaterer skøn, og at nye oplysninger kan påvirke den 
strukturelle saldo.  

Behovet for at reducere forbrugsmulighederne i den offentlige økonomi skal ses i 
sammenhæng med den løbende opjustering af det strukturelle underskud i 2016, jf. tabel  
1.1. Skønnet for den strukturelle saldo i 2016 er således løbende blevet svækket siden 
vurderingen i Danmarks Konvergensprogram 2013, der lå til grund for førstegangs-
fastsættelsen af udgiftslofterne for 2014-17. Det giver alt andet lige en stejlere 
tilpasningssti mod målet om strukturel balance i 2020. Det betyder, at der er behov for en 
hårdere opbremsning i de kommende år, hvis målet skal indfris. 

Boks 1.1 
Nye statistiske oplysninger svækker de offentlige finanser 

På linje med vanlig prakis er der i forbindelse med vurderingen af de offentlige finanser i Økonomisk 
Redegørelse, august 2015 indarbejdet nytilkomne statiske oplysninger. Nye oplysninger om de offentlige 
indtægter og en ændret vurdering af de underliggende strukturer på arbejdsmarkedet svækker de offentlige 
finanser: 

• Lavere offentlige indtægter. Det skyldes blandt andet, at de foreløbige historiske tal for indkomst-
skatterne i 2014 er lavere end ventet i maj. Samtidig har provenuet fra punktafgifterne været lavere i 
de første to kvartaler af 2015 end ventet. Disse svækkelser fører med over i 2016. 

• Nedjustering af den strukturelle arbejdsstyrke. I nye oplysninger fra Danmarks Statistik om 
erhvervsdeltagelsen i 2013 er erhvervsfrekvensen for den yngre del af befolkningen lavere end hidtid 
forudsat. Der er ikke tegn på, at faldet skyldes en forværret konjunktursituation. Derfor vurderes faldet 
at være strukturelt, hvilket svækker den strukturelle saldo.  

Tabel 1.1 
Skøn for strukturel saldo i 2016 

Pct. af BNP 2016 

KP13, april 2013 -0,3 

KP14, april 2014 -0,3 

Opdateret 2020-forløb, august 2014 -0,4 

KP15, marts 2015 -0,5 

  

ØR, august 2015 med reduceret råderum -0,5 

ØR august 2015 inkl. fuld udnyttelse af 
teknisk opgjort råderum -0,7 

 

Figur 1.2 
Skøn for faktisk saldo i 2015 og 2016 

 
  
Kilde: Økonomisk Redegørelse, maj 2015 og august 2015. 
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Den faktiske offentlige saldo – forværret med 27 ½ mia. kr. i år  
Underskuddet på den faktiske offentlige saldo i 2015 skønnes aktuelt at udvise et underskud 
på 2,7 pct. af BNP i 2015. Det er betydeligt større end i maj, hvor prognosen for 
underskuddet var 1,3 pct. af BNP.  
 
Samlet er det faktiske underskud forværret med 1,4 pct. af BNP i 2015, hvilket svarer til knap 
28 mia. kr.  
 
Svækkelsen skyldes primært en nedjustering af indtægterne fra pensionsafkastskatten, som 
afhænger af udviklingen på de finansielle markeder. Udsving i sådanne følsomme indtægter 
er en væsentlig årsag til, at skøn for den faktiske saldo er behæftet med langt større 
usikkerhed end den strukturelle saldo og derfor ikke er et godt styringsredskab for den 
offentlige økonomi. 
 
I den nuværende situation er det dog fortsat et vigtigt særskilt hensyn at holde det faktiske 
underskud inden for rammerne af EU’s Stabilitets- og Vækstpagt. En overskridelse af EU’s 
underskudsgrænse på 3 pct. af BNP vil føre til en ny henstilling om at nedbringe underskud-
det, medmindre overskridelsen anses for at være begrænset og midlertidig.  

Både i 2015 og 2016 er der udsigt til faktiske offentlige underskud tæt på 3-procents 
grænsen, jf. figur 1.2.   

Hvis Pensionspakken ikke var blevet gennemført, ville den faktiske saldo have vist et 
underskud på knap 3½ pct. af BNP i 2015. De samlede indtægter fra pakken skønnes 
således til 15 mia. kr. svarende til ca ¾ pct af BNP.  
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2. For høje planlagte 
investeringer 
Nyt kapitel 

 

 
 
I 2017 og 2018 skønnes de offentlige investeringer at ligge væsentligt over det, som er forud-
sat i de seneste fremskrivninger for dansk økonomi.  

Derfor vil regeringen i den kommende tid skulle træffe svære beslutninger om at afvikle eller 
udskyde allerede igangsatte og planlagte byggeprojekter.  
 
Vi vil sikre, at de offentlige investeringer tilpasses fra 2017 og frem, så de følger det planlagte 
og finansierede niveau frem mod 2020. I lyset af de krævede tilpasninger i de kommende år 
er der ikke rum til at igangsætte nye investeringsprojekter udover de gældende rammer og 
budgetter.  

For at undgå at denne situation gentager sig, vil vi fremover sikre en bedre styring og 
tværgående prioritering af de offentlige investeringer. 

I Konvergensprogrammet for 2015 blev den nødvendige tilpasning opgjort til i størrelsesor-
denen ½-1 mia. kr. i 2016. Regeringen har taget en række konkrete initiativer for at nedbringe 
investeringsniveauet i 2016, bl.a. i forbindelse med aftaler om kommunerne og regionernes 
økonomi i 2016, hvor der er aftalt relativt stramme rammer for investeringerne. Siden Kon-
vergensprogrammet for 2015 er vi kommet tilbage på rette kurs i 2016.  

4 mia. kr. mindre i 2017 og 1-2 mia. kr. mindre i 2018 
Skønnet for de samlede udgifter til allerede igangsatte og planlagte offentlige byggerier, 
anlægsrammer i kommuner og regioner og anlægspuljer på finansloven i de kommende år 
ligger over den udgiftsramme, der er lagt til grund i den seneste vurdering af holdbarheden af 
den offentlige økonomi. 
 
Det skønnes aktuelt, at de offentlige investeringer derfor skal tilpasses med i størrelsesor-
denen 4 mia. kr. i 2017 og 1-2 mia. kr. i 2018 for at flugte med det forudsatte mellemfristede 
niveau, jf. tabel 2.1.  
 
Hvis de offentlige investeringer ikke bliver tilpasset i tilstrækkeligt omfang, skal der til-
vejebringes alternativ finansiering, der kan hæve den samlede udgiftsramme for de offentlige 
investeringer. Finansieringen vil som udgangspunkt skulle findes indenfor det økonomiske 
råderum i 2017, der derved reduceres. Det vil alt andet lige mindske mulighederne for at 
prioritere andre områder, som lavere skatter og bedre velfærd.  
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Det højere skøn for de offentlige investeringer kan hovedsageligt forklares med tekniske 
justeringer, f.eks. ændrede afgrænsninger i nationalregnskabet i efteråret 2014, og at der 
foreligger nye skøn og oplysninger om investeringsniveauet i de selvejende uddannelsesinsti-
tutioner mv.  

Det skønnede niveau for de offentlige investeringer fra 2017 og frem er behæftet med usik-
kerhed. Det skyldes blandt andet, at byggeaktiviteten på de store infrastrukturprojekter og 
sygehusbyggerier kan rykke sig i mellem de enkelte år.  

Tabel 2.1 
Skøn for forudsat tilpasning, 2017-2020 

 2017 2018 2019 2020 

Mia. kr., 2016-priser     

Forudsat ramme for investeringer (ekskl. forskning og udvikling) 52,7 51,3 52,3 52,1 

Skøn for forudsat tilpasning 4 1-2 - - 
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3. Større udgifter og mindre 
indtægter på en række 
områder 
Nyt kapitel 

 

 
 
Kasseeftereftersynet har identificeret en række beslutninger, som ikke har været finansieret, 
eller hvor der nu mangler tilstrækkelig finansiering. 

Desuden skal der være penge til nødvendige udgifter og andre udeståender. Frem mod 2020 
er der således en risiko for væsentlige uforudsete udgifter, fx til håndtering af en række kriti-
ske myndighedsopgaver på Skatteministeriets område. Desuden medfører den øgede til-
strømning af asylansøgere, at der også i 2015 og 2016 må forventes et væsentligt udgifts-
pres på udlændingeområdet. 

Det er udfordringer, som regeringen vil håndtere på finansloven for 2016 og i de kommende 
år.  
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Boks 3.1 
Udgiftsmæssige udfordringer  

• Elbiler. En 1-årig forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler skønnes at indebære et 
finansieringsbehov på ca. 500 mio. kr. i 2016 efter tilbageløb og adfærd. Der blev ikke fremlagt 
konkrete forslag til finansiering 
 

• Reklameafgift. Mindreprovenuet ved en afvikling af reklameafgiften skønnes at udgøre ca. 180 
mio. kr. i 2016 og ca. 190 mio. kr. varigt efter tilbageløb og adfærd. Den tidligere regering 
tilvejebragte ikke en endelig finansieringsløsning. 
 

• Politiet. Der er på FL15 et bevillingsfald for politiet på ca 900 mio. kr.  frem mod 2019. Der vil i 
efteråret skulle indgås en ny flerårsaftale for politiet, hvor man tager stilling til de fremadrettede 
rammer.   
 

• SR-udspil fra foråret 2015. Der blev i foråret 2015 præsenteret en række udspil, som indebar 
merudgifter på ca. 725 mio. kr. i 2016 stigende til ca. 1,3 mia. kr. i 2019, som ville have krævet 
konkret finansiering: 
• Udspil om ungdomskriminalitet: 70 mio. kr. i 2016. 
• Dagtilbudsudspil: 250 mio. kr. i 2016 
• Vækst- og udkantspakke: 206 mio. kr. i 2016 
• Terrorpakke: 125 mio. kr. i 2016 
• Integrationsudspil: 76 mio. kr. i 2016 

 
• Togfond. Faldende oliepriser betyder, at omlægningen af Nordsøbeskatningen isoleret set 

bidrager mindre til finansieringen af Togfonden, end man havde regnet med.   
 

• Femern Bælt. EU yder tilskud til anlægsudgifterne for Femern Bælt. EU-tilskuddene frem til     
2019 er imidlertid at være 4,6 mia. kr. mindre end hidtil forudsat. 

 
• Ejendomsværdibeskatning. Skatteministeriet skal udarbejde nye ejendoms- og grund-             

vurderinger for ejerboliger og for øvrige ejendomme. Arbejdet er forbundet med betydelige       
omkostninger  samt risici for forsinkelser.   

 
• Driftsudfordringer på SKAT’s område. EFI, der er SKAT’s it-system til at inddrive borgeres og  

virksomheders gæld til det offentlige (offentlige restancer), er forsinket og præget af fejl.          
Derudover vil implementeringen af EU’s toldkodeks kræve tilretning og udvikling af et større      
antal it-systemer i SKAT.  
 

• PSO-afgiften. EU-Kommissionen har kritiseret den danske PSO-ordning for at være 
diskriminerende overfor udlandet og dermed traktatstridig. Der skal findes en langsigtet løsning  
på den fremtidige finansiering af støtten til vedvarende energi på 6-7 mia. kr., som kan træde i 
kraft med virkning fra 2017.  
 

• Udlændingeområdet. De samlede offentlige udgifter til udlændingeområdet (indkvartering af 
asylansøgere, integrationsprogrammet mv.) udgjorde 3,6 mia. kr. i 2013, 4,7 mia. kr. i 2014 og 
forventes at udgøre 9,2 mia. kr. i 2015. Denne udvikling skal ses i lyset af, at udgifterne     
udgjorde 2,9 mia. kr. i 2011.  
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Ingen finansiering af forlængelse af afgiftsfritagelse af elbiler  
Den tidligere regering stillede i udsigt, at den nuværende afgiftsfritagelse for elbiler som 
udløber i 2015 skulle forlænges i 2016. En 1-årig forlængelse af afgiftsfritagelsen for elbiler 
skønnes nu at indebære et finansieringsbehov på ca. 500 mio. kr. i 2016 efter tilbageløb og 
adfærd. Der blev ikke fremlagt forslag til finansiering. 

Der mangler penge til afskaffelse af reklameafgiften 
Den tidligere regering annoncerede inden valget også, at man alligevel ikke ville indføre 
reklameafgiften. Annullering af reklameafgiften vil indebære et mindreprovenu på ca. 180 
mio. kr. i 2016 og ca. 190 mio. kr. varigt efter tilbageløb og adfærd. Denne regning fandt SR-
regeringen ikke en endelig finansieringsløsning på.  

Stort bevillingsfald på politiet  
Udløbet af politiets flerårsaftale i 2015 indebærer i sammenhæng med øvrige tekniske kor-
rektioner, at politiets bevillinger på finansloven falder med ca. 900 mio. kr. frem mod 2019. 
Bevillingsudløbet indebærer, at der skal tages stilling til det fremadrettede bevillingsniveau for 
politiet som led i en ny flerårsaftale for tiden efter 2015. 
 
Regeringen vil give politiet høj prioritet og vil sikre tilstrækkelige ressourcer til, at politiet kan 
løse sine kerneopgaver i den kommende flerårsaftale.  

Udgifter til politiske udspil fra foråret 2015 
Den tidligere regering fremlagde i foråret 2015 en række større politiske udspil med udgifts-
mæssige konsekvenser, som man lagde op til skulle helt eller delvist finansieres af råderum-
met. Det drejer sig om udspil vedrørende ungdomskriminalitet, dagtilbud, terrorbekæmpelse, 
vækst og udkant samt integration.  
 
Samlet set ville udspillene have medført merudgifter på ca. 725 mio. kr. i 2016 stigende til ca. 
1,3 mia. kr. i 2019. Med den nye viden om den strukturelle saldo mangler en del af den for-
udsatte finansiering. 

Mindre bidrag fra Nordsøolien til Togfonden    
Togfonden var forventet fuldt finansieret af indtægter fra en omlægning af Nordsøbeskatnin-
gen. Der blev forudsat indtægter for i alt 28½ mia. kr. Men siden aftalen om Togfonden er 
olieprisen faldet markant. Hvis det antages, at faldet i oliepriserne med ca. 20 pct. er varigt 
gennem hele perioden, vil det indebære en mindreindtægt, som med nogen usikkerhed kan 
beregnes til ca. 9 mia. kr. Denne mindreindtægt indebærer, at Nordsøoliens bidrag til Tog-
fonden vil være tilsvarende mindre. Faldet i oliepriserne er indregnet i skønnene for den 
faktiske og strukturelle saldo i overensstemmelse med normale regneprincipper, herunder 
diskontering. 

Regeringen vil under alle omstændigheder foretage et serviceeftersyn af Togfonden og om 
nødvendigt foreslå, at Togfondens investeringer tilpasses.  
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EU-støtten til Femern Bælt er reduceret med 4,6 mia. kr. 
Femern Bælt skal finansieres af brugerne og med væsentligt støtte fra EU. Den forventede 
EU-støtte til Femern Bælt-forbindelsen er imidlertid reduceret med 4,6 mia. kr. Der er stor 
usikkerhed om de fremtidige tilskudsmuligheder til projektet. 

Statsgarantien for projektets lån betyder, at vi kan blive nødt til at bidrage til at medfinansiere 
Femern Bælt-forbindelsen over finansloven, hvis projektets økonomi skrider. Med faldet i 
tilskudsmulighederne, er risikoen for dette øget. 

Udfordringer på Skatteministeriets område 
Der skal udarbejdes nye ejendoms- og grundvurderinger. Desuden har udviklingen af inddri-
velsessystemet (EFI) vist sig betydeligt mere kompliceret end først antaget. Såvel udarbej-
delsen af et nye ejendomsvurderinger som håndtering af inddrivelsen ventes at medføre 
betydelige merudgifter frem mod 2020, ligesom myndighedernes kapacitet til at inddrive 
fordringer til det offentlige kan blive reduceret.  

Dertil kommer, at SKAT skal igangsætte implementering af EU’s toldkodeks, UCC, hvilket 
kræver tilretning og modernisering af et større antal it-systemer på toldområdet i SKAT. Dette 
kan også medføre merudgifter. Disse udfordringer vil blive nærmere belyst i det eftersyn af 
statens it-projekter, som regeringen vil fremlægge.  

PSO-afgiften skal omlægges  
EU-Kommissionen har i 2014 kritiseret den danske PSO-ordning, der finansierer bl.a. udbyg-
ningen af vedvarende energi, for at være i strid med EU-retten.  

Der er fundet en midlertidig ordning med EU-Kommissionen for 2015-2016. Fra 2017 skal der 
findes en langsigtet løsning for finansieringen af udgifterne til vedvarende energi, der er i 
overensstemmelse med EU-reglerne. PSO-udgifterne til vedvarende energi udgør i ca. 6-7 
mia. kr. årligt i de kommende år. Udgifterne finansieres via en øremærket PSO-afgift, som 
pga. EU-kritikken ikke kan opretholdes efter 2017.  

Støtten til produktion af vedvarende energi, havvindmølleparken Kriegers Flak, og forskning i 
miljøvenlig energiproduktion er afhængig af, at der findes en fremtidssikret finansieringsmo-
del. Ellers vil de offentlige finanser fra 2017 blive belastet svarende til indtægterne fra PSO-
afgiften. Denne udgift vil skulle finansieres krone for krone, fx ved at PSO-gebyret afskaffes 
og eksisterende afgifter forhøjes. 

Voksende udgifter til flygtninge 
De senere år er udgifterne til bl.a. modtagelse og indkvartering af asylansøgere mv. steget 
med over 6 mia. kr. fra 2013 til 2015. De penge kunne vi have brugt på andre områder. 

Den tidligere regering slækkede på reglerne på en række områder, så Danmark blev markant 
mere attraktivt for asylansøgere. 

 
 



Kapitel 3 Større udgifter og mindre indtægter på en række områder 
 

Kasseeftersyn – strammere rammer for de offentlige finanser 23 

Regeringen ønsker en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik, der skal sikre et åbent 
Danmark for dem, der kan og vil. Og lukke dørene for dem, som ikke vil. Vi har allerede gen-
nemført et straksindgreb, som i sig selv reducerer udgifterne på udlændingeområdet. Samti-
dig gør tiltagene Danmark relativt mindre attraktiv som destinationsland. I løbet af efteråret 
vender regeringen tilbage med nye initiativer.  
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4. Ikke-gennemførte 
besparelser 
Nyt kapitel 

 

 
 
Der er på Finansloven for 2015 en række forudsatte, men ikke gennemførte besparelser, 
som har finansieret politiske aftaler – såkaldte budgetreguleringer. Det er helt almindelig 
praksis. 

Udmøntningen af besparelserne kræver konkrete initiativer og effektiviseringer, så man kan 
realisere de allerede indbudgetterede mindreudgifter. Der er bl.a. tale om budgetreguleringer 
om redningsberedskabet, erhvervsuddannelserne samt om hjemtag af offentlige ydelser fra 
erstatningsansvarlige (regresområdet), som samlet set indebærer forudsatte permanente 
besparelser på 655 mio. kr. 

Venstre er med i alle tre aftaler, og dem står regeringen naturligvis ved. Regeringen vil sikre 
at budgetreguleringerne udmøntes med de andre aftalepartier.  

Redningsberedskabet 
Det blev i forbindelse med Aftale mellem SR-regeringen, Venstre og Dansk Folkeparti om en 
vækstpakke samt Aftale mellem SR-regeringen og KL om kommunernes økonomi i 2015 
aftalt en tilpasning af det statslige og kommunale beredskab, svarende til varige mindreudgif-
ter på 200 mio. kr. Udmøntningen af effektiviseringerne fra 2016 og frem vil skulle aftales i 
forbindelse med en ny flerårig beredskabsaftale. 
 

  

Boks 4.1 
Større ikke-udmøntede budgetreguleringer  

• Redningsberedskabet.   
 

• Reform af erhvervsuddannelserne.   
 

• Hjemtag af offentlige ydelser fra erstatningsansvarlige (regresområdet) 
 



Kapitel 4 Ikke-gennemførte besparelser 
 

Kasseeftersyn – strammere rammer for de offentlige finanser · August 2015 26 

Reform af erhvervsuddannelserne 
Der blev i februar 2014 indgået en politisk aftale om en reform af erhvervsuddannelserne 
(EUD-reformen) mellem SR-regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, 
Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance. Erhvervsuddannelsesreformen fra 2014 er 
fra 2017 delvist finansieret ved en budgetregulering på Undervisningsministerietss område på 
435 mio. kr. i 2017 faldende til 355 mio. kr. i 2020 og årligt herefter. Det indgår i reformafta-
len, at aftalekredsen i fælleskab skal udmønte budgetreguleringen på baggrund af en bud-
getanalyse af ungdomsuddannelsesområdet mv. 

Hjemtag af offentlige ydelser fra erstatningsansvarlige  
Der blev indarbejdet en varig budgetregulering på 100 mio. kr. i forbindelse med Aftale mel-
lem SRSF-regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014, som 
afspejlede, at der skulle ses på muligheder for at øge kommunernes hjemtag af offentlige 
ydelser fra erstatningsansvarlige (regresområdet). 
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