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1. Indledning 
Nyt kapitel 

 

 
 
Som følge af afholdelsen af folketingsvalget i juni 2015 fremsatte regeringen i august et fi-
nanslovforslag for 2016, der indeholdt en teknisk budgettering af de statslige udgifter og 
indtægter.  

Regeringen gennemførte parallelt med udarbejdelsen af det tekniske finanslovforslag i au-
gust et kasseeftersyn, der viste en svækkelse af de offentlige finanser. Nye statistiske oplys-
ninger betød, at underskuddet på den strukturelle saldo ville være øget til op mod 0,7 pct. af 
BNP med en fuld disponering af det hidtil forudsatte råderum, jf. Økonomisk Redegørelse og 
Budgetoversigt 2, august 2015. Det var på den baggrund nødvendigt at reducere det udgifts-
politiske råderum i 2016 med 3 mia. kr. for at overholde budgetlovens underskudsgrænse på 
0,5 pct. af BNP, hvilket blev lagt til grund i augustvurderingen.  

Budgetoversigt 3 redegør for den aktuelle status for de offentlige finanser og statens finanser 
i 2015-16. Skønnene i budgetoversigten afspejler de politiske prioriteringer på det fulde fi-
nanslovforslag for 2016, som genfremsættes i forbindelse med folketingets åbning i begyn-
delsen af oktober. 

Den aktuelle vurdering af de offentlige finanser er desuden baseret på de indgåede økono-
miaftaler med regionerne og kommunerne, den statslige udgiftsopfølgning 2 for 2015 og den 
seneste udvikling i oliepris, valutakurs- og renteudvikling mv.  

Det fulde finanslovforslag for 2016 afspejler regeringens fokus på at styrke dansk økonomi og 
bringe de offentlige finanser i mere sikker afstand til budgetlovens underskudsgrænse. 

Samtidig er der med de politiske prioriteringer på finanslovforslaget for 2016 gennemført en 
række af de initiativer, der fremgår af regeringsgrundlaget Sammen for fremtiden. De nye 
initiativer er fuldt finansieret med konkrete budgetforbedringer og omprioriteringer. 

Finanslovforslaget for 2016 indeholder blandt andet en markant prioritering af sundhedsom-
rådet, midler til understøttelse af vækst og udvikling i alle dele af landet, den indgåede aftale 
om en ny grøn Boligjobordning og bedre vilkår for danske virksomheder, jf. også nedenfor.  

Med finanslovforslaget for 2016 og de indgåede aftaler om kommunernes og regionernes 
økonomi i 2016 er finanspolitikken tilrettelagt, så de offentlige finanser isoleret set styrkes 
med i alt 5 mia. kr. i 2016. I forlængelse af det reducerede råderum på 3 mia. kr. i forbindelse 
med kasseeftersynet i august er der således med finanslovforslaget for 2016 foretaget en 
yderligere styrkelse af de offentlige finanser på 2 mia. kr. 

Dette indebærer samlet set, at det skønnede underskud på den strukturelle saldo i 2016 
reduceres til 0,4 pct. af BNP i den aktuelle vurdering, jf. figur 1.1.  
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Styrkelsen af de offentlige finanser i 2016 udgør et første skridt på vej mod målet om balance 
i 2020, jf. figur 1.2.  

På baggrund af den opdaterede vurdering af de offentlige finanser i 2015-16 er der udarbej-
det en mellemfristet fremskrivning til 2020. Fremskrivningen udgør grundlaget for det lov-
forslag om udgiftslofter i 2019, der genfremsættes sammen med det fulde finanslovforslag for 
2016.  

I forbindelse med genfremsættelsen af finanslovforslaget for 2016 fremsættes desuden lov-
forslag om ændrede udgiftslofter i 2015-18. Lovforslaget om ændrede udgiftslofter i 2015-18 
afspejler blandt andet styrkelsen af de offentlige finanser, de øvrige politiske prioriteringer på 
finanslovforslaget for 2016 – herunder den indgåede aftale om en ny grøn boligjobordning – 
samt et årligt omprioriteringsbidrag på 1 pct. i kommunerne og i forhold til regionerne 1 pct. 
fra de regionale udviklingsopgaver og 1 pct. af administrationen på sundhedsområdet, jf. 
også kapitel 2. 

I den aktuelle vurdering skønnes et underskud på den faktiske offentlige saldo på 3,0 pct. af 
BNP i 2015 og 2,8 pct. af BNP i 2016, jf. figur 1.3. Underskuddet i 2015 er øget med ca. ¼ 
pct. af BNP i forhold til skønnet i august, og er dermed helt til grænsen for det faktiske under-
skud på 3 pct. af BNP i EU's Stabilitets- og Vækstpagt. I 2016 er skønnet uændret, og der er 
dermed fortsat en lille margin på ca. ¼ pct. af BNP til EU's underskudsgrænse.  

Figur 1.1  
Skøn for den strukturelle saldo i 2016 
   

 

Figur 1.2  
Tilpasning mod balance i 2020  
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Den faktiske offentlige saldo påvirkes i høj grad af konjunktursituationen og midlertidige ud-
sving i de offentlige indtægter og udgifter. I lyset af udsvingene i den faktiske offentlige saldo 
tilrettelægges finanspolitikken primært med afsæt i vurderingen af den strukturelle saldo. 

Svækkelsen af den faktiske offentlige saldo i 2015 siden august skal primært ses i lyset af 
lavere skønnede indtægter fra pensionsafkastskatten. De lavere forventede indtægter afspej-
ler et mærkbart fald i aktiekurserne, der er afledt af udviklingen på de internationale finansiel-
le markeder siden august. Indtægterne fra pensionsafkastskat er meget følsomme overfor 
udviklingen på de finansielle markeder, og ændrede forudsætninger kan give anledning til 
markante udsving i det skønnede provenu. 

Der er således stor usikkerhed knyttet til skønnene for den faktiske offentlige saldo. Usikker-
heden skal ligeledes ses i lyset af, at de offentlige finanser vil kunne blive svækket som følge 
af de ekstraordinære afskrivninger mv. af offentlige restancer, der ventes at blive foretaget i 
forlængelse af problemerne med Det Fælles Inddrivelsessystem (EFI), jf. kapitel 2.  
 

1.1 Finanslovforslaget for 2016 
 
Med finanslovforslaget Stramme rammer – klare prioriteter gennemføres en række af de 
initiativer, der fremgår af regeringsgrundlaget Sammen for fremtiden. 

Finanslovforslaget indeholder blandt andet en markant prioritering af sundhedsområdet, som 
løftes med i alt 2,4 mia. kr. i 2016. Med løftet kan kvaliteten i det danske sundhedsvæsen 
øges, hvilket blandt andet vil give mulighed for at tage ny og bedre medicin i brug. Desuden 
lægges der op til et løft af indsatsen for demente og ældre medicinske patienter samt bedre 
muligheder for hurtig udredning og behandling for alle patienter.  

Med finanslovforslaget er der afsat 150 mio. kr. årligt i 2016-19 til at understøtte vækst og 
udvikling i hele Danmark. Regeringen vil senere på efteråret fremlægge et samlet udspil 

Figur 1.3  
Skøn for den faktiske offentlige saldo i 
2015-16 sammenlignet med august 
      

 

Figur 1.4  
Skøn for den faktiske offentlige saldo med 
og uden særskilte midlertidige bidrag  
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inden for disse rammer. Finanslovforslaget for 2016 indeholder desuden en ramme på 75 
mio. kr. årligt i 2016-19 til at styrke landbrugets rammevilkår og udviklingsmuligheder. Herud-
over vil regeringen gennemføre en erhvervsbeskatningsreform med forbedrede rammevilkår i 
forbindelse med generationsskifte, genindføre formueskattekursen samt annullere reklame-
afgiften og afskaffe NOx-afgiften.  

Finanslovforslaget afspejler desuden den indgåede aftale om en ny grøn Boligjobordning, og 
indeholder en styrket indsats for socialt udsatte samt en forhandlingsreserve til højt priorite-
rede områder – herunder en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden. 

De enkelte elementer i finanslovforslaget for 2016 er nærmere beskrevet i Stramme rammer 
– klare prioriteter, som er udgivet sammen med finanslovforslaget. 
 
De nye initiativer på finanslovforslaget for 2016 er fuldt finansieret via omprioriteringer og 
budgetforbedringer.  

Finansieringen omfatter blandt andet en reduktion af udgifterne til udviklingsbistand, så udgif-
terne udgør 0,7 pct. af BNI svarende til FN’s målsætning for udviklingsbistanden i de rigeste 
lande. Der lægges i forlængelse heraf op til at reducere antallet af prioritetslande og fokusere 
udviklingsbistanden der, hvor behovet og fattigdommen er størst.  

Finanslovforslaget indeholder desuden en tilpasning af det offentlige forskningsbudget til 1,01 
pct. af BNP. Med tilpasningen vil regeringens målsætning om, at det offentlige forsknings-
budget skal udgøre mindst 1 pct. af BNP, være opfyldt. 

Med finanslovforslaget for 2016 udvides det statslige omprioriteringsbidrag på 2 pct. om året 
til at gælde alle større statslige driftsområder, herunder også statslige uddannelses- og kul-
turinstitutioner, der hidtil har været helt eller delvist undtaget. Desuden afspejler forslaget, at 
der med forhandlingerne om kommunernes og regionernes økonomi for 2016 er aftalt et 
omprioriteringsbidrag på 1 pct. for kommunerne og i forhold til regionerne 1 pct. af de regio-
nale udviklingsopgaver og 1 pct. af administrationen på sundhedsområdet.  

I forhold til kommunerne blev regeringen og KL enige om, at der tilbageføres 1,9 mia. kr. til 
kommunerne i 2016 til prioriterede indsatser på borgernære områder, herunder ældre, børn 
og folkeskole. Det skyldes blandt andet, at det sene tidspunkt for årets økonomiaftale gjorde 
det vanskeligt for kommunerne at håndtere omprioriteringsbidraget i forhold til budgetlægnin-
gen for 2016. I forhold til regionerne blev regeringen og DR enige om, at omprioriteringsbi-
draget fra administration på sundhedsområdet tilbageføres til sundhedsområdet i 2016. 

Regeringen har endvidere indarbejdet et omprioriteringsbidrag på 1 pct. årligt frem mod 2019 
i det kommunale udgiftsloft, det regionale delloft for udviklingsopgaver samt for administration 
under det regionale delloft for sundhedsudgifter. Frigjorte midler fra omprioriteringsbidraget vil 
blive udmøntet til højt prioriterede initiativer i løbet af de kommende år.  

Finanslovforslaget indeholder herudover en række øvrige budgetforbedringer, herunder på 
transportområdet og den aktive arbejdsmarkedsindsats. 
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1.2 Budgetoversigt 3, september 2015 
 
Skønnene for de offentlige og statslige finanser er beskrevet nærmere i de efterfølgende 
kapitler. De væsentligste nøgletal fremgår af tabellen nedenfor. 

Tabel 1.1 
Offentlige nøgletal for 2014-2016 

 2014 2015 2016 

Offentlig saldo (mia. kr.)1) 34,6 -59,6 -56,6 

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

Strukturel offentlig saldo (pct. af strukturelt BNP)2) -0,9 -0,9 -0,4 

DAU-saldo (mia. kr.)3) 6,7 -10,2 -66,7 

DAU-saldo (pct. af BNP) 0,3 -0,5 -3,3 

Statens nettokassesaldo (mia. kr.) 22,6 -21,6 -77,8 

Realvækst i det offentlige forbrug (pct.) 0,2 1,2 0,3 

Realvækst i de offentlige investeringer (pct.) 7,8 -0,7 -4,8 

Etårig finanseffekt (pct. af BNP)  0,0 0,1 -0,2 

Aktivitetsvirkning af finanspolitikken fra og med 2015 (BNP-niveau)4) - 0,1 -0,3 

Aktivitetsvirkning af finanspolitikken fra og med 2015 (vækstbidrag i pct. af 
BNP)4) - 0,1 -0,3 

 

1) Omfatter stat, regioner, kommuner samt sociale kasser og fonde (A-kasser og Lønmodtagernes Garanti-
fond). 

 2) Den strukturelle saldo tager højde for konjunkturernes påvirkning af de offentlige finanser samt særlige 
 forhold, der blandt andet er afledt af udviklingen på de finansielle markeder. 
 3) DAU- saldoen er udtryk for over/underskuddet på statens finanser (statens drifts-, anlægs- og udlåns-

budget).  
4) I det samlede aktivitetsbidrag fra finanspolitikken indgår et bidrag fra bortfaldet af BoligJob-

ordningen, sænkelsen af selskabsskatten (Vækstplan DK) samt genindførelsen af BoligJobordningen i 
2015-2017 (FFL16), som ligger udover den direkte provenuvirkning af ordningerne.  
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2. Offentlige finanser og  
finanspolitikken  
Nyt kapitel 

 

 
Resumé  

• I 2014 er der opgjort et overskud på de offentlige finanser på 1,8 pct. af BNP. Eksklusive midlertidige 
indtægter fra omlægningen af kapitalpensioner mv. er der imidlertid tale om et underskud på ca. 1½ pct. 
af BNP i 2014. 

 
• Den offentlige saldo skønnes at udvise et underskud på ca. 59½ mia. kr. (3,0 pct. af BNP) i 2015 og ca. 

56½ mia. kr. (2,8 pct. af BNP) i 2016.  
 
• Det aktuelle skøn for det offentlige underskud i 2015 er dermed helt til underskudsgrænsen for den fak-

tiske offentlige saldo på 3 pct. af BNP i EU's Stabilitets- og Vækstpagt, mens der med det skønnede un-
derskud i 2016 er en lille margin på ¼ pct. af BNP til EU's underskudsgrænse. 

 
• Underskuddet på den strukturelle saldo er beregnet til 0,9 pct. af BNP i 2015 og er dermed uændret i 

forhold til det seneste skøn i august.    
 
• Det strukturelle underskud i 2016 skønnes til 0,4 pct. af BNP. Det skal ses i sammenhæng med, at fi-

nanslovforslaget for 2016 styrker de offentlige finanser. I augustvurderingen blev det strukturelle under-
skud skønnet til 0,5 pct. af BNP ved en reduktion af det hidtil opgjorte udgiftspolitiske råderum på 3 mia. 
kr. Uden modgående tiltag ville det strukturelle underskud være øget til op mod 0,7 pct. af BNP.    

 
• Den ansvarlige linje i den økonomiske politik bidrager til at fastholde tilliden til dansk økonomi og under-

støtter dermed det lave renteniveau. 
 

• På baggrund af de kommunale og regionale budgetter for 2015 og den anden foreløbige udgiftskontrol 
for de statslige udgifter, der er omfattet af de to statslige dellofter, forventes udgiftslofterne at kunne 
overholdes i 2015. 

 
• I forbindelse med genfremsættelsen af finanslovforslaget for 2016 fremsættes lovforslag om ændrede 

udgiftslofter i 2015-18 samt lovforslag om udgiftslofter for det nye fjerdeår i 2019. Budgetteringen af de 
statslige udgifter på finanslovforslaget for 2016 ligger inden for de fastsatte udgiftslofter på finanslov-
forslaget for 2016. 

 
• I lyset af den forventede fremgang i økonomien er der påbegyndt en gradvis normalisering af finans-

politikken ovenpå kriseårene. Den etårige finanseffekt skønnes således at være svagt positiv i 2015 og 
svagt negativ i 2016, svarende til en stramning på ca. ¼ pct. af BNP.  

 
• Realvæksten i det offentlige forbrug skønnes til 1,2 pct. i 2015 og 0,3 pct. i 2016. De offentlige investe-

ringer skønnes at falde realt med ca. ¾ pct. i 2015 og ca. 4¾ pct. i 2016. 
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2.1 Offentlige finanser 
 
Danmarks Statistik har opgjort et offentligt overskud på ca. 34½ mia. kr. i 2014 svarende til 
1,8 pct. af BNP. Overskuddet i 2014 er imidlertid påvirket af ekstraordinært store midlertidige 
indtægter på ca. 3¼ pct. af BNP som følge af rabatordningen knyttet til omlægningen af 
kapitalpensioner. Eksklusive virkningen af de særlige midlertidige indtægter er der tale om et 
offentligt underskud på knap 1½ pct. af BNP i 2014.     

Med udgangspunkt i en opdateret vurdering af de offentlige finanser skønnes et offentligt 
underskud på 3,0 pct. af BNP i 2015 og 2,8 pct. af BNP i 2016, jf. figur 2.1. Skønnet for det 
offentlige underskud er dermed øget med ¼ pct. af BNP i 2015 i forhold til den seneste vur-
dering i Økonomisk Redegørelse, august 2015, og underskuddet i 2015 er dermed helt til 
grænsen for det faktiske underskud på 3 pct. af BNP i EU's Stabilitets- og Vækstpagt. I 2016 
er skønnet uændret, og der er dermed fastholdt en lille margin på ca. ¼ pct. af BNP til EU's 
underskudsgrænse. 

Finanspolitikken tilrettelægges primært med afsæt i den strukturelle saldo. Men det er samti-
dig et vigtigt hensyn at holde den faktiske offentlige saldo inden for rammerne af EU's Stabili-
tets- og Vækstpagt. Det skal ses i lyset af, at en overskridelse af EU's grænse for faktiske 
underskud på 3 pct. af BNP fører til en henstilling fra EU om at bringe det faktiske underskud 
tilbage under 3 pct. af BNP inden for en given frist og gennemføre strukturelle budgetforbed-
ringer med som minimum 0,5 pct. af BNP årligt i henstillingsperioden. Det gælder, medmin-
dre overskridelsen af EU anses for at være begrænset og midlertidig. 

 
Den faktiske offentlige saldo påvirkes betydeligt af konjunktursituationen og midlertidige 
udsving i de offentlige indtægter og udgifter. Den skønnede svækkelse af de offentlige finan-
ser siden vurderingen i august skal ses i lyset af lavere skønnede indtægter fra pensionsaf-
kastskatten som følge af et markant fald i aktiekurserne afledt af udviklingen på de internatio-

Figur 2.1 
Den faktiske offentlige saldo 
sammenlignet med vurderingen i august  
  

 

Figur 2.2 
Den faktiske offentlige saldo med og uden 
særskilte midlertidige bidrag 
  

 
  
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
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nale finansielle markeder siden august, jf. nedenfor. Der er således stor usikkerhed forbundet 
med skønnene for den faktiske offentlige saldo.  

De offentlige finanser vil herudover kunne blive svækket som følge af de ekstraordinære 
afskrivninger af offentlige restancer, der ventes at blive foretaget i forlængelse af problemer-
ne med Det fælles Inddrivelsessystem (EFI), jf. boks 2.1.  

 
Det skønnede offentlige underskud i 2015 mindskes af store midlertidige indtægter fra om-
lægningen af kapitalpensioner. Med Pensionspakken blev muligheden for at omlægge kapi-
talpensioner forlænget til 2015, og samtidig kan personer over 60 år få udbetalt opsparede 
midler i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) med en skatterabat. Eksklusive særlige midlertidi-
ge bidrag skønnes et offentligt underskud på ca. 3¾ pct. af BNP i 2015. 

Skønnet for den offentlige saldo i 2015 er baseret på finansloven for 2015, ministeriernes 
udgiftsopfølgning 2 for statens udgifter, kommunernes og regionernes budgetter for 2015 
samt oplysninger om udgifterne i 1. halvår 2015, konjunkturvurderingen i Økonomisk Rede-
gørelse, august 2015 samt nye oplysninger om udviklingen i renter og oliepriser mv. Hertil 
kommer virkningen af Pensionspakken, Aftaler om Vækstpakke 2014 og Forlig om reform af 
beskæftigelsesindsatsen samt den udmeldte dispostionsbegrænsning på statens område. 
Skønnet for 2015 afspejler endvidere den indgåede aftale om en ny boligjobordning og en 
reduktion af udviklingsbistanden i 2015.    

For 2016 er skønnene i den aktuelle vurdering desuden baseret på de politiske prioriteringer 
på det genfremsatte finanslovforslag for 2016 og aftalerne om kommunernes og regionernes 
økonomi i 2016.  

  

Boks 2.1 
Afskrivninger af restancer i forlængelse af udfordringer med EFI 
 
Der knytter sig i lyset af de aktuelle udfordringer med IT-systemet Et fælles Inddrivelsessystem 
(EFI) i SKAT særlige usikkerheder til skønnene for den faktiske offentlige saldo. Herunder vurderes 
der at være en betydelig risiko for, at der skal foretages afskrivninger af offentlige restancer mv., 
der blandt andet som følge af fejl i EFI, ikke længere er retskraftige. Det vurderes at kunne svække 
de offentlige finanser i 2015.  
 
De nærmere konsekvenser for de offentlige finanser vil blive afdækket nærmere frem mod 
decembervurderingen. 
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På baggrund af opdaterede skøn for de offentlige finanser er underskuddet på den strukturel-
le saldo beregnet til 0,9 pct. af BNP i 2015 og 0,4 pct. af BNP i 2016, jf. figur 2.3.  

I augustvurderingen blev underskuddet på den strukurelle saldo i 2016 skønnet til 0,5 pct. af 
BNP under forudsætning om en reduktion af det udgiftspolitiske råderum på 3 mia. kr. Uden 
tilpasningen af det udgiftspolitiske råderum ville det skønnede strukturelle underskud være 
øget til op mod 0,7 pct. af BNP. Behovet for at reducere råderummet skal ses i lyset af nye 
statistiske oplysninger siden majvurderingen, som pegede på en svækkelse af de offentlige 
finanser. 

I den aktuelle vurdering er skønnet for det strukturelle underskud i 2016 nedjusteret til 0,4 
pct. af BNP. Nedjusteringen skal ses i lyset af, at der med finanslovforslaget for 2016 foreta-
ges en konsolidering af de offentlige finanser. 

Budgetlovens strukturelle underskudsgrænse på ½ pct. af BNP skal være opfyldt ved frem-
læggelsen af finanslovforslaget for et givet finansår. Der kan dog ikke i perioden efter frem-
læggelsen af finanslovforslaget gennemføres politiske beslutninger, herunder fx nye initiati-
ver, der svækker den strukturelle saldo ud over underskudsgrænsen.    

Det bemærkes i den forbindelse, at den indgåede aftale om en boligjobordning er fuldt finan-
sieret i 2015 af den udmeldte dispositionsbegrænsning på statens område i foråret 2015. 
Beslutningen om en dispositionsbegrænsning i 2015 blev foretaget i forlængelse af en lavere 
skønnet pris- og lønudvikling end lagt til grund ved budgetteringen af finansloven for 2015. 
Finansieringen af boligjobordningen i 2016 og 2017 sker på finanslovforslaget for 2016.  

Tabel 2.1 
Faktisk og strukturel saldo, 2010-2016 

Mia. kr., årets priser 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Offentlig saldo i alt -49,1 -38,0 -68,4 -20,0 34,6 -59,6 -56,6 

Heraf stat1)  -47,4 -40,7 -68,6 -22,4 30,8 - - 

Heraf kommuner og regioner1) -2,0 2,1 -0,3 2,4 3,3 - - 

Heraf sociale kasser og fonde2) 0,4 0,7 0,4 0,0 0,4 - - 

Pct. af BNP        

Offentlig saldo  -2,7 -2,1 -3,7 -1,1 1,8 -3,0 -2,8 

Offentlig saldo ekskl. særlige  
midlertidige forhold  - - -2,2 -3,0 -1,4 -3,7 -2,7 

Strukturel offentlig saldo  -1,0 -0,2 -0,7 -0,4 -0,9 -0,9 -0,4 
 

 
 
1) Opgørelsen af saldoen fordelt på stat, kommuner og regioner afspejler ikke fuldt ud, at det er staten, 

der via overførsler til kommuner og regioner samt muligheden for statsgaranterede skattegrundlag i 
vidt omfang bærer risikoen for konjunkturbetingede udsving i udgifter og indtægter. 

2)        A-kasserne og Lønmodtagernes Garantifond. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
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Ændring af skønnet for den faktiske saldo i 2015-16 siden august 
I forhold til augustvurderingen er skønnet for den faktiske offentlige saldo svækket med ca. 
5¾ mia. kr. i 2015, mens skønnet for 2016 er omtrent uændret, jf. tabel 2.2. Svækkelsen af 
de offentlige finanser i 2015 skal navnlig ses i lyset af lavere forventede indtægter fra pensi-
onsafkastskatten og en nedjustering af det skønnede provenu fra olie- og gasaktiviteterne i 
Nordsøen. 

Det skønnede provenu fra pensionsafkastskatten er nedjusteret med ca. 5 mia. kr. i 2015 
som følge af et markant fald i aktiekurserne afledt af udviklingen på de internationale finan-
sielle markeder siden august. Udviklingen på de internationale finansielle markeder skal 
blandt andet ses i lyset af usikkerheden om udviklingen i den kinesiske økonomi.   

Skønnet for de forventede indtægter fra Nordsøen er nedjusteret med ca. ¾ mia. kr. i 2015 
og knap 2 mia. kr. i 2016. Nedjusteringen skal ses i lyset af en lavere forventet oliepris end 
skønnet i august.  

Provenuet fra personskatter mv. er nedjusteret med knap 2 mia. kr. i 2015 og 2½ mia. kr. i 
2016, blandt andet som følge af indregningen af den indgåede aftale om en Boligjobordning 
samt genindførelsen af formueskattekurs i forbindelse med finanslovforslaget for 2016. 

Figur 2.3 
Skønnet udvikling i strukturel saldo  

 

 
Anm.: De finanslovforslag, der er fremlagt siden budgetloven trådte i kraft for 2014, har overholdt budget-

lovens underskudsgrænse på ½ pct. af BNP. Den efterfølgende svækkelse af den strukturelle saldo i 
2014-15 afspejler skønsusikkerheden forbundet ikke mindst med indtægtssiden. 

Kilde: Egne beregninger. 
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På udgiftssiden er det offentlige forbrug nedjusteret med 1 mia. kr. i 2015 og uændret i 2016 i 
forhold til vurderingen i august. Nedjusteringen i 2015 skal ses i lyset af forventede mindre-
udgifter i forbindelse med den statslige udgiftsopfølgning 2 for 2015, der er baseret på regn-
skabsoplysninger for 1. halvår 2015.  

De skønnede udgifter til offentlige investeringer (inkl. udgifter til forskning og udvikling) er 
uændrede i 2015 og nedjusteret med ca. 2¼ mia. kr. i 2016 sammenlignet med skønnet i 
august. Nedjusteringen skal ses i lyset af lavere skønnede udgifter til forskning og udvikling 
som følge af tilpasningen af forskningsbudgettet til 1,01 pct. af BNP på finanslovforslaget for 
2016 samt et lavere skønnet anlægsniveau i regionerne i forlængelse af den indgåede regi-
onsaftale. 

En række øvrige udgifts- og intægtsposter indebærer samlet set en forbedring af de offentlige 
finanser i både 2015 og 2016. Forbedringen afspejler blandt andet lavere skønnede udgifter 
til udviklingsbistand i begge år i lyset af en tilpasning af udviklingsbistanden til 0,7 pct. af BNI 
fra 2016.  
 

2.2 Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner 
 
Med budgetloven er der fra og med 2014 indført bindende udgiftslofter for stat, kommuner og 
regioner. Udgiftslofterne fastsættes løbende for en 4-årig periode på baggrund af de mellem-
fristede fremskrivninger.  

På baggrund af de aktuelle skøn for de statslige udgifter omfattet af de to statslige dellofter 
og kommunernes og regionernes budgetter for 2015 forventes udgiftslofterne at kunne over-
holdes i 2015, jf. tabel 2.3. De to statslige udgiftslofter i 2015 er således forventet overholdt i 

Tabel 2.2 
Ændring af skøn for den offentlige saldo i forhold til august 

Mia. kr.  2015 2016 

Ændring af skøn for den offentlige saldo  -5,7 0,3 

Heraf:    

- Pensionsafkastskat  -5,1 0,0 

- Nordsø-indtægter (inkl. udbytter fra Nordsø-fonden)  -0,8 -1,9 

- Personskatter mv. (inkl. arbejdsmarkedsbidrag)  -1,9 -3,0 

- Offentligt forbrug  1,0 0,0 

- Offentlige investeringer (inkl. forskning og udvikling)  0,0 2,3 

- Øvrige udgifter og indtægter (residual)  1,1 2,9 
 

 
 
Anm.: Negative tal angiver saldoforværringer, mens positive tal viser saldoforbedringer.   
Kilde: Egne skøn. 
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forbindelse med den forudgående udgiftskontrol i september, der er baseret på de aktuelle 
skøn. De statslige udgiftslofter blev ligeledes vurderet overholdt ved den forudgående ud-
giftskontrol i maj.  

I forbindelse med lovforslaget om ændrede udgiftslofter i 2015-18, jf. nedenfor, foreslås det 
statslige delloft for driftsudgifter i 2015 nedsat svarende til virkningen af den indgåede aftale 
om en ny boligjobordning. 
 
De aktuelle skøn for udgifterne under det statslige delloft for driftsudgifter i 2015 er ca. 3 mia. 
kr. lavere end udgiftsloftet, mens skønnet for de statslige udgifter under delloftet for ind-
komstoverførsler er ca. 5½ mia. kr. lavere end udgiftsloftet, jf. kapitel 3.  

 
Sammen med genfremsættelsen af finanslovforslaget for 2016 er der fremsat lovforslag om 
ændrede udgiftslofter i 2015-18. Lovforslaget afspejler virkningerne af regeringens politiske 
prioriteringer i forbindelse med finanslovforslaget for 2016 samt konsolideringen af de offent-
lige finanser. Lovforslaget afspejler et årligt omprioriteringsbidrag på 1 pct. i kommuner og i 
forhold til regionerne 1 pct. fra de regionale udviklingsopgaver og 1 pct. af administrationen 
på sundhedsområdet.  
 
I forbindelse med finanslovforslaget er der endvidere foretaget en række administrative kor-
rektioner til de gældende udgiftslofter for 2016-18, der blandt andet omfatter virkningen af de 
indgåede aftaler om kommunernes og regionernes økonomi i 2016. En nærmere gennem-
gang af justeringerne af udgiftslofterne i 2016-18 siden det tekniske finanslovforslag for 2016 
fremgår af bilag 1. Udgiftslofterne fremgår af tabel 2.4 nedenfor. 
 

Tabel 2.3 
Loftbelagte udgifter i 2015  

 

 Statslige dellofter Kommunalt loft Regionale dellofter 

Mia. kr. (2015-priser) Driftudgifter 
Indkomst-

overførsler Driftsudgifter 
Sundheds-

udgifter 
Udviklings-

opgaver 

Loft 189,0 257,6 234,7 104,7 3,0 

FL15 og kommunale og 
regionale budgetter 189,8 254,1 234,5 104,91) 3,0 

Skøn, september 2015 186,1 251,9 - - - 
 

 

Anm.: Det statslige delloft for driftsudgifter i 2015 er i forbindelse med lovforslaget om ændrede udgiftslof-
ter nedsat svarende til virkningen af den indgåede aftale om en ny boligjobordning. Udgiftslofterne 
for 2015 vil blive korrigeret som følge af tillægsbevillingsloven for 2015 i forbindelse med den ende-
lige vurdering af udgiftsoverholdelse i 2015. 

1) De budgetterede udgifter under det regionale delloft for sundhedsudgifter inkluderer godt 200 mio. 
kr. til løft af psykiatrien med Satspuljeaftalen for 2015-2018, der blev indgået i juni 2014 efter indgå-
else af økonomiaftalen for 2015. Det regionale delloft for sundhedsudgifter vil som følge heraf blive 
korrigeret i lyset af en ændret opgavefordeling mellem stat og regioner, og opfølgningen på udgifter-
ne under det regionale delloft for sundhedsudgifter vil tage udgangspunkt i det korrigerede udgifts-
loft.      
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På finanslovforslaget for 2016 er de statslige udgifter under delloftet for driftsudgifter budget-
teret helt op til udgiftsloftet på 182,7 mia. kr. Udgifterne under det statslige delloft for ind-
komstoverførsler er på finanslovforslaget for 2016 budgetteret til 254,4 mia. kr., hvilket er ca. 
3 mia. kr. lavere end udgiftsloftet på 257,4 mia. kr. I forbindelse med fastsættelsen af udgifts-
lofterne for 2014-17 er der indregnet en udsvingsbuffer på 1 mia. kr. om året, der skal sikre 
plads under loftet til udsving i udgifterne til indkomstoverførslerne, jf. nedenfor.  
 

  
Sammen med genfremsættelsen af finanslovforslaget for 2016 er der desuden fremsat lov-
forslag om udgiftslofter for det nye fjerdeår i 2019. Udgiftslofterne i 2019 er fastsat i overens-
stemmelse med budgetlovens krav og en opdateret mellemfristet 2020-fremskrivning, der 
tager udgangspunkt i den aktuelle vurdering af de offentlige finanser i 2015-16, herunder de 
politiske prioriteringer på det genfremsatte finanslovforslag for 2016. 
 
Fastsættelsen af udgiftslofterne for 2019 følger samme overordnede principper som ved 
fastsættelsen af udgiftslofter for 2018 og ved førstegangsfastsættelsen af udgiftslofterne for 
2014-17. 
 
I forbindelse med fastsættelsen af udgiftslofterne i 2019 er hele den offentlige forbrugsvækst 
således i overensstemmelse med sædvanlig praksis placeret under det statslig delloft for 
driftsudgifter. I forlængelse heraf er omprioriteringsbidraget på 1 pct. for kommuner samt 1 
pct. for regionernes udviklingsopgaver og administrationen på sundhedsområdet indarbejdet i 
det statslige delloft for driftsudgifter. I forbindelse med det årlige bloktilskudsaktstykke er der 
mulighed for at omprioritere mellem det statslige og det kommunale og regionale driftsloft.  
 
I den opdaterede mellemfristede fremskrivning til 2020, der ligger til grund for loftfastsættel-
sen i 2019, udgør realvæksten i det offentlige forbrug i gennemsnit ca. 0,7 pct. i 2016-2020. 
Fremskrivningen afspejler de flerårige virkninger af de konkrete prioriteringer på finanslov-
forslaget for 2016. I forbindelse med 2020-fremskrivningen og loftfastsættelsen er det finans-
politiske råderum i den økonomiske politik foreløbigt henført til det offentlige forbrug og det 
statslige delloft for driftsudgifter. I takt med eventuelle kommende politiske prioriteringer af 
nye initiativer uden for det statslige delloft for driftsudgifter vil udgiftslofterne skulle tilpasses. 

Tabel 2.4 
Udgiftslofter for 2016-19 på finanslovforslaget for 2016 

Mia. kr. (2016-priser) 2016 2017 2018 2019 

Statsligt delloft for driftsudgifter           182,7             190,5             199,9  206,2 

Statsligt delloft for indkomstoverførsler           257,4             257,6             254,6  252,6 

Kommunalt udgiftsloft           237,4             235,0            232,7  230,4 

Regionalt delloft for sundhedsudgifter           107,4             107,4             107,3  107,2 

Regionalt delloft for udviklingsopgaver 3,0 3,0 2,9 2,9 
 

 
 

Kilde: Finanslovforslaget for 2016. 



Kapitel 2 Offentlige finanser og finanspolitikken 
  

Budgetoversigt 3 · September 2015 19 

Det kan i denne forbindelse besluttes at tilbageføre noget af råderummet til prioriterede om-
råder i kommuner og regioner.    
Det statslige delloft for indkomstoverførsler i 2019 er fastsat i overensstemmelse med det 
mellemfristede 2020-forløb og svarer som udgangspunkt til de budgetterede statslige udgifter 
til loftbelagte overførselsydelser i 2019 på finanslovforslaget for 2016. Budgetteringen af de 
statslige udgifter til indkomstoverførsler på finanslovforslaget for 2016 afspejler virkningen af 
den aftalte refusionsomlægning i form af lavere statslig refusion af de kommunale udgifter til 
indkomstoverførsler. 
 
Det statslige delloft for indkomstoverførsler tillægges herudover en såkaldt udsvingsbuffer på 
5 mia. kr., som afspejler, at udgifterne til indkomstoverførsler er lovbundne, og at de budget-
terede udgifter er behæftet med usikkerhed. Udsvingsbufferen blev i forbindelse med fast-
sættelsen af udgiftslofter for 2018 øget til 5 mia. kr., svarende til ca. 2 pct. af de samlede 
loftbelagte udgifter. 
 
Der offentliggøres dokumentation for loftfastsættelsen og det opdaterede mellemfristede 
2020-forløb på Finansministeriets hjemmeside (fm.dk). 
 

2.3 Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 

De senere år har finanspolitikken været lempelig for at understøtte vækst og beskæftigelse 
under den økonomiske krise. Men efter et langtrukkent globalt tilbageslag er dansk økonomi 
nu inde i et opsving med stigende beskæftigelse og uafbrudt vækst siden medio 2013. Det er 
derfor centralt, at finanspolitikken tilpasses til en ny konjunktursituationen. Det skal ikke 
mindst ses i sammenhæng med, at pengepolitikken fortsat er lempelig.  

Aktivitetsvirkningerne er opgjort som virkningerne af finanspolitikken fra og med 2015. De 
måles derfor i forhold til et lempeligt udgangspunkt i 2014, hvor det offentlige forbrug og de 
offentlige investeringer lå højt i et historisk perspektiv. Skønnet for 2016 er baseret på finans-
lovforslaget for 2016 samt økonomiaftaler med kommuner og regioner for 2016. Samlet set 
skønnes finanspolitikken at være svagt positivt i 2015 og dæmpende i 20161, jf. tabel 2.5. 
Finanspolitikken vurderes overordnet at være tilrettelagt i overensstemmelse med konjunk-
tursituationen.  

Sammenlignet med Budgetoversigt 2, august 2015 vurderes aktivitetsvirkningerne af finans-
politikken i 2015 og 2016 omtrent uændret. 

 

1 Den flerårige effekt af finanspolitikken i 2016 afspejler udover bidraget fra den étårige effekt i 2016, at en række 
elementer fra 2015 på både indtægts- og udgiftssiden har flerårige effekter, der indgår med et negativt vækstbi-
drag i 2016. 
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Tabel 2.5   
Aktivitetsvirkning af finanspolitikken fra og med 2015 

Pct. af BNP 2015 2016 

BNP-niveau   

Finanspolitik fra og med 2015 (flerårig effekt) 0,1 -0,3 

   

Vækstbidrag   

Finanspolitik (flerårig effekt) 0,1 -0,3 

- heraf etårig finanseffekt 0,1 -0,2 

  
 
Anm.: De flerårige effekter er opgjort som aktivitetsvirkningen af finanspolitikken mv. fra og med 2015. I 

det samlede aktivitetsbidrag fra finanspolitikken indgår et bidrag fra bortfaldet af BoligJob-
ordningen, sænkelsen af selskabsskatten (Vækstplan DK) samt genindførelsen af BoligJobordningen 
i 2015-2017 (FFL16), som ligger udover den direkte provenuvirkning af ordninger.  

Kilde:  Egne beregninger. 
 
Den etårige finanseffekt skønnes at indebære et svagt positivt bidrag til den økonomiske 
vækst i 2015, jf. tabel 2.6. I 2016 skønnes den etårige finanseffekt til -0,2 pct. af BNP, hvilket 
primært skal ses i lyset af en gradvis forudsat normalisering af de ekstrordinært høje offentli-
ge investeringsniveauer og en forholdsvis afdæmpet vækst i det offentlige forbrug.  
 

2.4 Offentligt forbrug, beskæftigelse og investeringer 
 
Det offentlige forbrug 
I 2015 er det offentlige forbrug skønnet til 522¼ mia. kr., hvilket er ca. 1 mia. kr. lavere end 
forudsat i augustvurderingen, jf. tabel 2.6. Nedjusteringen skal ses i lyset af foreløbige regn-
skabsoplysninger i staten for første halvår 2015, som indikerer lavere forbrugsudgifter i 2015 i 
forhold til budgetterne, jf. kapitel 3.  
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Skønnet for realvæksten i det offentlige forbrug er sammenlignet med augustvurderingen 
nedjusteret med 0,2 pct.-point til 1,2 pct. i 2015. Det afspejler det lavere skøn for de offentlige 
forbrugsudgifter i 2015.  

Ifølge det kvartalsvise nationalregnskab var der en relativ kraftig fremgang i det offentlige 
forbrug i 1. kvartal 2015, mens det faldt svagt i 2. kvartal 2015, jf. figur 2.4. På baggrund af 
niveauet for det offentlige forbrug i første halvår 2015 forudsætter skønnet for hele 2015 en 
svag vækst i det offentlige forbrug i de sidste to kvartaler af året. Det bemærkes, at udviklin-
gen i det offentlige forbrug fordelt på kvartaler generelt er behæftet med en vis usikkerhed. 
 

  

Tabel 2.6 
Skøn for det offentlige forbrug, 2015-2016 

 2015 2016 

Niveau, mia. kr., årets priser   

Augustvurdering 523,2 531,1 

Septembervurdering 522,2 531,1 

Ændring -1,0 0,0 

Realvækst, pct.   

Augustvurdering 1,4 0,1 

Septembervurdering 1,2 0,3 

Ændring -0,2 0,2 
 

 
Anm.: Realvæksten i det offentlige forbrug er baseret på udviklingen i de nominelle forbrugsudgifter korri-

geret for løn- og prisudvikling (dvs. input-metode, der blev anvendt i nationalregnskabet inden ho-
vedrevisionen i 2014). Det forudsættes således indtil videre ved skøn for realvæksten i det offentlige 
forbrug, at der ikke er nogen forskel på opgørelsen ifølge den nye output-metode i nationalregnska-
bet og den hidtidige input-metode. Der henvises til boks 2.3 i Budgetoversigt 3, december 2014 for 
yderligereinformation om den nye output-baserede opgørelse af realvæksten i det offentlige forbrug.  

Kilde: Egne skøn. 
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Med udgangspunkt i det genfremsatte finanslovforslag for 2016 og økonomiaftalerne med 
kommuner og regioner for 2016 skønnes det nominelle offentlige forbrug - på linje med au-
gustvurderingen - til 531,1 mia. kr. i 2016. Siden vurderingen i august er der kommet nye 
oplysninger om de offentlige forbrugsudgifter i 2016 i form af det genfremsatte finanslov-
forslag for 2016 og aftalen om regionernes økonomi for 2016. 

Prioriteringerne i det genfremsatte finanslovforslag for 2016 afspejler en række modsatrette 
bevægelser, som samlet set indebærer, at de offentlige forbrugsudgifter i 2016 omtrent ligger 
på linje med skønnet i august.  

Regeringen har med det sit finanslovforslag for 2016 valgt en ansvarlig tilgang, hvor finans-
politikken i 2016 tilrettelægges med afstand til underskudsgrænsen for den strukturelle saldo i 
budgetloven. Derfor reserveres ca. 2 mia. kr. af det udgiftspolitiske råderum i 2016 til at 
mindske underskuddet på den strukturelle saldo til 0,4 pct. af BNP i 2016. Det reducerer 
isoleret set de offentlige forbrugsudgifter i 2016 sammenlignet med augustvurderingen, hvor 
dette råderum teknisk var forudsat anvendt til offentligt forbrug. 

I modsat retning trækker, at der omprioriteres midler fra udviklingsbistanden mv. til offentligt 
forbrug, der kan anvendes til prioriterede løft af kernvelfærden. Det sikrer, at der blandt andet 
er mulighed for at foretage et markant løft af sundhedsområdet i 2016.         

Med afsæt i nedjusteringen af offentlige forbrug i 2015 og de uændrede nominelle offentlige 
forbrugsudgifter i 2016 er realvæksten i det offentlige forbrug opjusteret fra 0,1 pct. i august-
vurderingen til aktuelt ca. 0,3 pct. i 2016.  

Figur 2.4  
Udvikling i det offentlige forbrug,  
2007-2016  

 

Figur 2.5  
Realvækst i det offentlige forbrug,  
2014-2016  
  

 

  
Anm.: I figur 2.4 og figur 2.5 er det reale offentlige forbrug opgjort ved output-metoden, der bliver anvendt 

i nationalregnskabet efter hovedrevisionen i 2014. Det bemærkes, at realvæksten i det offentlige for-
brug er opgjort til ca 0,8 pct. i 2014 ifølge den hidtidige input-metode, der måler hvor mange res-
sourcer – korrigeret for pris- og lønudviklingen – som anvendes til offentligt forbrug.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
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Den offentlige beskæftigelse 
Ifølge det foreløbige kvartalsvise nationalregnskab steg den offentlige beskæftigelse (inkl. 
orlov) svagt i første halvår 2015, jf. figur 2.6. Stigningen kommer efter, at den offentlige be-
skæftigelse aftog fra 3. kvartal 2013 til slutningen af 2014.  

 
Udviklingen i den offentlige fuldtidsbeskæftigelse siden 3. kvartal 2013 dækker ifølge beskæf-
tigelsesstatistik for lønmodtagere over et fald på det kommunale og statslige område, mens 
den regionale fuldtidsbeskæftigelse er steget, jf. figur 2.7. Stigningen på det regionale områ-
de kan henføres til sundhedsområdet. 

Fra 2014 til 2015 skønnes en stigning i den offentlige beskæftigelse (inkl. orlov) på 1.000 
personer, hvilket er ca. 2.000 personer færre end i augustvurderingen, jf. tabel 2.7. Nedjuste-
ringen afspejler primært den lavere skønnede realvækst i det offentlige forbrug i 2015. Hertil 
kommer, at udviklingen i den offentlige beskæftigelse i 1. halvår 2015 har været svagere end 
forudsat i augustvurderingen. 

Det nye skøn i 2015 forudsætter - med afsæt i de foreløbige nationalregnskabstal for 2. kvar-
tal 2015 – at den offentlige beskæftigelse vokser i 3.-4. kvartal 2015. 

Figur 2.6 
Offentlig beskæftigelse (NR), 2007-2016  
 
  

 

Figur 2.7 
Beskæftigelsesstatistik for lønmodtagere, 
2008-2015  

      

  
Anm.: I figur 2.7 er fuldtidsbeskæftigelsen i kommunerne korrigeret (stiplet linje) for det midlertidige fald i 

2. kvartal 2013, der vedrører lærerkonflikten.  
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
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I lyset af en realvækst i det offentlige forbrug på 0,3 pct. i 2016 skønnes en stigning i den 
offentlige beskæftigelse på 1.000 personer fra 2015 til 2016.  

Stigningen i den offentlige beskæftigelse fra 2015 til 2016 er dermed opjusteret med 1.000 
personer augustskønnet. Det skal blandet andet ses i sammenhæng med en opjustering af 
realvæksten i det offentlige forbrug i 2016.  

Offentlige investeringer 
I 2015 er de offentlige investeringer skønnet til 73,8 mia. kr., svarende til et realt fald på 0,7 
pct. , jf. tabel 2.8. Skønnet for de offentlige investeringer i 2015 er på linje med skønnet i 
august.  

 

Tabel 2.7 
Skøn for den offentlige beskæftigelse (inkl. orlov) i nationalregnskabet, 2015-2016 

1.000 personer 2015 2016 

 August September August September 

Offentlig beskæftigelse, ændring 3,0 1,0 0,0 1,0 

     

Offentlig beskæftigelse, niveau 819,7 817,5 819,7 818,7 

 

 
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 

Tabel 2.8 
Offentlige investeringer, 2014-2016 

  2014 2015 2016 

Nominelt investeringsniveau (mia. kr., årets priser) 73,6 73,8 71,3 

- heraf bygninger og anlæg mv. 53,5 54,5 53,0 

- heraf forskning og udvikling1) 20,1 19,4 18,3 

Realvækst i offentlige investeringer (pct.) 7,8 -0,7 -4,8 

- heraf bygninger og anlæg mv. 9,8 0,8 -4,1 

- heraf forskning og udvikling1) 2,6 -4,7 -6,9 

Offentlige investeringer i pct. af BNP 3,8 3,7 3,5 

- heraf bygninger og anlæg mv. 2,8 2,8 2,6 

- heraf forskning og udvikling1) 1,0 1,0 0,9 

  
 
1) Baseret på nationalregnskabsopgørelsen af de offentlige udgifter til forskning og udvikling mv. 

Opgørelsen er dermed ikke direkte sammenlignelig med det offentlige forskningsbudget. 
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
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Fra og med 2016 planlægges en gradvis tilpasning af de offentlige investeringer fra de sene-
re års historisk høje niveauer. Med udgangspunkt i det genfremsatte finanslovforslag for 2016 
og økonomiaftalerne for 2016 skønnes de offentlige investeringer at udgøre 71,3 mia. kr. i 
2016, svarende til et realt fald på 4,8 pct.  

Skønnet for investeringsniveauet i 2016 er dermed ca. 2,3 mia. kr. lavere end i augustvurde-
ringen. Siden vurderingen i august er der primært kommet nye oplysninger om de offentlige 
investeringer i 2016 i form af aftalen om regionernes økonomi for 2016 samt det genfremsat-
te finanslovforslag for 2016. I 2016 er de offentlige investeringer i bygninger og anlæg såle-
des nedjusteret med knap 1 mia. kr. ift. vurderingen i august, primært som følge af ændrede 
udgiftsafløb på sygehusbyggerierne i medfør af aftalen om regionernes økonomi for 2016. 
Hertil kommer en nedjustering af skønnet for investeringerne i forskning og udvikling på ca. 
1,4 mia. kr. De offentlige investeringer udgør således en faldende andel af BNP og går fra at 
udgøre 3,7 pct. af BNP i 2015 til 3,5 pct. af BNP i 2016, jf. figur 2.9.  

 

2.5 Udvikling i udgifts- og indtægtstryk 
 
De samlede offentlige indtægter er opgjort til ca. 57½ pct. af BNP i 2014 og skønnes at blive 
reduceret til ca. 50½ pct. af BNP frem mod 2016, jf. tabel 2.9. Udviklingen skal overvejende 
ses i lyset af den skønnede udvikling i skattetrykket. 

Skattetrykket skønnes således at falde fra 51 pct. af BNP i 2014 til ca. 45 pct. af BNP i 2016. 
Skattetrykket i 2014 er markant højere end i årene forinden, hvilket særligt skal ses i lyset af  
ekstraordinært høje indtægter fra pensionsafkastskat og personskat.  

Figur 2.8 
Offentlige investeringer fordelt på område, 
2007-2016 
 

 

Figur 2.9 
Offentlige investeringer, pct. af BNP,  
1990-2016 

 

  
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
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Tabel 2.9 
Udgifts-, indtægts- og skattetryk, 2010-2016  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Pct. af BNP        

Forbrug 27,6 26,8 26,9 26,7 26,6 26,5 26,1 

Indkomstoverførsler 17,7 17,7 17,9 18,1 18,1 17,9 17,7 

Investeringer  
(inkl. forskning og udvikling) 3,3 3,5 3,8 3,7 3,8 3,7 3,5 

Subsidier 2,0 2,1 2,2 2,2 2,2 2,1 1,9 

Renteudgifter 3,4 3,6 5,0 3,4 3,3 3,1 2,9 

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

Udgiftstryk 1) 55,9 55,6 57,6 55,9 55,6 54,8 53,3 

        

Personskatter mv.2) 19,9 20,0 20,2 22,5 23,9 21,3 20,5 

Arbejdsmarkedsbidrag 4,5 4,4 4,4 4,4 4,5 4,4 4,4 

Pensionsafkastskat 2,0 2,1 2,3 1,1 2,8 0,5 0,7 

Selskabsskatter 2,2 2,2 2,6 2,7 2,7 2,5 2,3 

Moms 9,5 9,6 9,7 9,6 9,7 9,6 9,6 

Øvrige indirekte skatter 6,9 7,0 7,0 7,3 7,1 7,2 7,2 

Øvrige skatter3) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Skattetryk 45,5 45,6 46,6 47,8 51,0 45,8 45,1 

Renteindtægter4) 1,3 1,4 1,3 1,3 1,1 0,8 0,7 

Øvrige indtægter5) 6,5 6,8 6,1 5,8 5,4 5,3 4,9 

Told mv. til EU6) -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Indtægtstryk1) 53,2 53,6 53,9 54,8 57,4 51,7 50,5 

 

 
1) Opgørelsen af de offentlige udgifter og indtægter (som andel af BNP) afviger fra Danmarks Stati-

stiks opgørelse.  Udgifts- og indtægtstrykket er således beregnet inklusive afskrivninger og med ud-
gifterne til det offentlige forbrug (netto) henført til udgiftssiden. På den baggrund afviger udgifts- og 
indtægtstrykket definitorisk fra Danmarks Statistiks opgørelse. 

2) Personskatter mv. omfatter indkomstskat, ejendomsværdiskat, vægtafgift fra husholdninger, bo- og 
arveafgift samt andre personlige skatter. 

3) Medielicens og obligatoriske pensionsbidrag for tjenestemænd i offentlige selskaber mv.  
4) Inklusive udbytter og Nationalbankens overskud. 
5) Overskud af offentlig virksomhed, diverse drifts- og kapitaloverførsler fra andre indenlandske sekto-

rer og EU samt imputerede (beregnede) indtægter i form af både bruttorestindkomst og bidrag til 
tjenestemandspensioner. Endvidere indgår statens indtægter fra overskudsdeling og statsdeltagelse i 
forbindelse med olie- og gasindvinding i Nordsøen, rørledningsafgift samt kulbrinteskat. 

6) Ifølge nationalregnskabsprincipperne kategoriseres disse indtægter som skatter og indgår derfor i 
skattetrykket, men da indtægterne tilfalder EU, indgår de ikke i indtægtstrykket.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 
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Udviklingen i skattetrykket skal således blandt andet ses i lyset af en forventet normalisering 
af indtægterne fra personskatter, der er påvirket af ekstraordinære provenuer i 2013-15 især 
på grund af omlægningen af kapitalpensionsbeskatningen mv. 

Udviklingen i skattetrykket skal desuden ses i lyset af et forventet fald i indtægterne fra pen-
sionsafkastskat, hvor indtægterne var ekstraordinært høje i 2014. 

De offentlige renteindtægter skønnes at blive reduceret fra 1,1 pct. af BNP i 2014 til 0,7 pct. 
af BNP i 2016. Udviklingen i de offentlige renteindtægter (inklusive udbytter) kan blandt andet 
henføres til et forventet fald i Den Sociale Pensionsfonds renteindtægter samt lavere udbytte 
fra Nordsøen. 
 
Det bemærkes, at udviklingen i skatte- og indtægtstrykket generelt ikke er et velegnet mål for 
den økonomiske politiks bidrag til ændringer i skattebelastningen. Det skyldes først og frem-
mest, at konjunkturudviklingen samt udsving i oliepriser, aktiekurser og renter mv. ofte vil 
medføre, at væksten i beskatningsgrundlaget for en række skatter og afgifter afviger fra 
væksten i BNP. Provenuvirkninger af diskretionært besluttede ændringer i skatte- og afgifts-
regler giver derimod et mere retvisende billede. 

Det samlede offentlige udgiftstryk skønnes at blive reduceret fra ca. 55½ pct. af BNP i 2014 
til ca. 53¼ pct. af BNP i 2016, jf. tabel 2.9. 

Det offentlige forbrugstryk udgjorde ca. 26½ pct. af BNP i 2014 og forventes at blive reduce-
ret til ca. 26 pct. af BNP frem mod 2016. Det afspejler primært den forventede stigning i no-
minelt BNP og en afdæmpet udvikling i de nominelle offentlige forbrugsudgifter. Realvæksten 
i det offentlige forbrug skønnes aktuelt til 1,2 pct. i 2015 og 0,3 pct. i 2016.  

De offentlige investeringers andel af BNP skønnes gradvist at aftage fra 3¾ pct. af BNP i 
2014 til 3½ pct. af BNP i 2016. I forlængelse af det ekstraordinært høje niveau i de foregåen-
de år er der gennemført en vis tilpasning af de offentlige investeringer i 2015 og 2016. Det 
lavere udgiftsniveau (som andel af BNP) i 2016 skal desuden ses i lyset af den forudsatte 
tilpasning af det offentlige forskningsbudget til 1,01 pct. af BNP på finanslovforslaget for 
2016.  

De offentlige udgifter til indkomstoverførsler udgjorde godt 18 pct. af BNP i 2014 og skønnes 
at blive reduceret til et niveau på ca. 17¾ pct. af BNP i 2016. Udviklingen afspejler blandt 
andet faldende udgifter til arbejdsløshedsdagpenge i lyset af den gradvise bedring af kon-
junkturerne og faldende udgifter til efterløn i takt med gradvise forhøjelse af efterlønsalderen, 
der blev påbegyndt i 2014. I modsat retning trækker blandt andet stigende udgifter til folke-
pension i lyset af den demografiske udvikling. De skønnede udgifter til indkomstoverførsler i 
2016 afspejler desuden den mindreregulering på 0,3 pct.-point, som indgår i Aftale om en 
skattereform fra juni 2012. 
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Subsidierne forventes at blive svagt reduceret fra 2¼ pct. af BNP i 2014 til knap 2 pct. af BNP 
i 2016. Udviklingen i udgifterne til subsidier afspejler blandt andet udfasningen af den gamle 
fleksjobordning2.     

De offentlige renteudgifter skønnes at blive reduceret fra 1½ pct. af BNP i 2014 til ca. 1¼ pct. 
af BNP i 2016. Udviklingen i de offentlige renteudgifter skal blandt andet ses i sammenhæng 
med det lave renteniveau. Udstedelser af statsobligationer genoptages 1. oktober 2015, jf. 
udmelding fra Nationalbanken af 26. august 2015. 

 

 

2 Med hovedrevisionen af nationalregnskabet henregnes udgifterne på den nye fleksjobordning til de offentlige 
indkomstoverførsler, mens udgifterne på den gamle fleksjobordning fortsat kategoriseres som offentlige subsidi-
er.  
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3. Statens finanser 
Nyt kapitel 

 
 

 
Resumé 

• I 2015 forventes et underskud på statens finanser – DAU-saldoen – på godt 10 mia. kr., svarende til 
0,5 pct. af BNP. På finanslovforslaget for 2016 er der budgetteret med et underskud på DAU-saldoen 
på ca. 67 mia. kr., svarende til 3,3 pct. af BNP. Udviklingen i DAU-saldoen fra 2015 til 2016 kan pri-
mært henføres til væsentligt lavere indtægter. 
 

• Sammenlignet med majvurderingen er det skønnede DAU-underskud øget med ca. 5¼ mia. kr. i 2015. 
Det større underskud kan primært henføres til, at skønnet for de statslige indtægter er nedjusteret med 
ca. 5 mia. kr.  
 

• Finanslovforslaget for 2016 afspejler budgetterede indtægter på knap 628 mia. kr., mens statens ind-
tægter i 2015 forventes at udgøre knap 690 mia. kr. De lavere indtægter i 2016 dækker blandt andet 
over faldende indtægter vedr. pensionsafkastskat, erhvervsskatter til staten samt personskatter mv. I 
modsat retning trækker øgede indtægter fra moms. 
 

• Statens udgifter er i 2016 budgetteret til 694½ mia. kr. I 2015 skønnes der statslige udgifter for 699¾ 
mia. kr.  

 
• På statens nettokassesaldo, der er central for udviklingen i statsgælden, skønnes et overskud på om-

trent 21½ mia. kr. i 2015, mens der skønnes et nettokasseunderskud på godt 77¾ mia. kr. i 2016. 

 
• Statsgælden skønnes at stige med knap 100 mia. kr. fra knap 458 mia. kr. i 2014 til godt 555 mia. kr. i 

2016. Målt som andel af BNP skønnes statsgælden i samme periode at stige fra ca. 23¾ pct. til godt 
27½ pct. 
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3.1 Oversigt over statens finanser 
 
I 2015 forventes et underskud på statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget (DAU-saldoen) på 
knap 10¼ mia. kr., svarende til 0,5 pct. af BNP.  

På finanslovforslaget for 2016 (FFL16) er der budgetteret med et DAU-underskud på 66¾ 
mia. kr., svarende til 3,3 pct. af BNP, jf. tabel 3.1. 

Tabel 3.1 
Statens finanser 2015-2016 

 2015     2016 

 Maj September Ændring FFL 

Mia. kr., årets priser     

Indtægter 694,5 689,6 -4,9 627,8 

Udgifter 699,5 699,8 0,3 694,5 

     

DAU-saldo -5,0 -10,2 -5,2 -66,7 

     

DAU-saldo (pct. af BNP) -0,3 -0,5 -0,3 -3,3 
 

 
Sammenlignet med vurderingen i maj er det ventede DAU-underskud i 2015 forøget med 
5¼ mia. kr. Udviklingen kan primært henføres til lavere skøn for indtægter, herunder per-
sonskatter mv. 

Det skønnede DAU-underskud i 2016 er 56½ mia. kr. større end DAU-skønnet for 2015, 
hvilket primært dækker over, at indtægterne, herunder særligt fsva. pensionsafkastskatten, 
skønnes at falde væsentligt fra 2015 til 2016.  

Udviklingen i statens indtægter og udgifter uddybes i afsnit 3.2 og 3.3. 
 

3.2 Statens indtægter 
 
I 2015 forventes statens samlede indtægter at udgøre godt 689½ mia. kr., jf. tabel 3.2. 
Indtægterne er nedjusteret med ca. 5 mia. kr. i forhold til majskønnet. Mindreprovenuet 
skyldes hovedsageligt et lavere skønnet provenu fra person- og erhvervsskatter samt fra 
energi- og miljøafgifter.    

På finanslovforslaget for 2016 skønnes statens indtægter til godt 627¾ mia. kr., hvilket er 
ca. 62 mia. kr. lavere end i 2015. De lavere indtægter dækker primært over færre indtægter 
fra pensionsafkastskat, erhvervsskatter og personskatter mv.  
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Statens indtægter i 2015 
De væsentligste ændringer i statens indtægter i 2015 siden majvurderingen er beskrevet 
nedenfor. 

Personskatter og arbejdsmarkedsbidrag mv. (292,2 mia. kr.) er nedjusteret med knap 3¼ 
mia. kr. i forhold til majskønnet. De lavere indtægter skyldes blandt andet nye oplysninger om 
indtægterne i 2014, som bærer med over i de efterfølgende år. Lavere skønnede lønstignin-
ger i 2015 og 2016 end lagt til grund i maj-vurderingen trækker også isoleret set i retning af 
lavere indtægter fra personskatterne. Hertil kommer genindførelse af BoligJobordningen, der 
isoleret set ligeledes medfører mindreindtægter i 2015. 

Erhvervsskatter til staten, netto (51,9 mia. kr.) er nedjusteret med ca. 1 mia. kr. i forhold til 
majskønnet. Nedjusteringen skal blandt andet ses i lyset af lavere forventede indtægter fra 
olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen, herunder som følge af en lavere skønnet oliepris. 

Indtægter fra energi- og miljøafgifter (35,1 mia. kr.) ventes at indbringe godt 1 mia. kr. mindre 
end skønnet i maj. Nedjusteringen skyldes primært en nedjustering af indtægter fra elafgiften, 
samt en nedjustering af indtægter fra naturgasafgiften og visse olieprodukter, der primært 

Tabel 3.2 
Statens indtægter i 2015 og 2016 

      2015     2016 

 Maj September Ændr. FFL16 Ændr. 15-16 

Mia. kr., årets priser      

Personskatter og  
arbejdsmarkedsbidrag mv. 295,4 292,2 -3,2 283,5 -8,7 

Erhvervsskatter til staten, netto 52,8 51,9 -0,9 41,2 -10,7 

Moms 186,7 186,4 -0,3 192,7 6,3 

Registreringsafgift 17,1 17,4 0,3 18,8 1,4 

Benzin-, vægt- og ansvarsafgift mv. 22,7 22,5 -0,2 22,6 0,1 

Energi- og miljøafgifter 36,1 35,1 -1,0 34,9 -0,2 

Nydelsesmiddel- og øvrige afgifter 16,0 16,4 0,4 16,6 0,1 

Pensionsafkastskat 54,6 54,9 0,3 10,7 -44,2 

Tinglysningsafgift mv.  6,4 6,7 0,3 6,7 0,0 

Skatter og sociale bidrag i alt 687,9 683,5 -4,4 627,8 -55,7 

      

Øvrige indtægter 6,6 6,0 -0,6 0,0 -6,0 

      

Indtægter i alt 694,5 689,6 -4,9 627,8 -61,8 
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kan henføres til et lavere energiforbrug samt svagere vækst i budgetteringsforudsætningerne 
for energi siden majskønnet.   

Nydelsesmiddel- og øvrige afgifter (16,4 mia. kr.) er opjusteret med ca. ½ mia. kr. i forhold til 
majskønnet. De højere skønnede indtægter fra afgifter på nydelsesmidler kan primært tilskri-
ves højere indtægter fra tobaksafgifterne end skønnet i maj.     

Statens indtægter i 2016 
De væsentligste ændringer i statens indtægter fra 2015 til 2016 er beskrevet nedenfor. 

Personskatter og arbejdsmarkedsbidrag mv. (283,5 mia. kr.) skønnes at falde fra 2015 til 
2016 med knap 8¾ mia. kr. Udviklingen skyldes i overvejende grad ekstraordinære indtægter 
i 2015 fra omlægning af kapitalpensioner og LD-pensioner, samt at der lægges op til at gen-
indføre muligheden for anvendelse af formueskattekursen i forbindelse med arv og gave. 

Erhvervsskatter til staten, netto (41,2 mia. kr.) skønnes at falde med knap 10¾ mia. kr. fra 
2015 til 2016. Det lavere provenu kan primært henføres til lavere forventede indtægter fra 
olie- og gasaktiviteterne i Nordsøen, herunder som følge af en lavere skønnet oliepris. Der-
udover trækker nedsættelsen af selskabsskattesatsen fra 23½ pct. til 22 pct. i samme ret-
ning. 

Momsindtægterne (192,7 mia. kr.) forventes at indbringe godt 6¼ mia. kr. mere i 2016 end i 
2015. Det kan primært henføres til, at momsgrundlaget fra privatforbruget samt fra råstofan-
vendelse i erhverv ventes forøget i 2016.  

Pensionsafkastskatten (10,7 mia. kr.) skønnes aktuelt at indbringe knap 44¼ mia. kr. mindre i 
2016 end i 2015. Pensionsafkastskatten periodiseres forskelligt i nationalregnskabet og stats-
regnskabet. Provenuet fra pensionsafkastskatten på DAU-form i 2016 vedrører således ind-
komståret 2015. Faldet i provenuet fra pensionsafkastskatten på DAU-form fra 2015 til 2016 
skal således ses i lyset af det historisk høje provenu vedrørende indkomståret 2014. Dertil 
kommer, at udviklingen på de finansielle markeder år til dato i 2015 samt forventningerne til 
den resterende del af året indikerer, at provenuet fra pensionsafkastskatten vedrørende 
indkomståret 2015 vil være lavere end i et normalt år. 

Øvrige indtægter (0 mia. kr.) skønnes at falde med 6 mia. kr. fra 2015 til 2016. Øvrige indtæg-
ter dækker over udbytte fra statslige selskaber, salg af CO2-kvoter, renter mv. De lavere 
indtægter skal ses i lyset af, at Finansiel Stabilitet A/S pr. 1. juni 2015 omdannes til en selv-
stændig offentlig virksomhed (SOV). I den forbindelse ventes der en ekstraordinær udbytte-
betaling til staten på godt 5 mia. kr. i 2015, som ikke videreføres i 2016. 
 

3.3 Statens udgifter 
 
På finansloven for 2015 (FL15) er der budgetteret med statslige udgifter på godt 706 mia. kr. 
Der forventes på baggrund af ministeriernes udgiftsopfølgning 2 statslige udgifter i 2015 på i 
alt ca. 699¾ mia. kr.  



Kapitel 3 Statens finanser 
 

Budgetoversigt 3 · September 2015 35 

På finanslovforslaget for 2016 (FFL16) er statens samlede udgifter budgetteret til 694½ mia. 
kr. 

Statens udgifter i 2015 
I forbindelse med majvurderingen blev der skønnet statslige udgifter for 699½ mia. kr. i 2015 
svarende til en nedjustering på 5 mia. kr. i forhold til budgetteringen på finansloven for 2015. 
Nedjusteringen fulgte af ministeriernes udgiftsopfølgning 1 for 2015.  

Det aktuelle skøn med udgangspunkt i ministeriernes udgiftsopfølgning 2 indebærer samlet 
set en opjustering af de statslige udgifter på ca. ¼ mia. kr. i forhold til vurderingen i maj, jf. 
tabel 3.3. 

Tabel 3.3 
Statens udgifter i 2015 

                 Maj  September   Ændring 

Mia. kr., årets priser    

Udgifter under delloft for driftsudgifter 187,7 186,1 -1,6 

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler 252,8 251,9 -0,9 

Loftsbelagte statslige udgifter i alt 440,5 438,0 -2,5 

Anlægsudgifter 16,7 16,6 -0,1 

Ledighedsrelaterede udgifter 15,6 15,4 -0,2 

Tilskud mv. til kommuner og regioner  195,8 197,2 1,4 

Renter af statsgæld mv. 20,7 22,2 1,5 

Øvrige udgifter uden for loft 10,1 10,4 0,3 

Ikke-loftsbelagte statslige udgifter i alt 259,0 261,8 2,8 

    

Statens udgifter i alt 699,5 699,8 0,3 
 

 
I 2015 skønnes der udgifter under delloftet for driftsudgifter på godt 186 mia. kr., hvilket er ca. 
1½ mia. kr. lavere end ved majvurderingen. Nedjusteringen af skønnet kan primært henføres 
til mindreudgifter på en række statslige områder, herunder Justitsministeriets og Under-
visningsministeriets områder. Mindreudgifterne skal blandt ses i lyset af, at den udmeldte 
dispositionsbegrænsning i staten i 2015 nu er indarbejdet i ministeriernes udgiftsskøn for 
2015. 

Der skønnes for 2015 udgifter under delloftet for indkomstoverførsler på ca. 252 mia. kr., 
hvilket er ca. 1 mia. kr. lavere end ved majvurderingen. Nedjusteringen af skønnet dækker 
over en række modsatrettede bevægelser, men kan primært henføres til mindreudgifter vedr. 
integrationsydelse, danskundervisning mv., førtidspension og jobrotation. 
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Siden majvurderingen er skønnet for udgifter til statslige tilskud mv. til kommuner og regioner 
i 2015 øget med ca. 1½ mia. kr. Det kan primært henføres til skønnede merudgifter til refusi-
on af kommunernes og regionernes udgifter til merværdiafgift. 

Siden majvurderingen skønnes endvidere øgede renteudgifter i 2015, hvilket primært afspej-
ler udviklingen på de finansielle markeder. 

Ift. budgetteringen på finansloven for 2015 skønnes der statslige mindreudgifter på ca. 6½ 
mia. kr. i 2015. Mindreudgifterne vedrører primært de loftsbelagte udgifter, herunder udgifter 
under delloftet for driftsudgifter hvor der skønnes mindreudgifter på bl.a. Justitsministeriets, 
Undervisningsministeriets samt Uddannelses- og Forskningsministeriets områder, jf. også 
Budgetoversigt 1, maj 2015.  

Statens udgifter i 2016 
På forslag til finansloven for 2016 (FFL16) er de samlede statslige udgifter budgetteret til 
694½ mia. kr. fordelt på henholdsvis de loftsbelagte og ikke-loftsbelagte statslige udgifter, jf. 
tabel 3.4. 

Tabel 3.4 
Statens udgifter i 2016 

 FFL16 Udgiftsloft 

Mia. kr., årets priser   

Udgifter under delloft for driftsudgifter 182,7 182,7 

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler 254,4 257,4 

Loftsbelagte statslige udgifter i alt 437,1 440,1 

Anlægsudgifter 14,3  

Ledighedsrelaterede udgifter 12,5  

Tilskud mv. til kommuner og regioner 202,2  

Renter af statsgæld mv. 18,9  

Øvrige udgifter uden for loft 9,5  

Ikke-loftsbelagte statslige udgifter i alt 257,4  

   

Statens udgifter i alt 694,5  
 

 
Budgetteringen på FFL16 afspejler blandt andet regeringens fokus på at styrke dansk øko-
nomi og bringe de offentlige finanser i mere sikker afstand til budgetlovens underskudsgræn-
se.  

De enkelte elementer i finanslovforslaget for 2016 er nærmere beskrevet i kapitel 1. 
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For så vidt angår de loftsbelagte driftsudgifter svarer budgetteringen på FFL16 (inklusive 
reserver) til forslaget til udgiftsloft for 2016. Det statslige delloft for driftsudgifter i 2016 og de 
budgetterede udgifter på FFL16 udgør 182,7 mia. kr.  

Under det statslige delloft for indkomstoverførsler er der på FFL16 budgetteret med udgifter 
på i alt 254,4 mia. kr. i 2016. Dermed ligger budgetteringen ca. 3 mia. kr. under delloftet for 
indkomstoverførsler på FFL16. 

De ikke-loftsbelagte udgifter udgør 257,4 mia. kr. på FFL16. Hovedparten af udgifterne uden 
for loft udgøres af det aftalte bloktilskud til kommuner og regioner. Det samlede tilskud til 
kommuner og regioner udgør 202,2 mia. kr. på finanslovforslaget. 

Dertil kommer de statslige anlægsudgifter, som er budgetteret til 14,3 mia. kr. i 2016 og de 
ledighedsrelaterede udgifter, som udgør 12,5 mia. kr. I de ledighedsrelaterede udgifter indgår 
blandt andet de statslige udgifter til arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp mv.  

Øvrige ikke-loftsbelagte udgifter omfatter blandt andet udgifter til Kongehuset, Folketinget og 
en række finansielle poster.  
 

3.4 Statens finansieringsbehov og gæld 
 
Statsgælden skønnes at stige fra godt 23¾ pct. af BNP i 2014 til ca. 27¼ pct. af BNP i 2016. 
Opgjort nominelt skønnes statsgælden at stige fra 457,8 mia. kr. i 2014 til 555,2 mia. kr. i 
2016, dvs. samlet set med knap 100 mia. kr. i løbet af de to år, jf. tabel 3.5. 

Tabel 3.5 
Statsgælden, 2014-2016 

 2014 2015 2016 
Ændr.  

2014-2016 

Nominel gæld ultimo året, mia. kr., årets priser      

Indenlandsk gæld 702,0 641,7 665,7 -36,3 

Udenlandsk gæld  59,0 36,5 15,0 -44,0 

Statens konto i Nationalbanken -213,1 -116,4 -55,4 157,7 

Fondens formue1) -90,1 -80,4 -70,1 20,0 

     

Samlet statsgæld 457,8 481,4 555,2 97,4 

Samlet statsgæld i pct. af BNP 23,8 24,4 27,2 3,4 
 

 
1) Fondene omfatter Den Sociale Pensionsfond, Danmarks Innovationsfond og Fonden for Forebyggel-

se og Fastholdelse. Formuen inkluderer fondenes obligationsbeholdning og kontoindestående i Nati-
onalbanken. 
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Udviklingen i statsgælden fra år til år svarer – bortset fra kurseffekter ved lånoptagelse – til 
den såkaldte nettokassesaldo, dvs. likviditetseffekten af statens budget, jf. figur 3.1.  

Nettokassesaldoen afspejler forskellen mellem de faktiske indbetalinger af skatter, afgifter 
mv., som staten modtager, og de konkrete udbetalinger af lønninger, indkomstoverførsler og 
tilskud mv., som staten foretager i løbet af et givet år.  

Nettokassesaldoen afviger dermed fra DAU-saldoen, der afspejler forskellen mellem statens 
indtægter og udgifter opgjort efter statsregnskabets principper omkring periodisering mv. Det 
betyder, at DAU-saldoen ikke nødvendigvis er sammenfaldende med de faktiske ind- og 
udbetalinger for staten i et givet år. 

Forskellen mellem nettokassesaldoen og DAU-saldoen kan henføres til beholdningsbevæ-
gelser, periodiseringer og statslige genudlån. 

 
I 2015 skønnes nettokasseunderskuddet til godt 21½ mia. kr. Det er mindre end skønnet i 
majvurderingen, hvilket primært kan henføres til et skønnet lavere omfang af genudlån end 
lagt til grund i majvurderingen, jf. tabel 3.6. I modsat retning trækker det opdaterede skøn for 
DAU-saldoen, hvor underskuddet er forøget ift. majvurderingen.  

Fra 2015 til 2016 forventes statsgælden at stige med omkring 73¾ mia. kr. Forøgelsen af 
statsgælden kan henføres til et forventet underskud på nettokassesaldoen i 2015, hvilket bl.a. 
er en konsekvens af et forventet underskud på DAU-saldoen, jf. tabel 3.6. 

Figur 3.1 
Nettokassesaldoen og statsgælden, 2000-2016 
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Tabel 3.6 
DAU-saldo, nettokassesaldo og ændring i statsgæld 2014-2016 

 2014   2015   2016 

 Regnskab Maj September FFL16 

Mia. kr., årets priser     

1. DAU-saldo 6,7 -5,0 -10,2 -66,7 

     

2. Genudlån mv. (§ 40) 24,2 -16,2 -11,7 -11,9 

- heraf kapitalindskud afledt af kreditpakken 28,3 0,3 0,3 0,8 

- heraf udlån til Metroselskabet -2,0 -5,4 -4,9 -3,5 

- heraf udlån til Energinet.dk -3,9 -2,0 -2,0 -4,0 

- heraf eksportlån i regi af Eksport Kredit Fonden -1,9 3,5 -0,0 -3,8 

- heraf Finansiel Stabilitet A/S 7,5 2,6 2,6 2,7 

     

3. Beholdningsbevægelser og periodisering mv. (§ 41) -8,4 -2,1 0,3 0,8 

Nettokassesaldo (1+2+3) 22,6 -23,3 -21,6 -77,8 

Nettofinansieringsbehov (-nettokassesaldo) -22,6 23,3 21,6 77,8 

Kurseffekter ved lånoptagelse/nettokøb af obligationer i 
Den Social Pensionsfond mv.1) -6,4 -0,1 2,0 -5,0 

     

Ændringer i statsgæld (år til år) -29,0 23,2 23,6 73,8 
 

 
1) Kurseffekter ved lånoptagelse afspejler emissionskurstab eller -gevinster ved udstedelse af statsobliga-

tioner og nettokøb af obligationer i Den Sociale Pensionsfond m.fl. 
 
Udviklingen i statsgælden afspejles ikke fuldt ud i udviklingen i ØMU-gælden, jf. tabel 3.7 
ØMU-gælden omfatter primært statens, kommunernes og regionernes obligationsgæld. Sta-
tens indestående i Nationalbanken modregnes ikke i ØMU-gælden, hvilket er tilfældet i for-
bindelse med opgørelsen af statsgælden. Desuden modregnes fondenes formue i statsgæl-
den, mens der alene korrigeres for deres beholdning af statsobligationer i ØMU-
gældsopgørelsen.   

I 2015 forventes ØMU-gælden at falde med ca. 81 mia. kr. på trods af et forventet nettokas-
seunderskud i samme år. Det afspejler primært, at indeståendet på statens konto i National-
banken forventes reduceret betragteligt i løbet af 2015, bl.a. som følge af beslutningen af 30. 
januar 2015 om at stoppe udstedelsen af statsgældspapirer. Udstedelser genoptages 1. 
oktober 2015, jf. udmelding fra Nationalbanken af 26. august 2015. Reduktionen i indeståen-
det på statens konto mere end opvejer det skønnede underskud, hvorved ØMU-gælden 
reduceres.  
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Det skønnede offentlige underskud i 2016 bidrager til, at ØMU-gælden forventes at stige med 
ca. 7 mia. kr. Målt som andel af BNP forventes ØMU-gælden i perioden 2014 til 2016 at falde 
med 6,2 pct. point.  

Tabel 3.7 
ØMU-gælden 2013-2015 

 2014 2015 2016 
Ændring  
2014-16 

Nominel gæld ultimo året, mia. kr., årets priser     

Staten:     

Indenlandsk gæld 702,0 641,7 665,7 -36,3 

Udenlandsk gæld 59,0 36,5 15,0 -44,0 

Den Social Pensionsfonds statsobligationsbeholdning  -49,6 -48,0 -43,5 6,1 

Øvrige fondes statsobligationsbeholdning -17,6 -17,2 -17,2 0,4 

Øvrige poster1) 36,6 36,5 36,6 0,0 

     

Kommuner og regioner:     

Samlet gæld 138,4 138,4 138,4 0,0 

Beholdning af statsobligationer -2,6 -2,6 -2,6 0,0 

     

Sociale kasser og fonde2):     

Gæld 0,5 0,5 0,5 0,0 

     

Samlet ØMU-gæld 866,8 785,9 792,9 -73,9 

Samlet ØMU-gæld i pct. af BNP 45,1 39,8 38,9 -6,2 
 

 
1) Indeholder blandt andet andre typer kort og langfristede lån til eksempelvis byfornyelse mv. 
2) De sociale kasser og fonde omfatter arbejdsløshedskasserne og Lønmodtagernes Garantifond.  

Der skønnes aktuelt en offentlig nettogæld på 6,6 pct. af BNP i 2015 og 9,1 pct. af BNP i 
2016, jf. tabel 3.8. I begge år er skønnene for nettogælden usikre, idet udviklingen i netto-
gælden ud over underskuddene på den offentlige saldo også afhænger af kursreguleringer 
på det offentliges aktiver og passiver. Det er den offentlige nettogæld, som er det centrale 
gældsbegreb i forbindelse med opgørelsen af finanspolitikkens langsigtede holdbarhed. 
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Tabel 3.8 
Den offentlige nettogæld 2013-2015 

  
2014 2015 2016 

Ændring  
2014-16 

Mia. kr., årets priser     

Offentlig nettogæld 69,7 129,3 185,9 116,2 

Offentlig nettogæld i pct. af BNP 3,6 6,6 9,1 5,5 
 

Statens samlede finansieringsbehov svarer til nettofinansieringsbehovet samt afdrag på kort 
og lang gæld. Finansieringsbehovet kan dækkes ved at optage lån eller ved at trække på 
statens indestående i Nationalbanken. 

Statens indenlandske finansieringsbehov skønnes til 132 mia. kr. i 2015, hvilket er en opju-
stering på 7 mia. kr. i forhold til skønnet i maj, jf. tabel 3.9. Opjusteringen afspejler forventnin-
gen om en stigning i afdrag på langfristet gæld igennem opkøb af statsobligationer. På FFL16 
skønnes det indenlandske finansieringsbehov at stige til 153 mia. kr. som følge af forventnin-
gen om et stigende DAU-underskud i 2016.  

Tabel 3.9 
Indenlandsk finansieringsbehov 2015 og 2016 

 2015 2016 

 Maj September FFL16 

Mia. kr.    

Indenlandsk nettofinansieringsbehov 24 23 79 

Afdrag langfristet gæld mv.1)  71 80 44 

Afdrag skatkammerbeviser2) 30 30 30 

    

Indenlandsk finansieringsbehov 125 132 153 
 

1)  Afdrag langfristet gæld er inklusive fondenes nettoobligationskøb, nettobetalinger fra valutaswaps og 
opkøb uden for året. 

2)  Afdrag skatkammerbeviser svarer til udestående skatkammerbeviser ultimo året inden. 

Det udenlandske finansieringsbehov for 2015 skønnes aktuelt til 24 mia. kr., jf. tabel 3.10. 
Skønnet er stort set uændret i forhold til majvurderingen. I 2016 forventes det udenlandske 
finansieringsbehov at være 23 mia. kr., hvilket er stort set uændret ift. det forventede i 2015.  
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Tabel 3.10 
Udenlandsk finansieringsbehov 2015 og 2016 

 2015 2016 

 Maj September FFL16 

Mia. kr.    

Udenlandsk nettofinansieringsbehov -1 -1 -1 

Afdrag langfristet gæld mv.1)  22 22 22 

Afdrag commercial paper (CP)r2) 3 3 3 

    

Udenlandsk finansieringsbehov 24 24 23 
 

1) Afdrag langfristet gæld er inklusive nettobetalinger fra valutaswaps og opkøb uden for året. 
2) Afdrag commercial paper svarer til udeståendet i commercial paper ultimo året inden. 
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Bilag 1. Korrektioner af 
udgiftslofterne 
 

I det følgende beskrives de administrative korrektioner af de gældende udgiftslofter på finans-
lovforslaget for 2016 samt forslag til ændringer af de gældende udgiftslofter for 2016-2018, 
der følger af de politiske prioriteringer på det genfremsatte finanslovforslag for 2016.  
 

1.1 Administrative korrektioner  
 
De administrative korrektioner fremgår af bilagstabel 1.1 og uddybes i det følgende. Yderlige-
re dokumentation for korrektionerne kan endvidere findes på fm.dk. 

Bilagstabel 1.1 
Korrektion af udgiftslofter FFL16 
 

 2016 2017 2018 

Delloft for driftsudgifter (2015-PL) (mia.kr.) 191,6 195,8 199,3 

Administrative korrektioner af delloft for driftsudgifter i alt (mio.kr.) -1.357 -1.336 -718 

Korrektioner som følge af ændret prioritering mellem sektorer i  
kommune- og regionsaftaler, jf. budgetlovens § 8. stk. 1 -2.432 -2.432 -2.434 
Korrektioner som følge af ændringer i de ledighedsrelaterede udgifter, jf. 
budgetlovens § 8, stk. 2 0 0 424 

Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens § 8, stk.4 1.082 1.103 1.120 

Korrektioner vedrørende omfordeling mellem statslige dellofter, jf. lov om 
udgiftslofter § 5 -7 -7 169 

Delloft for driftsudgifter afrundet (2016-PL) (mia. kr.) 190,2 194,5 198,6 

        

Delloft for indkomstoverførsler (2015-PL) (mia.kr.) 258,2 259,0 256,3 

Administrative korrektioner af delloft for indkomstoverførsler (mio.kr.) -402 -851 -1.091 

Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens § 8, stk.4 -409 -858 -1.098 

Korrektioner vedrørende omfordeling mellem statslige dellofter, jf. lov om 
udgiftslofter § 5 7 7 7 

Delloft for indkomstoverførsler afrundet (2016-PL) (mia.kr.) 257,8 258,1 255,2 

    

Kommunalt udgiftsloft (2015-PL) (mia.kr.) 234,7 234,7 234,7 
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Bilagstabel 1.1 
Korrektion af udgiftslofter FFL16 
 

 2016 2017 2018 

 

Administrative korrektioner af det kommunale udgiftsloft (mio. kr.) 2.737 2.737 2.737 

Korrektioner som følge ændret prioritering mellem sektorer i kommune- og 
regionsaftaler, jf. budgetlovens § 8. stk. 1 541 541 541 

Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens § 8, stk.4 2.196 2.196 2.196 

Kommunalt udgiftsloft afrundet (2016-PL) (mia. kr.) 237,4 237,4 237,4 

        

Regionalt delloft for sundhed (2015-PL) (mia. kr.) 104,7 104,7 104,7 

Administrative korrektioner af regionalt delloft for sundhedsområdet  
(mio. kr.) 2.759 2.759 2.759 
Korrektioner som følge af ændret prioritering mellem sektorer i kommune- og 
regionsaftaler, jf. budgetlovens § 8, stk.1 1.921 1.921 1.921 

Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. § budgetlovens 8, stk.4 839 839 839 

Regionalt delloft for sundhedsområdet afrundet (2016-PL) (mia. kr.) 107,4 107,4 107,4 

        

Regionalt delloft for regionale udviklingsopgaver (2015-PL)  
(mia. kr.) 3,0 3,0 3,0 
Administrative korrektioner af regionalt delloft for udviklingsopgaver  
(mio. kr.) 6 6 6 
Korrektioner som følge af ændret prioritering mellem sektorer i kommune-  
og regionsaftaler, jf. budgetlovens § 8, stk.1 -30 -30 -30 

Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. § budgetlovens 8, stk.4 36 36 36 

Regionalt delloft for regionale udviklingsopgaver afrundet  
(2016-PL) (mia. kr.) 3,0 3,0 3,0 

 

1.2 Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1 
 
I henhold til budgetlovens § 8, stk. 1 kan finansministeren med tilslutning fra Folketingets 
Finansudvalg i forbindelse med det årlige bloktilskudsaktstykke om fastsættelse af statens 
bloktilskud til kommuner og regioner mv. foretage en omfordeling mellem de gældende ud-
giftslofter for stat, kommuner og regioner. Bestemmelsen tager sigte på politiske ompriorite-
ringer, der ligger udover de i budgetlovens § 8 stk. 2-4 hjemlede justeringer begrundet i ny 
lovgivning og justeringer af mere teknisk karakter.  

I forbindelse med finanslovforslaget er der i henhold til akt 147 af 10. juli 2015 (det kommuna-
le bloktilskudsaktstykke) og akt 158 af 3. september 2015 (det regionale bloktilskudsaktstyk-
ke) sket en omprioritering fra det statslige delloft for driftsudgifter på i alt 541 mio. kr. årligt i 
2016-2018 til det kommunale udgiftsloft. 

I forbindelse med finanslovforslaget er der i henhold til akt 158 af 3. september 2015 (det 
regionale bloktilskudsaktstykke) sket en omprioritering fra det statslige delloft for driftsudgifter 
på i alt 1.921 mio. kr. årligt i 2016-2018 til det regionale sundhedsloft. 
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I forbindelse med finanslovforslaget er der i henhold til akt 158 af 3. september 2015 (det 
regionale bloktilskudsaktstykke) sket en omprioritering fra det regionale udviklingsloft på 30,0 
mio. kr. årligt i 2016-2018 til det statslige delloft for driftsudgifter. 
 

1.3 Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 2 
 
I henhold til budgetlovens § 8, stk. 2 kan finansministeren administrativt foretage en forhøjel-
se eller reduktion af de gældende udgiftslofter, hvis det er begrundet i ny lovgivning, der 
medfører en reduktion eller forøgelse af de ledighedsrelaterede udgifter. I forbindelse med 
finanslovforslaget er delloftet for driftsudgifter opjusteret svarende til de forventede mindre-
udgifter på det ledighedsrelaterede område som følge af Aftale om reform af refusionssyste-
met og tilpasninger i udligningssystemet mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti 
og Det Konservative Folkeparti af februar 2015. 
 

1.4 Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 4 
 
I henhold til budgetlovens § 8, stk. 4 kan finansministeren administrativt foretage en ændring i 
de gældende udgiftslofter, i det omfang det er begrundet i en ændret udgifts- og opgavefor-
deling mellem kommuner, stat og regioner eller en ændring af den bindende statslige regule-
ring af kommuners og regioners økonomi (Det Udvidede Totalbalanceprincip), pris- og lønre-
guleringer eller lignende tekniske korrektioner. 

Korrektioner som følge af ændret udgifts- og opgavefordeling mellem 
sektorer 
Der er på finanslovforslaget indarbejdet korrektioner af de gældende lofter som følge af æn-
dret opgavefordeling mellem stat, kommuner og regioner, jf. akt 147 af 10. juli 2015 (det 
kommunale bloktilskudsaktstykke) og akt 158 af 3. september 2015 (det regionale bloktil-
skudsaktstykke). Korrektionen omfatter udover de direkte virkninger af lov- og cirkulærepro-
grammet også virkninger af skæv DUT mv., som følge af variationer i udgifterne mellem 
årene i forhold til loftskorrektionen på forslag til finanslov for 2015.  

Korrektionerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet og skæv DUT mv. indebærer en 
opjustering af det statslige delloft for driftsudgifter med 124 mio. kr. årligt i 2016-2018 og en 
nedjustering af det statslige delloft for indkomstoverførsler på 1.045 mio. kr. årligt i 2016-
2018. Det kommunale udgiftsloft er opjusteret med 77 mio. kr. årligt i 2016- 2018. Det regio-
nale sundhedsloft er opjusteret med 40 mio. kr. årligt i 2016-2018. Der er ingen justeringer af 
det regionale udviklingsloft sfa. ændret opgavefordeling mellem stat, kommuner og regioner. 

I henhold til akt 147 af 10. juli 2015 (det kommunale bloktilskudsaktstykke) er der sket omfor-
deling fra det statslige delloft for indkomstoverførsler på 1.765 mio. kr. i 2016 til det kommu-
nale bloktilskud. Det statslige delloft for indkomstoverførsler er endvidere nedjusteret med 
2.222 mio. kr. i 2017 og 2.437 mio. kr. i 2018 som følge af den forventede omfordeling fra stat 
til kommuner. Omfordelingen fra det statslige delloft for indkomstoverførsler til kommunerne i 
2016-2018 følger af Aftale om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssyste-
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met mellem regeringen (SR), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti af 
februar 2015. 

PL-regulering af udgiftslofter 
Der er på finanslovforslaget foretaget en opregning af de gældende udgiftslofter til 2016-pl. I 
opregningen er der korrigeret for ændrede pris- og lønforudsætninger vedr. 2015. Opreg-
ningsfaktoren for de enkelte lofter fremgår af nedenstående bilagstabel 1.2. 

 

1.5 Korrektioner i henhold til lov om fastsættelse af 
udgiftslofter § 5, stk. 1 
 
I henhold til lov om udgiftslofter § 5, stk. 1 kan finansministeren administrativt foretage en 
omfordeling mellem de to statslige dellofter, hvis dette er begrundet i permanente ændringer i 
fordelingen af udgifter mellem de to dellofter.  I forbindelse med førstegangsfastsættelsen af 
det statslige delloft for indkomstoverførsler for 2018 blev det lagt til grund, at udgifterne til de 
loftsstyrede indkomstoverførsler ville være 120 mio. kr. lavere end hidtil som følge af Aftale 
om reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet mellem regeringen (SR), 
Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti af februar 2015. Delloft for drifts-
udgifter blev imidlertid ikke opjusteret i denne forbindelse, da de konkrete mindreudgifter ikke 
var indbudgetteret på FFL15. Med finanslovforslaget er mindreudgifterne forbundet med 
refusionsomlægningen indbudgetteret. Det statslige delloft for driftsudgifter er som følge 
heraf opjusteret svarende til de indbudgetterede mindreudgifter under delloftet for indkomst-
overførsler samt virkningen af tilbageløb.  

Endvidere er der foretaget en korrektion som følge af indbudgettering af Statens Uddannel-
sesstøtte til sergentelever som følge af Aftale på forsvarsområdet 2013-2017 af november 
2012.  
 

Bilagstabel 1.2 
PL-regulering af udgiftslofter 

Mio. kr. Opregningsfaktor (pct.) 

Statsligt delloft for driftsudgifter 0,50 

Delloft for indkomstoverførsler 1,03 

Kommunalt loft for serviceudgifter 0,9 

Regionalt delloft for sundhedsudgifter 0,8 

Regionalt delloft for regional udvikling 1,2 
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1.6 Forslag til ændring af de gældende udgiftslofter for 
2016-18 
 
Sammen med det genfremsatte finanslovforslag har regeringen fremsat forslag til ændring af 
de gældende udgiftslofter for 2016 til 2018, jf. bilagstabel 1.3.  

Ændringerne skal ses i lyset af regeringsskiftet og afspejler regeringens økonomiske politik 
og prioriteringer, herunder det forslag til finanslov for 2016, som regeringen fremsætter primo 
oktober. Finanslovforslaget afspejler, at der er behov for rette op på forholdet mellem de 
statslige indtægter og udgifter. Udgiftslofter for stat, regioner og kommuner foreslås derfor 
ændret med henblik på at sikre, at udgiftslofterne understøtter budgetlovens regler og tilpas-
ningen mod strukturel balance i 2020.  

Derudover indebærer initiativer i regeringens finanslovforslag for finansåret 2016 væsentlige 
ændringer på indtægtssiden, herunder BoligJobordningen, NOx-afgiften samt annullering af 
reklameafgiften, der bl.a. foreslås finansieret ved lavere udgifter under delloftet for driftsudgif-
ter.  

Endelig afspejler forslaget til nye udgiftslofter omprioriteringer fra kommuner og regioner til 
staten som opfølgning på økonomiaftalerne.  

Bilagstabel 1.3  
Forslag til ændring af udgiftslofter på FFL16 
 

 2016 2017 2018 

Delloft for driftsudgifter inkl. administrative korrektioner (mia.kr. 2016-
pl) 190,2 194,5 198,6 

Korrektioner af delloft for driftsudgifter i alt (mio.kr.) -7.467 -3.968 1.359 

Korrektioner som følge af tilpasning -5.000 -5.000 -3.000 

Korrektioner som følge af indarbejdelse af omprioriteringsbidrag - 2.464 4.902 

Korrektioner som følge af initiativer på FFL16 -2.467 -1.431 -544 

Forslag til delloft for driftsudgifter (mia.kr. 2016-pl)  182,7 190,5 199,9 

        

Delloft for indkomstoverførsler inkl. administrative korrektioner (mia.kr. 
2016-pl)  257,8 258,1 255,2 

Korrektioner af delloft for indkomstoverførsler (mio.kr.) -339 -481 -601 

Korrektioner som følge af initiativer på FFL16 -339 -481 -601 

Forslag til delloft for indkomstoverførsler (mia.kr. 2016-pl)  257,4 257,6 254,6 

    

Kommunalt udgiftsloft inkl. administrative korrektioner (mia.kr. 2016-pl)  237,4 237,4 237,4 

Korrektioner af det kommunale udgiftsloft (mio. kr.) - -2.374 -4.724 

Korrektioner som følge af indarbejdelse af omprioriteringsbidrag - -2.374 -4.724 
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Bilagstabel 1.3  
Forslag til ændring af udgiftslofter på FFL16 
 

 2016 2017 2018 

 

Forslag til kommunalt udgiftsloft (mia.kr. 2016-pl)  237,4 235,0 232,7 

        

Regionalt delloft for sundhed inkl. administrative korrektioner (mia.kr. 
2016-pl)  107,4 107,4 107,4 

Korrektioner af regionalt delloft for sundhedsområdet (mio. kr.) - -59 -118 

Korrektioner som følge af indarbejdelse af omprioriteringsbidrag - -59 -118 

Forslag til regionalt delloft for sundhedsområdet (mia.kr. 2016-pl)  107,4 107,4 107,3 

        

Regionalt delloft for regionale udviklingsopgaver inkl. administrative 
korrektioner (mia.kr. 2016-pl)  3,0 3,0 3,0 

Korrektioner af regionalt delloft for udviklingsopgaver (mio. kr.) - -30 -60 

Korrektioner som følge af indarbejdelse af omprioriteringsbidrag - -30 -60 
Forslag til regionalt delloft for regionale udviklingsopgaver (mia.kr. 
2016-pl)  3,0 3,0 2,9 
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Bilag 2. Offentlige finanser 
 
 
 
 

  

Bilagstabel 2.1 
Offentlige finanser, 2010-2016 

Mia. kr., løbende priser 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Forbrug 495,6 490,6 502,0 504,0 511,1 522,2 531,1 

Overførsler 318,5 324,6 334,5 342,3 348,3 352,6 360,0 

Investeringer 59,8 63,6 70,1 69,3 73,6 73,8 71,3 

Renteudgifter 34,4 36,4 34,3 32,8 29,8 29,6 24,9 

Subsidier 36,7 39,0 40,9 41,1 41,9 41,4 39,6 

Øvrige udgifter 1) 60,4 65,7 92,8 64,1 64,0 61,2 59,1 

Udgifter i alt 2) 1.005,5 1.019,8 1.074,6 1.053,6 1.068,6 1.080,8 1.086,0 

        

Personskatter mv. 3) 357,8 366,8 377,3 424,0 459,2 420,7 417,9 

Arbejdsmarkedsbidrag 80,9 80,4 81,5 82,4 85,8 87,7 90,3 

Pensionsafkastskat 36,5 38,0 43,6 20,0 54,5 10,6 15,1 

Selskabsskatter 41,1 40,3 49,1 50,4 51,9 48,5 47,5 

Moms 171,6 176,4 181,6 181,8 186,2 188,8 196,0 

Øvrige indirekte skatter 125,0 127,7 130,8 137,3 136,7 141,1 146,4 

Øvrige skatter 4) 5,9 6,2 6,1 6,1 5,9 5,7 5,8 

Renteindtægter 23,6 25,1 24,5 24,3 21,6 16,4 14,5 

Øvrige indtægter 5) 117,3 124,1 114,6 110,4 104,4 104,8 99,1 

Told mv. til EU -3,3 -3,2 -3,0 -3,0 -3,0 -3,1 -3,3 

Indtægter i alt 6) 956,4 981,8 1.006,1 1.033,6 1.103,2 1.021,2 1.029,4 

        

Offentlig saldo -49,1 -38,0 -68,4 -20,0 34,6 -59,6 -56,6 

Renter, netto 10,8 11,3 9,8 8,5 8,1 13,2 10,3 

Offentlig primær saldo 7) -38,3 -26,7 -58,6 -11,5 42,7 -46,4 -46,3 
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1) Øvrige udgifter indeholder blandt andet kapitaloverførsler, overførsler til Færøerne og Grønland samt 
bidrag til EU’s budget. 

2)  Opgørelsen af de samlede offentlige udgifter afviger fra Danmarks Statistiks opgørelse. Udgiftstrykket er 
her beregnet med afsæt i en opgørelse af de samlede udgifter, hvor alle delelementer i det offentlige for-
brug – herunder fx imputerede udgifter i form af afskrivninger og indtægter i form af salg af varer og tje-
nesteydelser – henføres til udgiftssiden.   

3) Personskatter mv. indeholder indkomstskat, ejendomsværdiskat, vægtafgift fra husholdninger, bo- og 
gaveafgift samt andre personlige skatter.  

4) Øvrige skatter indeholder medielicens og obligatoriske pensionsbidrag for tjenestemænd i offentlige sel-
skaber mv. 

5) Øvrige indtægter indeholder blandt andet overskud af offentlig virksomhed, diverse drifts- og kapital-
overførsler fra andre indenlandske sektorer og EU samt imputerede (beregnede) indtægter i form af både 
bruttorestindkomst og bidrag til tjenestemandspensioner. Endvidere indgår statens indtægter fra over-
skudsdeling og statsdeltagelse i forbindelse med olie- og gasindvindingen i Nordsøen, rørledningsafgiften 
samt kulbrinteskatten. 

6) Opgørelsen af de samlede offentlige indtægter afviger fra Danmarks Statistiks opgørelse, der blandt andet 
henfører det offentliges salg af varer og tjenester til indtægtssiden og ikke som her til udgiftssiden som en 
del af de samlede forbrugsudgifter. De samlede indtægter er her desuden opgjort inkl. bruttorestind-
komst, som er modsvaret til de imputerede afskrivningsudgifter, der indgår i opgørelsen af det offentlige 
forbrug. 

7) Den primære saldo angiver stillingen på de offentlige finanser før nettorenteudgifter. 
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3.1 Statens indtægter 
 
Af bilagstabel 3.1 fremgår de budgetteringsforudsætninger, der ligger til grund for de skønne-
de indtægter i 2015 og 2016. I forhold til vurderingen i maj er skønnet for realvæksten i BNP 
nedjusteret med 0,3 pct.-point i 2015. Væksten i privatforbruget i 2015 er tilsvarende nedju-
steret med 0,1 pct.-point. 
 
I 2016 er skønnet for væksten i BNP nedjusteret i forhold til majvurderingen med 0,2 pct.-
point, mens skønnet for væksten i privatforbruget ligeledes er nedjusteret med 0,2 pct.-point. 
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Bilagstabel 3.1 
Budgetteringsforudsætninger 2015-2016 

  2015 2016 

  Maj Sep. Ændr. Maj Sep. Ændr. 

BNP, realvækst i pct. 1,7 1,5 -0,3 2,0 1,9 -0,2 

Privatforbrug, realvækst i pct. 1,6 1,4 -0,1 1,7 1,5 -0,2 

Heraf bilkøb -1,5 3,0 4,5 1,5 2,5 1,0 

Forbrugerpriser, vækst i pct.  0,8 0,7 -0,1 1,5 1,5 0,0 

Momsgrundlag, vækst i pct.  2,1 1,4 -0,7 4,2 3,8 -0,3 

Timeløn for LO/DA-arbejder, vækst i pct.  1,9 1,7 -0,2 2,3 2,2 -0,1 

Ledighed, 1.000 personer 100,7 100,7 0,0 93,2 94,4 1,2 

Beskæftigelse, 1.000 personer 2.709 2.709 0,2 2.735 2.733 -2,3 

Udskrivningsgrundlag, bundskat, mia. kr. 1.038 1.036 -1,8 1.072 1.070 -2,1 

Udskrivningsgrundlag, arbejdsmarkedsbidrag, 
mia. kr. 1.114 1.113 -0,2 1.146 1.146 -0,3 

Oliepris, kroner pr. tønde 429 363 -66,2 509 389 -120,6 
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3.2 Statens udgifter 
 
Statens udgifter i 2015 
Af bilagstabel 3.2 fremgår en detaljeret oversigt over ændringer i skønnene for statens udgif-
ter under delloft for driftsudgifter siden majvurderingen. 
 

Bilagstabel 3.2 
Statens driftsudgifter, tilskud og overførsler til udlandet i 2015 (loftsbelagte) 

  September Ændring fra maj 

Mia. kr., årets priser     

Undervisning og folkeoplysning 30,9 -0,3 

Videregående uddannelser, forskning mv. 29,3 -0,3 

Forsvaret, hjemmeværnet og beredskab 18,9 -0,0 

Moms- og BNI-bidrag til EU 18,2 0,1 

Justitsområdet 16,2 -0,1 

Udviklingsbistand (jf. Finanslovens § 6.3) 12,1 0,0 

Transportområdet, herunder veje, jernbaner og kollektiv trafik 8,4 -0,1 

Socialområdet, udlændinge og integration 7,2 -0,2 

Købsmomsreserve 7,6 0,4 

Miljø, natur, klima, energi og fødevarer 6,5 0,0 

Kulturområdet samt kirke 5,3 -0,5 

Skatteområdet 6,0 0,4 

Tilskud til Grønland og Færøerne 4,4 0,0 

Sundhedsområdet 2,8 -0,2 

Udenrigstjenesten, internationale organisationer mv. 2,5 -0,1 

Beskæftigelsesområdet 2,0 0,0 

Erhvervs- og vækstområdet 1,8 0,2 

Indsatser vedr. by, bolig og landdistrikter 0,8 0,1 

Resterende driftsudgifter, tilskud og overførsler til udlandet 5,4 -0,9 

Udgifter under delloftet for driftsudgifter i alt 186,1 -1,6 
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Af bilagstabel 3.3 fremgår en detaljeret oversigt over ændringer i skønnene for statens udgif-
ter under delloft for indkomstoverførsler siden majvurderingen. 
 

Bilagstabel 3.3 
Statens udgifter til indkomstoverførsler i 2015 (loftsbelagte) 

  September Ændring fra maj 

Mia. kr., årets priser     

Folkepension 122,6 0,0 

Tjenestemandspensioner  23,1 0,0 

SU-stipendier  21,1 -0,2 

Førtidspension 19,8 -0,3 

Efterløn  16,6 0,2 

Børnefamilieydelse  14,5 0,0 

Boligstøtte 9,7 -0,1 

Barselsdagpenge  9,8 0,0 

Fleksjob 6,8 -0,1 

Sygedagpenge  4,6 0,1 

Børnetilskud mv.  3,0 0,0 

Jobrotation  1,0 -0,2 

Driftsudgifter ved aktivering 0,8 0,0 

Fleksydelse  0,9 0,0 

Personlige tillæg og varmetillæg 0,8 0,0 

Revalidering  0,7 0,0 

Seniorjob  0,6 0,0 

Ledighedsydelse  0,5 0,0 

Elevstøtte/skoleydelse mv. 0,4 0,0 

Godtgørelse til voksen- og efteruddannelse, herunder SVU  -0,4 0,0 

Overførsel fra den sociale pensionsfond -12,3 0,0 

Resterende indkomstoverførsler under delloftet for indkomstoverførsler 7,2 -0,3 

Udgifter under delloftet for indkomstoverførsler i alt 251,9 -0,9 

   
 

 



fm.dk

fm.dk

	Kolofon
	1. Indledning 
	1.1 Finanslovforslaget for 2016 
	1.2 Budgetoversigt 3, september 2015 

	2. Offentlige finanser og finanspolitikken 
	2.1 Offentlige finanser 
	Ændring af skønnet for den faktiske saldo i 2015-16 siden august 

	2.2 Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner 
	2.3 Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
	2.4 Offentligt forbrug, beskæftigelse og investeringer 
	Det offentlige forbrug 
	Den offentlige beskæftigelse 
	Offentlige investeringer 

	2.5 Udvikling i udgifts- og indtægtstryk 

	3. Statens finanser 
	3.1 Oversigt over statens finanser 
	3.2 Statens indtægter 
	Statens indtægter i 2015 
	Statens indtægter i 2016 

	3.3 Statens udgifter 
	Statens udgifter i 2015 
	Statens udgifter i 2016 

	3.4 Statens finansieringsbehov og gæld 

	Bilag 1. Korrektioner af udgiftslofterne 
	1.1 Administrative korrektioner 
	1.2 Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1 
	1.3 Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 2 
	1.4 Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 4 
	Korrektioner som følge af ændret udgifts- og opgavefordeling mellem sektorer 
	PL-regulering af udgiftslofter 

	1.5 Korrektioner i henhold til lov om fastsættelse af udgiftslofter § 5, stk. 1 
	1.6 Forslag til ændring af de gældende udgiftslofter for 2016-18 

	Bilag 2. Offentlige finanser 
	Bilag 3. Statens finanser 
	3.1 Statens indtægter 
	3.2 Statens udgifter 
	Statens udgifter i 2015 





