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1. Fremgang i økonomien og 
bedre offentlig velfærd  

-

-

-

Tilrettelæggelsen af den økonomiske politik har bidraget til at holde hånden under økonomien 
blandt andet gennem historisk høje offentlige investeringer. Med de indgåede vækstaftaler er 
virksomhedernes vilkår blevet forbedret, så der kan skabes flere job i Danmark. Og uddan
nelserne er blevet forbedret, så virksomhederne kan få kvalificeret arbejdskraft.  

Selv om dansk økonomi ikke er ude af krisen endnu, er der klare tegn på fremgang. Frem
gangen er blandt andet drevet af, at det går bedre i udlandet. Finanslovforslaget for 2015 
bygger videre på regeringens balancerede politik, der fokuserer på at skabe bedre velfærd og 
nye job inden for rammerne af en ansvarlig økonomisk politik, jf. figur 1.  

Figur 1 
Centrale elementer i finanslovforslaget for 2015 

Bedre velfærd

• Vækst i ressourcerne til 
offentligt forbrug på 0,8 
pct. i 2015

• Sundhedsudspil (5 mia. 
kr.  i  2015-18) og 
psykiatri (2,2 mia. kr. i 
2015-18)

• Løft til uddannelse og SU 
(knap 1,5 mia. kr. fra 2014 
til 2015) 

• Reserver til 
finanslovsforhandlingerne 
(1,5 mia. kr.)

-

Flere job

• Stigning i den samlede 
beskæftigelse på ca. 
22.000 personer i 2015

• Fortsat højt niveau for de 
offentlige investeringer  
på knap 43 mia. kr. i 2015

• Vækstpakke 2014 med 90 
konkrete tiltag, der 
forbedrer virksomheder
nes vilkår

• Beskæftigelsesreform, der 
sikrer opkvalificering af 
den enkelte ledige

Styr på økonomien

• Finanspolitikken i 2015 
overholder grænserne i 
budgetloven og EU’s 
Stabilitets- og Vækstpagt

• Danmarks EU-henstilling 
blev ophævet på 
ECOFIN-mødet i juni.

Bedre velfærd 
Efter en skønnet realvækst i det offentlige forbrug på 1,3 pct. i 2014, vurderes ressourcerne 
til offentligt forbrug – på baggrund af finanslovforslaget for 2015 og økonomiaftalerne med 
kommuner og regioner – at vokse realt med 0,8 pct. i 2015 svarende til ca. 4 mia. kr. Res
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-

-

-

-
-

-

-

-
-

sourcerne til øget velfærd er i forbindelse med finansloven for 2014 og finanslovforslaget for 
2015 prioriteret til kernevelfærdsområder som blandt andet ældrepleje, sundhed og uddan
nelse.  

Med finanslovforslaget for 2015 forbedres den offentlige velfærd blandt andet med et sund
hedsudspil, der indeholder investeringer på sundhedsområdet på i alt 5 mia. kr. fra 2015-18, 
som blandt andet målrettes en styrket kræftbehandling og en mere målrettet behandling af 
personer med en kronisk sygdom. På sundhedsområdet afsættes der desuden i alt 2,2 mia. 
kr. i 2015-18 inden for psykiatrien til hurtigere udredning og behandling samt højere kvalitet i 
behandlingen. 

De indgåede økonomiaftaler med kommunerne og regionerne afspejler ligeledes en priorite
ring af sundhedsområdet. Med aftalerne sikres regionerne et økonomisk fundament for en 
fortsat udvikling af sundhedsvæsenet, og der prioriteres 350 mio. kr. fra 2015 og frem til den 
kommunale sundhedsindsats.  

Finanslovforslaget for 2015 indeholder desuden et løft i udgifterne til uddannelse på knap 1,5 
mia. kr. fra 2014 til 2015, som ligger i forlængelse af de senere års indsats for at indfri rege
ringens uddannelsesmålsætninger. Herudover er der gennemført en ambitiøs reform af er
hvervsuddannelserne, som samlet set indeholder initiativer for knap 3,6 mia. kr. frem til 2020.  

Med finanslovforslaget for 2015 gennemføres desuden en række initiativer, som gavner de 
danske yderområder. Der afsættes blandt andet knap 200 mio. kr. i 2015 til nedsættelse af 
færgetakster for erhvervstransport til og fra danske øer, fuldt momsfradrag for hotelovernat
ninger samt udvidet befordringsfradrag for pendlere i udkantskommuner.  

Samtidig fortsættes indsatsen på forskningsområdet, og der lægges op til fortsat fokus på 
bedre vilkår for socialt udsatte. Hertil kommer en styrket indsats på kulturområdet og en 
række grønne initiativer. Endelig er der på finanslovforslaget for 2015 afsat en reserve til 
finanslovsforhandlingerne på 1,5 mia. kr., der kan anvendes til målrettede velfærdsforbedrin
ger.    

Regeringens målrettede reformpolitik er med til at finansiere fremtidens velfærd og sikre 
fundamentet for det danske velfærdssamfund. 

Med regeringens økonomiske politik er der plads til at øge det offentlige forbrug med 20 mia. 
kr. frem mod 2020, jf. figur 2. Det betyder, at der i gennemsnit kan prioriteres godt 3 mia. kr. 
årligt mere til offentlig velfærd, svarende til en gennemsnitlig årlig realvækst i det offentlige 
forbrug på 0,6 pct. Det er afgørende, at velfærdssamfundet hele tiden udvikles, og at der 
prioriteres flere penge til uddannelse, sundhed og grøn omstilling mv.  

Som en del af regeringens samlede reformstrategi er det desuden målet at frigøre 12 mia. kr. 
i 2020 ved at modernisere den offentlige sektor. De frigjorte midler vil løbende kunne dispo
neres til yderligere konkrete forbedringer af den offentlige sektor i takt med, at de bliver reali
seret. 
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Figur 2 
Råderum til bedre velfærd frem mod 2020  
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Kilde: Opdateret mellemfristet 2020-fremskrivning, august 2014. 

-
-

-

-

-

I forbindelse med finanslovforslaget for 2015 er der – i overensstemmelse med bestemmel
serne i budgetloven – fremsat lovforslag om fastsættelsen af udgiftslofter for 2018. Fastsæt
telsen af udgiftslofterne for 2018 er baseret på et opdateret mellemfristet 2020-forløb med en 
forudsat realvækst i det offentlige forbrug på 0,6 pct. i 2018. Udgiftslofterne for 2018 er nær
mere beskrevet i kapitel 2 og på Finansministeriets hjemmeside.  

Udviklingen af den offentlige velfærd bidrager til at fastholde et samfund, der tiltrækker inve
steringer og kvalificeret arbejdskraft. Samtidig sikres det, at arbejdsstyrken uddannes og 
opkvalificeres. På den måde understøtter den offentlige velfærd vækst og jobskabelse.   

Flere job 
Selv om dansk økonomi ikke er ude af krisen endnu, er der klare tegn på fremgang. Der er 
udsigt til tiltagende BNP-vækst med vækstrater på 1,4 pct. i 2014 og 2,0 pct. i 2015, og den 
samlede beskæftigelse ventes at stige med ca. 21.000 personer i 2014 og ca. 22.000 perso
ner i 2015, jf. figur 3 og 4.  

Med prioriteringerne i den økonomiske politik fastholdes de offentlige investeringer på et højt 
niveau i 2015. Udgifterne til offentlige investeringer i 2014 og 2015 ventes således fortsat at 
ligge noget over det gennemsnitslige investeringsniveau på 1,8 pct. af BNP i perioden 1990-
2011.  

Budgetoversigt 2 · August 2014 
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Figur 3 
BNP-vækst 
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Figur 4 
Vækst i den samlede beskæftigelse  
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Anm..: I figur 4 er der korrigeret for virkningen af lærerkonflikten i foråret 2013, der bidrager til at reducere 
den offentlige beskæftigelse i nationalregnskabet med ca. 4000 personer på årsbasis i 2013. 

Kilde: Økonomisk Redegørelse, august 2014. 

Finanslovforslaget for 2015 afspejler også sommerens politiske aftale om Vækstpakke 2014. 
Dermed videreføres reformpolitikken og indsatsen med at styrke det langsigtede grundlag for 
vækst i Danmark.   

-
-
-

-
-

-

Vækstpakke 2014 indeholder en lang række initiativer, der reducerer virksomhedernes om
kostningsniveau og derigennem styrker de danske virksomheder i den internationale konkur
rence. Initiativerne omfatter blandt andet en reduktion af sagsbehandlingstider og energiafgif
ter samt bedre adgang til kapital for især små og mellemstore virksomheder. Vækstpakken 
bidrager til at øge BNP med ca. 6 mia. kr. i 2020.  

Finanslovforslaget for 2015 afspejler desuden aftalen om en reform af beskæftigelses
systemet, der bidrager til at fastholde og udvikle et velfungerende og fleksibelt arbejds
marked. Med beskæftigelsesreformen sættes den enkelte ledige i centrum, og der sikres en 
reel opkvalificering, som kan ruste den ledige bedst muligt til job og varig beskæftigelse.  

Det velfungerende danske arbejdsmarked er blandt andet baseret på en høj organisations
grad. For at understøtte en fortsat høj organisationsgrad lægger regeringen op til at øge loftet 
over fradrag for faglige kontingenter til 6.000 kr. årligt fra 2015 og frem. 

Styr på økonomien 
Den økonomiske politik er tilrettelagt inden for ansvarlige rammer. Danmarks EU-henstilling 
blev ophævet på ECOFIN-mødet i juni blandt EU's økonomi- og finansministre. Ophævelsen 
af EU-henstillingen skal ses i lyset af, at EU-Kommissionen har vurderet, at Danmark har 
bragt det offentlige underskud holdbart under 3 pct. af BNP i 2013, hvilket var hovedkravet i 
EU-henstillingen, som Danmark modtog i juli 2010.  
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-

-

-

-

Med budgetloven, som blev vedtaget af et flertal i Folketinget i juni 2012, er der skabt ansvar
lige rammer om finanspolitikken ved at indføre en grænse for det strukturelle underskud på ½ 
pct. af BNP og ved at indføre 4-årige bindende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner.  

Budgetloven udgør sammen med grænsen for det faktiske offentlige underskud på 3 pct. af 
BNP i EU's Stabilitets- og Vækstpagt de ansvarlige rammer for tilrettelæggelsen af finanspoli
tikken.  

Den økonomiske politik er med finanslovforslaget for 2015 og aftalerne med kommunerne og 
regionerne om økonomien i 2015 tilrettelagt inden for rammerne af budgetloven og EU's 
Stabilitets- og Vækstpagt. Den ansvarlige linje i den økonomiske politik er med til at fastholde 
tilliden til dansk økonomi og bidrager til en positiv udvikling i økonomien. 

Underskuddet på den strukturelle saldo skønnes til 0,5 pct. af BNP i 2015, mens underskud
det på den faktiske offentlige saldo skønnes til 3,0 pct. af BNP, jf. figur 5 og 6.  

Figur 5 
Skøn for den strukturelle saldo i 2015 
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Figur 6 
Skønnet for den faktiske offentlige saldo i 
2015 
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Dermed er finanspolitikken planlagt helt til grænsen i budgetloven og EU’s Stabilitets- og 
Vækstpagt for at understøtte økonomien. I takt med at opsvinget får mere fart, er det nød
vendigt, at den lempelige finanspolitik gradvist trækkes tilbage. 

Der er således ingen sikkerhedsmargin til de gældende underskudsgrænser for det faktiske 
og det strukturelle underskud i 2015. Finanslovforslaget for 2015 indeholder til gengæld en 
række reserver, herunder til uforudsete udgifter mv.  
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Faktaboks 
Den faktiske og strukturelle saldo  

• Faktisk offentlig saldo: Den faktiske offentlige saldo viser den offentlige sektors over- eller underskud 
og defineres som forskellen mellem de offentlige indtægter og udgifter. Opgørelsen følger nationalregn-
skabets principper. Den offentlige sektor er afgrænset som stat, kommuner, regioner,  
a-kasser og Lønmodtagernes Garantifond.  

• Strukturel offentlig saldo: Den strukturelle offentlige saldo opgøres som den faktiske offentlige saldo 
korrigeret for konjunkturernes påvirkning af de offentlige udgifter og indtægter og andre midlertidi-
ge/ekstraordinære forhold. 

Budgetoversigt 2, august 2014 
Skønnene for de offentlige og statslige finanser er beskrevet nærmere i de efterfølgende 
kapitler. De væsentligste nøgletal for den offentlige økonomi fremgår af tabellen nedenfor. 

Budgetoversigt 2 · August 2014 
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Tabel 1 
Offentlige nøgletal for 2013-15 

 2013 2014 2015 

Offentlig saldo (mia. kr.)1) -15,8 -22,1 -59,9 

Offentlig saldo (pct. af BNP)1) -0,9 -1,2 -3,0 

Strukturel offentlig saldo (pct. af BNP)2) -0,1 -0,8 -0,5 

DAU-saldo (mia. kr.)3) 5,8 -34,3 -45,0 

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

Statens nettokassesaldo (mia. kr.) -1,2 -21,0 -57,1 

Realvækst i det offentlige forbrug (pct.) 0,7 1,3 0,8 

Realvækst i de offentlige investeringer (pct.) -0,7 1,8 -4,6 

Etårig finanseffekt (pct. af BNP)  -0,6 0,4 -0,1 

Aktivitetsvirkning af finanspolitik og øvrige økonomisk politiske initiativer 
fra og med 2012 (BNP-niveau)4) 0,0 0,1 -0,2 

Aktivitetsvirkning af finanspolitik og øvrige økonomisk  
politiske initiativer fra og med 2012 (vækstbidrag i pct. af BNP)4) -0,2 0,1 -0,4 

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) Aktivitetsvirkningen af finanspolitikken og øvrige økonomisk politiske initiativer omfatter den ét-årige 

finanseffekt, de flerårige virkninger af finanspolitikken samt effekten af øvrige økonomisk politiske 
initiativer, som øger investeringer på klima- og energiområdet, i renoveringer af almene boliger samt 
effekten af investeringsvinduet mv. 

Budgetoversigt 2 · August 2014 
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2. Offentlige finanser og  
finanspolitikken  

Resumé 

• Det offentlige underskud er opgjort til 0,9 pct. af BNP i 2013 og skønnes til godt 22 mia. kr. (1,2 pct. af 
BNP) i 2014 og knap 60 mia. kr. (3,0 pct. af BNP) i 2015.  

• -
-

-

-

-

-
-

Danmarks EU-henstilling blev ophævet på ECOFIN-mødet i juni blandt EU's økonomi- og finansmini
stre. Det skete på baggrund af en vurdering fra EU-Kommissionen om, at Danmark har bragt det offent
lige underskud holdbart under 3 pct. af BNP i 2013, hvilket var hovedkravet i EU-henstillingen. 

• Den ansvarlige linje i den økonomiske politik bidrager til at fastholde tilliden til dansk økonomi og un
derstøtter dermed det lave renteniveau. 

• Underskuddet på den strukturelle saldo er beregnet til 0,8 pct. af BNP i 2014 og 0,5 pct. af BNP i 2015. 
Budgetlovens underskudsgrænse på ½ pct. af BNP gælder i udgangspunktet for det skønnede struktu
relle underskud i forbindelse med fremsættelse af finanslovsforslaget for et givet finansår. Både ved 
fremsættelsen af finanslovforslaget og ved vedtagelsen af finansloven for 2014 var den strukturelle sal
do i 2014 på linje med rammerne i budgetloven. 

• Finanspolitikken for 2015 er planlagt helt til underskudsgrænserne i budgetloven og EU's Stabilitets- og 
Vækstpagt for at understøtte økonomien.  

• På baggrund af de aktuelle skøn for de statslige udgifter, der er omfattet af de to statslige dellofter, og 
kommunernes og regionernes budgetter for 2014 forventes de fastsatte udgiftslofter fortsat at kunne 
overholdes i 2014.  

• Finanslovforslaget for 2015 og aftalerne med kommunerne og regionerne om økonomien i 2015 er 
planlagt inden for de fastsatte udgiftslofter i 2015. I forbindelse med finanslovforslaget for 2015 er der 
fremsat lovforslag om udgiftslofter for det nye fjerde år i 2018.  

• Bidraget til BNP-niveauet fra finanspolitik og øvrige initiativer fra og med 2012 skønnes til ca. 0,1 pct. i 
2014. I takt med at den økonomiske fremgang tager fart og dansk økonomi genoprettes, er der behov 
for gradvist at trække den lempelige finanspolitik tilbage. 

• Realvæksten i ressourcerne til offentligt forbrug skønnes til 1,3 pct. i 2014 og 0,8 pct. i 2015. 

• Realvæksten i de offentlige investeringer skønnes til 1¾ pct. i 2014 og -4½ pct. i 2015. De offentlige in
vesteringer fastholdes på et højt niveau i 2014 og 2015, som ligger mærkbart over det historiske gen
nemsnit. 

Budgetoversigt 2 · August 2014 
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2.1 Offentlige finanser 

Danmarks Statistik har foreløbigt opgjort det offentlige underskud til 0,9 pct. af BNP i 2013.  

-

-
-

Danmarks EU-henstilling blev ophævet på ECOFIN-mødet blandt EU's økonomi- og finans
ministre i juni 2014. Ophævelsen af EU-henstillingen skal ses i lyset af, at EU-Kommissionen 
har vurderet, at Danmark i 2013 har bragt det offentlige underskud holdbart under grænsen 
på 3 pct. af BNP, hvilket var hovedkravet i den EU-henstilling, Danmark modtog i juli 2010, jf. 
figur 2.1. 

Med udgangspunkt i den aktuelle vurdering af dansk økonomi i Økonomisk Redegørelse, 
august 2014 skønnes et offentligt underskud på godt 22 mia. kr. i 2014 og ca. 60 mia. kr. i 
2015. Det svarer til 1,2 pct. af BNP i 2014 og 3,0 pct. af BNP i 2015, jf. figur 2.2. 

Figur 2.1 
Skøn for det offentlige underskud i  
EU-Kommissionens forårsprognose 
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Figur 2.2 
Skøn for det offentlige underskud i  
augustvurderingen 
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Anm.: EU-Kommissionen opgør den faktiske offentlige saldo på såkaldt EDP-form, hvor EDP står for 
”excessive deficit procedure”. Forskellen mellem den offentlige saldo opgjort på EDP-form og efter 
nationalregnskabets afspejler blandt andet, at der i EDP-opgørelsen indregnes nettorenteindtægter 
fra statens rente- og valutaswaps. Forskellen mellem de to opgørelsesprincipper har historisk været 
ret begrænset. 

Kilde: EU-Kommissionens forårsprognose 2014, Danmarks Statistik og egne skøn. 

Skønnet for den offentlige saldo i 2014 er baseret på finansloven for 2014, ministeriernes 
udgiftsopfølgning for statens udgifter, kommunernes og regionernes budgetter for 2014 samt 
de dele af Vækstpakke 2014, der har virkning allerede fra 2014.  

For 2015 er skønnene for de offentlige finanser baseret på finanslovforslaget for 2015, afta
lerne om kommunernes og regionernes økonomi i 2015, Vækstpakke 2014, beskæftigelses
reformen mv. Finanspolitikken i 2015 er fastlagt inden for rammerne af budgetloven og de 
fastsatte udgiftslofter.  
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Tabel 2.1 
Faktisk og strukturel saldo, 2009-2015 

Mia. kr., årets priser 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Offentlig saldo i alt -46,1 -47,9 -36,6 -71,9 -15,8 -22,1 -59,9 

Heraf stat1)  -33,6 -45,1 -38,0 -70,5 -16,5 - - 

Heraf kommuner og regioner1) -11,0 -3,2 0,7 -1,9 0,6 - - 

Heraf sociale kasser og fonde2) -1,5 0,4 0,7 0,4 0,0 - - 

Pct. af BNP        

Offentlig saldo  -2,8 -2,7 -2,0 -3,9 -0,9 -1,2 -3,0 

-

-

Offentlig saldo ekskl. særlige midler
tidige forhold  - - - -2,4 -2,8 -3,0 -3,0 

Strukturel offentlig saldo  -0,6 -1,6 -0,9 -1,0 -0,1 -0,8 -0,5 

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. 

På linje med vurderingen i maj skønnes det faktiske underskud i 2015 således at gå helt til 
grænsen på 3 pct. af BNP for faktiske underskud i EU’s Stabilitets- og Vækstpagt.  Det højere 
faktiske underskud i 2015, sammenlignet med Danmarks Statistik foreløbige opgørelse for 
2013 og skønnet for 2014, skal ses i lyset af, at underskuddene i 2013 og 2014 er påvirket af 
store midlertidige indtægter fra omlægningen af eksisterende kapitalpensioner. Eksklusive 
særlige midlertidige bidrag kan det offentlige underskud opgøres til 2,8 pct. af BNP i 2013 og 
3,0 pct. af BNP i 2014, jf. boks 2.1. 

Skønnene for de offentlige finanser skal ses i lyset af, at den økonomiske politik i 2014 og 
2015 er planlagt inden for rammerne af budgetloven og EU's Stabilitets- og Vækstpagt. Fi
nanspolitikken er ligeledes fastsat i overensstemmelse med de fastsatte udgiftslofter i 2014 
og 2015, jf. afsnit 2.2.   

Budgetlovens underskudsgrænse gælder i udgangspunktet for det skønnede strukturelle 
underskud i forbindelse med fremsættelse af finanslovsforslaget for et givet finansår. Det 
betyder dog ikke, at der i perioden efter fremsættelsen af finanslovforslaget kan gennemføres 
tiltag med væsentlige negative konsekvenser for den strukturelle saldo i forhold til grænsen 
på -½ pct. af BNP.   
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Boks 2.1 
Midlertidige bidrag til den offentlige saldo i 2013-2015 

-
-

-
-

-

-
-

-

-
-
-

Den offentlige saldo er i 2013-2014 påvirket af ekstraordinære provenuer som følge af skatterabatten knyt
tet til omlægningen af kapitalpensioner. Engangsindtægterne fra omlægning af indestående på kapital
pensionsordninger til indeståender på nye alderspensionsordninger er opgjort til 28½ mia. kr. i 2013 og 
skønnes med betydelig usikkerhed at udgøre 30 mia. kr. i 2014. Hertil kommer fremrykkede ordinære ind
tægter fra kapitalpensionsbeskatningen, som følge af at personer over 60 år i højere grad vælger at få ud
betalt kapitalpensionen i 2013 og 2014, hvor skattebetalingen er lavere. Indtægterne herfra skønnes til 5 
mia. kr. i 2013 og 3 mia. kr. i 2014. 

Desuden er der midlertidige indtægter fra pensionsafkastskat på 2 mia. kr. i både 2013 og 2014 som følge 
af omlægninger i pensionssektoren fra ordninger med garanteret afkast til ordninger, hvor afkastet afspej
ler markedsafkastet i de enkelte år.  

Eksklusive disse særlige midlertidige bidrag kan det offentlige underskud opgøres til 2,8 pct. af BNP i 2013 
og 3,0 pct. af BNP i 2014.  

I 2015 vil den faktiske offentlige saldo ikke længere være påvirket af engangsindtægter fra omlægningen 
af eksisterende kapitalpensioner, da muligheden for omlægning stopper. Samtidig ventes de ordinære ind
tægter fra kapitalpensionsafgiften midlertidigt at blive ca. 1½ mia. kr. lavere afledt af fremrykkede kapital
pensionsudbetalinger i 2013 og 2014. 

På baggrund af den nye prognose for dansk økonomi og opdaterede skøn for de offentlige 
finanser er underskuddet på den strukturelle saldo beregnet til 0,8 pct. af BNP i 2014, jf. figur 
2.3. Skønnet for det strukturelle underskud i 2014 er opjusteret med 0,1 pct. af BNP i forhold 
til skønnet i majvurderingen. Det reviderede skøn for 2014 afspejler primært en ny prognose 
fra Energistyrelsen for olie- og gasproduktionen i Nordsøen, som svækker det strukturelle 
niveau for Nordsø-indtægterne. I forbindelse med fremsættelsen af finanslovforslaget og 
vedtagelsen af finansloven for 2014 var den strukturelle saldo på linje med rammerne i bud
getloven. 

I 2015 skønnes et strukturelt underskud på 0,5 pct. af BNP svarende til grænsen i budget
loven. Dermed er der ikke plads til at lempe finanspolitikken inden for rammerne af budgetlo
ven. Finanslovforslaget for 2015 indeholder en række reserver, herunder til uforudsete udgif
ter mv. 
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Figur 2.3 
Skønnet udvikling i strukturel saldo  
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Kilde: Egne beregninger. 
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De beregnede strukturelle underskud i 2014 og 2015 afspejler blandt andet, at de loftbelagte 
statslige udgifter til indkomstoverførsler ventes at ligge noget under det fastsatte udgiftsloft, jf. 
afsnit 2.2. Udgiftslofterne for 2014-17 blev fastlagt på baggrund af den mellemfristede frem
skrivning i Danmarks Konvergensprogram 2013 og vedtaget i juni 2013. Opdateringer af 
fremskrivningsgrundlaget, herunder opdaterede skøn for de offentlige finanser og strukturelle 
forhold i økonomien, kan i praksis medføre, at vurderingen af den strukturelle saldo kan blive 
bedre eller værre end forudsat i det oprindelige forløb ved uændret politik. Hvis de loftbelagte 
udgifter til indkomstoverførsler stiger inden for delloftets rammer, vil den strukturelle saldo 
isoleret set svækkes. 

Ændring af skønnet for den faktiske saldo i 2014-15 siden maj 
I forhold til majvurderingen er skønnene for de faktiske offentlige underskud nedjusteret med 
ca. 4½ mia. kr. i 2014 og opjusteret med ca. 1½ mia. kr. i 2015, jf. tabel 2.2. Ændringerne 
skal især ses i sammenhæng med ændrede skøn for de offentlige indtægter. 

Det lavere skønnede offentlige underskud i 2014 skal navnlig ses i sammenhæng med højere 
forventede indtægter fra pensionsafkastskatten på ca. 8 mia. kr. i 2014. Opjusteringen skyl
des både et lavere forventet niveau for renterne ultimo 2014 (baseret på udviklingen i for-
wardrenterne) og en større stigning i aktiekurserne frem til medio august end lagt til grund i 
maj. De skønnede indtægter fra pensionsafkastskatten i 2014 understøttes af oplysninger om 
pensionsselskabernes afkast i første halvår 2014.  

Det højere provenu fra pensionsafkastskatten i 2014 modsvares delvist af lavere skønnede 
indtægter fra blandt andet personskatter, moms og punktafgifter. Indtægterne fra personskat
ter (inkl. arbejdsmarkedsbidrag) er således nedjusteret med ca. ½ mia. kr. i 2014, herunder 
som følge af en lille yderligere opjustering af de forventede pensionsindbetalinger, der med
fører større skattefradrag i forhold til vurderingen i maj. De skønnede indtægter fra moms og 
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-

-

-

-

-

punktafgifter er nedjusteret med 1 mia. kr. i 2014 afledt af lavere forventet vækst i det nomi
nelle privatforbrug og lavere forventet energiforbrug.  

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

Mia. kr. 2013 2014 2015 

Ændring af skøn for den offentlige saldo 1,4 4,6 -1,5 

Heraf:    

- pensionsafkastskat 0,0 8,1 -1,8 

- personskatter mv. (inkl. arbejdsmarkedsbidrag) 0,1 -0,5 3,5 

- moms 0,1 -0,6 -2,8 

- punktafgifter -0,4 -0,5 -2,2 

- offentligt forbrug 0,6 0,0 0,9 

- offentlige investeringer 0,5 0,0 -1,5 

- øvrige udgifter og indtægter 0,5 -1,9 2,4 

Anm.:  Negative tal angiver saldoforværringer, mens positive tal viser saldoforbedringer. 
Kilde:  Danmarks Statistik og egne skøn. 

I 2015 afspejler det lidt større offentlige underskud blandt andet lavere forventede indtægter 
fra pensionsafkastskat. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med, at nye oplysninger 
peger på, at den samlede pensionsformue indeholder en større andel af obligationer end 
hidtil forudsat.  

Skønnene for de offentlige indtægter i 2015 afspejler desuden virkningen af Vækstpakke 
2014, som er fuldt finansieret. Vækstpakkens lempelse af forsyningssikkerhedsafgiften bidra
ger – sammen med lavere skønnet privatforbrug mv. – til en reduktion af indtægterne fra 
punktafgifter på ca. 2¼ mia. kr. og fra moms på 2¾ mia. kr., mens indtægterne fra person
skatter (inkl. arbejdsmarkedsbidrag) er opjusteret med ca. 3½ mia. kr. i 2015 som følge af 
finansieringselementerne i vækstaftalen mv. 

På udgiftssiden er det offentlige forbrug nedjusteret med knap 1 mia. kr. i 2015 i forhold til 
skønnet i maj, mens de offentlige investeringer er opjusteret med 1½ mia. kr.. Nedjusteringen 
af det offentlige forbrug skal blandt andet ses i sammenhæng med virkningerne af Vækst
pakke 2014, hvor initiativerne delvist finansieres ved en reduktion af det statslige delloft for 
driftsudgifter. Hertil kommer lavere materielinvesteringer i forsvaret, som i nationalregnskabet 
behandles som offentligt forbrug. Opjusteringen af de offentlige investeringer følger blandt 
andet af et højere investeringsniveau i Danmarks Statistiks budgetstatistik for 2014, som i 
forbindelse med den konkrete budgetlægning for 2015 – på baggrund af finanslovforslaget og 
økonomiaftalerne med kommuner og regioner – er indregnet i skønnet for de offentlige inve
steringer i 2015.  
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Ændringerne i skønnene for den offentlige saldo i 2014-15 i forhold til majvurderingen er 
beskrevet nærmere i bilag 2. 

2.2 Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner 

Finanspolitikken i 2014 og 2015 er fastsat i overensstemmelse med budgetloven og de fast-

-

-

-

-
-

satte udgiftslofter.  

På baggrund af de aktuelle skøn for de statslige udgifter omfattet af de to statslige dellofter 
og kommunernes og regionernes budgetter for 2014 forventes udgiftslofterne at kunne over
holdes i 2014, jf. tabel 2.3.  

De aktuelle skøn for udgifterne under det statslige delloft for driftsudgifter ligger ca. 2¼ mia. 
kr. under det fastsatte udgiftsloft, mens skønnet for de statslige udgifter under delloftet for 
indkomstoverførsler er ca. 4½ mia. kr. lavere end udgiftsloftet, jf. også kapitel 3.   

Tabel 2.3 
Loftbelagte udgifter i 2014 

 Statslige dellofter Kommunalt loft Regionale dellofter 

Mia. kr. (2014-priser) Driftudgifter 
Indkomst

overførsler Driftsudgifter 
Sundheds

udgifter 
- - -Udviklings

opgaver 

Loft 185,8 252,4 230,1 102,6 2,9 

Budget 185,8 250,4 230,1 102,71) 2,9 

Skøn i august 2014 183,6 248,0 - - - 

1) De budgetterede udgifter til sundhed er marginalt højere end det regionale delloft for sundhedsud-
gifter (afspejler udgifter finansieret af kommunerne).  

I forbindelse med fremlæggelsen af finanslovforslaget for 2015 er de gældende udgiftslofter 
for 2015-2017 blevet justeret. Justeringer afspejler dels administrative korrektioner af de 
gældende lofter for 2015-2017, herunder som følge af pris- og lønopregning, bloktilskuds
aktstykket mv., dels en korrektion af det statslige delloft for driftsudgifter i lyset af Aftaler om 
Vækstpakke 2014. Udgiftslofterne på finanslovforslaget for 2015 fremgår af tabel 2.4 neden
for. 

En nærmere gennemgang af justeringerne af de gældende lofter for 2015-2017 fremgår af 
bilag 1. 

På finanslovforslaget for 2015 er de statslige udgifter under delloftet for driftsudgifter budget
teret helt op til udgiftsloftet på 191,0 mia. kr. Udgifterne under det statslige delloft for ind
komstoverførsler er på finanslovforslaget for 2015 budgetteret til 253,8 mia. kr., hvilket er ca. 
4¼ mia. kr. lavere end det gældende udgiftsloft på 258,0 mia. kr. Mindreudgifterne skal 
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blandt andet ses i lyset af lavere budgetterede udgifter til sygedag-penge og førtidspension 
end skønnet i forbindelse med loftfastsættelsen og den afsatte udsvingsbuffer til uforudsete 
udgifter på 1 mia. kr.  

Tabel 2.4 
Udgiftslofter for 2015-18 på finanslovforslaget for 2015 

Mia. kr. (2015-priser) 2015 2016 2017 2018 

Statsligt delloft for driftsudgifter 191,0 192,5 196,4 199,9 

Statsligt delloft for indkomstoverførsler 258,0 258,5 259,3 256,7 

Kommunalt udgiftsloft 234,7 234,7 234,7 234,7 

Regionalt delloft for sundhedsudgifter 104,7 104,7 104,7 104,7 

Regionalt delloft for udviklingsopgaver 3,0 3,0 3,0 3,0 

Kilde: Finanslovforslaget for 2015. 

Sammen med finanslovforslaget for 2015 er der fremsat lovforslag om udgiftslofter for det 
nye fjerde år i 2018.  

-

-

-

-

-
-

-

Udgiftslofterne for 2018 er fastsat i overensstemmelse med budgetlovens krav og en opdate
ret mellemfristet 2020-fremskrivning, der indregner virkningerne af de indgåede aftaler om 
vækstpakke 2014 og reformen af beskæftigelsessystemet mv.  

Fastsættelsen af udgiftslofterne for 2018 følger samme principper som ved førstegangsfast
sættelsen af udgiftslofterne for 2014-2017. I forbindelse med fastsættelsen af udgiftslofterne 
for 2018 er hele den offentlige forbrugsvækst således placeret under det statslige delloft for 
driftsudgifter. I forbindelse med det årlige bloktilskudsaktstykke er der mulighed for at omprio
ritere mellem det statslige og det kommunale og regionale driftsloft. Fastsættelsen af det 
statslige delloft for driftsudgifter er baseret på den forudsatte offentlige forbrugsvækst i den 
mellemfristede fremskrivning, der udgør 0,6 pct. i 2018.  

Indkomstoverførselsloftet for 2018 er fastsat i overensstemmelse med det mellemfristede 
2020-forløb og svarer som udgangspunkt til de budgetterede statslige udgifter til de rele
vante loftsbelagte overførselsydelser i 2018, som disse fremgår af finanslovforslaget for 
2015. Hertil lægges en såkaldt udsvingsbuffer, som afspejler, at indkomstoverførslerne er 
lovbundne og de budgetterede udgifter er behæftet med usikkerhed.  
Udsvingsbufferen er fastsat til 5 mia. kr. i 2018 svarende til ca. 2 pct. af de samlede loftbe
lagte udgifte. Dermed sker der som forudsat i budgetloven en gradvis opbygning af ud
svingsbufferen. Udgiftslofterne skal overholdes af stat, kommuner og regioner hver især og 
må ikke overskrides med henvisning til  en samlet overholdelse af summen af udgiftslofter
ne. Dette gælder også for de enkelte dellofter. 

Der offentliggøres dokumentation for loftfastsættelsen og det opdaterede mellemfristede 
2020-forløb på Finansministeriets hjemmeside (www.fm.dk). 
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2.3 Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
 

-

-

-
-

-
-

-

Finanspolitikken har i forlængelse af tilbageslaget i 2008-09 været tilrettelagt med henblik på 
at sikre sunde offentlige finanser og samtidig understøtte vækst og beskæftigelse mest muligt 
inden for de finanspolitiske rammer. Udgiftspolitikken har således gennem kriseårene været 
lempelig i et historisk perspektiv og i forhold til, hvad der holdbart kan finansieres fremadret
tet, jf. figur 2.4. Det høje forbrugs- og investeringsniveau gennem kriseårene har isoleret set 
været med til at understøtte økonomien, blandt andet gennemfremrykning af en række inve
steringer til perioden 2012-14. 

I takt med at den økonomiske fremgang tager fart og dansk økonomi genoprettes, er det 
centralt, at den lempelige finanspolitik gradvist trækkes tilbage, så udgifterne nærmer sig det 
niveau, der er i overensstemmelse med finanspolitisk holdbarhed. I den genopretningsfase, 
som dansk økonomi nu er inde i, er det således hensigtsmæssigt, at finanspolitikken i de 
kommende år bliver mindre lempelig, dvs. gradvist strammes. Det er vigtigt for troværdighe
den af den økonomiske politik, at finanspolitiske lempelser under lavkonjunkturer efterfølgen
de modgås af finanspolitiske stramninger, efterhånden som konjunkturerne bliver bedre. Det 
indebærer, at de et-årige finanseffekter som udgangspunkt vil være negative over de kom
mende år, jf. også figur 2.5, som illustrerer hensigtsmæssige finanspolitiske reaktioner i for
skellige faser af konjunkturcyklen. 

Figur 2.4  
Offentligt forbrug og offentlige investeringer 
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Figur 2.5  
Stiliseret finanspolitisk reaktion med 
henblik på konjunkturstabilisering 
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Kilde: 2020-forløb, august 2014 og egne beregninger. 

I 2015, hvor væksten i BNP ventes at tage yderligere til, vurderes finanspolitikken og de 
øvrige tiltag samlet set at bidrage negativt til BNP (målt i forhold til det lempelige niveau i 
2011). Den gradvise tilbagetrækning af de foretagne finanspolitiske og økonomiske-politiske 
lempelser vurderes overordnet at være afstemt med de tiltagende vækstudsigter og fortsat 
meget lave renter. Faldet i renterne siden 2011 vurderes under usikkerhed at understøtte 
BNP-niveauet i 2015 med op mod 1½ pct. Målt i forhold til det lempelige niveau i 2011 bidra
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ger finanspolitikken og de meget lave renter således samlet set til at understøtte aktiviteten i 
dansk økonomi i 2015.  

Tabel 2.5 
Aktivitetsvirkning af finanspolitikken og øvrige økonomisk-politiske initiativer fra og med 
2012 

Pct. af BNP 2013 2014 2015 

BNP-niveau    

Finanspolitik og øvrige initiativer fra og med 2012 0,0 0,1 -0,2 

- heraf flerårig finanseffekt -0,5 -0,3 -0,4 

- heraf øvrig finanspolitik1) 0,3 0,0 -0,1 

- heraf øvrige investeringer2) 0,3 0,4 0,3 

Vækstbidrag    

Finanspolitik og øvrige initiativer (vækstbidrag) -0,2 0,1 -0,4 

- heraf etårig finanseffekt -0,6 0,4 -0,1 

Anm.: De flerårige effekter er opgjort som aktivitetsvirkningen af finanspolitikken mv. fra og med 2012.      
Afrunding kan betyde, at totalen kan afvige fra summen af de enkelte aktivitetsbidrag i tabellen. 
Den etårige finanseffekt er påvirket af lærerkonflikten i 2. kvartal 2013, der bidrager til at reducere 
den offentlige beskæftigelse i nationalregnskabet med ca. 4.000 personer på årsbasis i 2013. 

1)  -

-

Øvrig finanspolitik indregner et merbidrag fra investeringsvinduet, BoligJobordningen og selskabs
skattelettelsen i forbindelse med Vækstplan DK, som ligger udover den direkte provenuvirkning af 
ordningerne, som indgår i finanseffektberegningen. Der henvises til Vækstplan DK – Teknisk bag-
grundsrapport for beregningsforudsætningerne vedrørende aktivitetsvirkninger af BoligJobordningen 
og selskabsskattelettelsen. 

2)  Øvrige investeringer dækker over investeringer som følger af energiaftalen, politisk aftalte stigninger 
samt fremrykninger af renovering af almene boliger i regi af Landsbyggefonden, et løft af klimainve
steringer på spildevandsområdet i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2013 
samt fremrykning af aktiviteter i Femern-Bælt som aftalt i forbindelse med Vækstplan DK.  

Kilde: Danmarks Statistik og egen beregninger. 

I forhold til vurderingen i maj er virkningen på BNP-niveauet nedjusteret med 0,1 pct.-point af 
BNP i 2014 og uændret i 2015. Nedjusteringen i 2014 kan blandt andet henføres til et mindre 
positivt bidrag fra Boligjobordningen som følge af en lavere udnyttelse af ordningen i 2013 
end oprindeligt forudsat. Hertil kommer, at nye nationalregnskabstal viser en lavere offentlig 
beskæftigelse i 2013, hvilket bærer med over i 2014 og 2015. I 2015 modgås virkningen af 
lavere offentlig beskæftigelse af, at de offentlige investeringer er opjusteret i forhold til maj. 

Et-årig finanseffekt 
Som nævnt oven for skønnes vækstbidraget fra finanspolitikken og de øvrige økonomisk-
politiske initiativer fra og med 2012 set under ét at bidrage svagt til BNP-væksten i 2014. Heri 
indgår et bidrag fra den etårige finanseffekt på 0,4 pct. af BNP i 2014, jf. tabel 2.6.  
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Tabel 2.6 
Etårig finanseffekt, 2009-2015 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Aktivitetsvirkning, pct. af BNP        

Udgifter i alt 1,1 0,2 -0,5 -0,1 -0,3 0,3 -0,1 

Indtægter i alt 0,2 0,3 -0,1 0,1 -0,3 0,1 -0,1 

Etårig finanseffekt, i alt 1,3 0,5 -0,6 0,11) -0,61) 0,4 -0,1 

SP-udbetalinger 0,3 0,0 -0,2 - - - - 

Anm.:  Den etårige finanseffekt er påvirket af lærerkonflikten i 2. kvartal 2013, der isoleret set reducerer 
den offentlige beskæftigelse i nationalregnskabet med ca. 4.000 personer på årsbasis i 2013. 

1) Inkl. udbetaling af efterlønsbidrag i 2012 og bortfaldet af efterlønsudbetalingerne i 2013.  
Kilde:  Egne beregninger. 

-

-

Finanseffekten på 0,4 pct. af BNP i 2014 skal navnlig ses i lyset af den skønnede stigning i 
det offentlige forbrug, herunder stigningen i den offentlige beskæftigelse på 8.000 personer 
fra 2013 til 2014, hvoraf ca. halvdelen kan henføres til et lavere niveau i 2013 afledt af lærer
konflikten. Hertil kommer virkningen af Vækstplan DK, herunder fremrykningen af skatte- og 
afgiftslempelser i forbindelse med aftalen om finansloven for 2014.  

I 2015 skønnes den etårige finanseffekt til -0,1 pct., hvilket blandt andet skal ses i sammen-
hæng med en tilpasning af de offentlige investeringer i 2015. I forhold til majvurderingen er 
finanseffekten opjusteret med 0,1 pct.-point, hvilket navnlig følger af en mindre tilpasning i de 
offentlige investeringer i 2015 end tidligere forudsat.

2.4 Offentligt forbrug, beskæftigelse og investeringer 

Det offentlige forbrug 
Danmarks Statistiks seneste opgørelse af de offentlige regnskaber afspejler et offentligt 
forbrug på knap 524 mia. kr. i 2013. Det er ca. 0,6 mia. kr. lavere end i den foreløbige opgø
relse, som lå til grund for majvurderingen og svarer til en realvækst på 0,7 pct., jf. tabel 2.7.  
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Tabel 2.7 
Realvækst i det offentlige forbrug, 2008-2015 

    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Realvækst, pct.        

Stat1) 1,7 -0,9 1,3 -0,3 0,4 - - 

Regioner 1,9 -0,9 -1,2 2,6 0,3 - - 

Kommuner 2,5 1,4 -3,1 -0,1 1,1 - - 

I alt 2,1 0,2 -1,4 0,4 0,7 1,3 0,8 

-Anm.: Det offentlige forbrug fordeles ikke på sektorer i skønnet for 2014-2015. Danmarks Statistik korri
gerer ikke for den flytning af opgaver, der løbende finder sted mellem de offentlige delsektorer. 
Vækstraterne for 2009 og 2010 er påvirket af omlægningen til et enstrenget beskæftigelsessystem pr. 
1/8 2009, der indebar flytning af opgaver fra staten til kommunerne. 

1) Omfatter endvidere sociale kasser og fonde (A-kasser og Lønmodtagernes Garantifond) 
Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 

De lavere forbrugsudgifter i 2013 kan primært henføres til lavere driftsudgifter i de endelige 
regnskaber i regionerne. Det lavere nominelle offentlige forbrug medvirker til, at realvæksten i 
det offentlige forbrug i 2013 er nedrevideret med 0,1 pct.-point siden majvurderingen, jf. tabel 
2.8.    

Tabel 2.8 
Skøn for det offentlige forbrug, 2013-2015 

2013 2014 2015 

Niveau, mia. kr., årets priser    

Majvurdering 524,5 535,9 549,8 

Augustvurdering 523,9 535,9 548,9 

Ændring siden maj, mia. kr. -0,6 0,0 -0,9 

Realvækst, pct.     

Majvurdering 0,8 1,2 0,9 

Augustvurdering 0,7 1,3 0,8 

Ændring siden maj, mia. kr. -0,1 0,1 -0,1 

Kilde:  Danmarks Statistik og egne skøn. 
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De offentlige forbrugsudgifter vurderes på linje med skønnet i maj at udgøre knap 536 mia. 
kr. i 2014. Som følge af det lavere forbrugsniveau i 2013 er den reale forbrugsvækst i 2014 
derfor opjusteret fra 1,2 pct. til 1,3 pct. Det bemærkes, at skønnet for det offentlige forbrug i 
2014, på baggrund af ministeriernes udgiftsopfølgning 1 for statens udgifter i 2014, blev 
nedjusteret med 2 mia. kr. i majvurderingen sammenlignet med de offentlige budgetter for 
2014.  

Ifølge det senest offentliggjorte kvartalsvise nationalregnskab fra Danmarks Statistik faldt det 
offentlige forbrug fra 4. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014 med 1,1 pct., når der korrigeres for 
sæsonudsving. Med udgangspunkt i niveauet for de offentlige forbrugsudgifter i 1. kvartal 
2014 forudsætter skønnet for 2014 en vækst i det offentlige forbrug de sidste tre kvartaler af 
2014.  

Budgetterne i kommunerne og regionerne lægges fortsat til grund for skønnet for de samlede 
offentlige forbrugsudgifter i 2014. De foreløbige regnskabstal for kommuner og regioner 
peger i retning af, at der er en stigning i udgifterne fra 2013 til 2014, men at udgifterne fortsat 
ligger inden for budgetterne. Tallene er dog behæftet med usikkerhed. 

Figur 2.6  
Udvikling i det offentlige forbrug, 2005-2015 
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Figur 2.7  
Realvækst i det offentlige forbrug,  
2011-2015 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 

Med udgangspunkt i finanslovforslaget for 2015 samt kommune- og regionsaftalerne for 2015 
skønnes et nominelt offentligt forbrug på knap 549 mia. kr. i 2015, jf. figur 2.6. Det er en 
nedjustering på 0,9 mia. kr. i forhold til det beregningstekniske skøn i  majvurderingen. De 
lavere offentlige forbrugsudgifter i 2015 skal blandt andet ses i sammenhæng med et ramme-
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fald på Forsvarsministeriets materialeanskaffelser1 samt aftaler om Vækstpakke 2014, der 
medfører en nedjustering af det statslige delloft for driftsudgifter i 2015.  

I lyset af de nominelle justeringer i 2015 skønnes realvæksten i de offentlige forbrugsudgifter 
til 0,8 pct. i 2015, hvilket er 0,1 pct.-point lavere end i maj, jf. figur 2.7.  

-

-

I september 2014 offentliggør Danmarks Statistik et hovedrevideret nationalregnskab. Samti
dig indføres en ændring i metoden til beregning af offentlig produktion i faste priser, som 
påvirker realvæksten i det offentlige forbrug (og dermed også BNP), jf. boks 2.2. Den nye 
output-baserede beregningsmetode, der ændrer opgørelsen af realvæksten i det offentlige 
forbrug er ikke udtryk for, at de offentlige udgifter er vokset og bidrager heller ikke til et større 
økonomisk råderum. Der er således alene tale om en teknisk ændring, der indebærer en ny 
tolkning af realvæksten i det offentlige forbrug, herunder et forsøg på at inkludere produktivi
tetsudviklingen i den offentlige sektor.  

Det bemærkes, at skønnene til grund for denne augustvurdering er baseret på de nuværende 
nationalregnskabsprincipper, og at skønnene for det reale offentlige forbrug tager afsæt i den 
såkaldte input-baserede metode. 

1 Disse indgår i det offentlige forbrug i nationalregnskabet, men ligger uden for det statslige delloft for driftsud-
gifter. Efter den kommende hovedrevison af nationalregnskabet til september vil en del af militære materialean-
skaffelser ikke længere indgå i det offentlige forbrug. 
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Boks 2.2 
Overgang til output-baseret offentligt produktion i forbindelse med kommende hovedrevision 
af nationalregnskabet  

-

-

-
-

-
-

-

-

-
-

-

Samtidig med Danmarks Statistiks hovedrevision af nationalregnskabet, som offentliggøres den 15. septem
ber 2014, indføres en metodemæssig ændring, som påvirker den opgjorte realvækst i det offentlige forbrug. 
Den nye metode vil ligeledes påvirke opgørelsen af BNP-væksten. Metodeændringen følger af en forordning 
fra EU og ændrer ikke ved, hvor mange ressourcer der reelt vil være til rådighed til offentligt forbrug.  

Hidtil er det offentlige forbrug i nationalregnskabet netop blevet opgjort ud fra, hvor mange ressourcer der 
anvendes (input).  Det vil fx sige ressourceforbruget til offentlig ansattes arbejdstimer og køb af varer og tje
nester fra den private sektor. 

Danmarks Statistik vil fortsætte med at offentliggøre tal for den reale offentlige forbrugsvækst opgjort efter  
de nuværende principper. Realvæksten i de tilførte ressourcer til det offentlige forbrug er den relevante op
gørelse i forbindelse med det økonomiske råderum og regeringens målsætning om at øge det offentlige for
brug med 20 mia.kr. frem mod 2020. Opgørelsen efter denne metode vil også fremover være central i forhold 
til fastsættelse af udgiftslofterne.  

Den nye metode sigter på at opgøre den offentlige produktion1) i faste priser som den service, der bliver pro
duceret i den offentlige sektor (output). Den nye output-baserede metode er baseret på en række mængde
indikatorer2), som anvendes til at angive udviklingen i den offentlige produktion. Efterfølgende sammenvejes 
disse mængdeindikatorer med relevante enhedsomkostninger (fx DRG-takster, fastlagte enhedstaxametre 
mv.) til brug for de output-baserede fastprisberegninger. 

Med den nye output-metode indregnes produktivitetsstigninger i den offentlige produktion (og dermed i det 
offentlige forbrug), hvilket ikke er tilfældet i den hidtidige input-baserede opgørelse. Forbedringer af produkti
viteten i den offentlige sektor vil betyde en højere offentlig forbrugsvækst end tidligere opgjort. Det er udtryk 
for, at den offentlige service er blevet udviklet ved løbende både at tilføre flere ressourcer og ved at øge pro
duktiviteten i det offentlige.  

Det nominelle offentlige forbrug (dvs. de offentlige forbrugsudgifter opgjort i årets priser) påvirkes ikke af om 
den reale udvikling opgøres ud fra den nuværende input-baserede metode eller den nye output-baserede 
metode. 

Hovedrevisionen af nationalregnskabet indebærer endvidere en lang række i vidt omfang tekniske ændringer 
vedrørende de offentlige finanser, herunder en ændret afgrænsning af sektoren offentlig forvaltning og ser
vice, en ny håndtering af investeringer i udgifter til forskning og udvikling, ændret beregning af såkaldt impu
terede bidrag til tjenestemandspensioner samt behandlingen af de militære udgifter til fx våbensystemer. 
Den præcise virkning på den offentlige saldo i enkeltår kan endnu ikke opgøres, men forventes umiddelbart 
at blive relativt lille. 

1) Metodeændringen vedrører den ikke-markedsmæssige offentlige produktion af individuelle ydelser. 
Det individuelle offentlige forbrug dækker bl.a. over uddannelse, sundhed mv. Det kollektive offentli
ge forbrug såsom politi, forsvar, administration mv. vil fortsat blive opgjort efter de input-baserede 
principper. Det individuelle offentlige forbrug udgør godt 70 pct. af det samlede offentlige forbrug. 

2) Mængdeindikatorerne kan fx være antal operationer på hospitalerne og antal undervisningstimer, som 
eleverne i gennemsnit modtager. 
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Den offentlige beskæftigelse 
I 2013 faldt den offentlige beskæftigelse (ekskl. orlov) ifølge nationalregnskabet med ca. 
1.300 personer, når der korrigeres for lærerkonflikten, jf. tabel 2.9. Siden majvurderingen har 
Danmarks Statistik nedrevideret den offentlige beskæftigelse med godt 2.000 personer i 
2013.  

Der var ca. 830.000 personer i offentlig beskæftigelse i 2013 som helhed. Dermed ligger den 
offentlige beskæftigelse i 2013 over det offentlige beskæftigelsesniveau i årene forud for 
krisen, som gennemsnitligt var på ca. 823.000 personer fra 2005 til 2008.  

Tabel 2.9 
Skøn for den offentlige beskæftigelse i nationalregnskabet (ekskl. orlov), 2013-2015 

 2013 2014 2015 

Antal i 1.000 personer Maj Aug. Maj Aug. Maj Aug. 

Ændring       

Offentlig beskæftigelse, korrigeret for konflikt 0,6 -1,3 4,0 4,0 3,0 3,0 

 - Inkl. lærerkonflikt  -3,4 -5,4 8,0 8,0 3,0 3,0 

Niveau       

Offentlig beskæftigelse, korrigeret for konflikt 831,7 829,7 835,7 833,7 838,7 836,7 

 - Inkl. lærerkonflikt  827,7 825,7 835,7 833,7 838,7 836,7 

Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 

-

-

-

Den offentlige beskæftigelse steg kraftigt fra 2008 og frem til midten af 2010, særligt i kom
munerne. Efter den offentlige beskæftigelse toppede på et historisk højt niveau i 2. kvartal 
2010, er den aftaget frem mod slutningen af 2012. Faldet kan primært henføres til den kom
munale beskæftigelse, mens udviklingen i den statslige og regionale beskæftigelse har været 
forholdsvis stabil, jf. figur 2.8. Ifølge Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistik for lønmod
tagere steg antallet af fuldtidsbeskæftigede i staten og regionerne i 2013, mens der var et 
fald i fuldtidsbeskæftigelsen i kommunerne. 
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Figur 2.8 
Offentlig beskæftigelse ifølge 
nationalregnskabet 
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Figur 2.9 
Offentlig beskæftigelse ifølge 
beskæftigelsesstatistik for lønmodtagere 
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Anm.: Der er korrigeret for sæsonudsving. Strejkerne i foråret 2008 og lærerkonflikten i foråret 2013 med
førte et midlertidigt fald i den offentlige beskæftigelse ekskl. orlov i henholdsvis. 2. kvartal 2008 og 
2. kvartal 2013. 

Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 

I 2014 og 2015 skønnes den offentlige beskæftigelse at stige med henholdsvis 4.000 perso
ner og 3.000 personer, hvilket primært afspejler en forudsat realvækst i det offentlige forbrug 
på 1,3 pct. i 2014 og på 0,8 pct. i 2015.  

Den offentlige beskæftigelse faldt med godt 2.000 personer i 1. kvartal 2014 i forhold til 4. 
kvartal 2013, når der korrigeres for sæsonudsving, jf. figur 2.9. Skønnet for den offentlige 
beskæftigelse i 2014 forudsætter således en stigning i resten at 2014. Det bemærkes, at der 
en del usikkerhed forbundet med det kvartalsvise nationalregnskab. 

Skønnet for stigningen i den offentlige beskæftigelse i 2014 og 2015 er uændret sammenlig
net med majvurderingen. Det skal blandt andet skal ses i sammenhæng med, at den skøn
nede realvækst i det offentlige forbrugsudgifter kun er justeret marginalt i begge år2. Det 
bemærkes at nedjusteringen af den offentlige beskæftigelse i 2013 ligeledes medfører en 
nedjustering af skønnet for det offentlige beskæftigelsesniveau i 2014 og 2015.  

2 Der er ikke er en direkte sammenhæng mellem udviklingen i det offentlige forbrug og udviklingen i 
den offentlige beskæftigelse, da den blandt andet afhænger af fordelingen mellem udgifter til offent
ligt løn og varekøb, omfanget af støttet offentlig beskæftigelse, udlicitering af opgaver mv. 
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Offentlige investeringer  
Danmarks Statistik har foreløbigt opgjort de offentlige investeringer til 43,1 mia. kr. i 2013, jf. 
tabel 2.10. Det indebærer en mindre realt fald på 0,7 pct. i 2013 fra det historisk set høje 
niveau i 2012, hvor de offentlige investeringer (målt i pct. af BNP) var øget til det højeste 
niveau i 30 år.  

Tabel 2.10 
Offentlige investeringer, 2012-2015 

 2012 2013 2014 2015 

Nominelt investeringsniveau (mia. kr., årets priser) 43,6 43,1 44,1 42,5 

Realvækst i offentlige investeringer (pct.) 7,7 -0,7 1,8 -4,6 

Offentlige investeringer i pct. af BNP 2,4 2,3 2,3 2,2 

Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 

-
I 2014 er der planlagt et fortsat højt niveau for de offentlige investeringer på omkring 44 mia. 
kr. svarende til en realvækst på 1¾ pct. i forhold til 2013. Dermed ligger de offentlige investe
ringer i perioden 2012-2014 mærkbart over investeringsniveauet i både 1990’erne og 
2000’erne jf. figur 2.10. 

Figur 2.10 
Offentlige investeringer, mia. kr., 1990-2015 
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Figur 2.11 
Offentlige investeringer, pct. af BNP,  
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Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. 

Frem mod 2020 er der forudsat en gradvis tilpasning af de offentlige investeringer fra de 
senere års historisk set høje niveau, som blandt andet følger af fremrykninger og forøgelser. 
Forudsætningen for disse fremrykninger og løft af de offentlige investeringer har netop været, 
at der skulle ske en normalisering af de offentlige investeringer i de efterfølgende år. 
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-
-

-

-

-

-

-
-

I 2015 er der således planlagt et fortsat højt investeringsniveau på 42½ mia. kr. Det indebæ
rer dog et realt fald i omegnen af 4½ pct. fra det høje niveau i 2014. Set i forhold til den sam
lede økonomi skønnes de offentlige investeringer at udgøre knap 2,2 pct. i 2015, hvilket 
fortsat er et godt stykke over gennemsnittet i perioden 1990-2011 på 1,8 pct. af BNP. jf. figur 
2.11. 

Ift. majvurderingen er de nominelle offentlige investeringer uændret i 2014 og opjusteret med 
1½ mia. kr. i 2015. Opjusteringen af de offentlige investeringer følger blandt andet af et høje
re investeringsniveau i Danmarks Statistiks budgetstatistik for 2014, som i forbindelse med 
den konkrete budgetlægning for 2015 – på baggrund af finanslovforslaget og økonomiafta
lerne med kommuner og regioner – er indregnet i skønnet for de offentlige investeringer i 
2015.  

Udover de offentlige investeringer som opgjort i nationalregnskabet ventes der i de kommen
de år også markante investeringer i offentlige virksomheder og selskaber, almene boliger mv. 
Disse investeringer afspejler politiske beslutninger, selvom de indgår i de private investerin
ger i nationalregnskabet. Det drejer sig blandt andet om: 

• Massive investeringer i banenettet, herunder blandt andet som følge af udskiftning af 
signalerne, en ny bane fra København til Ringsted samt nye baneinvesteringer afledt af 
Togfonden DK. 

• Investeringerne i metroen i Københavnsområdet.  
• Tiltagende investeringsaktivitet i Femern Bælt-forbindelsen.  
• Massive investeringer i energiinfrastruktur i regi af i Energinet.dk. 
• Øgede investeringer i blandt andet energieffektiviseringer og vedvarende energi afledt af 

energiaftalen. 
• Et fortsat højt, men gradvist aftagende niveau for investeringer i almene boliger, herun

der primært i lyset af fremrykning og forøgelse af Landsbyggefondens renoveringsram
me de senere år. 

Samlet set er der således udsigt til et meget højt investeringsniveau for offentlige og politisk 
initierede anlægsprojekter frem mod 2020, jf. figur 2.12 og 2.13. Det vil understøtte aktiviteten 
og beskæftigelsen i de kommende år.  
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Figur 2.12 
Investeringer i baner, Metro Cityringen og 
Femern Bælt-forbindelsen, 2010-2020 
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Figur 2.13 
Offentlige og politisk initierede 
investeringer, 2012-2020 
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Anm: En del af investeringerne i Energinet.dk er 
afledt af energiaftalen. 

Kilde: Transportministeriet. 

Kilde: Transportministeriet, Ministeriet for By, 
Bolig og landdistrikter samt Klima, Energi 
og Bygningsministeriet. 

2.5 Udvikling i udgifts- og indtægtstryk 

-

-

-

-

De samlede offentlige indtægter er foreløbig opgjort til 55,1 pct. af BNP i 2013 og skønnes at 
blive reduceret til 54,6 pct. af BNP i 2014 og 51,7 pct. af BNP i 2015, jf. tabel 2.11. Udviklin
gen skal overvejende ses i lyset af den skønnede udvikling i skattetrykket og en reduktion i 
de offentlige renteindtægter. 

Skattetrykket skønnes at falde fra 49,7 pct. af BNP i 2013 til 49,6 pct. af BNP i 2014 og 46,8 
pct. af BNP i 2015.  

Udviklingen i skattetrykket skal blandt andet ses i lyset af, at de midlertidige personskatte
indtægter i 2013 og 2014 afledt af omlægningen af kapitalpensionsbeskatningen falder bort i 
2015. De ekstraordinære indtægter fra kapitalpensionsomlægningen er opgjort til 28½ mia. 
kr. i 2013 (1,5 pct. af BNP) og skønnes at udgøre 30 mia. kr. i 2014 (1,6 pct. af BNP). Hertil 
kommer øgede indtægter i 2013 og 2014 fra ordinære indfrielser af eksisterende kapitalpen
sioner, der skønsmæssigt udgør ca. 5 mia. kr. i 2013 og 3 mia. kr. i 2014. 

Udover bortfaldet af de midlertidige personskatteindtægter bidrager en forventet reduktion af 
indtægterne fra pensionsafkastskat til, at skattetrykket reduceres mærkbart fra 2014 til 2015. 

De offentlige renteindtægter skønnes at blive reduceret fra 1,5 pct. af BNP i 2013 til 1,1 pct. 
af BNP i 2014 og 1,0 pct. af BNP 2015. Udviklingen i de offentlige renteindtægter (inklusive 
udbytter) kan blandt andet henføres til et forventet fald i Den Sociale Pensionsfonds rente
indtægter samt lavere udbytter fra Nordsøen. Herudover ventes der faldende indtægter fra 
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Kreditpakken (Bankpakke II) i takt med pengeinstitutternes løbende tilbagebetaling af de af 
staten ydede kapitalindskud. 

Tabel 2.11 
Udgifts-, indtægts- og skattetryk, 2009-2015 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Pct. af BNP        

Forbrug 29,8 29,0 28,4 28,5 28,2 28,2 27,9 

Indkomstoverførsler 17,0 17,3 17,4 17,7 17,6 17,5 17,3 

Investeringer 2,1 2,1 2,2 2,4 2,3 2,3 2,2 

Renteudgifter 2,2 2,1 2,2 2,0 1,8 1,6 1,6 

Øvrige udgifter 5,7 5,9 6,2 7,6 6,0 6,1 5,8 

Udgiftstryk 1) 56,8 56,3 56,4 58,1 56,0 55,7 54,7 

Personskatter mv. 2) 22,3 20,4 20,5 20,7 23,2 22,7 21,0 

Arbejdsmarkedsbidrag 4,8 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Pensionsafkastskat 0,5 2,1 2,1 2,4 1,0 1,7 0,8 

Selskabsskatter 2,3 2,8 2,8 3,0 3,4 3,2 3,0 

Moms 10,2 9,8 9,9 10,0 9,8 9,9 9,8 

Øvrige indirekte skatter 6,8 7,0 7,0 6,9 7,0 6,8 6,8 

Øvrige skatter 3) 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 

Skattetryk 47,9 47,7 47,9 48,4 49,7 49,6 46,8 

Renteindtægter  1,9 1,6 1,6 1,6 1,5 1,1 1,0 

Øvrige indtægter 4,4 4,5 5,0 4,4 4,1 4,1 4,1 

Told mv. til EU 4) -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 

Indtægtstryk 1) 54,1 53,6 54,3 54,2 55,1 54,6 51,7 

1) 
-

-

Opgørelsen af de offentlige udgifter og indtægter (som andel af BNP) afviger fra Danmarks Statistiks 
opgørelse. Danmarks Statistik henfører fx det offentliges salg af varer og tjenester, der indgår i opgørel
sen af det offentlige forbrug, til de offentlige indtægter, mens det samlede offentlige forbrug indgår på 
udgiftssiden i tabellen. På den baggrund afviger udgifts- og indtægtstrykket definitorisk fra Danmarks 
Statistiks opgørelse. 

2) Personskatter mv. omfatter kildeskatter, vægtafgift fra husholdninger, bo- og gaveafgift samt andre per
sonlige skatter – herunder afgift af kapitalpensionsordninger. 

3) Bidrag til sociale ordninger (A-kassebidrag, efterlønsbidrag mv.).  
4) 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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-

-
-

-

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. 

I 2013 er udgiftstrykket opgjort til 56 pct. af BNP. Det samlede offentlige udgiftstryk skønnes 
til ca. 55¾ pct. af BNP i 2014 og 54¾ pct. af BNP i 2015, jf. tabel 2.11. Det offentlige udgifts
tryk skønnes dermed at blive gradvist reduceret fra 2013 til 2015. 

Det offentlige forbrugstryk skønnes reduceret fra ca. 28¼ pct. af BNP i 2013 til knap 28 pct. 
af BNP i 2015. Det afspejler primært en afdæmpet udvikling i de nominelle offentlige for
brugsudgifter, herunder som følge af en moderat lønstigningstakt i lyset af de offentlige over
enskomster fra foråret 2013 samt virkningen af Aftaler om Vækstplan DK (2013) og Vækst
pakke 2014.  

De offentlige investeringers andel af BNP skønnes at aftage fra 2,3 pct. i 2013 til 2,2 pct. i 
2015. Med det planlagte offentlige investeringsniveau i 2014-2015 fastholdes de offentlige 
investeringer således på et højt niveau, som ligger mærkbart over det historiske gennemsnit 
for perioden 1990-2011. I forlængelse af det ekstraordinært høje niveau i de foregående år er 
der forudsat en vis tilpasning af de offentlige investeringer i 2015.  

De offentlige udgifter til indkomstoverførsler skønnes at falde fra godt 17½ pct. af BNP i 2013 
til omtrent 17¼ pct. af BNP 2015. Det afspejler blandt andet faldende udgifter til arbejdsløs
hedsdagpenge i lyset af den gradvise bedring af konjunkturerne og kontanthjælpsreformen, 
der isoleret set reducerer udgifterne til indkomstoverførsler fra 2014. Hertil kommer faldende 
udgifter til efterløn, hvilket skal ses i sammenhæng med færre årgange på efterlønsordningen 
som følge af forkortelsen af efterlønsperioden med ½ år i både 2014 og 2015. I modsat ret
ning trækker stigende udgifter til folkepension i lyset af den demografiske udvikling og stigen
de udgifter til SU afledt af større studieoptag.  

De offentlige renteudgifter skønnes at blive reduceret fra 1¾ pct. af BNP i 2013 til godt 1½ 
pct. af BNP i 2015. Udviklingen i de offentlige renteudgifter skal blandt andet ses i sammen
hæng med det lave renteniveau, der både reducerer rentebetalingerne i forbindelse med 
optagelse af ny gæld og refinansiering af den eksisterende gæld.  

De øvrige udgiftsposter ventes at udgøre godt 6 pct. af BNP i 2014 og ca. 5¾ pct. af BNP 
2015, hvilket er omtrent på linje med udgifternes andel af BNP i 2013.  
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3. Statens finanser 

Resumé 

 I 2014 forventes et underskud på statens finanser – DAU-saldoen – på godt 34 mia. kr. svarende til 1,8 

pct. af BNP. På finanslovforslaget for 2015 er der budgetteret med et underskud på DAU-saldoen på 

45 mia. kr. svarende til 2,3 pct. af BNP.  

 Sammenlignet med majvurderingen er det skønnede DAU-underskud reduceret med 4¼ mia. kr. i 

2014. Det lavere underskud kan blandt andet henføres til, at skønnet for de statslige indtægter er opju

steret med ca. 2 mia. kr. I samme retning trækker lavere statslige udgifter på 2¼ mia. kr. De lavere ud

gifter kan primært tilskrives en nedregulering af beskæftigelsestilskuddet til kommunerne i 2014. 

 Finanslovforslaget for 2015 afspejler budgetterede indtægter på knap 662 mia. kr., mens statens ind

tægter i 2014 forventes at udgøre 654¾ mia. kr. De højere statslige indtægter i 2015 dækker blandt 

andet over øgede indtægter fra moms og pensionsafkastskat, mens lavere indtægter fra personskatter 

og arbejdsmarkedsbidrag mv. samt erhvervsskatter trækker i modsat retning. 

 Statens udgifter er budgetteret til knap 707 mia. kr. på finanslovforslaget for 2015 (årets priser). I 2014 

skønnes de statslige udgifter til godt 689 mia. kr. (årets priser). Udviklingen fra 2014 til 2015 kan pri

mært henføres til et højere niveau af loftsbelagte driftsudgifter.  

 Statens nettokassesaldo, der er central for udviklingen i statsgælden, skønnes at udvise et underskud 

på 21 mia. kr. i 2014, mens der skønnes et nettokasseunderskud på godt 57 mia. kr. i 2015 på finans

lovforslaget. 

 Statsgælden skønnes at stige med 79¼ mia. kr. fra knap 487 mia. kr. i 2013 til godt 566 mia. kr. i 

2015. Målt som andel af BNP skønnes statsgælden at stige fra ca. 26¼ pct. i 2013 til 28¾ pct. i 2015. 
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3.1 Oversigt over statens finanser 

I 2014 forventes et underskud på statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget (DAU-saldoen) på 

godt 34 mia. kr. svarende til 1,8 pct. af BNP.  

På finanslovsforslaget for 2015 (FFL15) er der budgetteret med et DAU-underskud på 45 

mia. kr. svarende til 2,3 pct. af BNP. DAU-underskuddet i 2015 dækker over, at der på FFL15 

er budgetteret med statslige indtægter på knap 662 mia. kr. og statslige udgifter på knap 707 

mia. kr., jf. tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Statens finanser 2014-2015 

2014 2015 

Maj August Ændring FFL15 

Mia. kr., årets priser 

Indtægter 652,7 654,8 2,1 661,9 

Udgifter 691,3 689,1 -2,2 706,9 

DAU-saldo -38,6 -34,3 4,3 -45,0 

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

Sammenlignet med vurderingen i maj er det ventede DAU-underskud i 2014 reduceret med 

4¼ mia. kr. Udviklingen kan blandt andet henføres til, at de skønnede statslige indtægter er 

opjusteret med ca. 2 mia. kr. Opjusteringen skal primært ses i lyset af højere forventede 

indtægter fra personskatter og arbejdsmarkedsbidrag mv., erhvervsskatter og moms. I mod

sat retning trækker lavere indtægter fra registreringsafgiften.  

Lavere statslige udgifter på 2¼ mia. kr. trækker ligeledes i retning af et mindre DAU-

underskud i 2014. Det afspejler primært de i juni indgåede økonomiaftaler med kommuner og 

regioner, hvor der blandt andet er foretaget en regulering af beskæftigelsestilskuddet til 

kommunerne, som medfører lavere udgifter for staten i 2014.  

Det budgetterede DAU-underskud i 2015 er ca. 10½ mia. kr. større end i 2014, idet indtæg

terne stiger mindre end udgifterne fra 2014 til 2015. 

Stigningen i de statslige indtægter fra 2014 til 2015 på ca. 7 mia. kr. dækker blandt andet 

over en stigning i momsindtægterne samt et ekstraordinært højt forventet provenu fra pensi

onsafkastskatten i 2015. I modsat retning trækker et fald i indtægterne fra personskatter og 

arbejdsmarkedsbidrag mv. samt et forventet fald i statens indtægter fra Nordsøen. De lavere 

indtægter fra personskatter mv. kan særligt henføres til udløbet af rabatordningen i forbindel
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se med omlægning af eksisterende kapitalpensionsordninger til alderspensionsordninger, 

som midlertidigt har forøget personskatterne betydeligt og dermed forbedret DAU-saldoen i 

2013 og 2014. 

Opgjort i 2015-priser skønnes de statslige udgifter (eksklusive renteudgifter) at stige med ca. 

8 mia. kr., når de budgetterede udgifter på FFL15 sammenlignes med det aktuelle udgifts

skøn for 2014. Stigningen kan primært henføres til de loftsbelagte driftsudgifter, idet budget

teringen på FFL15 afspejler, at en del af den forudsatte vækst i det offentlige forbrug i 2015 

udmøntes i staten, jf. Aftaler om Vækstplan DK fra april 2013. Dertil kommer, at der forventes 

et lavere niveau af driftsudgifter i 2014 end budgetteret på finansloven for 2014, som følge af 

mindreudgifter hos forsvaret og på transportområdet, jf. også Budgetoversigt 1, maj 2014.  

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

Som følge af EU-direktiv 2011/85 sker der fra og med 2014 løbende offentliggørelse af of

fentlige regnskabsoplysninger mv. på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside. Baggrunden 

herfor er uddybet i boks 3.1.  

Boks 3.1 

Offentliggørelse af løbende regnskabstal som følge af EU-direktiv 2011/85 

Rådets direktiv 2011/85/EU om krav til medlemsstaternes budgetmæssige rammer stiller krav om løbende 

offentliggørelse af fiskale data fra 2014. 

Regnskabstal for første og andet kvartal 2014 er offentliggjort på Moderniseringsstyrelses hjemmeside. Det 

bemærkes, at der er tale om primærdata, der ikke er underlagt statistisk behandling, som det eksempelvis 

er tilfældet med Danmarks Statistiks offentliggørelser af tal for offentlige finanser. Det bemærkes endvidere, 

at regnskabstallene ikke er opstillet på samme form som de udarbejdede budgetter. Regnskabstallene, som 

udgives i forbindelse med disse offentliggørelser, kan derfor ikke anvendes til på månedsbasis at følge op 

på de offentlige institutioners udgiftsstyring. Udgiftsopfølgninger, som blandt andet ligger til grund for 

skønnene i Budgetoversigten, foretages af Finansministeriet kvartalsvist på det statslige område, og de 

enkelte ministerområder udarbejder forklaringer på eventuelle afvigelser i forhold til budgetterne. Der 

foretages desuden en opfølgning på kvartalsregnskaberne fra kommuner og regioner af Økonomi- og 

Indenrigsministeriet og Finansministeriet.

3.2 Statens indtægter 

I 2014 ventes statens samlede indtægter at udgøre godt 654¾ mia. kr., jf. tabel 3.2. Indtæg

terne er opjusteret med ca. 2 mia. kr. i forhold til majskønnet. Merindtægterne skyldes hoved

sageligt et højere skønnet provenu fra erhvervs- og personskatter samt moms. 

På finanslovsforslaget for 2015 skønnes statens indtægter til knap 662 mia. kr., hvilket er ca. 

7¼ mia. kr. højere end i 2014. De højere indtægter dækker over flere indtægter fra moms og 

pensionsafkastskat, mens lavere indtægter fra personskatter mv. trækker i modsat retning. 
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Tabel 3.2 

Statens indtægter i 2014 og 2015 

2014 2015 

Maj August Ændr. FFL15 Ændr. 14-15 

Mia. kr., årets priser 

Personskatter og  
arbejdsmarkedsbidrag mv. 

300,0 301,5 1,5 281,0 -20,5 

Erhvervsskatter til staten, netto 58,4 58,9 0,5 54,7 -4,3 

Moms 174,1 175,4 1,3 190,3 14,9 

Registreringsafgift 16,2 15,7 -0,5 16,5 0,8 

Benzin-, vægt- og ansvarsafgift mv. 22,4 22,1 -0,3 23,5 1,4 

Energi- og miljøafgifter 37,0 36,7 -0,3 38,4 1,7 

Nydelsesmiddel- og øvrige afgifter 16,5 16,4 -0,1 16,8 0,4 

Pensionsafkastskat 19,6 19,8 0,2 32,3 12,5 

Tinglysningsafgift mv.  5,9 5,9 0,0 6,0 0,1 

Skatter og sociale bidrag i alt 650,1 652,5 2,4 659,5 7,0 

Øvrige indtægter 2,6 2,2 -0,3 2,4 0,2 

Indtægter i alt 652,7 654,8 2,1 661,9 7,2 

Statens indtægter i 2014 
De væsentligste ændringer i statens indtægter i 2014 siden majvurderingen er beskrevet 

nedenfor.  

Personskatter og arbejdsmarkedsbidrag mv. (301,5 mia. kr.) er opjusteret med 1½ mia. kr. i 

forhold til majskønnet. De højere indtægter skyldes blandt andet et højere skøn over prove

nuet fra topskatten grundet et opdateret 2013-niveau. I modsat retning trækker et højere 

skøn over indbetalinger på fradragsberettigede pensionsordninger end forudsat i majvurde

ringen. 

Erhvervsskatter til staten, netto (58,9 mia. kr.) er opjusteret med ½ mia. kr. i forhold til majs

kønnet. Opjusteringen skal blandt andet ses i lyset af et højere provenu fra selskabsskatten i 

2013 end forventet i forbindelse med majvurderingen. 

Momsindtægterne (175,4 mia. kr.) ventes at indbringe godt 1¼ mia. kr. mere end skønnet i 

maj. Som følge af Aftaler om Vækstplan DK fra april 2013 og Aftale om Finansloven for 2014 

blev reglerne for momsafregning af små og mellemstore virksomheder ændret med henblik 
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på at forbedre disse virksomheders likviditet. Det medfører en betalingsforskydning, som 

reducerer momsindtægterne i 2014 opgjort på finansårsform.  

Opjusteringen af momsprovenuet i 2014 skyldes primært, at denne betalingsforskydning 

skønnes at være mindre end ventet i maj. 

Nationalregnskabets opgørelse af momsindtægterne er upåvirket af de ændrede afregnings

regler, idet nationalregnskabet følger et optjeningsprincip, der ikke påvirkes af ændrede 

betalingsfrister.  

Registreringsafgiften (15,7 mia. kr.) er nedjusteret med ½ mia. kr. i forhold til majskønnet. Det 

skal ses i lyset af et forventet lavere bilkøb. 

Statens indtægter i 2015 
De væsentligste ændringer i statens indtægter fra 2014 til 2015 er uddybet nedenfor.  

Personskatter og arbejdsmarkedsbidrag mv. (281,0 mia. kr.) skønnes at falde fra 2014 til 

2015 med 20½ mia. kr. Udviklingen skyldes i overvejende grad udløbet af rabatordningen i 

forbindelse med omlægning af eksisterende kapitalpensionsordninger til alderspensionsord

ninger, der ventes at indbringe et ekstraordinært merprovenu på ca. 30 mia. kr. i 2014. I 

modsat retning trækker en forhøjelse af bundskattesatsen med 0,25 pct.-point i 2015 samt en 

reduktion af grøn check som led i finansieringen af tilbagerulningen af forsyningssikkerheds

afgiften (FSA) mv., der samlet ventes at bidrage med et merprovenu fra personskatterne på 

3,9 mia. kr. i 2015. 

Erhvervsskatter til staten, netto (54,7 mia. kr.) skønnes at falde med godt 4¼ mia. kr. fra 

2014 til 2015. Det lavere provenu kan primært henføres til et fald i de forventede indtægter 

fra Nordsøen, herunder som følge af en faldende forventet olie- og gasproduktion. 

Momsindtægterne (190,3 mia. kr.) forventes at indbringe knap 15 mia. kr. mere i 2015 end i 

2014. Der er forudsat en vækst i momsgrundlaget i 2015, som isoleret set bidrager til en 

stigning i momsprovenuet på ca. 4,8 mia. kr. Forskydningen i momsprovenuet på finansårs

form som følge af ændrede regler for virksomheders afregning, jf. ovenfor, skønnes at inde

bære en stigning i momsprovenuet i 2015 på omkring 11 mia. kr.  

Med Aftale om vækstpakke 2014 fra juni 2014 indføres fuldt fradrag for virksomheders 

momsudgifter til hotelovernatninger i Danmark. Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lem

pelser af PSO fra juli 2014 indebærer mindsket momsbetaling af forsyningssikkerhedsafgift 

mv. Aftalerne skønnes samlet set at indebære et fald i momsindtægterne fra 2014 til 2015 på 

knap 1 mia. kr.  

Pensionsafkastskatten (32,3 mia. kr.) skønnes aktuelt at indbringe 12½ mia. kr. mere i 2015 

end i 2014. Provenuet fra pensionsafkastskatten på DAU-form i 2015 vedrører indkomståret 

2014. Stigningen i provenuet fra pensionsafkastskatten på DAU-form fra 2014 til 2015 kan 

altovervejende henføres til et højere forventet afkast på pensionssektorens rentefølsomme 

aktiver (obligationer og rentederivater) i indkomståret 2014.  
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3.3 Statens udgifter 

På finansloven for 2014 (FL14) blev der budgetteret med statslige udgifter på 694½ mia. kr. 

(årets priser). På FFL15 er statens samlede udgifter budgetteret til knap 707 mia. kr. (årets 

priser). 

Udgangspunktet for budgetteringen på henholdsvis FL14 og FFL15 er de fastsatte udgiftslof

ter for 2014-2017 (inklusive korrektioner), der udgør en øvre grænse for de årlige statslige 

udgifter på de loftsbelagte områder. FL14 er den første finanslov, der er udarbejdet inden for 

det nye styringsregime med udgiftslofter, jf. også Budgetoversigt 2, August 2013. 

Statens udgifter i 2014 
I forbindelse med majvurderingen blev skønnet for de statslige udgifter i 2014 nedjusteret til 

691¼ mia. kr. Dette skete med afsæt i ministeriernes Udgiftsopfølgning 1 for 2014. Den 

aktuelle vurdering indebærer en yderligere nedjustering på 2¼ mia. kr., således at skønnet 

for de samlede statslige udgifter udgør godt 689 mia. kr. i 2014, jf. tabel 3.3.  

Tabel 3.3 

Statens udgifter i 2014 

Maj August Ændring Udgiftsloft 

Mia. kr., årets priser 

Udgifter under delloft for driftsudgifter 184,1 183,6 -0,6 185,8 

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler 248,1 248,0 -0,1 252,4 

Loftsbelagte statslige udgifter i alt 432,3 431,6 -0,6 438,2 

Anlægsudgifter 15,3 15,4 0,0 

Ledighedsrelaterede udgifter 16,5 16,3 -0,2 

Tilskud mv. til kommuner og regioner  197,1 196,6 -0,4 

Renter af statsgæld mv. 20,8 20,8 -0,1 

Øvrige udgifter uden for loft 9,4 8,4 -0,9 

Ikke-loftsbelagte statslige udgifter i alt 259,1 257,5 -1,6 

Statens udgifter i alt 691,3 689,1 -2,2 

I det aktuelle skøn for henholdsvis de loftsbelagte og ikke-loftsbelagte statslige udgifter i 2014 

er der taget højde for de budgetmæssige virkninger af Forlig om reform af sygedagpengesy

stemet fra december 2013, Aftale om reform af erhvervsuddannelserne fra februar 2014, 

Aftale om vækstpakke 2014 fra juni 2014 samt Bloktilskudsaktstykket for 2015. 
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Samlet set indebærer de ovenfornævnte politiske aftaler mv. en nedjustering af de loftsbelag

te udgifter på 0,6 mia. kr. i 2014. Nedjusteringen, som primært knytter sig til de loftsbelagte 

driftsudgifter, indebærer imidlertid ikke et øget råderum under dellofterne i 2014, da der i 

forbindelse med tillægsbevillingsloven for 2014 forventes korrektioner af de to statslige dellof

ter, som indebærer, at lofterne sænkes nogenlunde tilsvarende i 2014.  

For så vidt angår de ikke-loftbelagte statslige udgifter, afspejler det aktuelle skøn en samlet 

nedjustering af udgifterne på 1½ mia. kr. sammenlignet med majvurderingen. Baseret på et 

opdateret skøn for de konjunkturfølsomme poster er de ledighedsrelaterede indkomstover

førsler og driftsudgifter nedjusteret med ¼ mia. kr. i 2014. Derudover afspejler skønnet for de 

ikke-loftbelagte udgifter, at der med økonomiaftalerne er foretaget en nedregulering af det 

statslige beskæftigelsestilskud til kommunerne, samt at den afsatte reserve til midtvejs- og 

efterregulering af det kommunale bloktilskud forbliver uforbrugt i 2014. Sidstnævnte bidrager 

til nedjusteringen af øvrige udgifter uden for loft.  

Statens udgifter i 2015 
De budgetterede udgifter i 2015 er ligeledes fordelt på henholdsvis de loftsbelagte og ikke-

loftsbelagte statslige udgifter. jf. tabel 3.4.  

Tabel 3.4 

Statens udgifter i 2015 

FFL15 Udgiftsloft 

Mia. kr., årets priser 

Udgifter under delloft for driftsudgifter 191,0 191,0 

Udgifter under delloft for indkomstoverførsler 253,8 258,0 

Loftsbelagte statslige udgifter i alt 444,8 449,0 

Anlægsudgifter 16,3 

Ledighedsrelaterede udgifter 15,0 

Tilskud mv. til kommuner og regioner  196,8 

Renter af statsgæld mv. 22,5 

Øvrige udgifter uden for loft 11,5 

Ikke-loftsbelagte statslige udgifter i alt 262,1 

Statens udgifter i alt 706,9 

Budgetteringen på FFL15 tager højde for de budgetmæssige virkninger af Aftale om vækst

pakke 2014 samt de ovenfornævnte reformer af henholdsvis sygedagpengesystemet og 

erhvervsuddannelserne. Derudover tager finanslovforslaget højde for Forlig om reform af 

beskæftigelsesindsatsen fra juni 2014, som har budgetmæssig virkning fra og med 2015.  
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Endvidere afspejler finanslovforslaget konsekvenserne af de indgåede økonomiaftaler for 

kommuner og regioner i 2015. 

Hvad angår de loftsbelagte driftsudgifter, svarer budgetteringen på FFL15 (inklusive reserver) 

til selve udgiftsloftet i 2015. Det statslige delloft for driftsudgifter i 2015 og budgetteringen på 

FFL15 udgør 191 mia. kr.  

Delloftet for driftsudgifter er fastsat med Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommu

ner og regioner for finansårene 2014-2017 fra juni 2013 samt efterfølgende ændringer (jf. 

konsekvenserne af Aftale om vækstpakke 2014) og administrative korrektioner. Udgiftsloftet 

for 2015 afspejler den forudsatte vækst i det offentlige forbrug, som blev fastsat med Aftaler 

om Vækstplan DK fra april 2013. 

Under det statslige delloft for indkomstoverførsler er der på FFL15 budgetteret med udgifter 

på i alt 253¾ mio. kr. i 2015. Dermed ligger budgetteringen på FFL15 godt 4 mia. kr. under 

delloftet for indkomstoverførsler inklusive den afsatte udsvingsbuffer til dækning af uforudsete 

merudgifter, som er forudsat i Budgetloven. Udsvingsbufferen, som ved fastsættelsen af 

udgiftslofterne for 2014-2017 blev sat til 1 mia. kr., skal ses i lyset af, at der er usikkerhed 

knyttet til skønnene for de loftsbelagte indkomstoverførsler. 

De ikke-loftsstyrede udgifter udgør godt 262 mia. kr. (inklusive renteudgifter) på FFL15. Ho

vedparten af udgifterne udgøres af det aftalte bloktilskud til kommuner og regioner. Det sam

lede tilskud til kommuner og regioner udgør 196¾ mia. kr. på finanslovforslaget.  

Dertil kommer de statslige anlægsudgifter, som er budgetteret til16¼ mia. kr. i 2015 og de 

ledighedsrelaterede udgifter, som udgør 15 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, en 

række finansielle poster og nogle få særlige driftsudgiftsposter. Det relativt høje niveau af 

øvrige udgifter uden for loft på FFL15 kan primært henføres til, at Danmarks Grundforsk

ningsfond som led i Aftale om vækstpakke 2014 tilføres 3 mia. kr., så fonden kan igangsætte 

nye forskningscentre frem til 2026. Det bemærkes, at den statslige merudgift ikke påvirker de 

offentlige finanser i 20151. De offentlige finanser påvirkes i stedet i takt med, at kapitalind

skuddet udmøntes i årene frem. Udmøntningen er finansieret indenfor rammerne af vækst

pakken. 

1 Grundforskningsfonden er en del af den offentlige forvaltning og service, og der er således tale om 
en overførsel fra en offentlig myndighed til en anden. 
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3.4 Statens finansieringsbehov og gæld 

Statsgælden i 2014 og 2015 
Statsgælden skønnes at stige fra knap 26¼ pct. af BNP i 2013 til 28¾ pct. af BNP i 2015. 

Opgjort nominelt skønnes statsgælden at stige fra 486,9 mia. kr. i 2013 til 566,1 mia. kr. i 

2015, dvs. samlet set med 79¼ mia. kr. i løbet af de to år, jf. tabel 3.5. 

Tabel 3.5 

Statsgælden 2013-2015 

2013 2014 2015 Ændr. 2013-15 

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

Indenlandsk gæld 667,8 702,5 718,0 50,2 

Udenlandsk gæld 75,9 57,8 43,8 -32,1 

Statens konto i Nationalbanken -156,7 -161,8 -115,9 40,8 

Fondes formue
1)

-100,1 -90,3 -79,7 20,4 

Samlet statsgæld 486,9 508,1 566,1 79,3 

Samlet statsgæld i pct. af BNP 26,2 26,7 28,8 2,5 

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

gelse og Fastholdelse. Formuen inkluderer fondenes obligationsbeholdning og kontoindestående i 

Nationalbanken.

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 

etc., som staten modtager, og de konkrete udbetalinger af lønninger, indkomstoverførsler og 

tilskud etc., 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. 
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Figur 3.1 

Nettokassesaldoen og statsgælden 2000-2015  
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I 2014 skønnes nettokasseunderskuddet til 21 mia. kr. Nettokasseunderskuddet hænger 

primært sammen med et forventet underskud på DAU-saldoen på godt 34¼ mia. kr. Til gen

gæld forventes genudlån at bidrage positivt til nettokassesaldoen i 2014 med 18 mia. kr. Det 

skyldes primært tilbagebetalingen af kapitalindskud afledt af kreditpakken (Bankpakke II).  

Som følge af de skønnede nettokasseunderskud – og kurseffekter ved lånoptagelse mv. – 

forventes statsgælden at stige med 21¼ mia. kr. fra 2013 til 2014. Fra 2014 til 2015 ventes 

statsgælden at stige yderligere med godt 58 mia. kr., hvilket afspejler et fald i både DAU-

saldoen og genudlån, jf. tabel 3.6. 

 

 

 



Tabel 3.6 

DAU-saldo, nettokassesaldo og ændring i statsgæld 2013-2015 

2013 2014 2015 

Regnskab Maj August FFL15 

Mia. kr., årets priser 

1. DAU-saldo 5,8 -38,6 -34,3 -45,0 

2. Genudlån mv. (§ 40) -9,5 14,0 17,9 -11,3 

- heraf kapitalindskud afledt af kreditpakken 3,9 27,3 27,9 0,7 

- heraf udlån til Metroselskabet -2,6 -4,3 -1,0 -4,0 

- heraf udlån til Energinet.dk -0,7 -2,5 -3,5 -2,9 

- heraf eksportlån i regi af Eksport Kredit Fonden -4,4 -5,3 -4,9 -3,4 

- heraf Finansiel Stabilitet A/S 0,0 4,6 6,9 2,0 

3. Beholdningsbevægelser og periodisering mv. (§ 41) 2,5 -4,4 -4,6 -0,7 

Nettokassesaldo (1+2+3) -1,2 -29,1 -21,0 -57,1 

Nettofinansieringsbehov (-nettokassesaldo) 1,2 29,1 21,0 57,1 

Kurseffekter ved lånoptagelse/nettokøb af obligationer i 
Den Social Pensionsfond mv.

1)
 

-0,9 -2,3 0,3 0,9 

Ændringer i statsgæld (år til år) 0,3 26,8 21,3 58,0 

 
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 2014 og 2015 afspejles ikke fuldt ud i udviklingen i ØMU-gælden, 

jf. tabel 3.7. ØMU-gælden omfatter primært statens, kommunernes og regionernes obligati

onsgæld. Statens indestående i Nationalbanken modregnes ikke i ØMU-gælden, hvilket er 

tilfældet i forbindelse med opgørelsen af statsgælden. Desuden modregnes fondenes formue 

i statsgælden, mens der alene korrigeres for beholdningen af statsobligationer i ØMU-

gældsopgørelsen.  

Det skønnede offentlige underskud bidrager til, at ØMU-gælden forventes at stige med 13¾ 

mia. kr. fra 2013 til 2014. I 2015 ventes ØMU-gælden at falde med godt 1¾ mia. kr. på trods 

af, at der også skønnes et underskud til næste år. Det afspejler, at indeståendet på statens 

konto i Nationalbanken og fondenes beholdning af realkreditobligationer og likvide midler 

forventes reduceret med knap 60 mia. kr. i løbet af 2015. Reduktionen af disse beholdninger 

mere end opvejer det skønnede underskud, hvorved ØMU-gælden reduceres. Målt som 

andel af BNP forventes ØMU-gælden at falde fra godt 44½ pct. i 2013 til ca. 44¼ og 42½ pct. 
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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. Gælden i 

kommunerne, regionerne og fondene i 2014 og 2015 er forudsat uændret i forhold til de seneste regn

skabstal for 2013.

i henholdsvis 2014 og 2015. Det skal ses i lyset af, at BNP forventes at stige med 2½ og 3½ 

pct. (løbende priser) i de to år. 

Tabel 3.7 

ØMU-gælden 2013-2015 

2013 2014 2015 Ændring  
2013-15 

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

Staten: 

Indenlandsk gæld 667,8 702,5 718,0 50,2 

Udenlandsk gæld 75,9 57,8 43,8 -32,1 

Den Social Pensionsfonds statsobligationsbeholdning  -50,1 -49,7 -53,6 -3,5 

Øvrige fondes statsobligationsbeholdning -12,5 -15,4 -14,9 -2,4 

Øvrige poster
1) 

10,6 10,2 10,3 -0,3 

Kommuner og regioner: 

Samlet gæld 136,2 136,2 136,2 0,0 

Beholdning af statsobligationer -2,3 -2,3 -2,3 0,0 

Sociale kasser og fonde
2)

: 

Gæld 2,1 2,1 2,1 0,0 

Samlet ØMU-gæld 827,7 841,5 839,6 11,9 

Samlet ØMU-gæld i pct. af BNP 44,6 44,2 42,6 -1,9 

Der skønnes aktuelt en offentlig nettogæld på godt 6½ pct. af BNP i 2014 og knap 9½ pct. af 

BNP i 2015, jf. tabel 3.8. I begge år er skønnene for nettogælden usikre, idet udviklingen i 

nettogælden ud over underskuddene på den offentlige saldo også afhænger af kursregule

ringer på det offentliges aktiver og passiver. Det er den offentlige nettogæld, som er det 

centrale gældsbegreb i forbindelse med opgørelsen af finanspolitikkens langsigtede holdbar

hed. 

Kapitel 3 Statens finanser 

 

Budgetoversigt 2 · August 2014 48 

  

 

    

    

     

    

     

    

     

 

-

 

 

-

-



Tabel 3.8 

Den offentlige nettogæld 2013-2015 

2013 
2014 2015 Ændring  

2013-15 

Mia. kr., årets priser 

Offentlig nettogæld 103,0 125,1 185,0 82,0 

Offentlig nettogæld i pct. af BNP 5,5 6,6 9,4 3,9 

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 109 mia. kr. i 2014, hvilket er en nedju

stering på 7 mia. kr. i forhold til skønnet i maj, jf. tabel 3.9. Nedjusteringen afspejler forvent

ningen om et mindre DAU-underskud i 2014 end lagt til grund i majvurderingen. På FFL15 

skønnes det indenlandske finansieringsbehov at stige til 162 mia. kr. som følge af forventnin

gen om et stigende DAU-underskud i 2015. 

Tabel 3.9 

Indenlandsk finansieringsbehov 2014 og 2015 

2014 2015 

Maj August FFL15 

Mia. kr. 

Indenlandsk nettofinansieringsbehov 30 24 58 

Afdrag langfristet gæld mv.
1)

  54 53 74 

Afdrag skatkammerbeviser
2) 

32 32 30 

Indenlandsk finansieringsbehov 116 109 162 

 
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 2014 skønnes aktuelt til 27 mia. kr., hvilket er en 

nedjustering på 1 mia. kr. i forhold til maj, jf. tabel 3.10. I 2015 ventes det udenlandske finan

sieringsbehov at falde til 24 mia. kr. Det kan primært henføres til mindre afdrag på statens 

langfristede gæld.  
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Tabel 3.10 

Udenlandsk finansieringsbehov 2014 og 2015 

2014 2015 

Maj August FFL15 

Mia. kr. 

Udenlandsk nettofinansieringsbehov -1 -3 -1 

Afdrag langfristet gæld mv.
1)

  27 27 23 

Afdrag commercial paper (CP)
2)

 2 2 2 

Udenlandsk finansieringsbehov 28 27 24 

 
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 
 

53 

Bilag 1. Korrektioner af 
udgiftslofterne 

-

-

Der er med finanslovsforslaget for 2015 lagt en række justeringer af de gældende udgiftslof
ter til grund. Justeringerne følger af Forslag til ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter 
for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017 (Konsekvenser af Aftaler om 
Vækstpakke 2014), samt administrative korrektioner i medfør af budgetlovens § 8.  

De samlede korrektioner fremgår af bilagstabel 1.1 og uddybes i det følgende. Yderligere 
dokumentation for korrektionerne kan endvidere findes på fm.dk. 

Bilagstabel 1.1 
Korrektion af udgiftslofter FFL15 

 2015 2016 2017 

Delloft for driftsudgifter (2014-PL) (mia.kr.) 188,5 192,0 195,1 

Korrektioner af delloft for driftsudgifter i alt (mio.kr.) 2.510 443 1.341 

Lovmæssige korrektioner -275 -446 -530 

Korrektion for vækstpakke -275 -446 -530 

Administrative korrektioner i alt  2.785 889 1.871 
Korrektioner som følge af ændret prioritering mellem sektorer i kommune- og regionsaf
taler, jf. budgetlovens § 8. stk. 1 -782 -782 -782 
Korrektioner som følge af ændringer i de ledighedsrelaterede udgifter, jf. budgetlovens § 
8, stk. 2 136 126 113 

Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens § 8, stk.4 3.431 1.273 2.409 

Korrektion vedrørende omfordeling mellem statslige dellofter, jf. lov om udgiftslofter § 5 0 273 131 

Delloft for driftsudgifter afrundet (2015-PL) (mia. kr.) 191,0 192,5 196,4 

Delloft for indkomstoverførsler (2014-PL) (mia.kr.) 254,5 255,5 256,0 

Administrative korrektioner af delloft for indkomstoverførsler (mio.kr.) 3.540 3.093 3.334  
Korrektioner som følge af ændringer i de ledighedsrelaterede udgifter, jf. budgetlovens § 
8, stk. 2 -329 -323 -323 

Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens § 8, stk.4 3.868 3.884 3.891 
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Korrektion vedrørende omfordeling mellem statslige dellofter, jf. lov om udgiftslofter § 5 0 -468 -234 

Delloft for indkomstoverførsler afrundet (2015-PL) (mia.kr.) 258,0 258,5 259,3 

Kommunalt udgiftsloft (2014-PL) (mia.kr.) 230,1 230,1 230,1 

Administrative korrektioner af det kommunale udgiftsloft (mio. kr.) 4.538 4.538 4.538 
-

-
-

-

Korrektioner som følge ændret prioritering mellem sektorer i kommune- og regionsafta
ler, jf. budgetlovens § 8. stk. 1 307 307 307 

Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. budgetlovens § 8, stk.4 4.231 4.231 4.231 

Kommunalt udgiftsloft afrundet (2015-PL) (mia. kr.) 234,7 234,7 234,7 

Regionalt delloft for sundhed (2014-PL) (mia. kr.) 102,6 102,6 102,6 

Administrative korrektioner af regionalt delloft for sundhedsområdet (mio. kr.) 2.034 2.034 2.034 
-Korrektioner som følge ændret prioritering mellem sektorer i kommune- og regionsafta

ler, jf. budgetlovens § 8. stk. 1 475 475 475 

Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. § budgetlovens 8, stk.4 1.559 1.559 1.559 

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

Regionalt delloft for regionale udviklingsopgaver (2014-PL) (mia. kr.) 2,9 2,9 2,9 

Administrative korrektioner af regionalt delloft for udviklingsopgaver (mio. kr.) 53 53 53 

Korrektioner som følge af tekniske justeringer, jf. § budgetlovens 8, stk.4 53 53 53 

Regionalt delloft for regionale udviklingsopgaver afrundet (2015-PL) (mia. kr.) 3,0 3,0 3,0 

1.1 Korrektioner som følge af Aftale om vækstpakke 
2014 

Der er som led i de samlede Aftaler om Vækstpakke 2014 indgået Aftale om justering af 
udgiftslofter mellem regeringen og Venstre. Der er derfor samtidig med fremsættelsen af 
finanslovsforslaget fremsat forslag til ændring af den gældende lov om fastsættelse af ud
giftslofter for 2014-2017, der indarbejder de isolerede virkninger af vækstpakken i de gæl
dende lofter. 

Justeringerne af lofterne afspejler den samlede nettoeffekt af omprioriteringer mellem loftsbe
lagte udgiftsområder og øvrige områder, herunder indtægtssiden, der følger af Aftaler om 
Vækstpakke 2014, herunder Aftale om tilbagerulning af FSA mv. og lempelser af PSO af 14. 
juli 2014.
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1.2 Administrative korrektioner af udgiftslofter fra  
2015-2017 

I forhold til Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 
2014-2017 foretages på finanslovsforslaget for 2015 som forudsat en række justeringer i 
henhold til budgetloven og lov om udgiftslofter, budgetlovens § 8. 

Korrektioner af de enkelte lofter fremgår af nedenstående tabel og er beskrevet uddybende i 
de enkelte afsnit neden for. 

1.3 Korrektioner i henhold til budgetlovens § 8, stk. 1 

-

-

-

-

-
-

I henhold til budgetlovens § 8, stk. 1 kan finansministeren med tilslutning fra Folketingets 
Finansudvalg i forbindelse det årlige bloktilskudsaktstykke om fastsættelse af statens bloktil
skud til kommuner og regioner mv. foretage en omfordeling mellem de gældende udgiftslofter 
for stat, kommuner og regioner. Bestemmelsen tager sigte på politiske omprioriteringer, 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 finanslovsforslaget er der i henhold til Akt 125 af 19. juni 2014 (bloktil
skudsaktstykket) sket en omprioritering fra det statslige delloft for driftsudgifter på i alt 782 
mio. kr. årligt i 2015-2017 til det kommunale udgiftsloft og det regionale delloft for sundheds
udgifter.

1.4 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 udgiftslofterne, hvis det er begrundet i ny lovgivning, der medfører en 
reduktion eller forøgelse af de ledighedsrelaterede udgifter. 

I forbindelse med finanslovsforslaget er de gældende udgiftslofter korrigeret svarende til 
virkningerne af Forlig om en reform af sygedagpengesystemet.   

Der er endvidere i forbindelse med finanslovsforslaget indarbejdet justeringer som følge af 
Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen.  

1.5 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 en ændret udgifts- og opgavefor
deling mellem kommuner, stat og regioner eller en ændring af den bindende statslige regule
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-

-

-

-

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 finanslovsforslaget indarbejdet korrektioner af de gældende lofter som følge af 
ændret opgavefordeling mellem stat, kommuner og regioner, jf. Akt 125 af 19. juni 2014 
(bloktilskudsaktstykket). Korrektionen omfatter udover de direkte virkninger af Lov- og cirku
læreprogrammet også virkninger af skæv DUT mv., som følge af variationer i udgifterne 
mellem årene i forhold til loftskorrektionen på FFL14. 

Korrektionerne indebærer en opskrivning af det statslige delloft for driftsudgifter med 108 mio. 
kr. årligt i 2015-2017. Det kommunale udgiftsloft er nedskrevet med 140 mio. kr. årligt i 2015-
2017. Det regionale delloft for sundhedsudgifter er opskrevet med 6 mio. kr. årligt i 2015-
2017, mens det regionale delloft for regional udvikling er opskrevet med 12 mio. kr. årligt i 
2015-2017. 

PL-regulering af udgiftslofter 
Der er på finanslovsforslaget foretaget en opregning af de gældende udgiftslofter til 2015-pl. I 
opregningen er der korrigeret for ændrede pris- og lønforudsætninger vedr. 2014. Opreg
ningsfaktoren for de enkelte lofter fremgår af nedenstående tabel. 

Bilagstabel 1.2
PL-regulering af udgiftslofter 

Mio. kr. Opregningsfaktor (pct.) 

Statsligt delloft for driftsudgifter 1,18 

Delloft for indkomstoverførsler 1,52 

Kommunalt loft for serviceudgifter 1,9 

Regionalt delloft for sundhedsudgifter 1,5 

Regionalt delloft for regional udvikling 1,4 

Øvrige tekniske korrektioner 
Der er endvidere på finanslovsforslaget indarbejdet en korrektion som følge af en ændret 
indfasning af den danske EU-rabat. Ved førstegangsfastsættelsen af udgiftslofterne blev der 
foretaget særskilte fremskrivninger af overførsler til udlandet (herunder EU-bidraget og udvik
lingsbistanden), der ikke indgår i det offentlige forbrug.  

For at sikre at den forudsatte vækst i det offentlige forbrug holdes på det forudsatte niveau 
trods den ændrede indfasning af den forhandlede rabat, er der foretaget en opjustering af 
delloftet for driftsudgifter med 1,1 mia. kr. i 2015 og en tilsvarende nedjustering af delloftet for 
driftsudgifter med 1,1 mia. kr. i 2016. 
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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. 

Med gennemførslen af EUD-reformen er der sket en omprioritering fra det statslige delloft for 
indkomstoverførsler til det statslige delloft for driftsudgifter svarende til besparelserne primært 
på Statens Uddannelsesstøtte (SU).   
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Bilagstabel 2.1 

Offentlige finanser, 2009-2015 

Mia. kr., løbende priser 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Forbrug 495,9 509,6 508,2 519,5 523,9 535,9 548,9 

Overførsler 283,8 304,0 312,5 322,3 327,4 334,0 339,9 

Investeringer 34,3 37,6 40,0 43,6 43,1 44,1 42,5 

Renteudgifter 36,7 36,9 38,6 36,5 34,0 30,5 31,2 

Subsidier 43,1 44,4 45,8 47,3 48,6 50,7 50,9 

Øvrige udgifter
 1)

52,1 58,7 64,9 91,7 62,2 65,3 63,7 

Udgifter i alt 
2)

945,9 991,3 1010,0 1060,7 1039,2 1060,6 1077,1 

Personskatter mv. 
3)

371,7 358,9 367,7 377,7 430,7 431,1 414,4 

Arbejdsmarkedsbidrag 79,6 80,9 80,4 81,7 83,0 85,6 88,4 

Selskabsskatter 44,9 56,7 58,7 60,7 62,4 61,3 58,8 

Pensionsafkastskat 8,8 36,5 38,1 43,6 19,5 32,1 16,3 

Moms 169,0 173,1 177,8 181,8 182,1 188,6 192,5 

Registreringsafgift 12,5 14,2 14,3 13,8 16,0 16,8 17,7 

Øvrige indirekte skatter 98,2 105,3 108,6 109,1 111,1 109,8 113,8 

Øvrige skatter 
4)

16,4 17,7 18,1 16,6 15,0 15,5 15,8 

Renteindtægter 31,3 27,9 28,9 28,3 28,0 20,3 19,8 

Bruttorestindkomst 32,2 33,9 34,3 35,0 36,0 37,1 38,1 

Øvrige indtægter 
5)

35,3 38,3 46,5 40,7 39,6 40,3 41,7 

Indtægter i alt 
2)

899,8 943,5 973,4 988,8 1023,4 1038,4 1017,3 

Offentlig saldo -46,1 -47,9 -36,6 -71,9 -15,8 -22,1 -59,9 

Renter, netto 5,5 9,0 9,7 8,2 6,0 10,3 11,4 

Offentlig primær saldo
 6)

-40,6 -38,9 -26,9 -63,8 -9,8 -11,9 -48,5 
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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 og indtægter afviger fra Danmarks Statistiks opgørelse. Det 
offentlige forbrug omfatter indtægter fra salg af varer og tjenester samt beregnede udgifter til afskrivnin
ger, mens Danmarks Statistiks opgørelse af de offentlige udgifter ikke omfatter det offentlige varesalg, 
der flyttet til indtægtsopgørelsen. Ligeledes indgår beregnede afskrivninger både i de offentlige udgifter 
og de offentlige indtægter. På den baggrund afviger opgørelsen af de samlede udgifter og indtægter defi
nitorisk fra Danmarks Statistiks opgørelse.  

3) Personskatter mv. indeholder: Kildeskatter, ejendomsværdiskat, vægtafgift fra husholdninger, afgift af 
dødsboer og gaver samt andre personlige skatter.  

4) Øvrige skatter indeholder bidrag til sociale ordninger (A-kassebidrag og efterlønsbidrag). 
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 bi
drag til tjenestemandspensioner. 

6) Den primære saldo angiver stillingen på de offentlige finanser før nettorenteudgifter.
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Bilag 3. Ændring af skønnet 
for den offentlige saldo i 2014 
og 2015 siden maj 

I forhold til skønnet i majvurderingen er det offentlige underskud reduceret med ca. 4½ mia. 

kr. i 2014 og øget med ca. 1½ mia. kr. i 2015, jf. bilagstabel 3.1.  

Nordsø-indtægterne er opjusteret med ca. ¼ mia. kr. i 2014 og nedjusteret med ca. ¼ mia. 

kr. i 2015. Justeringerne skal dels ses i lyset af en højere skønnet oliepris (opgjort i danske 

kroner) end skønnet i maj, dels lavere forventet olie- og gasproduktion ifølge Energistyrel

sens nye produktionsprognose.  

Indtægterne fra selskabsskat er opjusteret med ca. ½ mia. kr. i 2014 og ¼ mia. kr. i 2015. 

Opjusteringen skal primært ses i forlængelse af et større provenu i 2013 end tidligere forud

sat. 

Indtægterne fra pensionsafkastskatten er opjusteret med ca. 8 mia. kr. i 2014 og nedjusteret 

med ca. 1¾ mia. kr. i 2015. Opjusteringen i 2014 skal både ses i sammenhæng med et lave

re forventet niveau for renterne ultimo 2014 (baseret på udviklingen i forwardrenterne) og en 

større stigning i aktiekurserne frem til medio august end lagt til grund i majvurderingen. De 

skønnede indtægter i 2014 understøttes af oplysninger om pensionsselskabernes afkast i 

første halvår 2014. Nedjusteringen af de skønnede indtægter i 2015 skal blandt andet ses i 

sammenhæng med, at nye oplysninger peger på, at den samlede pensionsformue indeholder 

en større andel af obligationer end hidtil forudsat.  

Personskatter mv. og arbejdsmarkedsbidrag er tilsammen nedjusteret med ca. ½ mia. kr. i 

2014 og opjusteret med 3½ mia. kr. i 2015. De lavere indtægter i 2014 skal ses i sammen

hæng med en lille yderligere opjustering af de forventede pensionsindbetalinger, der medfø

rer større skattefradrag i forhold til vurderingen i maj, mens opjusteringen af de skønnede 

indtægter fra personskatter (inkl. arbejdsmarkedsbidrag) i 2015 blandt andet afspejler finan

sieringselementerne i vækstaftalen. 

Momsindtægterne er nedjusteret med ca. ½ mia. kr. i 2014 og ca. 2¾ mia. kr. i 2015. Nedju

steringen skal blandt andet ses i sammenhæng med en lavere skønnet vækst i det nominelle 

privatforbrug samt lavere moms som følge af lempelsen af forsyningssikkerhedsafgiften fra 

2015.  

 

 

Budgetoversigt 2 ∙ August 2014 63 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

-

 

-

 

-

 

-

-

-

 

-

 

 



Indtægterne fra registreringsafgiften er nedjusteret med ca. ½ mia. kr. i 2014 og ca. 1 mia. kr. 

i 2015 i lyset af et lavere forventet bilsalg i begge år.  

Indtægterne fra øvrige skatter og afgifter er nedjusteret med ca. ¼ mia. kr. i 2014 og 1¾ mia. 

kr. i 2015. Nedjusteringen afspejler blandt andet lavere skønnede indtægter fra punktafgifter i 

lyset af lempelsen af forsyningssikkerhedsafgiften i Vækstpakke 2014 og lavere skønnet 

energiforbrug.  

Bilagstabel 3.1 

Ændring af den offentlige saldo i 2013-2015 siden maj 

2013  2014 2015  

Mia. kr., årets priser   

Nordsø-indtægter 0,0 0,2 -0,3 

Selskabsskatter (ekskl. Nordsø) 0,5 0,5 0,3 

Pensionsafkastskat 0,0 8,1 -1,8 

Arbejdsmarkedsbidrag 0,0 0,1 0,6 

Personskatter mv. 0,1 -0,6 2,9 

Moms 0,1 -0,6 -2,8 

Registreringsafgift 0,0 -0,5 -0,9 

Øvrige skatter og afgifter 0,0 -0,2 -1,8 

Offentligt forbrug 0,6 0,0 0,9 

Offentlige investeringer 0,5 0,0 -1,5 

Overførselsudgifter 0,4 0,0 1,0 

Nettorenteudgifter og udbytter (ekskl. udbytter fra Nordsøen) 0,2 -0,6 0,4 

Subsidier -0,1 0,1 0,4 

Andre udgifts- og indtægtsposter -0,8 -1,9 1,0 

Ændring i den offentlige saldo, i alt 1,4 4,6 -1,5 

Det offentlige forbrug er uændret i 2014 og nedjusteret med knap 1 mia. kr. i 2015. Nedjuste

ringen i 2014 skal ses i sammenhæng med virkningerne af Vækstpakke 2014, hvor initiati

verne delvist finansieres ved en reduktion af det statslige delloft for driftsudgifter. Hertil kom

mer lavere materielinvesteringer i forsvaret, som i nationalregnskabet behandles som offent

ligt forbrug. 

De offentlige investeringer er uændrede i 2014 og opjusteret med 1½ mia. kr. i 2015 i forhold 

til maj. Opjusteringen af de offentlige investeringer følger blandt andet af et højere investe

ringsniveau i Danmarks Statistiks budgetstatistik for 2014, som i forbindelse med den konkre

te budgetlægning for 2015 – på baggrund af finanslovforslaget og økonomiaftalerne med 

kommuner og regioner – er indregnet i skønnet for de offentlige investeringer i 2015.  
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Overførselsudgifterne er uændrede i 2014 og nedjusteret med ca. 1 mia. kr. i 2015. Nedjuste

ringen i 2015 skal blandt andet ses i lyset af lidt lavere skønnede udgifter til kontanthjælp og 

folkepension. 

Nettorenteudgifterne (ekskl. udbytter fra Nordsøen) er opjusteret med ca. ½ mia. kr. i 2014 og 

nedjusteret med ca. ½ mia. kr. i 2015.  

Subsidierne er omtrent uændrede i 2014 og nedjusteret med knap ½ mia. kr. i 2015 i forhold 

til maj. Nedjusteringen i 2015 skal ses i lyset af lavere budgetterede udgifter til ydelsesstøtte 

vedrørende almene boliger, som delvist modsvares af merudgifter til jobrotation.  

Ændrede skøn for en række andre udgifts- og indtægtsposter svækker de offentlige finanser 

med ca. 2 mia. kr. i 2014 og forbedrer de offentlige finanser med 1 mia. kr. i 2015 sammen

lignet med skønnet i maj. Svækkelsen i 2014 skal navnlig ses i lyset af den besluttede udvi

delse af metroen til Sydhavnen.  
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