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1. Indledning og sammenfatning 

1.1 Indledning 
Regeringen fremlagde i august 2007 den såkaldte 2015-plan, Mod Nye Mål – Danmark 
2015. 2015-planen fastlægger sigtepunkter for den økonomiske politik frem mod 
2015 – herunder de centrale mål og overordnede prioriteringer i finanspolitikken 
samt de strukturpolitiske krav, der stilles til udviklingen i beskæftigelse og arbejdstid 
frem mod 2015. Kravene til strukturel beskæftigelse og arbejdstid sikrer, at den plan-
lagte finanspolitik er holdbar med de forudsætninger, der ligger til grund for 2015-
fremskrivningen. 
 
2015-planen afløser den 2010-plan, der oprindelig blev fremlagt i En Holdbar Fremtid 
– Danmark 2010 i januar 2001. Efter regeringsskiftet i november 2001 tilsluttede den 
nytiltrådte regering sig de overordnede mål og rammer i 2010-planen, som dermed 
har udgjort grundlaget for tilrettelæggelsen af finanspolitikken siden 2001.  
 
2010-planen er løbende blevet opdateret i lyset af den faktiske udvikling i de offentli-
ge finanser og beskæftigelse mv., ændringer i skatte- og udgiftspolitikken, vedtagne 
reformer og ændrede udsigter for befolkningsudviklingen eller andre forhold, der på-
virker økonomien på sigt. Den sidste 2010-fremskrivning, som blandt andet indar-
bejdede Velfærdsaftalen fra juni 2006 og en opdateret befolkningsfremskrivning med 
udsigt til væsentlig større stigning i levetiden end tidligere lagt til grund, blev offent-
liggjort i Danmarks Konvergensprogram 2006 (KP2006). 
 
Denne publikation beskriver den tekniske baggrund for 2015-planen. Fokus er på de 
antagelser og metoder, der ligger til grund for fremskrivningen, og en uddybende be-
lysning af de mål og krav, der stilles til finanspolitikken frem mod 2015.  
 
Folketinget vedtog d. 23. oktober 2007 centrale elementer i aftalen Lavere skat på ar-
bejde. Aftalen afviger på visse punkter fra de skatteforslag, der indgik i 2015-planen 
fra august. Skatteaftalen er indarbejdet i denne publikation.  
 
 
1.2 Centrale mål, prioriteringer og krav i finanspolitikken 
De to grundlæggende omdrejningspunkter for finanspolitikken i 2015-planen er, at: 
 
1) Finanspolitikken skal være holdbar. Det vil sige, at den udgifts-, skatte- og struk-

turpolitik, der planlægges frem mod 2015, skal kunne fastholdes på langt sigt, 
uden at det – med de principper og antagelser, der anvendes i Finansministeriets 
lange fremskrivninger – bliver nødvendigt med skattestigninger eller andre til-
pasninger for at sikre et stabilt niveau for den offentlige nettogæld i pct. af BNP 
på længere sigt. 
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2) Der skal være overskud på den strukturelle offentlige saldo hele vejen frem til 
2015. Kravet om overskud, eller mindst balance, er et selvstændigt krav på linje 
med (og i overensstemmelse med) kravet om holdbarhed. Målsætningen er af-
stemt med de krav, som EU's Stabilitets- og Vækstpagt stiller til den mellemfri-
stede offentlige saldo i Danmark. 

 
Kravet om finanspolitisk holdbarhed fastholder fokus på de langsigtede udfordringer 
for den offentlige økonomi, og hvad der skal til for at håndtere dem. Beregningen af 
finanspolitikkens holdbarhed kan dermed ses som et konsistenscheck af, om den 
økonomiske politik hænger sammen på det lange sigt. 
 
Det holdbare forløb i 2015-fremskrivningen indebærer et strukturelt overskud på ca. 
1¼ pct. af BNP i gennemsnit fra 2007 til 2010 og godt ½ pct. af BNP fra 2011 til 
2015. Det aftagende strukturelle overskud frem mod 2015 kan henføres til et forud-
sat fald i indtægterne fra beskatning af olie- og gasindvindingen i Nordsøen, og at 
udgifterne til folkepension skønnes at vokse i takt med, at der bliver flere over 65 år. 
2015-forløbet indebærer dermed, at kravene til den strukturelle saldo er noget større 
frem mod 2010 end i perioden 2011-15.  
 
På baggrund af det holdbare forløb er der opstillet en mellemfristet målsætning om, 
at det strukturelle overskud skal fastholdes i intervallet ¾ - 1¾ pct. af BNP frem 
mod 2010. Saldomålsætningen frem mod 2010 er grundlæggende uændret i forhold 
til 2010-fremskrivningen i KP20061. Målsætningen er angivet som et interval blandt 
andet i lyset af den usikkerhed, der knytter sig til opgørelsen af den finanspolitiske 
holdbarhed og den strukturelle saldo. 
 
Fra 2011 til 2015 er det mellemfristede mål, at der skal være mindst balance på den 
strukturelle saldo. 
 
De primære operationelle mål for de offentlige overskud indebærer sigtepunkter for 
udviklingen i den offentlige gæld. Saldoudviklingen i 2015-forløbet indebærer, at den 
offentlige nettogæld skønnes at blive vendt til et lille nettotilgodehavende ved udgan-
gen af 2007 (med forbehold for kursreguleringer), og at der fastholdes et nettotilgo-
dehavende på 5-10 pct. af BNP frem mod 2015.  
 
Nettogælden er det relevante gældsbegreb i forhold til opgørelsen af den finanspoliti-
ske holdbarhed. Opgørelsen af den finanspolitiske holdbarhed inddrager udover net-
togælden også de fremtidige nettoforpligtelser for den offentlige sektor, som følger 
af blandt andet fastholdte udgiftsstandarder, satser og reguleringsregler (givet den 
demografiske udvikling mv.). 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Målintervallet for den strukturelle saldo er her angivet ved fortsat suspension af indbetalinger til SP-ordningen. 
Genindføres SP-bidraget på 1 pct. af bruttolønnen, ændres målintervallet for det strukturelle saldooverskud til ½-1½ 
pct. af BNP frem mod 2010. En genindførelse af SP-indbetalingerne vil på kort og mellemlangt sigt svække de of-
fentlige finanser med ca. ¼ pct. af BNP, idet indbetalingerne er fradragsberettigede i indkomstskatten. Modstykket 
hertil er en styrkelse af de offentlige finanser på langt sigt, når den større pensionsformue kommer til udbetaling og 
dermed beskatning. SP-ordningen er (omtrent) neutral i forhold til opgørelsen af den finanspolitiske holdbarhed. 
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Udviklingen i den offentlige nettogæld kan løbende blive påvirket af konjunkturud-
viklingen og andre midlertidige forhold. Dertil kommer omvurderinger af de offent-
lige aktiver og passiver, idet nettogælden opgøres til kursværdi. Afvigelser i gældsud-
viklingen i forhold til det forudsatte indregnes i opgørelsen af holdbarheden og ind-
drages derigennem i den løbende opfølgning. 
 
Den offentlige bruttogæld (ØMU-gælden), der ifølge EU’s regler vedrørende finans-
politikken som udgangspunkt ikke må overstige 60 pct. af BNP, aftager i 2015-
fremskrivningen fra ca. 30 pct. af BNP ved starten af 2007 til omkring 15 pct. af 
BNP ved udgangen af 2015.  
 
Det er et erklæret mål, at den økonomiske politik skal understøtte fastkurspolitikken 
med fokus på økonomisk stabilitet og fortsat lav inflation. Målsætningerne i finans-
politikken – og fremskrivningen i øvrigt – opfylder EU’s konvergenskriterier for del-
tagelse i euroen og opfylder kravene i Traktaten og Stabilitets- og Vækstpagten.  
 
Med Velfærdsaftalen fra 2006 og 2015-planen er der valgt en kombination af opspa-
ring og løbende tilpasninger/strukturreformer for at håndtere de fremtidige udfor-
dringer for de offentlige finanser. Opsparingselementet ligger blandt andet i, at der 
sigtes efter fortsatte strukturelle overskud frem mod 2015.2  
 
Opsparingen afspejler blandt andet, at de strukturelle Nordsø-provenuer er relativt hø-
je i disse år, og at der endnu er en forholdsvist stor andel af befolkningen i de mest 
erhvervsaktive aldre. Aktuelt udgør det strukturelle Nordsøprovenu knap 1½ pct. af 
BNP, og det antages at falde til 0,8 pct. af BNP i 2015. Samtlige fremtidige Nord-
søprovenuer i fremskrivningen svarer til en permanent/varig merindtægt på knap 0,4 
pct. af BNP. Med den holdbare linie i finanspolitikken og de opstillede mål for of-
fentlige overskud sikres, at de aktuelt høje offentlige provenuer fra Nordsøen bidra-
ger til gældsnedbringelsen, og at olieindtægterne dermed kommer alle fremtidige ge-
nerationer til gode.  
 
Opsparingen afspejler også, at de store årgange født under og umiddelbart efter 2. 
verdenskrig, som når folkepensionsalderen mellem 2005 og 2015, endnu til dels er på 
arbejdsmarkedet. Historiske forskelle i fødselsårgangenes størrelse medfører isoleret 
set en ”pukkel” i den demografiske ældrekvote, som topper i årene omkring 2030-40. 
Gældsnedbringelsen frem mod 2015 bidrager til, at servicestandarder og beskatning 
kan fastholdes, når årgangene i de mest erhvervsaktive aldre er relativt mindst, sam-
tidig med at den offentlige nettogæld i pct. af BNP er stabil på langt sigt. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Den offentlige opsparing er reelt omkring 1 pct. af BNP højere i disse år end den opgjorte saldo, når der tages høj-
de for udskudte skatter i pensionssystemet. Reglerne om fradrag for pensionsindbetalinger og beskatning på udbeta-
lingstidspunktet indebærer således en udskydelse af skattebetalinger og dermed en (teknisk) forringelse af de offentli-
ge finanser, som udgjorde omkring 1,1 pct. af BNP i 2006. Overskuddet på de offentlige finanser ville dermed ved 
uændret finanspolitik have været tilsvarende større i fravær af fradraget for pensionsindbetalinger og beskatningen af 
pensionsudbetalinger. Modstykket til denne (tekniske) forringelse af finanserne i disse år er en styrkelse af finanserne, 
når de større pensionsformuer kommer til udbetaling. Den tidsmæssige forskydning af skatteprovenu, som følger af 
den skattemæssige behandling af pensionsopsparing, afspejles i saldo-profilen i 2015-fremskrivningen. 
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Tilpasningsdelen kan først og fremmest henføres til tilbagetrækningsreformen i Vel-
færdsaftalen, som håndterer udfordringerne forbundet med længere levetid. Levetids-
indekseringen af efterløns- og folkepensionsalderen håndterer ifølge beregningerne 
ca. 4/5 af den stigning i de offentlige nettoforpligtelser, der ellers ville optræde som 
følge af stigende restlevetid for 60-årige fra i dag. Dertil kommer virkningen af for-
øgelsen af efterløns- og folkepensionsalderen med 2 år inden levetidsindekseringen 
sætter ind. Fra 2025, hvor indekseringsmekanismen i Velfærdsaftalen har virkning, er 
den offentlige saldo i pct. af BNP stort set robust over for yderligere stigninger i le-
vetiden for 60-årige, jf. kapitel 7.  
 
Tilbagetrækningsreformen sikrer samtidig via højere arbejdsudbud og beskæftigelse 
mærkbart større velstand (BNP pr. indbygger) end en strategi, der udelukkende søgte 
at håndtere udfordringerne for de offentlige finanser gennem højere beskatning eller 
lavere forbrugsudgifter. 
 
Overordnet gælder derfor, at tilpasning af aldersgrænserne for tilbagetrækning sigter 
på at håndtere den permanente del af udfordringen forbundet med stigende levetid, 
mens midlertidigt gunstige betingelser i disse år i form af relativt høje Nordsø-
indtægter og forholdsvist mange i alderen 15-64 år i forhold til over 65-årige udnyttes 
til fortsat gældsnedbringelse, således at der er plads til at finansiere mulige merudgif-
ter, når de relativt store årgange går på pension. 
 
Prioriteringer og krav i finans- og strukturpolitikken  
Inden for målsætningerne om holdbarhed og mindst (strukturel) balance på de of-
fentlige finanser i 2015 er de centrale prioriteringer og krav i finanspolitikken: 
 
• Realvækst i ressourcerne til offentlig service. I finanslovsarbejdet og aftalerne med 

kommuner og regioner er realvæksten i det offentlige forbrug det centrale om-
drejningspunkt. Realvæksten i ressourcerne til offentlig service forudsættes at 
vokse med 1¾ pct. i 2008, 1 pct. om året i 2009-2012 (inkl. globaliseringspuljen) 
og ¾ pct. om året i 2013-15. I vækstrammen indgår initiativer i kvalitetsrefor-
men, herunder trepartsaftalerne mellem de offentlige arbejdstagere og arbejdsgi-
vere, og globaliseringsindsatsen. Derudover er der inden for vækstrammen et rå-
derum til nye prioriteringer, ligesom der løbende kan foretages omprioriteringer 
inden for udgiftsrammerne. Vækstrammen på i gennemsnit 1 pct. om året i 
2008-15 er større end i den oprindelige 2010-plan. 
 

• Udgifterne til offentlig service kan vokse godt og vel på linje med samfundsøkonomien. Udgif-
terne kan udgøre op til 26½ pct. af (konjunkturrenset) BNP i 2015 – mod knap 
26 pct. af konjunkturrenset BNP i 2007. Inden for udgiftsrammen er der plads til 
en forøgelse af de ældrerelaterede serviceudgifter i takt med, at andelen af ældre i 
befolkningen øges de kommende år.  
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• Bedre prioritering af driftsudgifterne. Som nævnt er der mulighed for omprioriteringer 
inden for udgiftsrammen, blandt andet i lyset af den gennemførte kommunalre-
form. Et mål er at frigøre ressourcer til yderligere borgernær service i kommuner 
og regioner svarende til 1 mia. kr. om året i 2009-13 og dermed 5 mia. kr. i varig 
virkning ved at effektivisere administration mv. Der fremlægges plan herfor i 
2009. 
 

• Der oprettes en kvalitetsfond på 50 mia. kr. til offentlige investeringer i sygehus-
struktur, folkeskoler, daginstitutioner mv. de næste 10 år. De 50 mia. kr. udgør et 
realt løft i investeringerne i forhold til niveauet i 2008, akkumuleret over 10 år. 
Halvdelen af løftet ligger ud over den stigning, som skønsmæssigt ville følge, 
hvis investeringerne udgjorde en konstant andel af BNP fra 2008 og frem. De 
offentlige investeringers andel af BNP i 2015-forløbet er dermed gennemsnitligt 
knap 0,15 pct. af BNP (ca. 2½ mia. kr.) højere i 2009-18 end i 2008. 

 
• De skønnede virkninger på de offentlige finanser af målsætningerne på klima- og 

energiområdet er indregnet i 2015-forløbet. Målsætningerne om blandt andet at 
holde energiforbruget i ro og øge andelen af vedvarende energi medfører udgif-
ter til energibesparende foranstaltninger og fremme af renere energikilder. Sam-
tidig aftager de offentlige indtægter fra energiafgifter som andel af BNP, når for-
bruget af energi holdes i ro, mens den samlede økonomi vokser. Det afspejler, at 
forbruget af fossile brændsler er relativt tungt afgiftsbelagt i forhold til andet 
forbrug. Skønnene over provenuvirkningerne og de direkte udgifter, som til-
sammen svækker den finanspolitiske holdbarhed med ca. 0,3 pct. af BNP eller 
ca. 5 mia. kr., er forholdsvist usikre. 

 
• Skattestoppet, som i 2010-fremskrivningen var indregnet til og med 2010, forlæn-

ges frem til 2015. Energiafgifterne indekseres for at understøtte målsætningerne i 
klima- og energistrategierne. Den automatiske regulering af arbejdsmarkedsbidraget er 
afskaffet, blandt andet for at undgå konjunkturforstærkende reguleringer af ar-
bejdsmarkedsbidragssatsen, og satsen fastholdes uændret på 8 pct. Provenuet 
herfra – det vil sige merprovenuet i forhold til et forløb med uændrede nominel-
le energiafgifter og en arbejdsmarkedsbidragssats fastholdt på 7,5 pct. svarende 
til den sats, der ifølge hidtidige regler skulle gælde i 2008 – tilbageføres i overens-
stemmelse med skattestoppet til lavere skat på navnlig arbejdsindkomst, jf. kapitel 
3. Indkomstskatten nedsættes med 9½ mia. kr. med fuld virkning fra 2009. Lave-
re skat på arbejde medvirker til at øge arbejdsudbuddet, hvilket sammen med 
andre afledte virkninger af skatteaftalen er indregnet i 2015-forløbet. 

 
• Med baggrund blandt andet i de opstillede mål for serviceudgifterne og skat er 

der opstillet centrale strukturpolitiske krav til beskæftigelse og arbejdstid, som er til-
strækkelige til at sikre finanspolitisk holdbarhed og mindst balance i den offentli-
ge økonomi i 2015. De centrale krav er: 
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- at nye initiativer skal øge den strukturelle ustøttede beskæftigelse med yderligere 
 20.000 personer frem mod 2015. 
- at den gennemsnitlige arbejdstid ikke falder på trods af, at demografien og andre 
 forhold kan trække ned. 
- at de gennemførte arbejdsmarkedsreformer virker efter hensigten. 
- at aldersgrænserne for efterløn og folkepension øges fra 2019 og indekseres 
 med udviklingen i restlevetiden for 60-årige med virkning fra 2025, jf. Vel
 færdsaftalen fra 2006.  

 
De opstillede sigtepunkter for beskæftigelse og arbejdstid angiver de krav, der ifølge 
de nuværende fremskrivninger skal til for at sikre langsigtet holdbarhed og overskud 
frem mod 2015.  
 
Som en del af 2015-planen nedsættes en Arbejdsmarkedskommission med uafhængi-
ge eksperter, som i 2009 skal komme med forslag, der varigt kan øge beskæftigelse 
og arbejdsudbud. 
 
 
1.3 Opfølgning og målopfyldelse 
Der følges løbende op på opfyldelsen af de finans- og strukturpolitiske mål og krav. 
Opfølgningen sker dels i de årlige konvergensprogrammer som udarbejdes til EU 
hvert år i november, og dels, når der er anledning til det, i Finansredegørelser eller 
Økonomiske redegørelser. Det følger hidtidig praksis i forbindelse med 2010-planen. 
 
Det afgørende kriterium for, om finanspolitikken fortsat er på sporet, er, om den 
strukturelle saldo er på linje med det målinterval, som er afstemt med et finanspoli-
tisk holdbart forløb og mindst balance frem til 2015. 
 
Hvis udviklingen i den strukturelle saldo synligt afviger fra det opstillede målinterval, 
indebærer målsætningen, at kursen i den økonomiske politik skal justeres. 
 
Eventuelle afvigelser i fx beskæftigelse, arbejdstid eller realvækst i forbrugsudgifterne 
i forhold til det forudsatte vil blive vurderet i lyset af, om finanspolitikken fortsat er 
på sporet i forhold til den primære målsætning for den strukturelle saldo. Det følger 
(ligeledes) hidtidig praksis i forbindelse med 2010-planen.  
 
2015-planens mellemfristede pejlemærke for de offentlige forbrugsudgifter på op til 
26½ pct. af (konjunkturrenset) BNP i 2015 er et nyt element i forhold til den tidlige-
re 2010-plan. Udgiftsrammen afspejler, at udgifterne til offentlig service kan vokse 
godt og vel på linje med samfundsøkonomien, og samtidig at udgifterne inden for 
holdbare rammer maksimalt kan udgøre 26½ pct. af BNP i 2015.  
 
Pejlemærket i 2015 supplerer de årlige realvækstmål og kan binde før 2015, hvis ud-
gifterne stiger mere end ventet eller den strukturelle beskæftigelse (og dermed BNP) 
ikke stiger i det forudsatte omfang.  
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Hvis opdaterede fremskrivninger i den løbende opfølgning peger på, at udgifternes 
andel af konjunkturrenset BNP i 2015 overstiger 26½ pct., indebærer pejlemærket en 
forpligtelse til at overveje de finanspolitiske prioriteringer med sigte på at få udgifter-
ne på niveau med det forudsatte ved planlægningshorisontens udløb i 2015. 
 
Realvæksten i det offentlige forbrug er et mål for tilførslen af ekstra økonomiske res-
sourcer og dermed det naturlige udgangspunkt for prioriteringsdrøftelser i det lø-
bende arbejde med udgiftspolitikken – herunder finansloven og økonomiaftalerne 
med kommuner og regioner. For finanspolitikkens holdbarhed og gældsudvikling er 
det udviklingen i de nominelle udgifter (dvs. både realvækst og vækst i deflatoren for 
offentligt forbrug) i forhold til skattegrundlaget, som er afgørende. Forbrugsrammen 
på 26½ pct. af BNP i 2015 samler derfor op på udviklingen i udgifterne i forhold til 
BNP, opgjort nominelt. 
 
Udviklingen i forbrugsudgifterne i pct. af BNP skal ses i lyset af de forholdsvist am-
bitiøse krav i strukturpolitikken, der øger BNP og dermed isoleret set reducerer de 
offentlige udgifters andel af BNP (uden at dette er udtryk for ændret service)3.  
 
Udviklingen i den strukturelle saldo samler op på udviklingen i de samlede offentlige 
finanser, herunder også udgifterne til overførsler. Udgifterne til overførsler afspejler 
blandt andet den forudsatte udvikling i beskæftigelse og ledighed, herunder kravet 
om 20.000 flere i ustøttet beskæftigelse i kraft af nye initiativer.  
 
Udgifterne til overførsler, ekskl. SU og folkepension, aftager i 2015-fremskrivningen 
fra ca. 11 pct. af BNP i 2005 – et år, hvor konjunkturernes indvirkning på arbejds-
markedet var nogenlunde neutral – til knap 10 pct. af BNP i 2015. Inklusiv de sti-
gende udgifter til folkepension og SU, blandt andet i kraft af flere over 65 år og mål-
sætningerne om, at flere unge skal gennemføre en uddannelse, er overførselsudgif-
terne nogenlunde ens på 16½ pct. af BNP i 2005 og 2015. 
 
Eventuelle afvigelser i overførselsudgifterne i forhold til det forudsatte kan, hvis de 
er af varig karakter, påvirke finanspolitikkens holdbarhed og den strukturelle saldo på 
samme måde som fx afvigelser i serviceudgifterne. Eventuelle ændringer i antallet af 
overførselsmodtagere eller i overførselssatser vil blive indarbejdet i opdaterede vur-
deringer af den strukturelle saldo og den finanspolitiske holdbarhed. Det er på linje 
med hidtidig praksis4. 
 
De vigtigste nøgletal i 2015-forløbet fremgår af tabelbilaget. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 I fravær af kravene til arbejdstid og beskæftigelse udgør forbrugsudgifterne i 2015 knap 27 pct. af BNP. Et sådant 
forløb opfylder ikke kravet om finanspolitisk holdbarhed givet de øvrige forudsætninger i fremskrivningen. 
4 Siden den oprindelige 2010-plan fra 2001 er der fx besluttet ændringer af overførselssatserne for visse grupper af 
folkepensionister, førtidspensionister og modtagere af kontant- og starthjælp. Disse ændringer er løbende blevet ind-
arbejdet i opdateringer af 2010-fremskrivningen.  
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1.4 God målopfyldelse i 2010-planen 
De primære målsætninger i den tidligere 2010-plan om strukturelle saldooverskud på 
mellem ½-1½ pct. af BNP og en halvering af ØMU-gælden fra 2000 til 2010 er ble-
vet opfyldt. Finanspolitikken har dermed overordnet været på sporet samtidig med, 
at realvæksten i det offentlige forbrug har været større og skatten er sat mere ned end 
oprindeligt planlagt (jf. bilag 3.1). Den strukturelle ledighed skønnes at være faldet på 
linje med det forudsatte. Beskæftigelsen er vokset strukturelt, men ikke helt på linje 
med det forudsatte i den oprindelige 2010-fremskrivning.  
 
I forhold til 2010-fremskrivningerne fra begyndelsen af årtiet, har den offentlige øko-
nomi således underliggende været stærkere end oprindeligt forudsat. Det har gjort 
det muligt, at ressourcerne til offentlig service er øget mere og skatten sat mere ned 
(inkl. de beregnede virkninger af skattestoppet), samtidig med, at finanspolitikken har 
været på sporet i forhold til de primære mål for saldo og gældsnedbringelse. 
 
Når den offentlige økonomi underliggende har vist sig stærkere end forudsat i 2001, 
skyldes det blandt andet, at den gennemsnitlige arbejdstid er steget i forhold til det 
forudsatte, at rentebetalingerne på gælden har været lavere, og at indtægterne fra 
blandt andet Nordsø- og selskabsskatter har ligget over det forudsatte. 
 
Det overordnede sigte med 2010-planens mål for gæld og saldo – nemlig at forbere-
de de offentlige finanser til udfordringerne navnlig forbundet med flere ældre – er 
samtidig indfriet, jf. at den sidste 2010-fremskrivning i KP2006 pegede på en stort 
set holdbar finanspolitik uden krav om nye initiativer. Det afspejler dels, at målene 
for saldo og gæld er blevet nået, og dels de reformer af navnlig tilbagetrækningsreg-
lerne, der blev besluttet med Velfærdsaftalen fra 2006. Udfordringen fra stigende le-
vetid er dermed i vidt omfang håndteret, selv om vurderingen af de langsigtede ud-
fordringer er væsentligt opjusteret med de befolkningsprognoser, der er kommet til 
siden den oprindelige 2010-plan.  
 
Den stærkere underliggende udvikling i de offentlige finanser end forudsat i den op-
rindelige 2010-plan kan således først og fremmest henføres til en mere positiv udvik-
ling på indtægtssiden end forudsat. En række andre OECD-lande har på lignende vis 
oplevet såkaldt ”revenue-rich growth” (provenu-intensiv vækst) i de senere år. Inter-
nationalt er udviklingen blandt andet sat i forbindelse med, at en række skattebaser er 
vokset hurtigere end BNP i takt med stigende priser på boliger, aktier og andre fi-
nansielle aktiver.  
 
I Danmark har skattestoppet siden 2001 dæmpet merprovenuet fra stigende boligpri-
ser, og i Finansministeriets opgørelse af den strukturelle saldo korrigeres eksplicit for 
udsving i blandt andet indtægterne fra pensionsafkastskatten, som er stærkt afhængig 
af udviklingen i aktie- og obligationskurser. Ligeledes korrigeres særskilt for udsving i 
selskabsskatterne og indtægterne fra Nordsøen.  
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De store udsving i de offentlige finanser fra år til år og henover konjunkturcyklen 
vanskeliggør imidlertid bedømmelsen af den strukturelle saldo. Muligheden for, at 
gunstige forhold også fremadrettet vil bidrage til en stærkere underliggende udvikling 
i de offentlige finanser end antaget, er næppe større end muligheden for en mindre 
gunstig udvikling. Det forudsatte forløb i den strukturelle saldo er forholdsvist tæt på 
den nedre grænse af målintervallet frem mod 2010 og tæt på balance i 2015. 
 
De aktuelt stærke konjunkturer med betydeligt pres på arbejdsmarkedet indebærer 
sammen med et vigende demografisk bidrag til arbejdsstyrken, at potentialet for øko-
nomisk vækst frem mod 2015 er begrænset. Den finanspolitiske planlægning i 2015-
forløbet er baseret på, at den faktiske beskæftigelse kan falde med 65.000 personer 
fra 2008 til 2015, blandt andet som følge af en forudsat normalisering af konjunktu-
rerne, jf. kapitel 2. Ses bort fra de stillede krav til arbejdstid og beskæftigelsesinitiati-
ver, reduceres BNP-væksten til ca. 1 pct. i gennemsnit fra 2008 til 2015. Det forud-
sætter blandt andet, at der ikke opbygges negative outputgab i perioden. 
 
Selv om 2015-forløbet opfylder kravet om holdbarhed, peger fremskrivningen på ret 
store saldounderskud i årene omkring 2030-2040, hvorefter situationen retter sig 
igen, jf. kapitel 4. Det afspejler blandt andet målene på energiområdet, store ældreår-
gange, stigende levetid, faldende provenu fra Nordsøen, og en skatteudskydelse, som 
knytter sig til, at der i beregningen sker en udskydelse af pensionsudbetalingerne i 
kraft af flere år på arbejdsmarkedet for den enkelte. Disse forhold opvejes i en perio-
de ikke fuldt af tilbagetrækningsreformen. Det er først fra 2025, at indekseringsprin-
cippet får virkning på aldersgrænser for efterløn og pension. De langsigtede regne-
stykker peger derfor på, at der kan være ret betydelige udfordringer også i perioden 
efter 2015, som ligger uden for den konkrete horisont for de finanspolitiske priorite-
ringer i 2015-planen.  
 
 
1.5 Oversigt 
Kapitel 2 beskriver det makroøkonomiske forløb frem mod 2015, der ligger til grund 
for 2015-planen. Forløbet tager udgangspunkt i konjunkturvurderingen i Økonomisk 
redegørelse, august 2007 for årene 2007-08. Fra 2008 til 2011 forudsættes konjunkturer-
ne at blive normaliseret, og fra 2011 til 2015 er forløbet strukturelt. Forløbet er ikke 
en egentlig prognose, men udgør et grundlag for den finanspolitiske planlægning. 
Kapitlet fokuserer navnlig på de strukturelle niveauer for arbejdsstyrke og ledighed 
samt kravene til beskæftigelse og arbejdstid, som er mest centrale for vækstudsigterne 
og kravene til finanspolitikken på mellemfristet sigt. 
 
Kapitel 3 beskriver nærmere de finanspolitiske mål, prioriteringer og krav frem mod 
2015. Kapitlet redegør for de enkelte prioriteringer og kravs betydning for opgørel-
sen af den finanspolitiske holdbarhed set i forhold til 2010-fremskrivningen i 
KP2006, og uddyber forudsætningerne om de offentlige forbrugs- og investerings-
udgifter samt skattepolitikken. Bilag 3.1 gennemgår målopfyldelsen i den oprindelige 
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2010-plan, og bilag 3.2 giver en kort oversigt over de metodeændringer, der er gen-
nemført i forhold til den sidste 2010-fremskrivning i KP2006. 
 
Kapitel 4 beskriver udviklingen i de offentlige finanser, dels frem mod 2015, dels i 
det beregningstekniske forløb efter 2015, der danner grundlag for opgørelsen af den 
finanspolitiske holdbarhed. Kapitlet gennemgår udviklingen på de enkelte hovedpo-
ster for de offentlige indtægter og udgifter med baggrund i en gennemgang af de de-
mografiske udfordringer og øvrige forhold, som forudsættes at påvirke de offentlige 
finanser i det beregningstekniske forløb. 
 
Kapitel 5 og 6 beskriver nærmere de centrale beregningstekniske metoder og antagel-
ser, som ligger til grund for de langfristede fremskrivningsforløb. Kapitel 5 omhand-
ler blandt andet fremskrivningsprincipperne for de offentlige forbrugsudgifter og in-
vesteringer, energiforbrug og klimastrategi, langsigtede renteforudsætninger mv.  
 
Kapitel 6 gennemgår antagelserne om beskæftigelse, overførsler, arbejdstid og pen-
sionsind- og udbetalinger, når aldersgrænserne i tilbagetrækningssystemet reguleres i 
medfør af Velfærdsaftalen. 
 
Kapitel 7 belyser eksempler på forhold, der kan betyde, at de offentlige finanser på 
sigt kan udvikle sig stærkere eller svagere end forudsat, og viser virkningen på den 
finanspolitiske holdbarhed af ændringer i centrale antagelser. Kapitlet gennemgår en 
række alternative forudsætninger om blandt andet levetid, indvandring, beskæftigelse, 
udgiftsvækst, rente og aktieafkast mv., hvor den opgjorte holdbarhedsindikator enten 
er større eller mindre end i det centrale forløb. 
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2. Hovedtræk af det makroøkonomiske forløb til 2015 

2.1 Indledning 
Dette kapitel beskriver det samfundsøkonomiske forløb frem mod 2015, der ligger til 
grund for den mellemfristede finanspolitiske planlægning, med særligt fokus på be-
skæftigelse, ledighed og arbejdstid.  
 
Det samfundsøkonomiske forløb tager udgangspunkt i konjunkturvurderingen i 
Økonomisk Redegørelse, august 2007, som dækker årene 2007 og 2008.  
 
Det forudsættes, at konjunkturerne gradvist normaliseres fra 2008 og frem mod 
2011. Fra 2011 og frem til 2015 er forløbet strukturelt, dvs. konjunkturerne antages 
neutrale. Forløbet udgør derfor ikke en egentlig prognose og skal ses som et grund-
lag for tilrettelæggelsen af finanspolitikken. Der er i forløbet indregnet 2015-planens 
krav til beskæftigelse og arbejdstid samt prioriteringerne i finanspolitikken. 
 
Forløbet forudsætter overordnet en stabilitetsorienteret økonomisk kurs med fokus 
på lav og stabil inflation, holdbare offentlige finanser, relativt høje opsparings- og in-
vesteringskvoter i den private sektor og overskud på betalingsbalancen. 
 
Afsnit 2.2 redegør overordnet for forløbet, herunder forudsætningerne omkring ud-
viklingen i produktivitet, beskæftigelse, arbejdstid, løn og priser. Afsnit 2.3 omhand-
ler kort forudsætningerne om den internationale økonomi, oliepriser og finansielle 
forhold. Afsnit 2.4 redegør mere i detaljer for udviklingen i produktionspotentialet 
samt forudsætninger og krav til strukturel beskæftigelse og arbejdstid frem mod 
2015. Blandt andet gennemgås forudsætningerne om virkningerne af allerede gen-
nemførte reformer samt niveauerne for strukturel ledighed og arbejdsstyrke. 
 
 
2.2 Det overordnede forløb frem mod 2015 
Vækstforløbet fra 2005, hvor konjunkturernes indvirkning på beskæftigelse og ledig-
hed skønnes at være nogenlunde neutrale, til 2015 er påvirket af den aktuelle højkon-
junktur. Fra 2005 til 2007 har de stærke konjunkturer bidraget til, at beskæftigelsen er 
kommet op på et rekordhøjt niveau.  
 
I konjunkturvurderingen fra august ventes aftagende vækst i produktionen i løbet af 
2007 og en mere afdæmpet vækst på 1,3 pct. i 2008. Beskæftigelsen er fortsat på et 
højt niveau, og ledigheden er lav på 3,1 pct. i 2008, jf. tabel 2.1.  
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Tabel 2.1 
Nøgletal 

 
  2006 2007 2008 2009-11 2012-15  
 Årlig vækst, pct.      

 BNP 3,5 2,0 1,3 0,9 1,6  

 Privat forbrug 3,1 2,2 1,5 1,6 2,2  

 Offentligt forbrug 1,5 1,8 1,7 1,0 0,8  

 Faste investeringer 13,0 3,0 0,6 -2,3 2,4  

 Eksport 10,1 4,9 3,0 3,0 3,3  

 Import  14,4 5,7 3,5 2,5 3,8  

        

 Pct., gennemsnit       

 Ledighed 4,3 3,3 3,1 4,0 4,0  

 Strukturel ledighed   5,1 4,9 4,5 4,0 4,0  
  

Kilde: ADAMs databank og egne beregninger. 
 

 

 
Outputgabet skønnes at være positivt med en aftagende tendens fra over 2 pct. af 
BNP i 2007 til ca. 1¾ pct. i 2008, jf. figur 2.1a. Outputgabet angiver forskellen mellem 
det aktuelle produktionsniveau og det niveau, som anslås at være foreneligt med 
normal kapacitetsudnyttelse og stabil pris- og lønudvikling på et par års sigt. 
 
For årene 2009-11 antages beregningsteknisk en gradvis normalisering af konjunktu-
rerne. Det forudsættes dermed, at presset på arbejdsmarkedet gradvist aftager, og at 
outputgabet lukkes frem mod 2011. 
 
Efter relativ høj vækst og faldende ledighed i 2004-08 indebærer det forudsatte for-
løb således en økonomisk vækst, der i 2009-11 årligt ligger på ca. 1 pct., dvs. mere 
end ½ pct.-enhed under det mellemfristede vækstpotentiale, som anslås til ca. 1½ 
pct. når den forudsatte forøgelse af arbejdsudbuddet i kraft af nye initiativer medreg-
nes. 
 

Figur 2.1a Figur 2.1b 
Output gab, 1980-2015 Ledighed og strukturledighed, 1980-2015 
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Kilde: ADAM databank og egne beregninger. 
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Den registrerede ledighed er faldet til under 100.000 personer for første gang i 30 år 
og er dermed mærkbart lavere end det beregnede strukturelle niveau, jf. figur 2.1b.  
Den strukturelle ledighed er anslået til knap 5 pct. i 2007. Ledigheden er lav både i 
historisk perspektiv og set i forhold til andre lande. Ledigheden antages frem mod 
2011 at nærme sig det strukturelle niveau, der som følge af initiativerne i Velfærdsaf-
talen skønnes at blive reduceret til 4 pct. af arbejdsstyrken i 2010 og derefter (se ne-
denfor). 
 
Løn og priser 
Med udgangspunkt i de seneste overenskomster og presset på arbejdsmarkedet er det 
forudsat, at lønstigningerne i 2007-08 ligger højere end i euroområdet, og at lønkon-
kurrenceevnen svækkes. Den årlige stigning i lønomkostningerne pr. ansat har siden 
2000 ligget ca. 1¼ pct. højere i gennemsnit end for euroområdet, hvilket delvist er 
modsvaret af en højere gennemsnitlig produktivitetsvækst i samme periode. 
 
Efter lønstigninger på ca. 4¾ pct. i 2007 og 2008 forudsætter det beregningstekniske 
forløb fra 2009 til 2015 årlige stigninger i lønomkostningerne pr. ansat på ca. 3¾ pct. 
pr. år, jf. tabel 2.2. Lønstigningerne svarer omtrent til den mellemfristede inflationsra-
te på ca. 1¾ pct. tillagt den forudsatte produktivitetsvækst i den private sektor på ca. 
2 pct. pr. år. Forløbet forudsætter således, at det nuværende pres på arbejdsmarkedet 
ikke medfører forøgede inflationsforventninger og dermed en mere varig opgang i 
lønstigningerne, som også ville medføre større ledighed end forudsat. 
 
De danske forbrugerpriser forøges i gennemsnit med ca. 2 pct. om året i 2006-2008 
med stigende tendens, blandt andet som følge af de højere lønstigninger. På mellem-
fristet sigt udgør inflationen ca. 1¾ pct. i lyset af fastkurspolitikken og ECBs mål-
sætning om at holde inflationen lidt under 2 pct. årligt. BNP-deflatoren vokser lidt 
mere end forbrugerpriserne, navnlig fordi deflatoren for den offentlige sektors vær-
ditilvækst vokser mere end priserne i den private sektor. Det afspejler blandt andet, 
at der i nationalregnskabet ikke opgøres produktivitetsvækst i den offentlige produk-
tion. 
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Tabel 2.2 
Deflatorer og prisindeks 

 
  2006-08 2009-11 2012-15  
 Årlig vækst, pct.     

 Forbrugerprisindeks 2,1 1,8 1,7  

 EU-harmoniseret HICP 2,0 1,7 1,5  

 Lønomkostninger pr. person 3,9 3,8 3,8  

 Lønomkostninger pr. time 3,8 3,9 3,8  

 BNP-deflator  2,3 2,4 2,1  

 Importdeflator 2,2 0,6 0,9  

 Eksportdeflator 1,8 0,9 1,2  
  

Kilde: ADAMs databank og egne beregninger. 
 

 

 
Reallønsfremgangen udgør omkring 2 pct. årligt frem til 2015 og svarer omtrent til 
den forudsatte vækst i produktiviteten i den private sektor (se nedenfor).  
 
I 2015-forløbet antages en fortsat gradvis bytteforholdsforbedring (på ca. ¼ pct. om 
året i 2009-15), hvilket kan ses i lyset af en årlig bytteforholdsforbedring på ½ pct. i 
perioden 1990-2006. Udviklingen i bytteforholdet bidrager således til lidt større 
vækst i realindkomsterne end den reale BNP-vækst. 
 
Opsparings- og investeringsbalancer, betalingsbalance og udlandsformue 
Investeringskvoten i den private sektor var i 2006 godt 21 pct. af BNP, hvilket var 
historisk højt. I konjunkturvurderingen for 2007-08 forudsættes en fortsat høj inve-
steringskvote blandt andet i lyset af det positive outputgab. Frem mod 2015 er inve-
steringskvoten forudsat at aftage til knap 20 pct. af BNP, jf. tabel 2.3.  
 
I takt med normaliseringen af konjunkturerne forudsættes den private sektors brut-
toopsparing at stige fra 19 pct. af BNP i 2006 til godt 21 pct. frem mod 2015. Der-
med vil det nuværende finansielle opsparingsunderskud i den private sektor gradvist 
vendes til overskud. 
 
Fremskrivningen indebærer fortsat, men gradvist aftagende finansiel offentlig opspa-
ring (overskud). Overskuddet på betalingsbalancen udgør i gennemsnit 1¾ pct. af 
BNP i 2009-15, hvilket afspejler en vis opgang frem mod 2011 (hvor højkonjunktu-
ren gradvist udfases), og et vigende overskud i årene efter.  
 
Med forbehold for de normalt betydelige værdireguleringer vil udlandsgælden på ca. 
2 pct. af BNP ved udgangen af 2008 blive vendt til et nettotilgodehavende over for 
udlandet på godt 9 pct. af BNP frem mod 2015.  
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Tabel 2.3 
Opsparing, investeringer, betalingsbalance og nettofordringer på udlandet 

 
  2006-08 2009-11 2012-15  
 Pct. af BNP, gennemsnit     

 Privat sektors investeringskvote 21,8 19,7 19,7  

 Privat sektors opsparingskvote 19,7 21,1 20,7  

      

 Niveau slutår, pct. af BNP     

 Privat i finansiel opsparing -1,8 1,4 1,0  

 Offentlig finansiel opsparing 3,1 0,9 0,4  

 Betalingsbalancen 1,3 2,3 1,4  

      

 Nettofordringer på udlandet -2,4 4,1 9,2  
  

Kilde: ADAMs databank og egne beregninger. 
 

 

 
 
2.3 International økonomi og finansielle forudsætninger 
Væksten i verdensøkonomien har siden 2004 ligget på et højt niveau, navnlig som 
følge af høj vækst i USA og Asien. Den relativt høje vækst i USA er efterhånden ble-
vet noget mere afdæmpet, mens væksten i euroområdet er taget til. Den langvarige 
lavkonjunktur i Tyskland er afløst af højere vækst og aftagende ledighed. I Asien er 
væksten fortsat på et højt niveau. 
 
I 2015-forløbet forudsættes væksten i den internationale økonomi fortsat at være re-
lativt høj i 2007 med aftagende tendens i 2008. Fra og med 2009 forudsættes udlan-
dets BNP-vækst at følge den anslåede vækst i produktionsmulighederne, som sam-
menvejet med danske eksportmarkedsvægte antages at svare til godt 2 pct. pr. år., jf. 
tabel 2.4. 
 
Verdenshandelen er de seneste årtier vokset mere end væksten i landenes produkti-
on, hvilket blandt andet afspejler virkningerne af stigende international arbejdsdeling. 
Det er derfor forudsat, at eksportmarkedsvæksten også fremover ligger højere end 
BNP-væksten i udlandet. Tilsvarende forudsættes øget international arbejdsdeling at 
medføre en fortsat stigning i danske importkvoter, så væksten i importen overstiger 
efterspørgselsvæksten. 
 
Råolieprisen (Brent) forudsættes at udgøre 65-70 $ pr. td. i 2006 til 2008. Det afspej-
ler antagelserne i augustvurderingen, og oliepriserne er steget noget siden. Den for-
udsatte oliepris er imidlertid under alle omstændigheder høj i historisk perspektiv og 
ligger væsentligt over de marginale produktionsomkostninger. Med baggrund i Det 
Internationale Energiagenturs (IEA) fremskrivning fra 2006 antages udbygning af 
produktionskapaciteten gradvist at lede til et fald i olieprisen til 53$ pr. td. i 2015 
(målt i 2007-niveau). På lidt længere sigt forventes knaphed på olieressourcer og sti-
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gende efterspørgsel at føre til stigende oliepriser. Som i IEA’s fremskrivning antages 
olieprisen således at være ca. 61 $ pr. td. i 2030 (målt i 2007-priser)1.  
 
Den høje internationale vækst og stigende kapacitetsudnyttelse de seneste år har ført 
til højere renter, først i USA og siden 2005 også i euroområdet. På det seneste har 
renteniveauet igen været vigende navnlig på lange statsobligationer. Det skyldes at 
efterspørgslen efter sikre papirer er forøget som følge af den finansielle uro, der ud-
sprang fra det amerikanske sub-prime marked. Renten på 10-årige danske statsobliga-
tioner forudsættes i gennemsnit frem mod 2015 at udgøre 5¼ pct. om året, hvilket er 
ca. 1 pct.-enhed mere end det nuværende niveau. Efter 2015 er renten og afkast på 
blandt andet aktier i pensionsformuen forudsat at svare til 5¾ pct. pr. år, jf. kapitel 5. 
 

Tabel 2.4 
Udlandsforudsætninger 

 
   2001-05 2006-08 2009-15  

 Gnst. årlig stigning, pct.   
 Realt BNP, udland  1,7 2,8 2,1  
 Eksportmarkedsvækst, industrivarer  3,0 6,9 4,4  
       
 Gnst.      
 Oliepris, $ pr. td. (2007-priser)  36,4 67,6 56,0  
 Dollarkurs, kr. pr $  7,0 5,6 5,4  
 Effektiv kronekurs (1980=100)  99,9 102,6 103,2  
       
 Danmark, 10-årig statsobligationsrente  4,4 4,3 5,3  
  

Kilde: ADAMs databank, IEA og egne beregninger. 
 

 

 
 
2.4 Produktionspotentiale og strukturerne frem mod 2015 
Fra 2005 til 2015 er væksten i BNP på godt 1½ pct. årligt i gennemsnit, jf. tabel 2.5. 
Det er mindre end i perioden fra 1995 til 2005, navnlig fordi faldet i ledigheden ikke 
kan gentages, og fordi der ikke forudsættes samme stigning i den gennemsnitlige ar-
bejdstid som siden 1995. I det følgende gennemgås de vigtigste forudsætninger om-
kring produktivitetsvækst, beskæftigelse, ledighed og arbejdstid, som ligger til grund 
for 2015-fremskrivningen.  
 
Produktivitetsvæksten 
Væksten frem mod 2015 trækkes navnlig af fremgang i produktiviteten (produktio-
nen pr. arbejdstime), som for 2005 til 2015 antages at stige med ca. 1½ pct. pr. år i 
gennemsnit for hele økonomien. Det svarer til gennemsnittet siden 1990. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Det Internationale Energi Agentur har i november 2007 udgivet en ny prognose, hvor det langsigtede niveau for 
den reale råoliepris er opjusteret, jf. World Energy Outlook 2007, november 2007. I den nye prognose er råolieprisen ca. 
60 $ pr. td. (2007-priser) i 2015 og ca. 65 $ pr. td. (2007-priser) i 2030. Det svarer til en opjustering på 5-7 $ pr. td. 
eller rundt regnet 10 pct. Modsat er dollarkursen i november 2007 faldet til ca. 5 pct. under det forudsatte niveau i 
2015-fremskrivningen. Som tommelfingerregel styrker en permanent stigning i råolieprisen på 10 dollar pr. tønde ved 
uændret dollarkus den finanspolitiske holdbarhed med ca. 0,1 pct. af BNP. 
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Væksten i produktiviteten i den private sektor antages at udgøre 2 pct. om året. I na-
tionalregnskabet opgøres ikke en produktivitetsvækst for den offentlige sektor, hvor 
ca. 30 pct. af de beskæftigede er ansat. Beregningsteknisk er produktivitetsvæksten i 
den offentlige sektor derfor sat til nul.  
 
Produktivitetsvæksten i den samlede økonomi på ca. 1½ pct. pr. år er højere end den 
realiserede produktivitetsvækst fra 1995 til 2005, hvor produktivitetsfremgangen har 
været forholdsvist afdæmpet. Den relativt moderate produktivitetsvækst i de seneste 
år kan blandt andet afspejle den kraftige stigning i beskæftigelsen. I en periode med 
mange nyansatte i virksomhederne – evt. med en mere begrænset arbejdsmarkedser-
faring – kan den gennemsnitlige produktivitetsvækst blive dæmpet, mens de nye 
medarbejdere oplæres og opnår erfaring. Desuden er der antagelig en tendens til at 
de mindst produktive ansættes sidst i et opsving. 
 

Tabel 2.5 
Bidrag til produktionspotentialet og realt BNP 

 
  1995-2005 2005-2015 2007-15  

 Årlig vækst, pct.     
 Vækst i produktionspotentiale 1,9 1,6 1,7  
 Heraf bidrag fra:        
 - Timeproduktivitet 1,1 1,4 1,7  
 - Strukturel beskæftigelse 0,5 0,2 0,1  
    - heraf strukturel ledighed 0,4 0,2 0,1  
    - heraf strukturel arbejdsstyrke 0,1 0,0 -0,1  
 - Arbejdstid 0,4 0,0 -0,1  
 Bidrag fra konjunktur 0,2 0,0 -0,4  
 Vækst i BNP 2,1 1,6 1,3  
  

Anm.: Væksten i timeproduktiviteten er opgjort som væksten i BNP pr. udført arbejdstime. 
Kilde: ADAMs databank og egne beregninger. 
 

 

 
Produktivitetsvæksten kan fremadrettet blive understøttet af blandt andet fortsat sti-
gende uddannelsesniveau i arbejdsstyrken, initiativerne i globaliseringsstrategien, et 
relativt højt investeringsniveau og en demografisk tendens til knaphed på arbejds-
kraft, som isoleret set kan trække i retning af arbejdskraftbesparende investeringer. I 
forhold til den finanspolitiske planlægning gælder, at forudsætningen om produktivi-
tetsvæksten ikke har nogen nævneværdig betydning for holdbarheden af de offentlige 
finanser2. Derimod er udviklingen i strukturel beskæftigelse, ledighed og arbejdstid 
centrale for de mellem- og langfristede krav til finanspolitikken.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Stigende produktivitet i den private sektor muliggør øget indtjening til virksomhederne og højere løn til de ansatte 
og øger dermed isoleret set skatteprovenuet. Men idet højere produktivitet på lidt længere sigt med gældende regler 
og praksis vil medføre højere lønninger også til offentligt ansatte, blandt andet gennem reguleringsordningen, og 
højere overførsler mv. gennem satsreguleringen, vil de offentlige udgifter forøges omtrent tilsvarende. Øget produk-
tivitet vil dermed komme alle i samfundet til gode i form af højere realindkomster, men kan ikke forventes at forbed-
re de offentlige finanser. 
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Forudsætninger og krav til strukturel beskæftigelse 
Den demografiske udvikling med færre i de mest erhvervsaktive aldersgrupper, flere 
ældre samt en voksende andel af indvandrere og efterkommere indebærer, at der i 
hele perioden 2005-15 kan være et nedadgående pres på beskæftigelsen på samlet ca. 
50.000 personer, jf. tabel 2.6 og figur 2.2a. Det demografiske forløb er baseret på uænd-
rede (strukturelle) beskæftigelsesfrekvenser for de enkelte alders-, køns- og her-
komstgrupper fra 2005 og frem. 
 

Tabel 2.6 
Strukturel beskæftigelse 

 
  2005-07 2007-15 2005-15  

 1.000 personer     
 Forløb med ren demografi -20 -30  -50  
 - bidrag fra gennemførte reformer mv. 45 25  70  
 - bidrag fra nyt beskæftigelseskrav 0 20 20  
 Samlet forløb inkl. beskæftigelseskrav 25 15 40  
  

Kilde: Egne beregninger. 
 

 

 
Dette demografisk betingede fald skønnes at blive modvirket af allerede gennemførte 
reformer, bedre strukturer på arbejdsmarkedet samt virkningerne af et stigende ud-
dannelsesniveau i arbejdsstyrken og af længere gennemsnitlig opholdstid for indvan-
drere, som erfaringsmæssigt styrker beskæftigelsen (se nærmere nedenfor).  
 
Det er således forudsat, at besluttede initiativer og andre forhold samlet kan løfte be-
skæftigelsen varigt med omkring 70.000 personer fra 2005 til 2015 i forhold til det 
demografiske forløb, jf. tabel 2.6. Heraf skønnes omkring 45.000 at være realiseret 
fra 2005 til 2007.  
 
Dertil kommer kravet om nye arbejdsmarkedspolitiske initiativer, der skal løfte be-
skæftigelsen med yderligere 20.000 personer frem mod 2015. Dette krav skal ses i 
sammenhæng med de ret betydelige beskæftigelsesbidrag fra besluttede arbejdsmar-
kedsreformer mv., der allerede er indregnet. Den fortsatte indsats for at øge beskæf-
tigelsen skal blandt andet fokusere på større tilgang af arbejdskraft fra andre lande, et 
mere rummeligt arbejdsmarked, bedre strukturer på arbejdsmarkedet og bedre inte-
gration, fokus på beskæftigelsesmulighederne for seniorer samt hurtigere igennem 
uddannelsessystemet og bedre kvalifikationer, jf. kapitel 4 i Mod Nye Mål – Danmark 
2015. 
 
Kravet om 20.000 ekstra beskæftigede afspejler, hvad der skal til for at sikre den for-
nødne forbedring af de offentlige finanser og forudsætter således, at der er tale om 
personer, som er beskæftigede i stedet for at modtage overførselsindkomster. Hvis 
initiativerne, som forøger beskæftigelsen, er udgiftskrævende, eller hvis beskæftigel-
sen øges uden at overførslerne dæmpes (fx fordi der er tale om øget arbejdsudbud 
blandt studerende eller pensionister), vil kravet til antal beskæftigede således forøges. 
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Figur 2.2a  Figur 2.2b 
Ændring i strukturel beskæftigelse fra 2005 
til 2015 

Strukturel beskæftigelsesfrekvens,  
15-64-årige 
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Kilde: RAS og egne beregninger. 
 
Samlet stiger den strukturelle beskæftigelse således i 2015-forløbet med ca. 40.000 
personer fra 2005 til 2015, svarende til en forøgelse på ca. 1½ pct. 
 
Den standardiserede beskæftigelsesfrekvens – som korrigerer for ændringer i befolk-
ningens sammensætning – øges dermed strukturelt med omkring 2½ pct.-enheder 
fra 2005 til 2015, jf. figur 2.2b. Det vil sige, at beskæftigelsesfrekvensen for de enkelte 
alders-, køn-, og herkomstgrupper samlet skal stige med ca. 2½ pct.-enheder fra 2005 
til 2015, hvis beskæftigelsesforløbet skal realiseres. Det kan sammenholdes med, at 
den standardiserede beskæftigelsesfrekvens skønnes at være steget med ca. 3½ pct.-
enhed fra 2005 til 2007 under påvirkning af de gode konjunkturer. Heraf skønnes ca. 
1/3 at have strukturel karakter. 
 
Nærmere om bidraget fra gennemførte reformer, uddannelse og opholdstid 
Det anslås som nævnt, at den strukturelle beskæftigelse er steget med ca. 25.000 per-
soner fra 2005 til 2007 på trods af, at befolkningsudviklingen isoleret set har trukket 
ned i beskæftigelsen med ca. 20.000 personer i samme periode.  
 
Stigningen i den strukturelle beskæftigelse fra 2005 til 2007 er større end tidligere 
forudsat og kan blandt andet afspejle, at øget konkurrence i kraft af globaliseringen 
og øget tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft har bidraget til, at beskæftigelsen kan 
fastholdes på et højere niveau for et givet løn- og prispres. Det kan også afspejle 
større virkninger af gennemførte reformer end tidligere antaget, herunder eksempel-
vis arbejdsmarkedsreformen Flere i arbejde (2002) og Lavere skat på arbejde (2003). 
 
Frem til 2006 er den strukturelle ledighed og den strukturelle arbejdsstyrke anslået 
ved hjælp af statistiske beregningsmodeller, jf. næste afsnit. Fra 2005 til 2006 er således 
estimeret et løft i den strukturelle beskæftigelse på 30.000 personer i forhold til det 
demografiske bidrag. Det fordeler sig på et skønnet fald i den strukturelle ledighed 
på 10.000 personer og en stigning i den strukturelle arbejdsstyrke på 20.000 personer 
i forhold til det demografiske forløb.  
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Fra 2006 til 2015 indregnes skønnede beskæftigelsesbidrag fra gennemførte reformer 
mv. Allerede vedtagne reformer mv. skønnes at øge den strukturelle beskæftigelse 
med 15.000 personer fra 2006 til 2007, som blandt andet kan henføres til elementer i 
Velfærdsaftalen (se nedenfor). Fra 2007 til 2015 skønnes en yderligere stigning på ca. 
25.000 personer, jf. tabel 2.7. 
 

Tabel 2.7 
Gennemførte reformer mv.: estimerede og skønnede bidrag til beskæftigelsen, 1.000 personer 

 
    

 Samlet bidrag ift. demografisk forløb, 2005-2015 (ekskl. krav på 20.000 personer) 70  
    
 Estimation af løft fra 2005 til 2006 ift. demografisk bidrag 30  
 - Heraf strukturel arbejdsstyrke 20  
 - Heraf strukturel ledighed 10  
    
 Skønnet effekt af reformer mv. fra 2006 til 2007 15  
 Skønnet effekt af reformer mv. fra 2007 til 2015 25  
  

Anm.: Tallene i tabellen er afrundet til nærmeste 5.000. 
Kilde: Egne beregninger. 
 

 

 
De samlede skønnede virkninger af gennemførte reformer mv. fra 2006 til 2015 er 
således på ca. 40.000 personer. Det afspejler følgende: 
 
• Virkninger af et stigende uddannelsesniveau i arbejdsstyrken øger i fremskriv-

ningen beskæftigelsen med ca. 10.000 personer fra 2006 til 2015 i forhold til det 
demografiske forløb, jf. tabel 2.8. Effekten afspejler, at beskæftigelsesfrekvensen 
generelt er stigende med uddannelsesniveauet. Uddannelsesniveauet stiger blandt 
andet i takt med, at yngre generationer med gennemsnitligt højere uddannelses-
niveau erstatter ældre generationer på arbejdsmarkedet, hvoraf en lidt mindre 
andel har fx videregående uddannelse. Forløbet indregner ca. 1/3 af den effekt, 
der ville optræde, hvis ændringerne i uddannelsessammensætningen slog fuldt 
igennem på den samlede beskæftigelsesfrekvens3.   

• Længere gennemsnitlig opholdstid for indvandrere skønnes isoleret set at løfte 
beskæftigelsen med ca. 5.000 personer fra 2006 til 2015 i forhold til det demo-
grafiske forløb. Længere gennemsnitlig opholdstid for indvandrere er erfarings-
mæssigt forbundet med stigende erhvervsdeltagelse. De anvendte skøn for den 
gennemsnitlige opholdstid er fra DREAMs befolkningsprognose juni 2006, og 
stigningen i den gennemsnitlige opholdstid afspejler blandt andet reduceret ind-
vandring i forbindelse med familiesammenføringer mv. siden 2001. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
3  Dvs. der indregnes ca. 1/3 af effekten af at fastholde uændrede beskæftigelsesfrekvenser opdelt på uddannelsesni-
veau. Den indregnede 1/3 indebærer, at en del af de observerede forskelle i beskæftigelsesfrekvenser på tværs af ud-
dannelsesgrupper antages at afspejle systematiske forskelle i arbejdsvilkår, kvalifikationer mv., som direkte er knyttet 
til uddannelsesniveauet, mens den øvrige del (de 2/3) kan afspejle personspecifikke forhold, der ikke nødvendigvis 
ændres ved, at en person gennemfører uddannelse, f.eks. relateret til helbred, ikke-uddannelsesmæssige kvalifikatio-
ner, evner og motivation mv. Fremgangen i arbejdsstyrkens uddannelsesniveau siden 1980 har ikke været forbundet 
med en proportional stigning i beskæftigelsesgraden, idet dog mange andre faktorer end uddannelse har betydning. 
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• Arbejdsmarkedsinitiativerne i Velfærdsaftalen, der blandt andet understøtter me-
re intensiv jobsøgning og øget aktivering, forudsættes at øge beskæftigelsen med 
25.000 personer fra 2006 til 2015. Heraf er omkring halvdelen i øget ordinær be-
skæftigelse, mens den anden halvdel er en teknisk effekt i kraft af øget aktivering 
i jobtræning mv., som indgår i nationalregnskabets opgørelse af beskæftigelsen. 

• Målsætningerne om, at flere unge gennemfører uddannelse og initiativerne ved-
rørende hurtigere gennem uddannelsessystemet, ventes at styrke beskæftigelsen 
på længere sigt, men vil i perioden frem mod 2015 isoleret set trække ned i be-
skæftigelsen med skønsmæssigt 5.000 personer, idet flere er under uddannelse. 

• Harmoniseringen af dagpenge- og aktiveringsregler mv. for ledige over 55 år 
skønnes isoleret set at øge beskæftigelsen med ca. 5.000 frem mod 2015. 

 
Tabel 2.8 
Bidrag fra gennemførte reformer mv. til strukturel beskæftigelse 2006-15, 1.000 personer 

 
    
 Skønnet effekt af reformer mv. fra 2006 til 2015 40  
 Heraf bidrag fra:   
 Opholdstid og uddannelsesniveau 15  
  - bidrag fra øget uddannelsesniveau 10  
  - bidrag fra længere opholdstid for indvandrere 5  
 Velfærdsaftalen 25  
  - bidrag fra arbejdsmarked og integration 25  
  - bidrag fra uddannelsesmålsætninger og hurtigere gennem uddannelsessystemet -5  
  - bidrag fra tilbagetrækningsdel (harmonisering af dagpengeregler for ældre mv.) 5  
 Tidligere initiativer mv. 0  
  

Kilde: Egne beregninger. 
 

 

 
• Initiativer fra før Velfærdsaftalen og de seneste observerede tilgangsmønstre til 

førtidspension og efterløn skønnes samlet set ikke at bidrage yderligere til be-
skæftigelsen fra 2006 til 2015, jf. tabel 2.8. Det dækker over, at en uændret tilgang 
til førtidspension vil indebære en vis stigning i antallet af førtidspensionister 
frem mod 2015, jf. boks 2.1, mens tidligere vedtagne initiativer på arbejdsmarke-
det, såsom efterlønsreformen fra 19994 og integrationspakken En ny chance til alle, 
skønnes fortsat at bidrage positivt til beskæftigelsen fra 2006 til 2015.  

 
Der er usikkerhed forbundet med de ovennævnte skøn. Det er derfor en forudsæt-
ning, at de gennemførte reformer og andre bidrag har de skønnede virkninger, for at 
forløbet frem mod 2015 kan realiseres. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Det positive bidrag til beskæftigelsen fra fx efterlønsreformen indarbejdes med udgangspunkt i en model, der fast-
holder tilgangen til efterløn som andel af befolkningen fra i dag og frem (konstante tilgangsfrekvenser). Det indebæ-
rer færre på efterløn i 2015 end ved at fastholde andelen på efterløn (konstante bestandsfrekvenser). Beregningen 
fanger således alle ændringer i tilgangsmønstret og ikke kun de, der følger af selve reformen.  
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Boks 2.1 
Fremskrivning af antal førtidspensionister til 2015 

 
Fremskrivningen af antallet af førtidspensionister frem til 2015 tager udgangspunkt i en såkaldt til-
gangsmodel. Dvs. at antallet af førtidspensionister fremskrives ud fra bestanden i 2005 og de senest 
kendte tilgangs- og afgangsmønstre, som fastholdes uændret. Modellen er opdelt på forskellige 
grupper efter køn, alder og herkomst og tager dermed højde for demografiske forskydninger. Efter 
2015 fremskrives antal førtidspensionister ved at fastholde bestandsandelene opdelt på alder, køn og 
herkomst. Der indarbejdes en korrektion for stigende uddannelsesniveau.   
 
Den benyttede model indebærer et nogenlunde uændret antal førtidspensionister frem mod 2015 på 
ca. 240.000 personer, jf. figur a.  
 
Fremskrivningen af førtidspensionister har tidligere gjort brug af en fremskrivning baseret på Anke-
styrelsens tal for tilkendelser på et ret aggregeret niveau, hvor der blandt andet ikke tages hensyn til 
alder, køn og herkomst.  
 
De tidligere principper indebar et fald i antallet af førtidspensionister på ca. 25.000 personer frem 
mod 2015. Det relativt store fald i antal førtidspensionister kan primært tilskrives, at de anvendte tal 
for tilkendelser ikke registrerer en del af de faktiske tilkendelser. Med den nye model benyttes tal for 
tilgang til førtidspension på baggrund af et udtræk fra indkomstregistret, der er højere for stort set 
alle aldersgrupper, jf. figur b.  
 
Det nogenlunde uændrede antal førtidspensionister er dermed også en konsekvens af, at førtidspen-
sionsreformen ikke har virket så godt som tidligere forudsat, jf. ”Redegørelse om udviklingen på før-
tidspensionsområdet og det rummelige arbejdsmarked”, udarbejdet af Social-, Beskæftigelses- og 
Finansministeriet, maj 2007. 
 
Figur a Figur b 
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1) Forløbet uden krav om et varigt løft i beskæftigelsen på 20.000 personer. Afhængig af de konkrete initia-

tiver, der implementeres for at nå målsætningen, kan antallet af førtidspensionister blive påvirket.  
Kilde: Ankestyrelsen, Socialministeriet, lovmodellen og egne beregninger. 

 
Normalisering af konjunkturernes bidrag til beskæftigelsen 
Udviklingen i den faktiske beskæftigelse i 2015-forløbet er påvirket af det stærke 
konjunkturopsving fra 2005 til 2007 og den forudsatte normalisering af konjunktursi-
tuationen fra 2007 til 2011.  
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Det er således lagt til grund for den mellemfristede finanspolitiske planlægning, at 
beskæftigelsen kan falde med 65.000 personer fra sit nuværende rekordhøje niveau – 
trods reformer, der som tidligere nævnt varigt øger beskæftigelsen, jf. tabel 2.9.  
 

Tabel 2.9 
Beskæftigelsen  

 
  2005-07 2007-15 2005-15  

 1.000 personer     
 Strukturel beskæftigelse     
 Forløb med ren demografi -20 -30  -50  
 Forløb med demografi, reformer og krav 25 15 40  
      
 Faktisk beskæftigelse     
 - bidrag fra konjunktur 75 -80 -51  
 Forløb med beskæftigelseskrav 100 -65  35  
  

1) I 2005 var beskæftigelsen ca. 5.000 personer højere end det skønnede strukturelle niveau. 
Kilde: Egne beregninger. 
  

 

 
Hvis lønstigningerne er mere moderate end antaget og under 4 pct. årligt i 2007 og 
2008 ved det forudsatte ledighedsniveau, er det udtryk for, at strukturerne på ar-
bejdsmarkedet er bedre end lagt til grund. Viser den strukturelle beskæftigelse sig at 
være større end forudsat, kan det give mulighed for højere vækst og øgede handle-
muligheder i finanspolitikken. Modsat hvis lønstigningerne bliver højere end forud-
sat. 
 
Højere indvandring af arbejdskraft i de kommende år end forudsat kan ligeledes bi-
drage til at øge beskæftigelsen og skabe grundlag for højere vækst, men vil ikke nød-
vendigvis styrke de offentlige finanser på sigt, jf. følsomhedsanalyserne i kapitel 7. 
 
Niveauet for strukturel ledighed 
Til grund for 2015-planen ligger et beregnet niveau for den strukturelle ledighed på 
godt 5 pct. af arbejdsstyrken i 2006 – svarende til ca. 150.000 personer, jf. tabel 2.10. 
Sammenlignet med Danmarks Konvergensprogram 2006 er strukturledigheden nedjuste-
ret med ca. ¼ pct.-enhed, svarende til ca. 7.500 personer. 
 
I 2007 antages den faktiske ledighed at ligge på omkring 3,4 pct. af arbejdsstyrken i 
gennemsnit, hvilket er ca. 1½ pct.-enhed under det beregnede strukturelle niveau. 
Vurderingen af, at ledigheden ligger mærkbart under det strukturelle niveau, under-
støttes af, at indikatorerne for arbejdskraftmangel og kapacitetsudnyttelse aktuelt lig-
ger på meget høje niveauer. 
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Tabel 2.10 
Faktisk og strukturel ledighed 

 
  2006 2007 2008 2010 2015  

 Faktisk ledighed 4,3 3,4 3,3 - -  
 Strukturel ledighed (estimeret) 5,1  - - - -  
 Strukturel ledighed inklusive Velfærdsaftalen 5,1 4,9 4,5 4,0 4,0  
 d.o. i 1000 personer 149 143 130 116 114  
        
 Konvergensprogram 2006       
 Strukturel ledighed 5,4 5,3 4,7 4,5 -  
  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 

 

 
Det aftagende ledighedsniveau har i 2005 og 2006 givet anledning til en stigning i 
lønstigningstakten målt ved DA’s StrukturStatistik, jf. figur 2.3a. Samlet er det imidler-
tid vurderingen, at strukturerne på arbejdsmarkedet er bedre end tidligere forudsat, 
og at strukturledigheden – den ledighed som er afstemt med en stabil løn- og prisud-
vikling på 1-2 års sigt – derfor er lidt lavere end tidligere vurderet. 
 
I beregningen af ledighedens strukturelle niveau inddrages DA’s StrukturStatistik for 
2005 og 2006, som viser noget højere lønstigninger end DA’s KonjunkturStatistik i 
de år, jf. figur 2.3a. Strukturstatistikken vurderes samlet at give et mere fuldstændigt 
billede af lønudviklingen ved blandt andet at medtage uregelmæssige betalinger som 
bonus og pensionsbetalinger. 
 

Figur 2.3a  Figur 2.3b  
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Kilde: DA, DS og egne beregninger. 
 
Den anvendte model for den strukturelle ledighed er baseret på en lønrelation, hvor 
stigningstakten i reallønnen afhænger af forskellen mellem faktisk og strukturel le-
dighed, jf. Finansredegørelse 2004. 
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Strukturledigheden er i overensstemmelse med den skønnede lønudvikling frem mod 
2008, herunder effekten af forårets overenskomster, der samlet peger på en årlig stig-
ning i lønningerne på 4½-5 pct., jf. Økonomisk Redegørelse august 2008. 
 
Fremadrettet er der beregningsteknisk indlagt et fald i strukturledigheden i 2007-10 i 
overensstemmelse med de beregnede strukturvirkninger af Velfærdsaftalen, jf. figur 
2.3b.  
 
Frem mod 2010 ventes initiativerne i Velfærdsaftalen således at reducere bruttoledig-
heden strukturelt med ca. ½ pct. enhed. Det afspejler en reel reduktion i ledigheden 
som følge af de initiativer, der medvirker til øget afprøvning af de lediges reelle rå-
dighed og tilskynder kortere ledighedsperioder, herunder fremrykket aktivering til 
efter 9 måneders ledighed, intensiv aktivering efter 2½ års ledighed samt styrket job-
formidling, kontaktforløb og rådighedsvurdering. Dertil kommer en statistisk effekt 
af den øgede aktiveringsindsats, idet aktiverede ledige ikke tæller med i den registre-
rede ledighed og derfor heller ikke indgår i det strukturelle niveau for den registrere-
de ledighed5. Det strukturelle niveau for den registrerede ledighed forudsættes der-
med samlet set reduceret til 4 pct. af arbejdsstyrken, dvs. med ca. 1 pct.-enhed.  
 
Det estimerede niveau for strukturledigheden er behæftet med usikkerhed. Dels er 
der statistisk usikkerhed, idet strukturledigheden ikke kan observeres eller måles di-
rekte, men i stedet skal beregnes med udgangspunkt i en økonomisk model. Struk-
turledigheden er anslået med en statistisk usikkerhed på i størrelsesordenen ±½ pct.-
enhed (angivet som et 95 pct. konfidensinterval). Den anførte statistiske usikkerhed 
forudsætter, at den anvendte økonomiske model for strukturledigheden er dækkende 
og korrekt. Inklusive modelusikkerhed er usikkerheden større. Normalt angives usik-
kerheden til ± 1 pct.-enhed. 
 
Usikkerheden afspejler også, at det kan tage tid, før et ledighedsniveau under det 
strukturelle niveau medfører lønstigninger. Forsinkelserne vil givetvis variere over tid 
blandt andet afhængig af opsvingets struktur.  
 
Vurderingen af den strukturelle ledighed i 2015-forløbet ligger på linje med Vismæn-
denes og OECD’s skøn for strukturledigheden, jf. tabel 2.11. 
 
AErådets vurdering af ledighedens strukturelle niveau i 2006 ligger på 4,7 procent af 
arbejdsstyrken eller godt 135.000 personer. Forskellen mellem AErådets og Finans-
ministeriets vurdering skyldes blandt andet, at AErådet anvender KonjunkturStati-
stikken, der som nævnt tegner et billede af en relativ afdæmpet lønudvikling i 2005 
og 2006, jf. figur 2.3a. Den lave lønstigningstakt indebærer, at den beregnede struktur-
ledighed ligger tættere på den faktiske ledighed end i Finansministeriets beregninger. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
5 Den reelle reduktion i den strukturelle ledighed på ca. ½ pct. enhed tager højde for de samlede skønnede virkninger 
af Velfærdsaftalen, inkl. afledte effekter af den øgede aktiveringsindsats (de såkaldte motivations-, fastholdelses- og 
opkvalificeringseffekter). Velfærdsaftalen indebærer øget aktiveringsindsats i bl.a. jobtræning og jobsøgningsforløb, 
hvor mulige fastholdelseseffekter kan være mindre end i uddannelsesaktivering. 
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Tabel 2.11 
Sammenligning med andre institutionernes vurdering af strukturledigheden 

 
  Beregnet niveau for strukturel ledighed i 2006  
  Pct. af arbejdsstyrken Personer  
 Finansministeriet – Danmark 2015 5,1 150.000  
 Vismændene (Det Økonomiske Råd) 5,0 145.000  
 OECD (korrigeret)1) 5,1 150.000  
 AE-rådet 4,7 137.000  
  

1) OECD’s skøn for strukturledigheden er korrigeret for, at OECD anvender et spørgsskema-baseret le- 
  dighedsmål (AKU) i deres beregninger i stedet for den registrerede ledighed. AKU-ledigheden ligger 
  historisk 0-¾ pct.-enhed under den registrerede ledighed. Denne forskel vil også afspejles i det estime-
  rede niveau for strukturledigheden. 
Kilde:  DØR, OECD, AE-rådet og egne beregninger. 
 

 

 
Strukturel arbejdsstyrke 
Siden midten af 1990’erne er arbejdsstyrken steget fra ca. 2.850.000 personer til et 
skønnet niveau på 2.925.000 personer i 2007, jf. figur 2.4a.6 Stigningen skal blandt ses 
i sammenhæng med arbejdsmarkedsreformer, herunder udfasningen af overgangs-
ydelsen mv. 
 
Det høje niveau for arbejdsstyrken skal også ses i sammenhæng med de aktuelt gode 
konjunkturer. Den strukturelle arbejdsstyrke skønnes at ligge på omkring 2.890.000 
personer i 2007, og konjunkturerne vurderes derved at løfte arbejdsstyrken med 
35.000 personer i 2007, jf. figur 2.4b6. Det historisk høje bidrag fra konjunkturerne til 
arbejdsstyrken afspejler de aktuelt gode jobmuligheder, som tilskynder flere personer 
til at deltage på arbejdsmarkedet. Dertil kommer et bidrag fra øget tilgang af uden-
landsk arbejdskraft, som også afspejler gode jobmuligheder i Danmark, herunder i 
byggesektoren. 
 
Omkring halvdelen af den anslåede stigning i arbejdsstyrken fra 2005 til 2007 relativt 
til det demografiske forløb forudsættes at være af strukturel karakter, dvs. omkring 
30.000 personer. Den konjunkturbetingede stigning i arbejdsstyrken på knap 35.000 
personer fra 2005 til 2007 afspejler blandt andet betydelig tilgang af udenlandsk ar-
bejdskraft samt færre, der står uden for arbejdsstyrken (herunder flere unge i arbej-
de). 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
6 Tilkomne oplysninger siden august-redegørelsen peger på en endnu større stigning i arbejdsstyrken i 2007, der 
blandt andet afspejler øget tilgang af udenlandsk arbejdskraft, herunder grænsearbejdere. Den højere tilgang til ar-
bejdsstyrken i 2007 skønnes i vidt omfang at afspejle konjunkturforhold. 
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Figur 2.4a Figur 2.4b 
Faktisk og strukturel arbejdsstyrke,  
1990-2015 

Konjunkturbidrag til arbejdsstyrken,  
1990-2015 

2.825

2.850

2.875

2.900

2.925

2.950

90 95 00 05 10 15
2.825

2.850

2.875

2.900

2.925

2.950

Faktisk Strukturel

1.000 personer 1.000 personer

 

 

-20

-10

0

10

20

30

40

90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14
-20

-10

0

10

20

30

40

1.000 personer 1.000 personer

Beregnings-
teknisk

 
 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Konjunkturbidraget til arbejdsstyrken – det såkaldte arbejdsstyrkegab – er et model-
beregnet skøn og derfor behæftet med usikkerhed. Det er forudsat, at arbejdsstyrke-
gabet følger konjunkturerne og jobmulighederne på arbejdsmarkedet, jf. Finansredegø-
relse 2004. 
 
I det omfang, at de senere års arbejdskraftindvandring i højere grad end antaget af-
spejler et varigt skift i antallet af beskæftigede udlændinge, kan niveauet for den 
strukturelle arbejdsstyrke være højere end beregnet. Et permanent højere antal ind-
vandrere vil imidlertid ikke nødvendigvis styrke den finanspolitiske holdbarhed. Det 
afspejler, at også befolkningen og det demografiske træk på offentlige serviceydelser 
mv. dermed kan blive større end i den anvendte befolkningsprognose, jf. også føl-
somhedsberegningerne i kapitel 7.  
  
Frem mod 2011 er det forudsat, at arbejdsstyrkegabet gradvist lukkes og arbejdsstyr-
ken aftager til ca. 2.880.000 personer i 2011. Lukningen af arbejdsstyrkegabet på 
knap 35.000 personer i 2008 antages afspejlet i færre grænsearbejdere og kortvarigt 
indstationeret arbejdskraft samt flere, der står uden for arbejdsstyrken.  
 
Fra 2011 til 2015 vil befolkningsudviklingen betyde færre personer i de mest er-
hvervsaktive aldre, hvilket medfører et fald i den strukturelle arbejdsstyrke. Faldet 
reduceres til ca. 5.000 personer, blandt andet som følge af indregningen af beskæfti-
gelseskravet på 20.000 personer fra 2008 til 2015, der også reducerer antallet af per-
soner på overførselsindkomst tilsvarende.  
 
Arbejdstid 
Den gennemsnitlige arbejdstid, som opgjort i nationalregnskabet, er steget siden 
1990.  
 
En af årsagerne er, at færre arbejder på nedsat tid. Fra midt-80erne til midt-90erne 
faldt deltidsfrekvensen ret markant (målt som antal på deltid i forhold til samlet be-
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skæftigelse). Dette var afledt af et fald for kvinder fra godt 30 pct. i 1985 til knap 20 
pct. i 1995, mens deltidsfrekvensen for mænd steg lidt til ca. 10 pct., jf. figur 2.5a. Si-
den 1995 er den samlede deltidsfrekvens faldet yderligere en smule, men med ten-
dens til udfladning. Det langsommere fald siden 1995 kan blandt andet dække over, 
at deltidsbeskæftigede pensionister, efterlønnere, førtidspensionister samt fleksjobbe-
re mv. udgør en større andel af de beskæftigede. 
 
Øget uddannelsesniveau har formentlig bidraget til stigende arbejdstid, idet højere 
uddannede i gennemsnit har længere arbejdstid end kortere uddannede. Tendensen 
til stigende gennemsnitlig arbejdstid de seneste 10-15 år kan ligeledes afspejle bidrag 
fra ændret sektorsammensætning, skatteforhold samt ændrede præferencer eller 
normer. Herunder at udbredelsen af mere fleksible arbejdstider og for eksempel 
hjemmearbejdspladser kan have haft en positiv virkning på arbejdstiden. 
 
Dertil kommer et aktuelt bidrag fra gode konjunkturer. Det er forudsat, at konjunk-
turbidraget til arbejdstiden reduceres i løbet af 2008. 
 

Figur 2.5a Figur 2.5b 
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Anm.:  Deltidsfrekvensen er antallet af personer på deltid opgjort som andel af antallet af beskæftigede. 
Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 
Fra 2008 til 2015 er indlagt et krav om, at den samlede gennemsnitlige arbejdstid ikke 
falder udover et mindre fald i 2009, som afspejler et skøn for virkningen af forårets 
overenskomster (barselsorlov for mænd). Arbejdstiden fastholdes dermed på et – ef-
ter danske forhold – forholdsvist højt niveau, jf. figur 2.5b.  
 
Den gennemsnitlige arbejdstid er generelt lavere for personer under 25 år (herunder 
studerende) og for personer omkring eller over pensionsalderen (arbejdende pensio-
nister mv.), jf. kapitel 6. Da der vil blive en større andel af unge og ældre i arbejdsstyr-
ken fremover, vil det isoleret set trække i retning af en lavere gennemsnitlig arbejds-
tid i de kommende år, jf. tabel 2.12.  
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Dertil kommer, at beskæftigelsens sammensætning på ordinær henholdsvis støttet 
beskæftigelse trækker i retning af lavere arbejdstid (i tabellen under andre forhold). Per-
soner i støttet beskæftigelse har generelt lavere arbejdstid end personer i ordinær be-
skæftigelse, jf. kapitel 6. Stigningen i antallet i støttet beskæftigelse relativt til ordinært 
beskæftigede afspejler dels den forudsatte normalisering af konjunkturerne (som 
primært antages at indebære fald i den ordinære beskæftigelse) og dels initiativer i 
Velfærdsaftalen, som øger aktiveringen af ledige i jobtræning. 
 
Den indgåede skatteaftale af d. 3. september 2007 om nedsættelsen af skat på blandt 
andet arbejdsindkomst sænker den gennemsnitlige marginalskat med ca. 1¼ pct.-
enhed og øger derved tilskyndelsen til at arbejde. Samlet vurderes skatteaftalen at løf-
te den gennemsnitlige arbejdstid med omkring 0,3 pct. – svarende til omkring 7.000 
fuldtidspersoner. Skattenedsættelsen og bidraget herfra til arbejdstid bidrager selv 
sagt til styrket holdbarhed i forløbet. 
 
Kravet om mindst uændret arbejdstid indebærer samlet, at den gennemsnitlige ar-
bejdstid skal løftes med 1,8 pct. i forhold til de beregningstekniske principper, der 
indregner ændret alderssammensætning, ændret fordeling mellem ordinær og støttet 
beskæftigelse og skønnede virkninger af skatteaftalen7.  
 

Tabel 2.12 
Bidrag til ændring i gennemsnitlig arbejdstid fra 2008 til 2015 

 
  2008-15  

 Pct.   
 Arbejdstid frem mod 2015 -0,1  
 - Flere unge og ældre blandt de beskæftigede -1,3  
 - Lavere skat på arbejdsindkomst 0,3  
 - Andre forhold -0,9  
 - Krav til arbejdstiden 1,8  
  

Kilde:  Egne beregninger. 
 

 

 
Det er usikkert, hvor meget der kræves for at indfri kravet om uændret gennemsnitlig 
arbejdstid. Det afspejler, at udviklingen i den gennemsnitlige arbejdstid, udover de 
forhold, der indgår i de beregningstekniske principper, blandt andet kan afhænge af 
stigende velstand (som kan føre til ønsker om mere fritid), stigende uddannelsesni-
veau eller eventuelt et fald i sygefraværet (som kan øge arbejdstiden i forhold til det 
forudsatte). 
 
Større gennemsnitlig arbejdstid øger isoleret set arbejdsudbuddet og muliggør højere 
økonomisk vækst. Udover skatteforhold kan arbejdstiden blandt andet søges påvirket 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 Samlet påvirker skatteaftalen ikke det opgjorte krav til arbejdstiden på 1,8 pct., jf. tabel 2.12. Skatteaftalen skønnes 
isoleret set at øge arbejdstiden med ca. 0,3 pct., men virkningen heraf på de offentlige finanser indgår som en del af 
finansieringen af indkomstskattenedsættelserne, dvs. ikke som en styrkelse af den finanspolitiske holdbarhed. 
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gennem reduceret tilskyndelse til deltidsarbejde i dagpengesystemet eller lavere syge-
fravær. 
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3. Mål, prioriteringer og krav i finanspolitikken til 2015 

3.1 Indledning 
I dette kapitel præsenteres de centrale finanspolitiske pejlemærker i 2015-planen. Fo-
kus er rettet mod de primære målsætninger og overordnede prioriteringer i finanspo-
litikken samt virkningen på de offentlige finanser af de strukturpolitiske krav, der stil-
les til udviklingen i beskæftigelse og arbejdstid frem mod 2015. 
 
Det mellemfristede forløb til 2015 indebærer, at finanspolitikken opfylder kravet om 
holdbarhed, og at der er overskud eller mindst balance på den strukturelle saldo i for-
løbet frem mod 2015. 
 
Målsætningen om mindst balance på de offentlige finanser i 2015 er samtidig afstemt 
med de krav, som EU's Stabilitets- og Vækstpagt stiller til den mellemfristede saldo i 
Danmark. Det giver plads til, at de automatiske stabilisatorer kan virke fuldt ud og 
bidrage til at mindske konjunkturudsving. 
 
I forhold til den seneste opdatering af 2010-planen præsenteret i Danmarks Konver-
gensprogram 2006 (KP2006) vurderes det finanspolitiske udgangspunkt at være lidt 
mere gunstigt. Det afspejler blandt andet et større strukturelt saldooverskud og en 
lavere nettogæld end i KP2006. På den baggrund vurderes finanspolitikken at være 
holdbar, inklusive virkningen af, at arbejdsmarkedsbidraget skulle nedsættes efter den 
lovgivning, som var gældende ved fremsættelse af finanslovforslaget for 2008. Det er 
dette grundlag, som danner baggrund for indarbejdelsen af de nye finanspolitiske 
prioriteringer samt krav til beskæftigelse og arbejdstid i 2015-planen. 
 
De finanspolitiske prioriteringer frem til 2015 vedrører blandt andet rammerne for 
løftet i ressourcerne til offentlig service, kvalitetsfonden til offentlige investeringer, 
en forlængelse af skattestoppet til 2015, skatteaftalen af 3. september 2007 og mål-
sætningerne i klima- og energistrategierne mv. 
 
Modstykket til nettovirkningen af de finanspolitiske prioriteringer er de strukturpoli-
tiske krav om et varigt løft i beskæftigelsen på 20.000 personer gennem nye initiativer 
og mindst uændret gennemsnitlig arbejdstid frem mod 2015. 
 
De finanspolitiske prioriteringer og kravene til udviklingen i beskæftigelse og arbejds-
tid frem mod 2015 er under ét neutrale for finanspolitikkens holdbarhed. Dermed 
opfylder 2015-forløbet kravet om finanspolitisk holdbarhed og mindst balance på de 
offentlige finanser (strukturelt) i 2015. 
 
I afsnit 3.2 gennemgås de overordnede mål og krav til udviklingen i de offentlige fi-
nanser og den strukturelle saldo. Afsnit 3.3 gennemgår opgørelsen af holdbarheden i 
2015-planen med fokus på det bedre udgangspunkt siden 2010-fremskrivningen i 
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KP2006 og den samlede virkning af de nye prioriteringer og krav i 2015-planen. I af-
snit 3.4 gennemgås de enkelte prioriteringer og kravs indvirkning på den offentlige 
saldo i årene 2008-15 og på holdbarheden. Afsnit 3.5 og 3.6 uddyber forudsætnin-
gerne og rammerne for offentlig service og offentlige investeringer, mens afsnit 3.7 
belyser skatteaftalen af 3. september og de skønnede virkninger heraf på arbejdsud-
buddet. 
 
 
3.2 Mål og krav til de offentlige finanser og den strukturelle saldo 
De primære omdrejningspunkter for finanspolitikken i 2015-planen er en holdbar 
udvikling i de offentlige finanser og overskud eller mindst balance på den strukturelle 
saldo i forløbet frem mod 2015. 
 
En holdbar finanspolitik betyder, at der i tilrettelæggelsen af finanspolitikken inden 
for den mellemfristede planlægningshorisont tages hensyn til centrale langsigtede ud-
fordringer for de offentlige finanser. Der kan således med rimelig sikkerhed forudses 
merudgifter til blandt andet sundhed, pleje og pensioner samt vigende indtægter fra 
aktiviteterne i Nordsøen i de kommende årtier, jf. kapitel 4. Det indebærer, at det er 
nødvendigt at fastholde overskud på de offentlige finanser frem mod 2015, således at 
fremtidige generationer ikke skal foretage mærkbare stramninger af finanspolitikken 
for at sikre en stabil udvikling i den offentlige gæld i pct. af BNP på længere sigt. 
 
Konkret opstilles i 2015-planen et mellemfristet målinterval for den strukturelle of-
fentlige saldo, dvs. den faktiske budgetsaldo korrigeret for de udsving i de offentlige 
finanser, der følger af konjunkturbevægelserne og andre midlertidige forhold. Målin-
tervallet afgrænser et saldoforløb, der med de anvendte beregningstekniske princip-
per og forudsætninger indebærer en holdbar finanspolitik. Overholdelse af målinter-
vallet for den strukturelle saldo er dermed den primære operationelle målsætning for 
finanspolitikken. 
 
I årene frem mod 2010 kræves strukturelle overskud på mellem ¾ og 1¾ pct. af 
BNP, jf. figur 3.1a. Målsætningen for den strukturelle saldo frem mod 2010 er angivet 
som et interval i lyset af den usikkerhed, der knytter sig til vurderingen af de langsig-
tede finanspolitiske udfordringer og opgørelsen af den strukturelle saldo. 
 
Fra 2011 til 2015 skal der mindst være balance på den strukturelle offentlige saldo. 
 
Hvis den strukturelle offentlige saldo kommer synligt under den nedre grænse i må-
lintervallet, vil det signalere behov for at justere kursen i finanspolitikken eller den 
økonomiske politik i øvrigt.  
 
Det bemærkes, at målintervallet for den strukturelle saldo her er angivet ved fortsat 
suspension af indbetalinger til SP-ordningen. Genindførelse af SP-bidraget på 1 pct. 
af bruttolønnen vil betyde, at målintervallet for strukturelle saldooverskud ændres til 
½-1½ pct. af BNP frem mod 2010. En genindførelse af SP-indbetalingerne medfø-
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rer således på kort og mellemlangt sigt en rent teknisk svækkelse af de offentlige fi-
nanser på ca. ¼ pct. af BNP, idet indbetalingerne er fradragsberettigede i indkomst-
skatten. Modstykket hertil er en styrkelse af de offentlige finanser på langt sigt, når 
den større pensionsformue kommer til udbetaling og dermed beskatning. SP-
ordningen er (omtrent) neutral i forhold til opgørelsen af den finanspolitiske hold-
barhed. 
 
I forhold til den tidligere mellemfristede plan – 2010-planen – er målintervallet for 
den strukturelle saldo frem til 2010 grundlæggende uændret. Udviklingen i dansk 
økonomi siden 2001 har betydet, at de finanspolitiske målsætninger i 2010-planen 
overordnet set er blevet indfriet, jf. bilag 3.1. 
 

Figur 3.1a Figur 3.1b 
Målinterval for strukturelle saldooverskud 
og udviklingen i strukturel og faktisk saldo 

Bidrag til udviklingen i den offentlige saldo 
fra 2007 til 2015 
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Anm.: I figur 3.1b er bidraget til saldoudviklingen i perioden 2007-15 fra flere folkepensionister opgjort netto, dvs. 

efter modregning i folkepension og boligydelser og efter skat. 
Kilde: Økonomisk Redegørelse, august 2007 og egne beregninger. 
 
Det faktiske saldooverskud i 2007 er noget større end det beregnede strukturelle 
overskud, jf. figur 3.1a. Forskellen mellem den faktiske og strukturelle saldo afspejler 
midlertidige bidrag til de offentlige finanser, som i altovervejende grad kan henføres 
til den gunstige konjunktursituation med lav ledighed og høj beskæftigelse, jf. Økono-
misk Redegørelse, august 2007. De ekstraordinært store Nordsø-indtægter – blandt andet 
som følge af den høje oliepris og en relativt stor olie- og gasindvinding – bidrager 
også positivt til de faktiske saldooverskud i 2007. 
 
Frem mod 2011 forudsættes en gradvis normalisering af de økonomiske konjunktu-
rer samt bortfald af andre midlertidige bidrag til den faktiske saldo. Fra 2011 og frem 
er den strukturelle og faktiske saldo sammenfaldende, idet blandt andet konjunktu-
rerne antages neutrale. 
 
Godt og vel halvdelen af faldet i det faktiske saldooverskud fra 2007 til 2015 kan 
henføres til antagelsen om normalisering af konjunkturerne og andre midlertidige 
forhold frem mod 2011. Derudover afspejler saldoudviklingen blandt andet et grad-
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vist fald i Nordsø-produktionen og stigende udgifter til folkepension i takt med, at 
der bliver flere folkepensionister, jf. figur 3.1b. Udviklingen i de enkelte indtægts- og 
udgiftsposter frem mod 2015 (og efter) er nærmere beskrevet i kapitel 4. 
 
Målsætningen om strukturelle offentlige overskud på ¾-1¾ pct. af BNP frem mod 
2010 og mindst balance i 2015 er samtidig afstemt med EU’s Stabilitets- og Vækst-
pagt. Pagten indebærer krav om en strukturel saldo, som generelt skal udgøre mellem 
-1 pct. af BNP og ”balance eller overskud”, og som endvidere skal indebære en sik-
kerhedsmargin, så landene i forbindelse med en normal lavkonjunktur ikke overskri-
der 3 pct. grænsen for det faktiske offentlige underskud, jf. boks 3.1. 
 

Boks 3.1 
Krav i EU’s Stabilitets- og Vækstpagt 

 
Danmarks medlemskab af EU stiller en række krav til de offentlige finanser.  
 
Traktaten og Stabilitets- og Vækstpagten indebærer, at EU-landene skal undgå uforholdsmæssigt 
store underskud. Det indebærer, at underskuddet på de offentlige finanser som udgangspunkt ikke 
må overstige 3 pct. af BNP. Desuden må den offentlige bruttogæld – også kaldet ØMU-gælden – som 
udgangspunkt ikke overstige 60 pct. af BNP. Forpligtelsen til at undgå uforholdsmæssigt store under-
skud er også blandt konvergenskriterierne for EU-landenes optagelse i euroen. Danmark opfylder 
disse krav med bred margin. 
 
Alle EU-lande har ifølge Stabilitets- og Vækstpagten pligt til at opstille og sigte efter et mellemfristet 
mål for de offentlige finanser. Hovedprincippet for det mellemfristede mål (MTO, Medium Term 
Objective) er en strukturel saldo ”tæt på balance eller i overskud”, idet eurolande og ERM II-lande 
konkret skal have et MTO-mål om en strukturel saldo på mellem -1 pct. af BNP og ”balance eller over-
skud”. Jo højere gæld og jo lavere potentiel BNP-vækst et land har, desto mere ambitiøse bør MTO-
målet være. EU-landene arbejder på en aftale om, at MTO-målene skal være konsistente med de of-
fentlige finansers samlede holdbarhed og således tage højde for både det aktuelle gældsniveau og de 
fremtidige finanspolitiske udfordringer i lyset af blandt andet flere ældre og stigende levetid. 
 
De enkelte EU-landes mellemfristede mål skal i henhold til Pagten generelt sikre en sikkerhedsmar-
gin, således at den offentlige saldo i forbindelse med en normal lavkonjunktur ikke kommer til at 
overskride 3 pct. grænsen for det faktiske offentlige underskud, hurtigere fremskridt mod finanspoli-
tisk holdbarhed, og – inden for disse rammer – et budgetmæssigt manøvrerum.  
 
Danmark bør ifølge disse EU-regler som minimum have et mellemfristet mål om en strukturel offent-
lig saldo i balance eller et underskud, der ikke overstiger ½ pct. af BNP. Målet for de offentlige finan-
ser gælder den strukturelle saldo, dvs. de offentlige finanser renset for konjunkturernes påvirkning og 
andre midlertidige forhold.  
 
Med sigtepunkterne for inflation, rente, valutakurs og offentlige finanser i 2015-forløbet vil Danmark 
fortsat opfylde konvergenskriterierne for euro-deltagelse. Sigtet er fortsat dansk deltagelse i euro-
samarbejdet. 
 

 
Kravet om en sikkerhedsmargin indebærer aktuelt, at Danmark som minimum skal 
sigte efter en mellemfristet saldo tæt på balance eller et underskud på højst ½ pct. af 
BNP. For at de automatiske stabilisatorer kan virke fuldt ud og bidrage til at dæmpe 
konjunkturelle udsving i den økonomiske aktivitet, er det i Danmark nødvendigt at 
planlægge efter en betydelig margin i forhold til 3 pct. grænsen, fordi de offentlige 
finanser er særligt følsomme overfor udviklingen i konjunkturerne. 
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2015-planens mål for den strukturelle saldo er således mere ambitiøse end EU's mi-
nimumskrav og skal blandt andet ses i lyset af kravet om holdbarhed. Strategien for-
drer tilbageholdenhed i finanspolitikken og tilstrækkelige offentlige overskud, når 
konjunkturerne er gode og ledigheden lav. Det er forudsætningen for, at der er plads 
til at hjælpe økonomien på vej i tilfælde af større økonomiske tilbageslag med klare 
ubalancer. 
 
 
3.3 Holdbarhed i 2015-planen – udgangspunkt, prioriteringer og krav  
En holdbar finanspolitik er som nævnt omdrejningspunktet i 2015-planen. Med de 
anvendte beregningsprincipper – og med de indregnede strukturpolitiske krav – er 
finanspolitikken i 2015-planen holdbar. Det dækker over en række ændringer i for-
hold til den seneste mellemfristede fremskrivning fremlagt i KP2006, herunder nye 
prioriteringer i finanspolitikken og kravene til beskæftigelse og arbejdstid.  
 
I KP2006 blev det vurderet, at finanspolitikken – med de daværende prioriteringer 
frem til 2010 og indregning af Velfærdsaftalen – var omtrent holdbar, idet holdbar-
hedsindikatoren var -0,2 pct. af BNP, jf. tabel 3.1 (række 1). 
 
Holdbarhedsindikatoren angiver den hypotetiske varige finanspolitiske tilpasning, der 
er påkrævet fra og med i dag, for at sikre finansiering af den beregnede stigning i den 
offentlige sektors nettoforpligtelser fremadrettet samt rentebyrden af den eksisteren-
de gæld (netto), jf. kapitel 4. Holdbarhedsindikatoren er dermed et mål for, om det 
offentlige på langt sigt kan håndtere alle forpligtelser. 
 

Tabel 3.1 
Holdbarhedsindikator 

 
  Pct. af BNP  

 1. Danmarks Konvergensprogram 2006 -0,2  
       - Højere strukturel primær saldo i 2006 0,4  
       - Lavere gæld og rentebyrde 0,1  
       - Arbejdsmarkedsbidrag efter hidtidige regler -0,2  
       - Metodeeftersyn -0,1  
 2. Opdateret 2010-forløb 1) 0,0  
      - Prioriteringer og krav 0,0  
 3. 2015-forløb 0,0  
  

Anm.: Som følge af afrunding kan totalen afvige fra summen af de enkelte bidrag. 
1) Det opdaterede 2010-forløb danner udgangspunkt for prioriteringer og krav i 2015-forløbet. 
Kilde: Egne beregninger. 
 

 

 
Siden KP2006, der tog udgangspunkt i Økonomisk Redegørelse, august 2006, er der of-
fentliggjort 3 konjunkturvurderinger i henholdsvis december 2006 samt maj og au-
gust 2007. 
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De seneste opgørelser viser som udgangspunkt højere overskud, lavere nettogæld og 
større strukturel beskæftigelse end i grundlaget for KP2006. Den større gældsned-
bringelse indebærer, at den samlede rentebyrde i 2006 var mindre end i KP2006, sva-
rende til en varig styrkelse af de offentlige finanser på knap 0,1 pct. af BNP. Den 
strukturelle primære saldo (dvs. saldoen eksklusive renter) er samtidig styrket med 
knap 0,4 pct. i 2006. Det afspejler blandt andet, at det beregnede niveau for den 
strukturelle ledighed er reduceret med ca. ¼ pct.-enhed i 2006, og at det beregnede 
niveau for den strukturelle arbejdsstyrke er justeret op, jf. kapitel 2. Det forbedrede 
udgangspunkt i 2006 styrker således den finanspolitiske holdbarhed med 0,5 pct. af 
BNP i forhold til KP2006.  
 
I KP2006 var arbejdsmarkedsbidragssatsen fastholdt på 8 pct. Med det budgetterede 
overskud i arbejdsmarkedsfonden i FFL08 fra august skulle arbejdsmarkedsbidraget 
efter hidtidig lovgivning nedsættes til 7,5 pct. i 2008. En varig nedsættelse af satsen til 
7,5 pct. ville reducere holdbarheden med knap 0,2 pct. af BNP (inklusive afledte 
virkninger på satsreguleringsprocenten og afgiftsgrundlaget mv.)1. 
 
Der er gennemført et samlet eftersyn af beregningsforudsætningerne bag de mellem- 
og langfristede fremskrivninger. De væsentligste metodemæssige ændringer i forhold 
til KP2006 knytter sig til det langsigtede renteniveau, udviklingen i energiintensiteter i 
henhold til grundlaget for energi- og klimastrategierne, de langsigtede virkninger af 
tilbagetrækningsreformen fra 2006 mv., jf. bilag 3.22. Samlet set påvirker metodeefter-
synet opgørelsen af den finanspolitiske holdbarhed med ca. -0,1 pct. af BNP.  
 
Med baggrund i det opdaterede grundlag og den forbedrede metodetilgang vurderes 
finanspolitikken i udgangspunktet at være holdbar, jf. tabel 3.1 (række 2).  
 
I 2015-fremskrivningen indgår desuden en række nye prioriteringer vedrørende det 
offentlige forbrug og investeringer, energistrategi og skat i forhold til KP2006. End-
videre er indregnet nye strukturpolitiske krav til beskæftigelse og arbejdstid. De fi-
nanspolitiske prioriteringer og krav er under ét neutrale for finanspolitikkens hold-
barhed. Dermed er det samlede 2015-forløb holdbart, jf. tabel 3.1 (række 3). 
 
Prioriteringerne i udgifts- og skattepolitikken frem mod 2015 trækker isoleret set ned 
i de offentlige overskud. Uden yderligere beskæftigelsesfremmende initiativer er der 
således risiko for, at de nuværende saldooverskud kan vendes til underskud frem 
mod 2015. De opstillede krav til beskæftigelse og arbejdstid sikrer, at finanspolitik-
ken opfylder målsætningen om holdbarhed og mindst balance i 2015. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Finansieringsbidraget fra nedsættelsen af arbejdsmarkedsbidraget i 2008 svarer til et rimeligt skøn for virkningen af 
at fastholde hidtidige regler, idet det dog er vanskeligt præcist at forudsige udviklingen i arbejdsmarkedsbidraget un-
der hidtidige regler på længere sigt. 
2 En detaljeret gennemgang af de anvendte metoder og antagelser i fremskrivningen følger i kapitel 5 og 6. 
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I det følgende gives en nærmere redegørelse for de finanspolitiske prioriteringer og 
krav samt virkningen på den offentlige saldo og holdbarhedsindikatoren af de enkelte 
prioriteringer og krav. 
 
 
3.4 Finanspolitiske prioriteringer og krav 
Inden for målsætningerne om holdbarhed og mindst balance på de offentlige finan-
ser i 2015 er de centrale prioriteringer og krav i finanspolitikken følgende: 
 
• Der oprettes en kvalitetsfond på 50 mia. kr. (opgjort i 2008-priser) til offentlige inve-

steringer i sygehusstruktur, folkeskoler, daginstitutioner mv. de næste 10 år. De 50 
mia. kr. er indregnet som et realt løft i investeringerne i forhold til niveauet i 
2008, akkumuleret over 10 år. Halvdelen af løftet ligger udover den stigning, 
som skønsmæssigt ville følge af, at investeringerne udgjorde en konstant andel af 
BNP fra 2008 og frem. De offentlige investeringers andel af BNP i perioden 
2009-18 er dermed knap 0,15 pct. af BNP højere end i 2008 og ca. 0,1 pct. af 
BNP højere end gennemsnittet for 2001-07. 

 
• Realvæksten i ressourcerne til offentligt forbrug forudsættes at vokse med 1¾ pct. i 

2008, 1 pct. om året i 2009-2012 (inklusive globaliseringspuljen) og ¾ pct. om 
året i 2013-15. Det indebærer et samlet løft i de reale offentlige serviceudgifter 
mv. på 37 mia. kr. (opgjort i 2008-priser) fra 2007 til 2015. Udgifterne til offent-
lig service mv. kan udgøre op til 26½ pct. af (konjunkturrenset) BNP i 2015 mod 
ca. 26 pct. af konjunkturrenset BNP i 2007. I vækstrammen for de offentlige 
forbrugsudgifter indgår initiativer i kvalitetsreformen, herunder trepartsaftalerne 
mellem de offentlige arbejdstagere og arbejdsgivere, og globaliseringsindsatsen. 
Derudover er der inden for vækstrammen et råderum til nye prioriteringer, lige-
som der løbende kan foretages omprioriteringer inden for udgiftsrammerne. 
Vækstrammen på i gennemsnit 1 pct. om året i 2008-15 er større end i tidligere 
planer og en anelse højere end den vækst (på 0,9 pct. om året), der kan beregnes 
på baggrund af de neutrale beregningsprincipper, som anvendes i forløbet efter 
2015, jf. afsnit 3.6. 

 
• Virkningen på de offentlige finanser af målsætningerne og virkemidlerne i klima- 

og energistrategierne er indregnet i 2015-forløbet. Målsætningerne om blandt andet 
at holde energiforbruget i ro og samtidig øge andelen af vedvarende energi med-
fører udgifter til energibesparende foranstaltninger og fremme af renere energi-
kilder. Samtidig falder de offentlige indtægter fra energiafgifter som andel af 
BNP, når forbruget af energi holdes i ro, mens den samlede økonomi vokser. 
Det afspejler, at forbruget af fossile brændsler er relativt tungt afgiftsbelagt i for-
hold til andet forbrug. 

 
• Skattestoppet, som i 2010-planen var indregnet til og med 2010, forlænges frem til 

2015. Energiafgifterne indekseres med den mellemfristede prisudvikling på ca. 1,8 
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pct. årligt for at understøtte målsætningerne i klima- og energistrategierne. Ar-
bejdsmarkedsfonden afskaffes, og arbejdsmarkedsbidragssatsen fastholdes uændret 
på 8 pct., blandt andet for at forhindre konjunkturforstærkende ændringer i sat-
sen. Provenuet herfra – det vil sige merprovenuet i forhold til et forløb med 
uændrede nominelle energiafgifter til 2015 og en arbejdsmarkedsbidragssats fast-
holdt på 7,5 pct. svarende til den sats, der ifølge hidtidige regler skulle gælde i 
2008 – tilbageføres i overensstemmelse med skattestoppet til lavere skat på navn-
lig arbejdsindkomst. Indkomstskatten nedsættes med 9½ mia. kr. med fuld virk-
ning fra 2009.  

 
• Den samlede nedsættelse af indkomstskatten fordeler sig på en forhøjelse af be-

skæftigelsesfradraget, en højere mellemskattegrænse og et højere personfradrag. 
Beskæftigelsesfradraget øges fra 2,5 pct. til 4¼ pct., og det maksimale beskæfti-
gelsesfradrag forhøjes til 13.100 kr. Det styrker gevinsten ved at arbejde. Mel-
lemskattegrænsen løftes med ca. 60.000 kr. til 365.000 kr. (før arbejdsmarkedsbi-
drag). Det reducerer antallet af mellemskatteydere med omkring 575.000 perso-
ner, som dermed får en større økonomisk gevinst ved at yde en ekstra indsats på 
arbejdsmarkedet. Lavere skat på arbejde medvirker til at øge arbejdsudbuddet, 
hvilket sammen med andre afledte virkninger af skatteaftalen er indregnet i 
2015-forløbet. 

 
• Med baggrund blandt andet i de opstillede mål for serviceudgifterne og skat er 

der opstillet centrale strukturpolitiske krav til beskæftigelse og arbejdstid, som er til-
strækkelige til at sikre finanspolitisk holdbarhed og mindst balance i den offentli-
ge økonomi i 2015. De centrale krav er: 
- at nye initiativer skal øge den ustøttede beskæftigelse med yderligere 20.000 per-

soner frem mod 2015. 
- at den gennemsnitlige arbejdstid ikke falder, selvom demografien og andre for-

hold kan trække ned. 
 
Den regulering af overførslerne, der ville følge under hidtidige regler, hvis arbejds-
markedsbidragssatsen blev nedsat til 7,5 pct., fastholdes. Det indebærer en forøgelse 
indkomstoverførslerne med 0,6 pct. fra 2008 og frem. Virkningen heraf er indregnet 
i de samlede skønnede virkninger på arbejdsudbuddet af skatteaftalen af 3. septem-
ber 2007. 
 
 
3.5 Virkning på saldo og holdbarhed af prioriteringer og krav 
Forøgelsen af rammen for offentlige investeringer i forbindelse med kvalitetsfonden 
svækker saldoen frem mod 2015 og reducerer isoleret set den finanspolitiske hold-
barhed med 0,1 pct. af BNP i forhold til den investeringsprofil, der blev indregnet i 
KP2006, jf. tabel 3.2 (række 2a).  
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Tabel 3.2 
Marginalvirkninger på holdbarhedsindikator og offentlig saldo (inkl. rentevirkninger) af  
prioriteringer og krav 

 
  Offentlig saldo  
 

 

Holdbar-
heds-

indikator 2008 2009 2010 2015 
 

 Pct. af BNP   
 1. Prioriteringer og krav (2+3) 0,00 0,1 -0,3 -0,1 0,4  
 2. Prioriteringer       
      2.a) Kvalitetsfond (off. invest.) -0,10 0,0 -0,1 -0,1 -0,2  
      2.b) Offentlig service mv. (2007-15) -0,10 -0,2 -0,3 -0,3 -0,1  
      2.c) Skattestop til 2015 1) -0,25 0,0 0,0 0,0 -0,4  
      2.d) Samlet virkning af skatteaftale 0,00 0,0 -0,1 -0,1 0,0  
      Heraf:       
      - Lavere indkomstskat 2) -0,50 -0,2 -0,6 -0,6 -0,7  
      - Afledte merindtægter fra moms mv. 3) 0,10 0,1 0,1 0,1 0,2  
      - Afskaffelse af arbejdsmarkedsfond 4) 0,15 0,2 0,2 0,2 0,2  
      - Indeksering af energiafgifterne 5) 0,15 0,0 0,1 0,1 0,2  
      - Løft i arbejdsudbud 5) 0,10 0,0 0,1 0,1 0,1  
      2.e) Fortsat SP-suspension 0,00 0,3 0,3 0,3 0,3  
      2.f) Energistrategi -0,30 0,0 -0,1 -0,1 -0,2  
 3. Krav       
      3.a) Varigt løft i beskæftigelsen på 20.000 pers. 0,25 0,0 0,1 0,1 0,3  
      3.b) Uændret gnst. arbejdstid frem mod 2015 0,55 0,0 0,1 0,2 0,6  
  

Anm.: Holdbarhedsindikatoren (HBI) er vist ved afrunding til nærmeste halve promille af BNP. Som følge af 
afrunding kan totalen afvige fra summen af de enkelte bidrag. 

1)  Ekskl. indeksering af energiafgifter. 
2) Umiddelbar/direkte provenuvirkning fra forhøjelse af beskæftigelsesfradrag, højere mellemskattegræn-

se og højere personfradrag. 
3) Angiver det afledte merprovenu fra afgifter som følge af, at privatforbruget øges med nedsættelsen af 

skatten på arbejdsindkomst. 
4) Angiver finansieringsbidraget som følge af, at arbejdsmarkedsbidraget ikke nedsættes til 7½ pct.,  inkl. 

tilbageløb via blandt andet afgifter, men ekskl. virkningerne på satsreguleringen, jf. skatteaftalen af d. 3. 
september 2007. 

5) I tabel 3 på s. 7 i skatteaftalen ”Lavere skat på arbejde” af 3. september 2007 er den varige virkning af 
indekseringen af energiafgifter beregnet til 4 mia. kr. (0,2 pct. af BNP) og bidraget fra afledte virknin-
ger på blandt andet arbejdsudbud opgjort til ¾ mia. kr., som runder af til 0,0 pct. af BNP. I de sidst-
nævnte ”afledte virkninger på blandt andet arbejdsudbud” er indregnet afledte virkninger af indekse-
ringen af energiafgifter på blandt andet forbrugssammensætningen, som reducerer holdbarhedsvirk-
ningen af indekseringen af energiafgifterne. I nærværende tabel er angivet marginalberegninger på 
ADAM-modellen. Holdbarhedsvirkningen af indekseringen af energiafgifter inkluderer dermed visse 
afledte effekter og opgøres til 0,15 pct. af BNP, mens holdbarhedsvirkningen af øget arbejdsudbud ik-
ke inkluderer afledte virkninger vedrørende indekseringen af energiafgifter og ligeledes opgøres til 0,1 
pct. af BNP. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 

 
Realvæksten i serviceudgifterne fra 2006 til 2015 er lidt højere end i KP2006. Forlø-
bet indebærer et løft i ressourcerne på 1¾ pct. om året i 2007-08 og lavere udgifts-
vækst i årene efter. Samlet medfører forudsætningerne om det offentlige forbrug fra 
2006 til 2015 en svækkelse af saldoen og en reduktion af holdbarheden på 0,1 pct. af 
BNP i forhold til KP2006, jf. tabel 3.2 (række 2b). 
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Videreførelsen af nominalprincippet i skattestoppet og loftet over ejendomsværdi-
skattegrundlaget i perioden 2011-15 svækker isoleret set holdbarheden med ¼ pct. af 
BNP – når det ikke indregnes, at energiafgifterne indekseres, jf. tabel 3.2 (række 2c). 
 
Skatteaftalen er under ét neutral for den finanspolitiske holdbarhed, jf. tabel 3.2 (række 
2d). Det umiddelbare provenutab af den samlede nedsættelse af indkomstskatten på 
9½ mia. kr. (2008-niveau), som indfases med 4,2 mia. kr. i 2008 og yderligere 5,3 
mia. kr. i 2009, kan omregnes til en varig virkning på de offentlige finanser fra og 
med i dag på 0,5 pct. af BNP. I takt med nedsættelsen af indkomstskatten øges det 
private forbrug, hvilket indebærer et beregnet tilbageløb via afgifterne, svarende til et 
varigt merprovenu på 0,1 pct. af BNP. 
 
Skattenedsættelsen erstatter den reduktion af arbejdsmarkedsbidraget fra 8 til 7,5 pct. 
i 2008, som ville følge af de hidtidige regler givet det budgetterede overskud i ar-
bejdsmarkedsfonden i finanslovsforslaget for 2008 i august. Fastholdelsen af ar-
bejdsmarkedsbidragssatsen på 8 pct. styrker isoleret set holdbarheden med 0,15 pct. 
af BNP i forhold til et forløb, hvor satsen sættes permanent ned til 7,5 pct. (ved giv-
ne overførselssatser, men inkl. afledte virkninger på afgifter mv.)3. 
 
Dertil kommer indekseringen af energiafgifterne med den mellemfristede prisudvik-
ling på ca. 1,8 pct. om året, således at afgifterne ikke udhules realt fra og med 2008. 
Merprovenuet fra indekseringen af energiafgifterne frem mod 2015 svarer til en varig 
styrkelse af de offentlige finanser på 0,15 pct. af BNP fra og med i dag. Dette mer-
provenu tilbageføres i overensstemmelse med skattestoppet til at sænke indkomst-
skatten. Indekseringen af energiafgifterne understøtter målsætningerne i klima- og 
energistrategierne. 
 
Skattenedsættelsen skønnes at øge arbejdsudbuddet svarende til ca. 8.000 fuldtids-
personer, navnlig via et forventet positivt bidrag til den gennemsnitlige arbejdstid, da 
skatten på den sidst tjente krone bliver nedsat for brede grupper på arbejdsmarke-
det4. Den afledte virkning på arbejdsudbuddet af indkomstskattenedsættelsen mv. 
styrker isoleret set holdbarheden med 0,1 pct. af BNP. 
 
Skatteaftalen er under ét neutral for den offentlige saldo i 2008. I en kortere periode 
herefter svækkes saldoen med ca. 0,1 pct. af BNP. På lidt længere sigt indebærer det 
gradvist stigende provenu fra indekseringen af energiafgifterne, at saldovirkningen er 
ca. neutral (marginalt positiv). 
 
Den fortsatte suspension af SP påvirker ikke holdbarheden af de offentlige finanser 
nævneværdigt, jf. tabel 3.2 (række 2e). Der er beregningsteknisk indregnet en perma-

                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 Finansieringsbidraget fra nedsættelsen af arbejdsmarkedsbidraget i 2008 svarer til et rimeligt skøn for virkningen af 
at fastholde hidtidige regler, idet det dog er vanskeligt præcist at forudsige udviklingen i arbejdsmarkedsbidraget un-
der hidtidige regler på længere sigt. 
4 I beregningen af effekten på arbejdsudbuddet er der som nævnt taget hensyn til, at personfradraget øges med 1.000 
kr., og at overførselsindkomsterne forøges med 0,6 pct., hvilket ikke øger incitamentet til at arbejde. 
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nent suspension, hvilket styrker saldoen med 0,3 pct. af BNP frem mod 2015, mens 
saldoen omvendt svækkes på længere sigt.  
 
Målsætningerne i klima- og energistrategierne om blandt andet at holde energifor-
bruget i ro og samtidig øge andelen af vedvarende energi svækker holdbarheden med 
0,3 pct. af BNP, heraf 0,1 pct. af BNP som følge af Energiplan 2005, jf. tabel 3.2 
(række 2f). Virkningen afhænger af de mål og instrumenter, der besluttes, og er for-
bundet med usikkerhed. 
 
Forløbet frem mod 2015 stiller krav til både udviklingen i antal beskæftigede og ar-
bejdstiden for at sikre, at den planlagte finanspolitik er holdbar, og at der mindst er 
balance på de offentlige finanser i 2015.  
 
Kravet om nye arbejdsmarkedspolitiske initiativer, der skal styrke den ustøttede be-
skæftigelse varigt med 20.000 personer frem mod 2015, styrker holdbarheden med 
ca. ¼ pct. af BNP, jf. tabel 3.2 (række 3a).  
 
Kravet om mindst uændret arbejdstid frem mod 2015 styrker holdbarheden med 
godt ½ pct. af BNP, jf. tabel 3.2 (række 3b). 
 
 
3.6 Forudsætninger om det offentlige forbrug 
Frem mod 2015 er der som nævnt plads til at forøge de offentlige serviceudgifter 
godt og vel på linje med den samlede økonomi. Det er muligt, blandt andet fordi den 
offentlige gæld er bragt ned, og fordi Velfærdsaftalen styrker de offentlige finanser på 
sigt. 
  
Den forudsatte realvækst i 2015-planen i ressourcerne til offentlig service mv. – det 
offentlige forbrug – er som nævnt på 1¾ pct. i 2008, 1 pct. om året i 2009-2012 
(inkl. globaliseringspuljen) og ¾ pct. om året i 2013-15. Samlet øges ressourcerne til 
offentligt forbrug således med ca. 8 pct. fra 2007 til 2015, hvilket kommer oven i den 
realvækst på 9 pct., som er indtruffet fra 2001 til 2007, jf. figur 3.2a-b. 
 
Realvæksten i 2008 afspejler blandt andet et løft i ressourcerne til den borgernære 
service, som er aftalt med kommuner og regioner. Samtidig indfases den fremlagte 
kvalitetsreform, som skal styrke den offentlige service og skabe attraktive arbejds-
pladser i det offentlige, jf. fx kapitel 5 i Mod Nye Mål – Danmark 2015.  
 
Ressourcerne til offentlig service løftes i alt med 5 pct. i 2006 til 2008. Løftet skal 
blandt andet ses i lyset af engangsudgifter i forbindelse med kommunalreformen, og 
at globaliseringsindsatsen indebærer højere udgiftsvækst i nogle år, hvor aktiviteten 
på uddannelsesområdet øges til et nyt højere niveau, og forskningsudgifterne sættes 
op til 1 pct. af BNP frem mod 2010.  
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Globaliseringsindsatsen betyder også, at rammen for vækst i serviceudgifterne er lidt 
højere i perioden 2009-12 end i årene efter, hvor de nominelle udgifter nogenlunde 
stiger i takt med nominelt BNP. Partierne bag Velfærdsaftalen skal i 2012 igen drøfte 
rammerne til globaliseringsindsatsen, jf. Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investe-
ringer i fremtiden, 2006.  
 
Den reale vækstramme på gennemsnitligt 1 pct. om året i 2008-15 er større end i den 
oprindelige 2010-plan fra 2001, hvor realvæksten i 2002-10 i gennemsnit var ca. ¾ 
pct. årligt. Det er også en anelse højere end den vækst (på ca. 0,9 pct. om året), der 
svarer til de beregningsteknisk neutrale principper, som anvendes i forløbet efter 
2015. Disse principper er beskrevet nærmere i kapitel 5. 
 

Figur 3.2a Figur 3.2b 
Realt offentligt forbrug Realvækst i det offentlige forbrug 

95

100

105

110

115

120

125

01 03 05 07 09 11 13 15
95

100

105

110

115

120

125
Indeks 2001=100 Indeks 2001=100

 

 

0

1

2

3

4

00 05 10 15
0

1

2

3

4

Pct. Pct.

 
 
Kilde: Økonomisk Redegørelse, august 2007 og Mod Nye Mål – Danmark 2015. 
 
Realvæksten i de offentlige serviceudgifter mv. er et mål for tilførslen af ekstra øko-
nomiske ressourcer. Derfor er realvæksten det naturlige udgangspunkt for priorite-
ringsdrøftelser i det løbende arbejde med udgiftspolitikken – herunder finansloven 
og økonomiaftalerne med kommuner og regioner.  
 
I forhold til finanspolitikkens holdbarhed er det udviklingen i de nominelle udgifter – 
dvs. både realvæksten og pris- og lønudviklingen for offentligt forbrug – i forhold til 
skattegrundlaget, som er afgørende.  
 
Pris- og lønudviklingen for offentligt forbrug (deflatoren) forudsættes i fremskriv-
ningen at stige med ca. 3 pct. om året. Den noget højere vækst i deflatoren for det 
offentlige forbrug end i den private sektors priser afspejler blandt andet, at der i nati-
onalregnskabet ikke opgøres nogen produktivitetsvækst i den offentlige sektor.5 Med 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
5 I nationalregnskabet opgøres ikke en samlet produktivitetsvækst i den offentlige sektor, idet ydelserne ikke afsættes 
på et marked, og der derfor ikke kan opgøres nogen afsætningspris. Da der ikke eksisterer retvisende priser for de 
offentlige ydelser, opgøres det offentlige forbrug med udgangspunkt i de omkostninger, der er forbundet med pro-
duktionen af den offentlige service. Omkring en tredjedel af det offentlige forbrug udgøres af køb af varer og tjene-
ster fra den private sektor, jf. senere. I et ”neutralt forløb” med uændret befolkningssammensætning og uændret be-
skæftigelse, hvor det nominelle offentlige forbrug udgør en uændret andel af økonomien, varekøbskvoten er kon-
stant, og produktivitetsvæksten i den private sektor udgør 2 pct. om året, opgøres en realvækst i det offentlige for-



 

 

 Kapitel 3. Mål, prioriteringer og krav i finanspolitikken til 2015

 Mod nye mål – Danmark 2015. Teknisk baggrundsrapport · December 2007 47

de anvendte opgørelsesprincipper i nationalregnskabet vil bedre tilrettelæggelse af 
arbejdsgange eller andre effektivitetsforbedringer i den offentlige sektor således ikke 
øge realvæksten i det offentlige forbrug, selvom den offentlige service herved øges 
og forbedres.  
 
Aflønning af offentligt ansatte udgør ca. 2/3 af det offentlige forbrug, mens det of-
fentliges varekøb (netto) fra den private sektor udgør omkring 1/3, jf. nærmere i Bud-
getredegørelse 2007, kapitel 3. De offentlige lønninger forudsættes at vokse med ca. 3¾ 
pct. om året på linje med de private lønninger. Prisen på det offentlige køb af varer 
og tjenester fra den private sektor forudsættes at vokse med ca. 2 pct. om året på lin-
je med den private sektors prisudvikling.  
 
Med en gennemsnitlig realvækst på 1 pct. om året indebærer forudsætningerne en 
nominel vækst i det offentlige forbrug på 4 pct. om året i gennemsnit fra 2008 til 
2015. Til sammenligning steg de nominelle udgifter til offentligt forbrug med ca. 4,1 
pct. om året i gennemsnit fra niveau 2001 til niveau 2007, hvor realvæksten i gen-
nemsnit udgjorde 1,5 pct. om året, jf. tabel 3.3 6.  
 

                                                                                                                                     
brug på ca. 0,7 pct. om året. Denne realvækst indebærer, at antallet af offentligt ansatte pr. bruger kan være konstant, 
og realvæksten i varekøbet kan udgøre 2 pct. om året på linje med den forudsatte produktivitetsvækst i den private 
sektor. I tillæg til denne ”neutrale” realvækst i det offentlige forbrug på ca. 0,7 pct. om året vil der ved forskydninger 
i befolkningens sammensætning komme et demografisk bidrag til den reale forbrugsvækst. Det demografiske træk 
udgør i 2015-fremskrivningen ca. ¼ pct. om året i gennemsnit fra 2008 til 2015. 
6 Når deflatoren for det offentlige forbrug fra 2001 til 2007 voksede med ca. 2,6 pct. om året (hvilket er lavere end 
det beregningsteknisk forudsatte for 2008-15), skyldes det blandt andet, at deflatoren for aflønning af offentligt an-
satte i nationalregnskabsopgørelsen voksede med 3 pct. og dermed langsommere end den gennemsnitlige stigning i 
de offentlige timelønninger på 3¼ pct. Det afspejler blandt andet, at stigninger i den gennemsnitlige timeløn som 
følge af fx stigende anciennitet og stigende uddannelsesniveau blandt de offentligt beskæftigede indgår som realvækst 
i nationalregnskabet, og ikke som vækst i deflatoren, jf. Budgetredegørelse 2007. Hvis en del af den forudsatte timeløns-
stigning på 3,7 pct. om året i 2008-15 på tilsvarende vis afspejler stigende anciennitet, uddannelsesniveau mv., er det 
muligt, at realvæksten kan blive højere og stigningen i deflatoren mindre end forudsat – ved samme vækst i de nomi-
nelle udgifter og uændret holdbarhed. På tilsvarende vis kan en del af de opgjorte gennemsnitlige lønstigninger i den 
private sektor afspejle øget kvalitet i arbejdsstyrken. I de kommende år kan bidraget fra stigende gennemsnitlig anci-
ennitet mv. forventes at være begrænset, idet en relativ høj andel af offentligt ansatte når pensionsalderen. 
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Tabel 3.3 
Nominel og real vækst i det offentlige forbrug, beregningstekniske forudsætninger 

 
  Niveau, 2007  Årlig vækst, pct.  
  Mia. kr.  2002-07 2008-15  

 Offentligt forbrug1) 438 Nominelt 4,1 4,0  
   Faste priser 1,5 1,0  
   Deflator 2,6 3,0  
 Heraf:      

 Aflønning af ansatte 287 Nominelt 3,5 3,8  
   Faste priser 0,5 0,1  
   Deflator 3,0 3,7  

 Køb af varer og tjenester mv. 150 Nominelt 5,5 4,6  
   Faste priser 3,4 2,4  
   Deflator 2,0 2,1  
 Memoposter      

 Off. timeløn   3,2 3,7  
 Off. beskæftigelse (1.000 pers.)2) 818  -0,1 0,1  
 Do. i timer   0,3 0,1  
  

1) Det offentlige forbrug på ca. 438 mia. kr. i 2007 udgøres af (i) aflønning til offentligt ansatte (287 mia. 
kr.) plus (ii) køb af varer og tjenester (150 mia. kr.) plus (iii) sociale overførsler i naturalier, herunder 
sygesikringsydelser (25 mia. kr.) plus (iv) afskrivninger, andre produktionsskatter og -subsidier mv. (26 
mia. kr.) minus (v) det offentliges salg af varer og tjenester til det private (50 mia. kr.).  

2) Som opgjort i nationalregnskabet og i antal 1.000 personer. Inkl. aktiverede i virksomhedspraktik. 
Kilde: ADAM’s databank, Økonomisk Redegørelse, august 2007 og egne beregninger. 
 

 

 
Med en nominel vækst på ca. 4 pct. pr. år vil udgifterne til offentlig service mv. ud-
gøre en nogenlunde uændret eller svagt stigende andel af samfundsøkonomien frem 
mod 2015 (målt ved konjunkturrenset BNP), jf. figur 3.3a. 
 
Inden for holdbare rammer kan de offentlige forbrugsudgifter maksimalt udgøre 
26½ pct. af konjunkturrenset BNP i 2015. Denne ramme udgør et mellemfristet pej-
lemærke for udviklingen i de offentlige serviceudgifter. Realvæksten – samt overhol-
delse af de nominelle budgetter – vil fortsat være afgørende i forhold til den kortsig-
tede udgifts- og finanspolitiske styring.  
 
Hvis udgifternes andel af (konjunkturrenset) BNP overstiger 26½ pct. af BNP, inde-
bærer pejlemærket en forpligtelse til at overveje de finanspolitiske prioriteringer med 
sigte på at få udgifterne bragt på niveau med det forudsatte ved planlægningshorison-
tens udløb i 2015. 
 
Udviklingen i den offentlige beskæftigelse frem mod 2015 vil afhænge af, hvordan 
ressourcerne til offentlig service bliver disponeret mellem offentlig beskæftigelse og 
køb af varer og tjenester (netto) fra den private sektor. Det afhænger blandt andet af 
den lokale prioritering i de enkelte statslige, regionale og kommunale enheder. Der er 
derfor ikke en selvstændig målsætning for den offentlige beskæftigelse i 2015-planen, 
lige som der heller ikke var det i 2010-planen. 
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Figur 3.3a Figur 3.3b 
Nominelt offentligt forbrug i pct. af  
konjunkturrenset nominelt BNP 
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Kilde: ADAM’s databank, Økonomisk Redegørelse, august 2007 og egne beregninger. 
 
Med baggrund i blandt andet den forudsatte realvækst i ressourcerne er det antaget, 
at den offentlige beskæftigelse udgør 30 pct. af den samlede beskæftigelse i 2015, dvs. 
samme andel som i 2005 (hvor konjunkturernes påvirkning af den samlede beskæfti-
gelse var nogenlunde neutral). Forløbet indebærer beregningsteknisk en stigning i 
den offentlige beskæftigelse fra ca. 817.000 i 2007 til ca. 827.000 offentligt ansatte i 
2015, dvs. en stigning på ca. 10.000 personer eller ca. 1,2 pct.7, jf. figur 3.3b. 
 
Dertil kommer en stigning i antallet af personer, der i privat regi er beskæftiget med 
at levere ydelser til den offentlige sektor. Den forudsatte realvækst i købet (netto) af 
varer og tjenester fra den private sektor på ca. 2½ pct. om året indebærer således, at 
den del af den private beskæftigelse, der medgår til at producere skattefinansierede 
offentlige ydelser, vokser med ca. ½ pct. om året (givet at den forudsatte produktivi-
tetsvækst på ca. 2 pct. om året også gælder i produktionen af de ydelser, der sælges til 
den offentlige sektor, og at importindhold er uændret mv.). Det svarer til knap tusin-
de personer om året. 
 
Det demografiske træk og forbrugsudgifterne som andel af BNP 
Frem mod 2015 øges det beregnede demografiske træk på offentligt forbrug navnlig 
som følge af et stigende antal ældre.  
 
Det faktiske ressourcebehov som følge af den demografiske udvikling vil løbende 
blive vurderet blandt andet i forbindelse med de årlige økonomiforhandlinger med 
kommunerne og regionerne. Der er ikke nogen entydig kobling mellem det beregne-
de demografiske træk og den faktiske eller planlagte udgiftsudvikling på de enkelte 
områder, jf. også afsnit 5.2. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 Fra 2001 til 2006 er den offentlige beskæftigelse (ekskl. aktiverede ledige i virksomhedspraktik) skønsmæssigt steget 
med ca. 5.000 personer. Inklusive aktiverede i virksomhedspraktik aftog den offentlige beskæftigelse med ca. 7.000 
personer fra 2001 til 2006, idet antallet af aktiverede ledige i virksomhedspraktik faldt betydeligt i lyset af de gode 
konjunkturer og den lave ledighed. 
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Væksten i det demografiske træk kan beregnes til ca. ¼ pct. i gennemsnit om året i 
2008-15, jf. tabel 3.4.8 Hvis udgifterne til offentlig service antages at stige i takt med 
lønningerne og denne vækst i det demografiske træk, kan der beregnes en realvækst i 
det offentlige forbrug på knap 1 pct. årligt (dvs. hvis der anvendes samme bereg-
ningstekniske principper og forudsætninger som efter 2015). 
 

Tabel 3.4 
Offentligt forbrug og demografisk træk 

 
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

 Mia. kr., 2008-priser           
 Offentligt forbrug 450 458 462 467 472 476 480 483 487  
            
 Årlig realvækst, pct.           
 Offentligt forbrug 1¾ 1¾ 1 1 1 1 ¾  ¾ ¾  
 Demografisk træk på  

serviceudgifter 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
 

            
 Pct. af konjunkturrenset BNP          
 Offentligt forbrug i  

2015-forløbet 25,9 26,0 26,1 26,2 26,2 26,2 26,3 26,3 26,3 
 

 Offentligt forbrug, ekskl. 
krav1) 25,9 26,0 26,1 26,2 26,3 26,5 26,7 26,8 26,9 

 

  
1) Beregnet ved samme forbrugsudgifter som i 2015-plan, men ekskl. krav til beskæftigelse og arbejdstid. 
Kilde: Økonomisk Redegørelse, august 2007 samt egne beregninger. 
 

 

 
Det beregningstekniske princip i fremskrivningen efter 2015 benævnes uændrede no-
minelle offentlige servicestandarder og svarer til, at de nominelle udgifter pr. bruger 
kan følge lønudviklingen9. Det indebærer, at den offentlige beskæftigelse pr. bruger 
kan være konstant, og at der er plads til en realvækst i nettovarekøbet mv. på ca. 2 
pct. om året pr. bruger, fx i form af køb af medicin, undervisningsmaterialer, rengø-
ring mv. Realvæksten i varekøbet pr. bruger er udtryk for en real fremgang i det skat-
tefinansierede forbrug af sådanne ydelser nogenlunde på linje med eksempelvis real-
væksten i privatforbruget. Fremskrivningsprincippet indebærer således løbende real-
vækst i ressourcerne til offentlig service, hvortil kommer bidrag til serviceforbedrin-
ger fra forøget produktivitet i det offentlige. 
 
Uændrede reale servicestandarder (fx uændret offentlig beskæftigelse pr. bruger og 
uændret realt varekøb af fx medicin, undervisningsmaterialer osv. pr. bruger) ville 
med den forudsatte stigning i det demografiske træk svare til, at det reale offentlige 
forbrug voksede med ca. ¼ pct. om året frem mod 2015. Dermed ville det offentlige 
reale varekøb pr. bruger vokse mindre end den almindelige fremgang i fx privatfor-
bruget, og de offentlige forbrugsudgifter ville aftage i pct. af BNP. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
8 Metoden til beregning af det demografiske træk er beskrevet i kapitel 5. 
9 Uændrede nominelle standarder pr. bruger forudsætter her, at brugergrundlaget følger udviklingen i det demografi-
ske træk, og at der altså ikke sker samlede ændringer i dækningsgraden i den offentlige service efter 2015, fx andelen 
af børn i daginstitution, andelen af unge i uddannelse mv. 
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I 2015-forløbet stiger det offentlige forbrug fra ca. 25,9 pct. af konjunkturrenset 
BNP i 2007 til ca. 26,3 pct. af BNP i 2015. Forbrugsudgifternes andel af BNP be-
stemmes dels af den forudsatte udvikling i det nominelle offentlige forbrug og dels af 
udviklingen i nominelt BNP. Vokser eksempelvis BNP mindre end lagt til grund i 
fremskrivningen, øges forbrugsudgifternes andel af BNP alt andet lige, uden at dette 
er udtryk for, at der tilføres flere ressourcer til offentlig service. 
 
Hvis der ses bort fra kravene til arbejdstid og beskæftigelse i 2015-planen, stiger de 
offentlige forbrugsudgifter således til 26,9 pct. af BNP, selv om forbrugsudgifterne er 
de samme som i 2015-forløbet. I det tilfælde vokser forbrugsudgifterne i 2015-
planen således med ca. 1 pct. af BNP fra 2007 til 2015. 
 
Inden for den samlede ramme til offentligt forbrug er der på forhånd prioriteret mid-
ler til en række udvalgte områder. Der vil også løbende være behov og mulighed for 
omprioriteringer inden for den samlede ramme, sådan som det løbende er sket histo-
risk.  
 
Eksempelvis er det kollektive offentlige forbrug faldet fra 8,2 pct. af konjunkturren-
set BNP i 2001 til 7,7 pct. i 2005. Det afspejler blandt andet, at væksten i den 
borgernære service i kommuner og amter siden 2001 har været større end den sam-
lede forbrugsvækst, mens realvæksten på det statslige område har været omtrent nul, 
jf. Budgetredegørelse 2007. 
 
Der vil i 2008 blive fremlagt en konkret strategi og handlingsplan for, hvordan der 
kan frigøres ressourcer til at forbedre den borgernære offentlige service, herunder 
ved omprioriteringer fra rene administrative opgaver til serviceopgaver, mindskelse 
af sygefraværet og bedre offentligt indkøb. Målet er at frigøre ressourcer til yderligere 
borgernær service i kommuner og regioner svarende til 1 mia.kr. om året fra og med 
2009 stigende til 5 mia.kr. (0,3 pct. af BNP) i 2013. 
 
Globaliseringspuljen vil fra 2007 til 2015 blive forøget svarende til 0,5 pct. af BNP. I 
globaliseringspuljen er blandt andet indregnet virkningen af et øget demografisk træk 
på uddannelse, således at der er et overlap (dobbelttælling) mellem globaliseringspul-
jen og det angivne demografiske træk. Det bemærkes, at en del af udgifterne i globa-
liseringspuljen ikke indgår i det offentlige forbrug, mens omvendt en del af udgifter-
ne til de arbejdsmarkedspolitiske initiativer, der også var en del af Velfærdsaftalen, 
indgår i det offentlige forbrug.  
 
 
3.7 Forudsætninger om de offentlige investeringer 
Som en del af kvalitetsreformen oprettes en kvalitetsfond på i alt 50 mia. kr., som 
skal anvendes til at medfinansiere nye og bedre fysiske rammer på centrale borgernæ-
re serviceområder samt arbejdskraftbesparende teknologi. Fonden indgår i 2015-
planen som et forhåndsprioriteret løft i de reale offentlige investeringer over en 10-
årig periode fra 2009 til 2018. Fondens midler på i alt 50 mia. kr. er opgjort akkumu-
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leret og afspejler således det samlede løft i bygninger og anlæg mv., når kvalitetsfon-
dens midler er fuldt udmøntede. 
 
Halvdelen af beløbet – dvs. 25 mia. kr. over 10 år – er afsat til byggeri og udstyr in-
den for sygehusstrukturen. 
  
De resterende 25 mia.kr. skal blandt andet gå til bedre fysiske rammer og udstyr på 
blandt andet skole- og daginstitutionsområdet. Samt til udvikling og udbredelse af 
nye arbejdsformer og ny teknologi, der giver bedre kvalitet og service. Desuden skal 
beløbet dække uforudsete behov i lyset af den lange tidshorisont. Fonden er finansie-
ret inden for den holdbare ramme i 2015-planen. 
 
Der vil i 2008 på baggrund af infrastrukturkommissionens rapport blive fremlagt en 
ny plan for investeringer i transportinfrastrukturen. Investeringsplanen skal afløse 
den nuværende plan, som løber fra 2003 til 2012.  
 
Halvdelen af løftet i de offentlige investeringer frem mod 2018 afspejler en stigning i 
takt med væksten i BNP, mens den anden halvdel afspejler et yderligere løft af de re-
ale offentlige investeringer. Opgjort som andel af BNP stiger de offentlige investe-
ringer således fra godt 1,7 pct. i 2008 til 1,85 pct. i 2009-2018, jf. tabel 3.5 og figur 3.4a.  
 

Tabel 3.5 
Offentlige investeringer 

 
  Pct. af BNP Pct. af konjunkturrenset BNP  

 Periode    
 1993-2007 1,77 1,77  
 1993-2001 1,79 1,78  
 2001-2007 1,77 1,74  
 2008 1,72 1,74  
 2009-2018 1,85 1,85  
  

Kilde: ADAM’s databank, Økonomisk Redegørelse, august 2007 samt egne beregninger. 
 

 

 
I forhold til gennemsnittet i de seneste 15 år (1993-2007) løftes de offentlige investe-
ringer med ca. 0,1 pct. af BNP i 2009-18. Det svarer til, at de offentlige investerin-
gers andel af BNP i 2009-18 ligger ca. 5 pct. højere end i perioden 1993-2007 i gen-
nemsnit. Målt i faste priser er de offentlige investeringer i 2015-forløbet ca. 25 pct. 
højere i 2018 end i 2008. 
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Figur 3.4a Figur 3.4b 
Offentlige investeringer, realt og i pct. af 
BNP med og uden kvalitetsfonden 

Stiliseret illustration af disponeret og 
udisponeret investeringsråderum, 2008-18 
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Anm.: Der foreligger ikke en samlet opgørelse over afløbet af de offentlige anlægsinvesteringer. 
Kilde: Økonomisk Redegørelse, august 2007 og egne beregninger. 
 
Inden for den samlede investeringsramme vil der løbende være afløb af anlægspro-
jekter og andre investeringer, som afsluttes. Det udisponerede råderum som følge af 
afløb af afsluttede projekter kan prioriteres til kommunale, regionale og statslige in-
vesteringer på en lang række områder. Dette forhold er illustreret (stiliseret) i figur 
3.4b. 
 
Udviklingen i de offentlige investeringer i forskellige perioder skal sammenlignes 
med forsigtighed. Det er som udgangspunkt det offentlige bruttokapitalapparat – og 
ikke de offentlige investeringer i det enkelte år – der har betydning for den offentlige 
service. 
 
Udbygningen af den offentlige sektor har historisk set trukket de offentlige investe-
ringer op. Eksempelvis var der i 1990’erne blandt andet behov for større investerin-
ger på daginstitutionsområdet i lyset af, at der skete en betydelig stigning i andelen af 
de 0-6-årige, der bliver passet i dagtilbud, jf. figur 3.5a. Andelen af 0-6-årige børn i 
daginstitution mv. steg fx fra knap 60 pct. i 1993 til 77 pct. i 2001. Efterhånden er 
stigningstakten aftaget, og i 2006 var andelen kun vokset en smule yderligere til godt 
80 pct., jf. Budgetredegørelse 2007. 
 
Udviklingen i de offentlige investeringer er vanskelig at sammenligne over længere 
perioder, som fx fra 1970’erne til i dag. Det afspejler, at der over tid er variation i, 
hvorvidt en given investering foretages direkte af den offentlige sektor eller af (halv-
offentlige) selskaber, som i nationalregnskabet indgår i den private sektor. Inddrages 
investeringer, der foretages af offentlige selskaber og helt eller delvist offentligt ejede 
selskabslignende virksomheder, har investeringsniveauet i de sidste 10 år været om-
kring dobbelt så højt som for offentlig forvaltning og service alene, jf. figur 3.5b. De 
relativt høje investeringer i 1990’erne skal blandt andet ses i lyset af anlægget af for-
bindelserne over Storebælt og Øresund. 
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Figur 3.5a Figur 3.5b 
Offentlige investeringer fordelt på  
udgiftsområder  

Bruttoinvesteringer i offentlig sektor og 
offentlige selskaber mv. 
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Kilde: ADAM’s databank samt egne beregninger. 
 
2015-planen er baseret på nationalregnskabets opgørelser af de offentlige investerin-
ger. I nationalregnskabet indgår eksempelvis vejinvesteringer i de offentlige anlægs-
investeringer, hvorimod jernbaneinvesteringer opgøres som en del af den private 
sektor. Statslige midler til jernbanerne optræder som subsidier til den private sektor, 
og indgår følgelig i 2015-planens udgiftsrammer for subsidier (men ikke investerin-
ger). Subsidierne fremskrives i 2015-planen overordnet med væksten i nominelt 
BNP. 
 
 
3.8 Fortsat skattestop og lavere skat på arbejdsindkomst 
Skattepolitikkens omdrejningspunkt er fortsat skattestoppet, der indebærer, at en 
skat eller afgift ikke må stige, uanset om den er fastsat i procent eller nominelle kro-
nebeløb. Fra 2001 til 2007 er den samlede skattebyrde reduceret med ca. 30 mia.kr. – 
først og fremmest som følge af skattestoppet og aftalen Lavere skat på arbejdsindkomst, 
som blev gennemført i 2004 10. 
 
Der er indgået aftale om at nedsætte indkomstskatten i 2008 og 2009 med samlet 9½ 
mia. kr. Beskæftigelsesfradraget øges således fra 2,5 pct. til 4,25 pct., og det maksima-
le beskæftigelsesfradrag forhøjes til 13.100 kr. Samtidig reduceres skatten på den sidst 
tjente krone for en større gruppe lønmodtagere som følge af løftet i mellemskatte-
grænsen på ca. 60.000 kr. til 365.000 kr. (før AM-bidrag), jf. boks 3.2.  
 
Skattenedsættelsen skønnes at øge arbejdsudbuddet svarende til 8.000 fuldtidsperso-
ner, navnlig via et forventet positivt bidrag til den gennemsnitlige arbejdstid, da skat-
ten på den sidst tjente krone bliver nedsat for brede grupper på arbejdsmarkedet (se 
senere). I beregningen af effekten på arbejdsudbuddet er der taget hensyn til, at per-

                                                                                                                                                                                                                                                                        
10 Reduktionen i beskatningen på ca. 30 mia. kr. er eksklusive virkningen af ændret beskatning af Nordsø-
aktiviteterne i forbindelse med forlængelsen af DUC’s koncessioner i Nordsøen, som siden 2004 har bidraget til hø-
jere offentlige indtægter fra olie- og gasindvindingen i Nordsøen. 
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sonfradraget øges med 1.000 kr., og at overførselsindkomsterne forøges med 0,6 
pct., hvilket alt andet lige mindsker incitamentet til at arbejde. 
 

Boks 3.2 
Færre mellemskatteydere efter skattenedsættelserne 

 
Skatteaftalen fra 2007 indebærer, at mellemskat-
tegrænsen forøges med ca. 60.000 kr. til 365.000 
kr. (før AM-bidrag), således at grænsen for mel-
lemskat og topskat bliver ens.  
 
Det betyder, at omkring 575.000 personer undgår 
at betale mellemskat. Marginalskatten falder med 
ca. 5,5 pct.-enhed for denne gruppe, som især 
omfatter personer med mellemindkomster. 
 
Skattenedsættelsen ligger i forlængelse af Forårs-
pakken fra 2004, hvor beskæftigelsesfradraget 
blev indført, og grænsen for mellemskatten blev 
sat op, jf. figur a. Samlet medfører de 2 skatteafta-
ler, at godt 1¼ million mennesker undgår at beta-
le mellemskat. 
 

Figur a 
Marginalskat efter skattenedsættelser 
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Skatteaftalen indebærer desuden, at antallet af mellem- og topskatteydere ikke må sti-
ge yderligere i forhold til det niveau, som gælder for 200711. I 2009 træffes beslutning 
om ændring af progressionsgrænsen for mellem- og topskat i 2010, hvis der konsta-
teres en stigning i antallet af topskatteydere fra 2007 til 2008. I 2009 tages der endvi-
dere stilling til det videre reguleringsforløb med henblik på fortsat at forhindre en 
stigning i antallet af topskatteydere i forhold til 2007-niveauet. 
 
Skattenedsættelsen erstatter den nedsættelse af arbejdsmarkedsbidraget, der som føl-
ge af det budgetterede overskud i arbejdsmarkedsfonden ville følge af de hidtidige 
regler. Overskuddet i arbejdsmarkedsfonden skal blandt andet ses i lyset af den aktu-
elt lave ledighed. For at forhindre, at bidraget senere skulle stige, hvis fx ledigheden 
stiger, og generelt undgå, at bidraget virker konjunkturforstærkende, afskaffes den 
automatiske regulering af arbejdsmarkedsbidraget. Fra og med 2008 fastholdes ar-
bejdsmarkedsbidragssatsen på 8 pct. 
 
For at understøtte målsætningerne i klima- og energistrategien indekseres energiafgif-
terne fra og med 2008, således at afgifterne ikke udhules realt fremover. Merprove-
nuet fra indeksering tilbageføres i overensstemmelse med skattestoppet til at sænke 
indkomstskatten. Skattenedsættelsen er dermed samlet set finansieret inden for 
rammerne af skattestoppet12. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
11 Antallet af topskattebetalere er steget med 40.000 personer fra 2003 og frem til 2005 og kan stige yderligere frem 
mod 2007. Udviklingen skal blandt andet ses i lyset af konjunktursituationen. 
12 Se fx notatet Skatteforslagene i 2015-planen af d. 28. august 2007 på www.fm.dk. 
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Forudsætninger om skattenedsættelsernes virkning på arbejdsudbud 
Effekten på arbejdsudbuddet af indkomstskatteændringerne og den ekstra satsregule-
ring skønnes med betydelig usikkerhed at svare til arbejdsindsatsen fra ca. 8.000 fuld-
tidsbeskæftigede personer, jf. tabel 3.6. Skønnet beror på opdaterede beregninger på 
Lovmodellen og er baseret på de samme forudsætninger og antagelser, som er præ-
senteret i Fordeling og Incitamenter 2002, kapitel 7. 
 

Tabel 3.6 
Effekt på arbejdsudbuddet af skatteforslag samt ekstra regulering af overførsler 

 
  Deltagelsesbeslutning Timebeslutning Samlet  

  Fuldtidsbeskæftigede    
 Regulering af overførsler -800 0 -800  
 Øget beskæftigelsesfradrag 1.500 400 1.900  
 Øget mellemskattefradrag 500 6.900 7.400  
 Øget personfradrag -200 -300 -500  
 Samlet 1.000 7.000 8.000  
  

Anm.: Centrale skøn af effekterne af de enkelte komponenter. 
Kilde: Beregninger på lovmodellen. 
 

 

 
Det vurderes, at ekstra ca. 1.000 fuldtidsbeskæftigede deltager på arbejdsmarkedet 
(deltagelsesbeslutningen), mens effekten af, at personerne på arbejdsmarkedet arbej-
der mere (timebeslutningen), svarer til indsatsen fra ca. 7.000 fuldtidsbeskæftigede. 
Den isolerede effekt af at øge beskæftigelsesfradraget skønnes at være en forøgelse af 
arbejdsudbuddet svarende til knap 2.000 fuldtidsbeskæftigede. 
 
Virkningen på de offentlige finanser som følge af det større arbejdsudbud svarer 
skønsmæssigt til effekten af en stigning i den strukturelle beskæftigelse på knap 7.000 
personer med en gennemsnitlig timeløn og arbejdstid (svarende til at løfte 7.000 per-
soner fra overførsler ind i beskæftigelse). 
 
Beregningerne af timebeslutningen bygger på en forudsætning om sammenhæng mellem 
timeindsats og marginalskat. Der er to modsatrettede effekter på arbejdsudbuddet af 
en skattenedsættelse. Som følge af en lavere marginalskat bliver det på den ene side 
mere fordelagtigt at bytte noget fritid ud med noget ekstra arbejde, hvorved arbejds-
udbuddet isoleret set øges. Den lavere gennemsnitlige beskatning indebærer på den 
anden side, at den samme arbejdsindkomst kan opnås med færre arbejdstimer, hvil-
ket isoleret set indebærer et incitament til at mindske arbejdsudbuddet. Førstnævnte 
effekt benævnes substitutionseffekten, mens sidstnævnte benævnes indkomsteffekten.  
 
Substitutionseffekten opgøres ved substitutionselasticiteten, som angiver, hvor man-
ge procent arbejdsudbuddet stiger, når marginallønnen efter skat stiger med 1 pct. 
samtidig med, at den disponible indkomst (ved fastholdt arbejdsudbud) holdes kon-
stant.  
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Indkomsteffekten opgøres ved indkomstelasticiteten, som angiver, hvor mange pro-
cent arbejdsudbuddet stiger, når indkomsten forøges med 1 pct., samtidig med, at 
marginallønnen efter skat holdes konstant. 
 
Det antages at virkningen varierer med størrelsen af indkomsten, således, at effekter-
ne er størst ved lav indkomst og mindst ved høj indkomst. Den gennemsnitlige (ind-
komstvægtede) substitutionselasticitet antages at være 0,1, mens den gennemsnitlige 
indkomstelasticitet antages at være på -0,03, svarende til de forudsætninger, der blev 
benyttet i Fordeling og Incitamenter, juni 2002.  
 
Den økonomiske tilskyndelse til at deltage på arbejdsmarkedet antages at afhænge af 
den samlede forskel i den disponible indkomst ved henholdsvis beskæftigelse og le-
dighed/ikke-beskæftigelse, dvs. af de såkaldte forskelsbeløb og kompensationsgra-
der13.  
 
Det antages, at en reduktion i kompensationsgraden for fuldt ledige mv. på 10 pct.-
enheder reducerer ledigheden med 0,7 pct.-enheder, svarende til en beskæftigelses-
elasticitet på 0,07. For efterlønsmodtagere er det med udgangspunkt i forskellige un-
dersøgelser antaget, at beskæftigelsesfrekvensen blandt de 60-64-årige stiger med 0,1 
pct.-enheder ved et fald i kompensationsgraden på 1 pct.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
13 Forskelsbeløb angiver forskellen i disponibel indkomst ved beskæftigelse frem for alternativ overførselsindkomst, 
mens kompensationsgraden angiver forholdet mellem disponibel indkomst ved overførselsindkomst og ved lønind-
komst. 
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Bilag 3.1 Evaluering af målopfyldelse i oprindelig 2010-plan 

De opnåede økonomiske resultater siden 2001 er overordnet på linje med de mål-
sætninger, der blev opstillet i forbindelse med den oprindelige 2010-plan, jf. En hold-
bar fremtid – Danmark 2010: 
 
• Offentlige finanser: Den offentlige saldo har ligget på linje med det opstillede 

målinterval, der tilsiger strukturelle overskud på ½-1½ pct. af BNP frem mod 
2010. I perioden 2001-07 udgør de beregnede strukturelle overskud i gennemsnit 
ca. 1 pct. af BNP og anslås til ca. 1½ pct. af BNP i 2007.  

• Offentlig gæld: Nedbringelsen af ØMU-gælden er på forkant med sigtepunktet 
om en halvering af gældens andel af BNP fra 2000 til 2010. Målet i 2010-planen 
ventes nået allerede ved udgangen af 2007. Det skal ses i lyset af, at de faktiske 
offentlige overskud har været større end oprindeligt forudsat. Samtidig er den of-
fentlige nettogæld vendt til et lille nettotilgodehavende. 

• Skat: 2010-målet om at holde skatterne i ro og sikre plads til lavere skat er op-
fyldt. Der er indført skattestop, og blandt andet skatten på arbejdsindkomst er 
sat ned i form af beskæftigelsesfradrag og højere indkomstgrænse for mellem-
skat. 

• Offentligt forbrug: Ressourcerne til offentligt forbrug er øget med 37 mia. kr. 
(2008-priser) eller ca. 9 pct. Væksten har været større end planlagt. 

• Beskæftigelse: I den oprindelige 2010-plan blev der forudsat en forøgelse af 
beskæftigelsen på 100.000 personer fra 2000 til 2010, heraf ca. 80.000 personer 
fra 2000 til 2007. Fra 2000 til 2007 er den faktiske beskæftigelse steget med 
110.000 personer, mens den strukturelle beskæftigelse skønnes at være forøget 
med godt 65.000 personer. Det krav til den varige forøgelse af beskæftigelsen, 
der i de løbende opdateringer af 2010-planen blev forudsat for at sikre holdbare 
offentlige finanser, er indfriet på længere sigt i kraft af Velfærdsaftalen. 

• Ledighed: Den beregnede strukturelle ledighed er reduceret til under 5 pct. i 
2007, hvilket er på linje med den oprindelige 2010-plan. Som følge af de stærke 
konjunkturer i de senere år ligger den faktiske ledighed i 2007 ca. 40.000 perso-
ner lavere end i den oprindelige 2010-plan.  

• Løn og priser: Inflationen har generelt været lav og stabil i omegnen af 2 pct. 
om året, mens lønningerne er steget med ca. 3¾ pct. årligt i perioden 2001-07. 
Dermed er der opnået pæne stigninger i reallønnen. 

• Udlandsgæld: Sigtepunktet om at afvikle udlandsgælden er realiseret. I årene 
2005-07 ligger udlandsgælden tæt på nul.   

 
Offentlige finanser og gæld 
De offentlige finanser har overordnet udviklet sig på linje med målene i den oprinde-
lige 2010-plan. 
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De strukturelle offentlige overskud, hvor der korrigeres for, at konjunkturerne og 
andre forhold medfører store midlertidige udsving i de offentlige finanser, udgør i 
gennemsnit ca. 1 pct. af BNP i perioden 2001-2007. Det er i midten af det såkaldte 
målinterval i 2010-planen, der tilsiger overskud på mellem ½ og 1½ pct. af BNP 
frem mod 2010, jf. boks a. 
 

Boks a 
Sammenligning med oprindelig 2010-plan 

 
Sammenligninger mellem den realiserede udvikling og forløbet i den oprindelige 2010-plan skal 
blandt andet tage højde for, at der blev gennemført en data- og metoderevision af nationalregnska-
bet i sommeren 2005.  
 
Med hensyn til opgørelsen af de samlede offentlige finanser betød revisionen af nationalregnskabet 
blandt andet, at ATP-fonden blev flyttet fra den offentlige til den private sektor. Flytningen indebar en 
teknisk reduktion af den offentlige saldo på i størrelsesordenen 1 pct. af BNP i gennemsnit. 
 
Siden præsentationen af 2010-planen i januar 2001 er den Særlige Pensionsopsparing blevet omlagt, 
så indbetalingerne ikke længere kategoriseres som offentlige indtægter. SP-ordningen er nu sidestil-
let med de private pensionsordninger. Den ændrede håndtering medførte en teknisk reduktion af 
den offentlige saldo med ½ pct. af BNP.  
 
Hverken den ændrede håndtering af ATP eller SP har betydning for kravene til finanspolitikken. Derfor 
er 2010-planens oprindelige målinterval for de (strukturelle) overskud på 2-3 pct. af BNP rent teknisk 
ændret til ½-1½ pct. af BNP.  
 
Suspensionen af SP-bidragene siden 2004 forbedrer teknisk set de offentlige finanser med ca. ¼ pct. 
af BNP, idet bidragene er fradragsberettigede. Målintervallet i 2010-planen blev ikke ændret, idet sus-
pensionen som udgangspunkt er midlertidig. Der er i stedet taget højde for suspensionens virkning 
på de offentlige finanser, når den strukturelle saldo sættes i forhold til målintervallet. 
 
Opgørelsen af ØMU-gælden er også ændret. Niveauet for ØMU-gælden målt i kroner er således opju-
steret. Det skyldes blandt andet, at ATP’s beholdning af statsobligationer ikke længere kan fradrages i 
opgørelsen af ØMU-gælden. Dertil kommer en oprevision af ØMU-gælden historisk foretaget af Dan-
marks Statistik og større genudlån til statsgaranterede enheder. Revisionen af nationalregnskabet 
indebar dog et højere niveau for BNP, hvilket isoleret set har reduceret gældskvoten. Ændringerne er 
uden betydning for kravene til finanspolitikken og de offentlige finansers holdbarhed, navnlig fordi 
det relevante gældsbegreb i holdbarhedsopgørelsen er nettogælden i stat og kommuner, og ikke 
ØMU-gælden. 
 

 
I 2007 anslås det strukturelle overskud (korrigeret for suspension af SP) til ca. 1½ 
pct. af BNP. Det er i den øvre ende af målintervallet og samtidig nogenlunde på ni-
veau med det forudsatte i den oprindelige 2010-plan. 
 
De faktiske offentlige overskud i årene 2001-2007 har samlet set været større end de 
forudsatte overskud i den oprindelige 2010-plan, jf. figur a. 
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Figur a Figur b 
Offentlige overskud i 2010-planen og  
realiseret, 2001-07 
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Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 
De større offentlige overskud skal blandt andet ses i lyset af den gunstige økonomi-
ske udvikling, herunder den nuværende højkonjunktur. Samtidig har den offentlige 
økonomi underliggende vist sig at være stærkere end forudsat i den oprindelige 2010-
plan. Det har derfor været muligt inden for en holdbar ramme at øge ressourcerne til 
offentlig service og reducere skatterne mere end planlagt.   
 
Blandt andet har mærkbare overskud i virksomhederne medført større indtægter fra 
selskabsskatten end lagt til grund i den oprindelige 2010-plan. Desuden har indtæg-
terne fra Nordsø-aktiviteterne været større end ventet. Det hænger både sammen 
med de senere års forholdsvis høje oliepriser og den såkaldte Nordsø-aftale, der blev 
indgået i 20031. 
 
Faldet i renteniveauet siden 2001 har også på kortere sigt haft en gunstig virkning på 
de offentlige finanser. Det lave renteniveau har reduceret husholdningernes fradrag 
for renteudgifter og dermed isoleret set øget indtægterne fra kapitalindkomstbeskat-
ningen. Desuden har det lave renteniveau haft en mere direkte gunstig virkning på de 
offentlige finanser i form af lavere renteudgifter på den offentlige gæld. 
 
En tendens til stigende gennemsnitlig arbejdstid – blandt andet fordi flere arbejder 
fuld tid og færre er på deltid – har herudover styrket indkomsterne og dermed skat-
tegrundlagene. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Ændringer i det beregnede strukturelle provenu fra Nordsøen – fx som følge af ændrede oliepriser, dollarkurs, olie- 
og gasproduktion eller beskatning – har som udgangspunkt nogenlunde parallel indvirkning på opgørelsen af den 
strukturelle saldo og på det opgjorte krav til den strukturelle saldo, som er afstemt med en holdbar finanspolitik. De 
krav til den strukturelle saldo ekskl. Nordsø-provenu, som beregnes at være afstemt med en holdbar finanspolitik, 
kan derfor ses at være relativt uafhængige af beregningsmetoden for det strukturelle Nordsø-provenu i et givet år. 
Det er kun større ændringer i de fremadrettede skøn for Nordsø-indtægterne og i den opgjorte nutidsværdi af Nord-
sø-provenuerne, som p.t. er opgjort til en varig virkning på ca. 0,4 pct. af BNP, der ændrer i de beregnede krav til 
saldoen ekskl. Nordsø-provenu. 
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Det gunstige forløb for de offentlige finanser skyldes også, at privatforbruget – her-
under bilsalget – er steget mere end i det oprindelige 2010-forløb. Det har især truk-
ket i retning af noget større indtægter fra moms og registreringsafgift.  
 
I de senere år er den faktiske ledighed desuden faldet hurtigere og den faktiske be-
skæftigelse steget mere end i den oprindelige 2010-plan. Det har isoleret set bidraget 
til lavere udgifter til især dagpenge og større indtægter fra indkomstskatter mv. i de 
senere år. 
 
Indtægterne fra pensionsafkastskatten afhænger af udviklingen på de finansielle mar-
keder og svinger meget fra år til år. Samlet har indtægterne i perioden 2001-07 dog 
ikke været større end forudsat i 2010-planen. 
 
Kraftige fald i aktiekurserne bidrog til, at indtægterne fra pensionsafkastskatten var 
tæt på nul i 2001-02 og ret beskedne i 2003. På den anden side var indtægterne eks-
traordinært høje i 2004 og 2005. Det var især en konsekvens af rentefaldet (som 
blandt andet indebar store kursgevinster på obligationer) og forholdsvis kraftige ak-
tiekursstigninger. I 2006 ligger indtægterne fra pensionsafkastskatten nogenlunde på 
linje med det anslåede strukturelle niveau, mens de i 2007 forventes at blive noget 
lavere end i år med normale afkast på aktier og obligationer. 
 
Et sigtepunkt i 2010-planen var at halvere den offentlige bruttogæld (målt i pct. af 
BNP) – også kaldet ØMU-gælden – i perioden 2001-10. Som følge af de større reali-
serede offentlige overskud er nedbringelsen af den offentlige gæld på forkant med 
den udvikling, der var indeholdt i 2010-planen. Der er således udsigt til, at ØMU-
gælden ved udgangen af 2007 er nedbragt til det niveau, der var sigtepunktet i 2010-
planen, jf. figur b. 
 
Samtidig er den offentlige nettogæld vendt til et nettotilgodehavende. Det er netto-
gælden i stat og kommuner, som er udgangspunktet for beregningerne af de offentli-
ge finansers langsigtede holdbarhed. Nettotilgodehavendet er med til at sikre en 
holdbar udvikling i de offentlige finanser. 
 
Den offentlige nettogæld omfatter alle finansielle aktiver og passiver. På aktivsiden 
indgår blandt andet de statslige aktiebesiddelser fx i DONG, ejerandelsbeviser fx i 
DSB og statens indestående i Nationalbanken. På passivsiden indgår blandt andet 
statens obligationsgæld. 
 
Skattestop og lavere skat på arbejdsindkomst 
Skattestoppet, som blev indført med virkning fra november 2001, er omdrejnings-
punktet i skattepolitikken. Kernen i skattestoppet er, at ingen skatter eller afgifter 
sættes op. 
 
Hvis der er tvingende grunde til at indføre eller forhøje en skat eller afgift, vil dette 
ske således, at merprovenuet ubeskåret anvendes til at sænke en anden skat eller af-
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gift. Tilsvarende kan skatter eller afgifter forhøjes, hvis det af miljømæssige grunde er 
ønskeligt. 
 
Sideløbende med skattestoppet blev der gennemført en nedsættelse af skatten på ar-
bejdsindkomst, der i kraft af Forårspakken fik fuld virkning fra og med 2004. Skatten 
blev sænket med ca. 10 mia. kr. svarende til 0,7 pct. af BNP. Skattenedsættelsen var 
ligeligt fordelt på et beskæftigelsesfradrag og en forhøjelse af grænsen for mellem-
skatten.  
 
Nedsættelsen af skatten på arbejdsindkomst skønnes at have øget både tilskyndelsen 
til at finde et arbejde og arbejde mere, for mange, der i forvejen har et job. Samlet set 
skønnes nedsættelsen af skatten på arbejdsindkomst at øge det effektive arbejdsud-
bud svarende til ca. 10.000 fuldtidsbeskæftigede. 
 
Herudover er der på en række udvalgte områder gennemført lavere skatter og afgif-
ter. Eksempelvis er afgifterne på sodavand, øl og vin sat ned af hensyn til blandt an-
det grænsehandlen. Afgiftsnedsættelserne skal ses i lyset af bortfaldet af den såkaldte 
24-timers-regel i EU-regi. 
 
Nordsø-aftalen har siden 2004 bidraget til højere offentlige indtægter fra olie- og gas-
indvindingen i Nordsøen. Som led i aftalen, der blandt andet indebar en forlængelse 
af DUC’s koncessioner i Nordsøen fra 2012 til 2042, er der således sket en tilpasning 
af beskatningen af de berørte dele af Nordsø-aktiviteterne. Det har sammen med sti-
gende oliepriser øget skatteindtægterne fra Nordsøen. 
 
Der er desuden gennemført en tilpasning af selskabsbeskatningen. Tilpasningen er 
blandt andet sket med baggrund i en afgørelse fra EF-domstolen om såkaldte CFC-
regler (Controlled Foreign Company). Samtidig har fremkomsten af kapitalfonds-
konstruktioner og kapitalfondes overtagelse af en række virksomheder ført til skatte-
planlægning, hvor grundlaget for betaling af dansk selskabsskat via eksempelvis ænd-
rede finansieringsstrukturer flyttes over i lavt beskattede udenlandske selskaber.  
 
Med tilpasningen reduceres mulighederne for at flytte indkomstgrundlaget for beta-
ling af dansk selskabsskat over i lavt beskattede udenlandske selskaber. Som led i til-
pasningen er selskabsskattesatsen reduceret til 25 pct. Den lavere selskabsskattesats 
understøtter samtidig de øvrige elementer i tilpasningen af selskabsskatten og er et 
vigtigt element i opretholdelsen af en robust dansk selskabsbeskatning. 
 
De offentlige forbrugsudgifter 
Ressourcerne til offentligt forbrug er steget mere end oprindelig forudsat i 2010-
planen, jf. figur c. Det har været muligt inden for rammerne af en holdbar finanspolitik 
som følge af den gunstige udvikling på de offentlige finanser. Fra 2001 til 2007 er de 
offentlige forbrugsudgifter således øget med 37 mia. kr. (2008-priser).  
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Figur c Figur d 
Reale offentlige forbrugsudgifter i  
2010-planen og realiseret, 2001-07 

Offentlige forbrugsudgifters andel af BNP, 
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Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 
De offentlige forbrugsudgifter har i årene 2002-07 udgjort ca. 26 pct. af BNP. Det er 
lidt højere end gennemsnittet for perioden 1984-2007, hvor det offentlige forbrug i 
løbende priser generelt er vokset i samme takt som nominelt BNP, jf. figur d. Udsvin-
gene i serviceudgifternes andel af BNP skyldes især konjunkturudsvingene, således at 
forbrugsudgifternes andel af BNP har været høj i perioder med lavkonjunktur og 
omvendt. 
 
Arbejdsmarkedet 
I den oprindelige 2010-plan var målet at få 100.000 personer flere i arbejde fra 2000 
til 2010. Beskæftigelseskravet skulle bidrage til at sikre et solidt finansieringsgrundlag 
for velfærdssamfundet i de kommende årtier, dvs. en holdbar udvikling i de offentli-
ge finanser. 
 
Målet på 100.000 personer angav væksten i beskæftigelsen fra det faktiske niveau i 
2000 til det strukturelle niveau i 2010. Frem mod 2007 indeholdt den oprindelige 
2010-plan på tilsvarende vis en beskæftigelsesfremgang på ca. 80.000 personer.  
 
Kravet til den strukturelle fremgang i beskæftigelsen var umiddelbart større endnu – 
omkring 15-20.000 personer yderligere – fordi den faktiske beskæftigelse i 2000 var 
højere end det anslåede strukturelle niveau.  
 
Den faktiske udvikling på arbejdsmarkedet indebærer en stigning i beskæftigelsen på 
110.000 personer i perioden 2000-07 – blandt andet på grund af den stærke konjunk-
turopgang.  
 
Det er udviklingen i den strukturelle beskæftigelse (det vil sige beskæftigelsen renset 
for konjunkturbevægelsernes bidrag), der har betydning for de langsigtede finanspoli-
tiske handlemuligheder. Den strukturelle fremgang i beskæftigelsen vurderes at udgø-
re omtrent 65.000 personer i perioden 2000-07, jf. figur e. 
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Figur e Figur f 
Samlet beskæftigelse i 2010-planen og 
realiseret, 2000-10 

Ledigheden i 2010-planen og realiseret, 
2000-10 
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Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 
Der er usikkerhed omkring opgørelsen af den strukturelle beskæftigelse. Hvis løn-
stigningerne i de kommende år bliver lavere end forudsat, indebærer det, at stignin-
gen i den strukturelle beskæftigelse kan være større end anslået, og omvendt hvis 
lønstigningerne bliver højere end antaget. 
 
Med Velfærdsaftalen er der vedtaget initiativer, der bidrager til en holdbar finanspoli-
tik. Det krav til stigende beskæftigelse, der i de løbende opdateringer af 2010-planen 
har været forudsat for at sikre holdbare offentlige finanser, er indfriet på længere sigt 
i kraft af Velfærdsaftalen. 
 
Efter moderat stigende ledighed i løbet af 2002 og 2003 er antallet af ledige i forbin-
delse med den nuværende højkonjunktur bragt ned på det laveste niveau i over 30 år. 
For 2007 som helhed skønnes ledigheden at udgøre knap 100.000 personer eller 3,4 
pct. af arbejdsstyrken.  
 
Den faktiske ledighed ligger dermed ca. 40.000 personer lavere i 2007 end forudsat i 
den oprindelige 2010-plan. Det skyldes blandt andet de stærke konjunkturer i de se-
nere år. 
 
Den strukturelle ledighed vurderes at være nedbragt fra ca. 6 pct. af arbejdsstyrken i 
2000 til knap 5 pct. i 2007. Det betyder, at ledigheden er på sporet i forhold til 2010-
planen, jf. figur f. Opgørelsen af den strukturelle ledighed – dvs. det niveau for ledig-
heden, der er foreneligt med en stabil pris- og lønudvikling – er forbundet med usik-
kerhed. 
 
Nedbringelsen af ledigheden har bidraget til, at antallet af overførselsmodtagere i al-
deren 15-64 år er reduceret med godt 30.000 personer siden 2001, jf. tabel a. 
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Tabel a 
Antal overførselsmodtagere, ekskl. folkepensionister og SU-modtagere, 15-64-årige 

 
  2001 2007  

 1.000 personer   
 A-dagpenge 119 76  
 Kontanthjælp 107 77  
 Førtidspension 238 243  
 Efterløn 108 143  
 Overgangsydelse 20 0  
 Revalideringsydelse 27 22  
 Sygedagpenge 64 82  
 Barselsdagpenge 32 52  
 Arbejdsmarkedsorlov 24 2  
 Ledighedsydelse 1 13  
 I alt 742 710  
  

Anm.: Som følge af afrunding kan totalen afvige fra summen af de enkelte bidrag. 
Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 

 

 
Fremgangen i beskæftigelsen og nedbringelsen af ledigheden har betydet, at beskæf-
tigelsesfrekvensen blandt indvandrere og efterkommere fra mindre udviklede lande 
er steget med ca. 3 pct.-enheder fra 2004 til 2006, jf. figur g. 
 

Figur g Figur h 
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Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 
Med Velfærdsaftalen er indsatsen for at bringe flere indvandrere og efterkommere i 
beskæftigelse styrket yderligere blandt andet via målrettede løntilskud og flere særlige 
jobkonsulenter. 
 
Siden 2001 er der gennemført ændringer i udlændingelovgivningen, der blandt andet 
sigter på, at indvandrere i videst muligt omfang skal være selvforsørgende. I de sene-
ste år er det blevet nemmere at få adgang til Danmark for at studere og arbejde, 
mens det er blevet sværere at få adgang baseret på andre grundlag. 
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Fra 2001 til 2005 er den beskæftigelses- eller uddannelsesmotiverede indvandring 
steget fra godt 17.000 til knap 24.000 personer. I samme periode er indvandringen af 
flygtninge og familiesammenførte faldet fra 12.500 til 4.000 personer, jf. figur h. 
 
Løn og priser 
I 2010-planen var målene at opnå fremgang i reallønnen og sikre en lav og stabil in-
flation. Med forbrugerprisstigninger på knap 2 pct. om året i gennemsnit i årene 
2001-2007 og lønstigninger på ca. 3¾ pct. i samme periode er pejlemærkerne i 2010-
planen opfyldt, jf. figur i. 
 

Figur i Figur j 
Lønstigningstakt og inflation, 2001-07 Betalingsbalance og udlandsgæld, 2000-07 
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Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 
Betalingsbalance og udlandsgæld 
Med målsætningen om overskud på de offentlige finanser og hensigtsmæssige til-
skyndelser til at spare op og investere i den private sektor blev det i den oprindelige 
2010-plan forudsat, at der kunne fastholdes overskud på betalingsbalancen frem mod 
2010. 
 
Med forbehold for kursreguleringer var sigtepunktet derfor en løbende nedbringelse 
af udlandsgælden med henblik på at afvikle gælden frem mod 2010. Som følge af 
fortsatte og forholdsvis store realiserede overskud på betalingsbalancen er dette sig-
tepunkt i store træk realiseret. I årene 2005-2007 ligger udlandsgælden således tæt på 
nul, jf. figur j. 
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Bilag 3.2 Metodemæssige ændringer i forhold til KP2006 

Der er gennemført et samlet eftersyn af de beregningsforudsætninger, der ligger til 
grund for Finansministeriets mellem- og langfristede fremskrivninger. En detaljeret 
gennemgang af de anvendte metoder og antagelser følger i kapitel 5 og 6. I det føl-
gende gennemgås kort de væsentligste metodemæssige ændringer i forhold til den 
benyttede metode i Danmarks Konvergensprogram 2006 (KP2006). 
 
De væsentligste ændringer i metodegrundlaget i forhold til KP2006 knytter sig til: 
• Fremskrivningen af arbejdstiden og beskæftigelsen samt pensionsind- og udbeta-

lingerne for de ældre aldersgrupper, når efterløns- og pensionsalderen forøges i 
medfør af tilbagetrækningsreformen fra 2006. 

• Fremskrivningen af arbejdsmarkedstilknytning for efterkommere af indvandrere 
fra mindre udviklede lande 

• Udviklingen i energiintensiteter og dermed det afgiftsbelagte energiforbrug. 
• Det langsigtede renteniveau. 
 
Samlet svækker de ændrede principper holdbarheden med 0,1 pct. af BNP, jf. tabel a 
(række 1). 
 

Tabel a 
Effekt på holdbarhedsindikator 

 
  Pct. af BNP  

 1. Metodeeftersyn i alt (sum af 2 til 6) -0,1  
 2. Energiintensiteter -0,5  
 3. Arbejdsmarkedstilknytning for efterkommere fra mindre udviklede lande -0,1  
 4. Lavere langsigtet rente -0,2  
 5. Ændret vurdering af tilbagetrækningsreformens  effekt på beskæftigelse, arbejdstid og 

pensionsopsparing 0,7 
 

   5.a) Arbejdstid for de ældre 0,5  
   5.b) Modellering af alle overførsler og dermed effekt på beskæftigelse 0,1  
   5.c) Modellering af mer-aktivering i jobtræning sfa Velfærdsaftalen 0,2  
   5.d) Pensions ind- og udbetalinger -0,1  
 6. Øvrige ændringer 0,0  
  

Anm.: Som følge af afrunding kan totalen afvige fra summen af de enkelte bidrag. 
Kilde: Egne beregninger. 
 

 

 
Energiintensiteter 
I fremskrivningen forudsættes, at energiintensiteterne – før indregning af målsætnin-
gerne i energi- og klimastrategierne – udvikler sig på linje med Energistyrelsens basis-
fremskrivning (som rækker frem til 2030). Grundforløbet svarer stort set til en vide-
reførelse af den historiske udvikling i energiintensiteterne. I forhold til KP2006 inde-
bærer det et lavere niveau for forbruget af energi, som for de fossile brændslers ved-
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kommende er relativt tungt afgiftsbelagt i forhold til andet forbrug. Dermed reduce-
res provenuet fra punktafgifterne på erhvervenes og husholdningernes energifor-
brug, jf. kapitel 5. Det svækker isoleret set finanspolitikkens holdbarhed med ½ pct. 
af BNP sammenlignet med KP2006. 
 
Efterkommeres arbejdsmarkedstilknytning 
Metoden for fremskrivningen af arbejdsmarkedstilknytningen for efterkommere fra 
mindre udviklede lande er ændret i forhold til KP2006, jf. kapitel 5. Den nye metode 
indebærer lidt lavere erhvervsdeltagelse for efterkommere fra mindre udviklede lande 
og forværrer den finanspolitiske holdbarhed med knap 0,1 pct. af BNP i forhold til 
KP2006. 
 
Lavere rente 
Forudsætningen om det langsigtede nominelle renteniveau – som i 2010-planen blev 
fastlagt til 6½ pct. – er justeret ned til 5¾ pct., jf. kapitel 5. Nedjusteringen skal ses i 
lyset af de senere års lavere renter, og at en nominel rente på 6½ pct. samtidig er højt 
i et langsigtet historisk perspektiv og sammenlignet med markedsforventningerne. 
 
Den nominelle rente er højere end i fx DREAM og DØR’s fremskrivninger, som 
begge forudsætter en nominel rente på 4¾ pct. Modsat indregnes ikke et merafkast 
på aktier mv. i pensionsformuen. Indregning af et sådant merafkast styrker isoleret 
set holdbarheden, jf. følsomhedsberegningerne i kapitel 7. 
 
Den lavere rente i forhold til KP2006 forværrer isoleret set holdbarheden med 0,2 
pct. af BNP.  
 
Virkning af ændrede aldersgrænser for tilbagetrækning på beskæftigelse,  
arbejdstid og pensioner 
Vedrørende virkningen af tilbagetrækningsreformen fra 2006 knytter en væsentlig 
ændring sig til fremskrivningen af arbejdstiden for de aldersgrupper, der berøres, når 
efterløns- og pensionsalderen forøges. I de hidtidige beregninger har arbejdstiden for 
de berørte aldersgrupper været fastholdt uændret, dvs. på et lavt niveau, når alders-
grænserne i pensionssystemet løftes som følge af levetidsindekseringen.  
 
Eksempelvis er den gennemsnitlige årlige arbejdstid for 68-årige i beskæftigelse – 
dvs. hovedsagelig arbejdende pensionister – i dag knap 350 timer. Med den tidligere 
modellering var dette også tilfældet, hvis pensionsalderen hæves til 69 år eller mere. 
Med den nye modellering antages arbejdstiden for 68-årige i stedet løftet til godt 
1.100 timer om året, hvis pensionsalderen er 69 år eller mere, jf. figur a. Arbejdstiden 
for de ældre vil fortsat i gennemsnit være mindre end for de yngre grupper. 
 
Den gennemsnitlige arbejdstid for de ældre bliver dermed forøget i takt med indekse-
ringen af efterløns- og folkepensionsalderen. Det medfører et løft i beskæftigelsen i 
timer og forbedrer isoleret set holdbarheden med ca. ½ pct. af BNP. 
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Figur a Figur b 
Gennemsnitlig arbejdstid på sigt (2080)1) Beskæftigelsesfrekvens på sigt (2080)1) 
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1) Der er betydelig usikkerhed om udviklingen i levetiden og dermed efterløns- og folkepensionsalder på langt 

sigt. Den viste efterlønsalder i 2080 er beregningsteknisk og afspejler den anvendte befolkningsprognose fra 
DREAM. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
Samtidig er effekten på beskæftigelsesgraden for de ældre løftet sammenlignet med 
de principper, der blev benyttet i KP2006. Til KP2006 blev udarbejdet en mekanisk 
fremskrivning for hver af overførselskategorierne og for gruppen af øvrige uden for 
arbejdsstyrken. Eksempelvis blev det antaget, at ca. 20 pct. af de 60-61-årige ville 
overgå til førtidspension i stedet for efterløn, når efterlønsalderen blev hævet til 62 år 
(samme princip blev anvendt af Velfærdskommissionen og DREAM). Samlet inde-
bar principperne et ret markant fald i beskæftigelsesfrekvensen omkring 60-års alde-
ren – selv om der på sigt ikke ville gøre sig særlige forhold gældende omkring de 60 
år, og sundhedstilstanden i øvrigt er stigende. 
 
I 2015-grundlaget er indarbejdet en mere jævn reduktion i beskæftigelsesfrekvensen 
ved højere alder, som ligger i forlængelse af det fald, der i dag kan observeres fra 
omkring 45 til 55 år, jf. figur b. Beskæftigelsesfrekvensen er et resultat af en ny model-
lering af alle overførsler (og øvrige uden for arbejdsstyrken), jf. kapitel 6.  
 
Den nye modellering medfører alt andet lige, at Velfærdsaftalens virkning på den or-
dinære (dvs. ikke-støttede) beskæftigelse løftes fra 190.000 til godt 250.000 personer i 
2040. Det forbedrer isoleret set holdbarheden med godt 0,1 pct. af BNP. 
 
Endvidere er Velfærdsaftalens effekt på den støttede beskæftigelse (primært i jobtræ-
ning), som fortsat skønnes til knap 15.000 personer frem mod 2010, nu også indreg-
net i beskæftigelsen på linje med nationalregnskabets konventioner – med en arbejds-
tid, der i gennemsnit svarer til ca. 60 pct. af den gennemsnitlige arbejdstid for ordi-
nært beskæftigede, jf. kapitel 6. Det forbedrer isoleret set holdbarheden med knap 0,2 
pct. af BNP. 
 
De ændrede aldersgrænser for efterløn og pension (og den medfølgende lovgivning 
herom), indebærer også, at der typisk skal indbetales til arbejdsmarkedspensioner mv. 
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i flere år (fordi den erhvervsaktive karriere bliver længere), og at udbetalinger af disse 
pensioner vil ske på et senere tidspunkt i livet. I 2015-forløbet tages højde for denne 
øgede pensionsopsparing og senere udbetalinger, jf. kapitel 6. 
  
Den samlede ændring af pensionsmodellen indebærer en svækkelse af den finans-
politiske holdbarhed med knap 0,1 pct. af BNP i forhold til principperne i KP2006. 
Virkningen på holdbarheden af at udskyde tidspunktet for, hvornår man kan få ud-
betalt pension, er negativ, fordi relativt lavt beskattet pensionsopsparing antages at 
erstatte relativt højere beskattet ”fri” opsparing, jf. nærmere i kapitel 4. 
 
Øvrige ændringer 
De øvrige ændringer i antagelser og metode påvirker samlet set ikke holdbarheden. 
De øvrige ændringer dækker blandt andet over den nye metode til fremskrivning af 
antal førtidspensionister frem mod 2015, jf. kapitel 2, hvilket isoleret set svækker 
holdbarheden. Omvendt medfører nye tal for det aldersfordelte træk på individuelt 
offentligt forbrug et mindre demografisk træk i årene fremover, jf. kapitel 5.  
 
Holdbarhedsvirkning af tilbagetrækningsreform i lyset af ændrede  
befolkningsprognoser, rente og øvrige forudsætninger  
I forbindelse med metodeeftersynet er virkningerne af tilbagetrækningsreformen fra 
2006 på fremtidig beskæftigelse og præsterede arbejdstimer som nævnt opjusteret i 
forhold til KP2006. Tilbagetrækningsreformens bidrag til holdbarheden er endvidere 
større, når den beregnes med det lavere renteniveau.  
 
Vurderingen af de langsigtede udfordringer i fravær af tilbagetrækningsreformen er 
imidlertid også større end i KP2006, navnlig som følge af den lavere rente og større 
fald i energiintensiteterne i grundforløbet.  
 
Det bidrag til holdbarheden, der kommer fra tilbagetrækningsreformen, modsvarer 
således stadig de opgjorte langsigtede udfordringer, som følger af befolkningsudvik-
lingen, faldende Nordsø-indtægter, aftagende provenu (i pct. af BNP) fra energiafgif-
ter mv. 
 
Virkningerne af tilbagetrækningsreformen er selvsagt helt afhængig af udviklingen i 
levetiden på grund af indekseringsmekanismen. Hvis levetiden ikke stiger fremadret-
tet, så vil bidraget falde markant. Samtidig vil den finanspolitiske udfordring blive til-
svarende mindre.  
 
Med tilbagetrækningsreformen er der i al væsentlighed taget hånd om den del af de 
langsigtede finanspolitiske udfordringer, der knytter sig til, at stigende levetid nær-
mest automatisk ville føre til flere år på efterløn eller folkepension. Tilbagetræknings-
reformen afhjælper også en god del af udfordringerne med stigende udgifter til sund-
hed og ældrepleje, i og med at reformen løfter beskæftigelsen, BNP og skattegrund-
laget. Men højere levetid skønnes fortsat at medføre lidt større udgifter til sundhed 
og ældrepleje i procent af BNP, jf. kapitel 7. 
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Det er derfor fortsat sådan, at stigende levetid svækker den offentlige økonomi. Også 
selv om stigende levetid medfører større aldersgrænser for pension og efterløn, og 
virkningerne af at forøge disse grænser er opjusteret. Konkret vurderes omkring 4/5 
af de merudgifter, som kommer fra stigningen i levetiden fra og med i dag, at kunne 
finansieres i kraft af indekseringsreglen, jf. kapitel 7.  
 
I forbindelse med den indgåede aftale i juni 2006 blev den samlede effekt af Vel-
færdsaftalen på holdbarheden af de offentlige finanser skønnet til 2 pct. af BNP. 
Heraf blev ca. ½ pct. af BNP målrettet en pulje til investeringer i fremtiden, jf. aftale-
teksten. Alt i alt bidrog initiativerne i Velfærdsaftalen derfor til et løft i holdbarheds-
indikatoren med den daværende befolkningsprognose (DREAM 2004) på 1½ pct., jf. 
tabel b (række 1).  
 
I forbindelse med udarbejdelsen af KP2006 blev indarbejdet en ny befolkningsprog-
nose (DREAM 2006), hvor skønnet for den fremtidige udvikling i levetiden var op-
justeret betydeligt. Eksempelvis blev restlevetiden for 60-årige i 2080 løftet med 4½ 
år i forhold til DREAMs 2004-befolkningsfremskrivning. Den større stigning i leve-
tiden forøgede de fremtidige udfordringer i fravær af Velfærdsaftalen – i form af sti-
gende udgifter til pension, ældrepleje og sundhed – fra 1 til knap 2½ pct. af BNP, jf. 
tabel b (række 2).  
 
Med indekseringsmekanismen i tilbagetrækningsreformen løftes efterløns- og pensi-
onsalderen tilsvarende mere end med den gamle befolkningsprognose. Effekten på 
(den ordinære) beskæftigelse i 2040 blev således forøget fra knap 125.000 til knap 
190.000 personer, mens effekten på holdbarheden blev løftet fra 1½ til 2,2 pct. af 
BNP.  
 

Tabel b 
Effekt af Velfærdsaftalen (VA) 

 
  Holdbarhedsindikator (Pct. af BNP) Beskæftigelses-  
  Uden VA Med VA Effekt af VA effekt1) i 2040  

 Aftalen i juni 2006 -1 ½ 1½ 123 [126]  
 KP2006 -2,4 -0,2 2,2 189 [190]  
 KP2006 med samme udgangspunkt 

som DK20152) -2,1 0,1 2,2 189 [190] 
 

 2015-grundlag med rente som i 
KP2006 -2,9 0,2 3,1 253[284] 

 

 2015-plan -3,9 0,0 3,9 253[284]  
  

1) Effekt på ordinær beskæftigelse. Tal i parentes angiver effekten på den samlede beskæftigelse. 
2) Med samme grundlag for strukturel beskæftigelse og saldo som i DK2015. 
Kilde: Egne beregninger. 
 

 

 
I forbindelse med udarbejdelsen af grundlaget for 2015-planen er der som nævnt 
indregnet et bedre finanspolitisk udgangspunkt og gennemført et samlet eftersyn af 
beregningsforudsætningerne.  
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Det bedre udgangspunkt i 2006 i form af højere strukturel saldo og lavere gæld med-
fører sammen med de forhenværende regler for arbejdsmarkedsbidraget en forbed-
ring af holdbarheden (både i forløbet med og uden Velfærdsaftalen) på ca. 0,3 pct. af 
BNP, jf. afsnit 3.2. Udfordringen i fravær af Velfærdsaftalen kan med udgangspunkt i 
det opdaterede udgangspunkt således opgøres til 2,1 pct. af BNP, jf. tabel b (række 3).  
 
Eftersynet af beregningsforudsætningerne påvirker både forløbet uden Velfærdsafta-
len og effekten af aftalen. 
 
På den ene side vurderes udfordringen i fravær af Velfærdsaftalen at være større end 
i KP2006 (med prioriteringer som i KP2006). Ved samme renteforudsætning som i 
KP2006 forøges udfordringen i fravær af Velfærdsaftalen til 2,9 pct. af BNP, jf. tabel b 
(række 4). Det skyldes blandt andet, at der i beregningerne nu antages faldende ener-
giintensiteter frem til 2030, hvilket som nævnt forværrer holdbarheden med omkring 
½ pct. af BNP. 
 
Inklusive nedjusteringen af renten forøges udfordringen i fravær af Velfærdsaftalen 
til 3,9 pct. af BNP, jf. tabel b (række 5). Det skyldes, at en lavere rente svækker den 
primære saldo pga. lavere skat af formueafkast og samtidig medfører, at en given 
fremtidig ubalance vægter mere i beregningen af holdbarhed. 
 
På den anden side er effekten af Velfærdsaftalen forøget tilsvarende. Ved samme 
rente som i KP2006 styrkes effekten på holdbarheden fra ca. 2¼ til godt 3 pct. af 
BNP, hvilket primært afspejler, at effekten på beskæftigelsesfrekvens og arbejdstid 
for de ældre som nævnt er opjusteret.  
 
Nedjusteringen af renten forøger endvidere den beregnede effekt af Velfærdsaftalen 
fra 3,1 til 3,9 pct. af BNP. Det skyldes primært, at en lavere rente medfører, at frem-
tidige saldoforbedringer (som følger af aftalen) vægter mere i beregningen af hold-
barhed. 
 
Samlet set skønnes den større udfordring i fravær af Velfærdsaftalen at blive modgået 
af den større effekt af Velfærdsaftalen, således at finanspolitikken i forløbet med de 
nye forudsætninger er præcist holdbar.  
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4. Den langfristede finanspolitiske udfordring og              
 holdbarhed 

4.1 Indledning 
I dette kapitel beskrives udviklingen i de samlede offentlige finanser og hovedposter i 
2015-fremskrivningen. Udviklingen frem til 2015 gennemgås i hovedtræk, men fokus 
er navnlig rettet mod de udfordringer, som kan ventes at påvirke de offentlige finan-
ser på længere sigt, dvs. efter 2015. 
 
Med de antagelser og forudsætninger, der ligger til grund for den langfristede frem-
skrivning, er den planlagte finanspolitik holdbar. Det vil sige, at den offentlige sektor 
er i stand til at finansiere sine forpligtelser på langt sigt, selvom der er udsigt til sti-
gende udgifter til blandt andet sundhed, pleje og pensioner de kommende årtier samt 
gradvist vigende indtægter fra Nordsøen og energiafgifterne (se nedenfor). 
 
Den langfristede fremskrivning indebærer således, at den tilrettelagte udgifts-, skatte- 
og strukturpolitik frem mod 2015 overordnet kan fastholdes i årene efter, uden at det 
bliver nødvendigt med skattestigninger eller andre tilpasninger for at sikre et stabilt 
niveau for den offentlige nettogæld i pct. af BNP på længere sigt. 
 
De langsigtede finanspolitiske udfordringer knytter sig blandt andet til: 
 
• Stigende levetid. Den anvendte befolkningsprognose fra DREAM peger på en væ-

sentlig større stigning i levetiden end forudsat fx i den oprindelige 2010-plan. 
Det øger isoleret set de fremtidige offentlige udgifter til ældrepleje, sundhedsvæ-
sen mv., selvom stigende levetid delvist afspejler bedre sundhedstilstand. I fra-
vær af tilbagetrækningsreformen i Velfærdsaftalen ville stigende levetid desuden 
medføre en markant forøgelse af udgifterne til folkepension. 

 
• Tilbagetrækning af store efterkrigsårgange. I de kommende årtier øges antallet af ældre 

i forhold til befolkningen i de aldersgrupper som i dag er erhvervsaktive. Det 
skyldes tilbagetrækningen af relativt store efterkrigsårgange samt faldet i fødsels-
årgangenes størrelse fra 1950erne til 1980erne. Den efterfølgende stigning i fød-
selstallet op gennem 1990erne bidrager også til, at der i en periode bliver flere 
børn og unge pr. erhvervsaktiv. Disse forskelle i årgangenes størrelse medfører 
en ”pukkel” i den demografiske forsørgerkvote, som topper i årene omkring 
2035-40, og som i en periode indebærer særligt store offentlige udgifter til blandt 
andet ældrepleje og sundhed i pct. af BNP. 

 
• Ændring i herkomstsammensætningen. Andelen af indvandrere og efterkommere og 

disses fordeling på oprindelsesland har betydning for udviklingen i arbejdsstyr-
ken og dermed de offentlige finanser, fordi den gennemsnitlige erhvervsdeltagel-
se for særligt indvandrere fra mindre udviklede lande er lavere end for de øvrige 
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befolkningsgrupper. Befolkningsfremskrivningen indebærer en stigende andel af 
indvandrere og efterkommere. 

 
• Vigende provenu fra Nordsø-aktiviteterne. Det nuværende store statslige provenu fra 

beskatningen af aktiviteterne i Nordsøen vil gradvist aftage og på langt sigt falde 
bort, blandt andet som følge af faldende Nordsø-produktion i takt med udtøm-
ningen af de kommercielle olie- og gasreserver. 

 
• Vigende provenu fra energiafgifter. Energiintensiteten i både husholdningerne og er-

hvervene ventes på linje med den historiske udvikling at aftage fremover. Hertil 
kommer, at målsætningerne i energi- og klimastrategierne om blandt andet at 
holde energiforbruget i ro og øge andelen af vedvarende energi vil medføre ud-
gifter til energibesparende foranstaltninger og fremme af renere energikilder. 
Derved aftager de offentlige indtægter alt andet lige som andel af BNP, når for-
bruget af afgiftstung energi holdes i ro, mens den samlede økonomi vokser.  

 
De ovenfor skitserede udfordringer bidrager til en svækkelse af de offentlige finanser 
på længere sigt.  
 
I modsat retning trækker navnlig stigende skatteindtægter fra nettopensionsudbeta-
linger (dvs. kombinationen af fradrag for indbetalinger og beskatning af udbetalinger) 
i takt med, at de obligatoriske pensionsordninger modnes, og stadig flere pensioni-
ster har indbetalt til en pensionsordning gennem et helt arbejdsliv. 
 
I afsnit 4.2 gennemgås de demografiske forudsætninger for fremskrivningen. Afsnit 
4.3 gennemgår de anvendte principper for det beregningstekniske fremskrivningsfor-
løb efter 2015 og redegør for udviklingen i de enkelte indtægts- og udgiftsposter. Be-
regningen af finanspolitikkens holdbarhed gennemgås i afsnit 4.4. 
 
 
4.2 Demografiske forudsætninger for fremskrivningen 
Fra 1960 til omkring 1995 har befolkningsudviklingen været karakteriseret ved, at an-
tallet af unge og ældre er aftaget i forhold til antallet af personer i de mest erhvervs-
aktive aldre (18-64-årige), jf. figur 4.1a. Det bidrog til, at der kom flere på arbejdsmar-
kedet i forhold til antallet i de aldersgrupper, der modtager centrale velfærdsydelser 
som børnepasning, uddannelse, sundhed og ældrepleje. Befolkningsudviklingen har 
således isoleret set bidraget til at styrke de offentlige finanser og i nogen grad lettet 
omkostningerne ved at udbygge velfærdsydelserne, om end kortere arbejdstid har 
trukket modsat. Fra 1995 til 2005 har antallet af unge og ældre i forhold til antallet af 
personer i de mest erhvervsaktive aldre været nogenlunde uændret på et historisk ret 
lavt niveau, jf. figur 4.1a. 
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Figur 4.1a Figur 4.1b 
Udvikling i demografisk forsørger- og  
ældre kvote 

Udvikling i aldersgrupper 

50

100

150

200

250

60 80 00 20 40 60 80
0

100

200

300

400

Ældrekvote (65+ år) Forsørgerkvote

Ældrekvote (80+ år) (ha)

Indeks 2005=100 Indeks 2005=100

 

 

20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

60 80 00 20 40 60 80

20
40
60
80
100
120
140
160
180
200

Under 18 år 18-64 år 65+ år 85+ år

Indeks 2005=100 Indeks 2005=100

 
 
Anm.: Forsørgerkvoten er defineret som antallet af personer yngre end 18 år eller ældre end 64 år i forhold til antal-

let i den arbejdsdygtige alder. Ældrekvoten er defineret som antallet af personer ældre end 64 år (eller 80 år) i 
forhold til antallet i alderen 18-64 år. 

Kilde: Danmarks Statistik og DREAMs befolkningsprognose, 2006. 
 
I første halvdel af dette århundrede vil befolkningssammensætningen ændre sig mar-
kant. 
 
Antallet af personer i alderen 18-64 år vil gradvist falde, mens antallet af ældre vil sti-
ge mærkbart, jf. figur 4.1b. Befolkningsprognosen indebærer således en kraftig stigning 
i ældrekvoten beregnet som antallet af personer over 64 år i forhold til antallet i den 
arbejdsdygtige alder, jf. figur 4.1a. Samtidig stiger den demografiske forsørgerkvote. 
 
Udviklingen i befolkningens alderssammensætning skal dels ses i lyset af, at de store 
årgange fra 1940erne og 1950erne når folkepensionsalderen, og dels at levetiden er 
stigende. De store efterkrigsårgange og de små årgange fra især 1980erne viser sig 
blandt andet som en ”pukkel” i andelen af over 64-årige, som topper i nogle år om-
kring 2035-2040. 
 
Den anvendte befolkningsprognose, herunder den forventede udvikling i levetiden, 
er udarbejdet af den uafhængige analyseenhed DREAM i juni 2006. I prognosen sti-
ger middellevetiden i perioden 2005-2040 med knap 6 år, jf. tabel 4.1. Det er lidt min-
dre end i Danmarks Statistiks fremskrivning, men lidt mere end i FN’s prognose. 
 
Befolkningsudviklingen med flere ældre svækker isoleret set de offentlige finanser på 
længere sigt ved uændrede regler og standarder i den offentlige service. Velfærdsafta-
len fra 2006 sikrer imidlertid større robusthed over for stigende levetid. Reformerne 
betyder, at øget levetid for 60-årige medfører stigende tilbagetrækningsalder og der-
med øget beskæftigelse. Stigende levetid må imidlertid fortsat påregnes at medføre 
større offentlige udgifter til blandt andet ældrepleje og sundhedsvæsen, selvom sti-
gende levetid også er forbundet med bedre sundhedstilstand for de enkelte alders-
grupper. 
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Der er stor usikkerhed om den fremtidige udvikling i levetiden. De ret ens befolk-
ningsprognoser afspejler således ikke sikkerhed i skønnene, men snarere at progno-
serne alle bygger på relativt ensartede principper, som blandt andet tillægger de sene-
ste 10 års ret kraftige stigning i levetiden stor vægt. Det er et rimeligt udgangspunkt, 
blandt andet fordi levetiden i Danmark er lavere end i sammenlignelige lande som 
eksempelvis Sverige og Norge, hvor den kraftigere stigning i levetiden satte ind tidli-
gere. 
 
DREAM har udarbejdet et alternativt forløb, hvor det i højere grad er den langsigte-
de trend i levetiden, der lægges til grund. Her bliver væksten i restlevetiden for 60-
årige frem mod 2040 ca. 3 år, jf. tabel 4.1. Det er 1½ år mindre end i DREAMs cen-
trale forløb. Hvis stigningen i restlevetiden for 60-årige de seneste 10 år omvendt 
forlænges lineært, vil restlevetiden for 60-årige stige med 6 år frem mod 2040, mens 
en fortsættelse af den gennemsnitlige stigning gennem de sidste 100 år vil indebære 
en stigning i restlevetiden på 2 år i 2040.  
 

Tabel 4.1 
Stigning i levetid fra 2005 til 2040 

 
  Middellevetid for 0-årig Restlevetid for 60-årige  

 DREAM-prognose (juni 2006) 5,9 4,2  
 - Alternativt scenario (juni 2006) 3,9 2,8  
 Danmarks Statistik (juni 2007) 6,6 5,5  
 FN (2004) 5,2 -  
 Efter langsigtet trend de sidste 100 år 8,6 2,0  
  

Kilde: DREAM, Danmarks Statistik og FN. 
 

 

 
Stigningen i levetiden skal udover en generel stigning, som blandt andet afspejler ten-
densen i de seneste 10 år, ses i sammenhæng med, at levetiden for mænd gradvist ser 
ud til nærme sig levetiden for kvinderne, jf. figur 4.2a-b. I dag er den gennemsnitlige 
restlevetid for 60-årige kvinder ca. 3 år mere end for 60-årige mænd. 
 

Figur 4.2a Figur 4.2b 
Restlevetid for 60-årige Middellevetiden for 0-årige 
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Kilde: DREAM’s befolkningsprognose, 2006. 
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I DREAM’s befolkningsprognose fra 20061 vokser både middellevetiden og leveti-
den for 60-årige væsentligt mere end i den forrige prognose, der blandt andet danne-
de grundlag for Danmarks Konvergensprogram 2005 og Velfærdsaftalen fra 2006, jf. boks 
4.1. Navnlig for mænd er der sket en betydelig opjustering af den ventede stigning i 
levetiden. 
 

Boks 4.1 
Revisioner i DREAM’s befolkningsprognose og middellevetid 

 
En vigtig metodemæssig ændring i DREAM juni 2006 knytter sig til fremskrivningen af levetiden. I de 
tidligere prognoser fra DREAM var udviklingen i levetiden fremover baseret på den trendmæssige 
stigning for perioden 1900 til i dag. Det betød, at den kraftige stigning i levetiden siden 1995 kun i 
begrænset omfang slog igennem i form af højere fremtidig vækst i levetiden. I 2006-prognosen vur-
deres udviklingen siden 1995 at udgøre et strukturelt skift (på linje med det skift der tidligere er set i 
Sverige og Norge). Det indarbejdes i befolkningsprognosen ved at tillægge de seneste observationer 
større vægt. 
 
Med denne metode vokser middellevetiden med ca. 2 måneder om året frem mod 2040. Det er dob-
belt så meget som i DREAMs tidligere prognose (november 2004). Den højere vækst i levetiden inde-
bærer, at middellevetiden for mænd og kvinder opjusteres med henholdsvis 4½ og 1¾ år i 2040 og 
med henholdsvis 7 og 2¼ år i 2080. 
 
Opjusteringen af middellevetiden i 2006-prognosen kan navnlig tilskrives længere levetid for over 60-
årige, jf. tabel a. Stigningen i levetiden for 60-årige blev således opjusteret med ca. 1 måned om året 
frem mod 2040 (fra godt ½ måned om året til ca. 1½ måned om året). 
 
Tabel a 
Stigning i levetiden frem mod 2040 i nye og gammel prognose 
 

Nov. 2004 Juni 2006 

Middellevetid for 0-årige 2,8 5,9 
Middellevetid for 60-årige 1,8 4,2 
 
Kilde: DREAM(2006). 
 

 
 
Fertiliteten i prognosen er svagt voksende for befolkningen under ét fra ca. 1¾ børn 
pr. kvinde i dag til 1,9 børn pr. kvinde i 2050 og frem. Det skyldes, at fertiliteten for 
personer af dansk oprindelse er voksende. For indvandrere fra mindre udviklede lan-
de forventes fertiliteten at aftage i løbet af fremskrivningsperioden fra ca. 2,3 børn 
pr. kvinde i 2005 til 1,9 børn pr. kvinde i 2050. Sammenlignet med forrige fremskriv-
ning er fertiliteten for denne gruppe nedjusteret med knap ½ barn pr. kvinde i 2050. 
Den svagt faldende tendens i fertiliteten for denne gruppe er på linje med de seneste 
års udvikling.  
 
Trods en stigende fertilitet for befolkningen som helhed ventes antallet af fødsler at 
ligge på omkring 60-65.000 børn årligt fremover. Det skyldes et modgående fald i 
antallet af kvinder i den fødedygtige alder. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 I den seneste rapport fra det Det Økonomiske Råd (efteråret 2007) er der gennemført en lang fremskrivning med 
udgangspunkt i en ny befolkningsprognose fra DREAM. Befolkningsprognosen er endnu ikke offentliggjort. 
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Befolkningen er knap 900.000 personer større på langt sigt i DREAM’s befolknings-
prognose fra juni 2006 end i den forrige prognose fra november 2004, jf. figur 4.3a. 
Det afspejler højere fertilitet og lavere dødelighed navnlig for de over 60-årige. En 
lidt lavere nettoindvandring trækker omvendt i retning af lidt lavere befolknings-
vækst, jf. figur 4.3b. 
 

Figur 4.3a Figur 4.3b 
Befolkning i forhold til forrige prognose Nettoindvandring og fertilitet 
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Kilde: DREAMs befolkningsprognose, 2004 og 2006. 
 
Ind- og udvandringen er fremskrevet ud fra migrationsmønstre og befolkningsandele 
i perioden 2003-2005 (indvandrer uden dansk statsborgerskab er fremskrevet med 
indvandringsniveauet i 2005). Nettoindvandringen ligger dermed stort set konstant 
på 6.000 personer om året i hele fremskrivningsperioden. Nettoindvandringen fra 
mindre udviklede lande er ca. 2.500 personer om året, mens den årlige nettoindvan-
dring fra mere udviklede lande er ca. 4.500 personer. I modsat retning trækker en år-
lig nettoudvandring på ca. 1.000 personer af dansk oprindelse. 
 
Den forudsatte nettoindvandring og fertilitet for indvandrere og efterkommere inde-
bærer en gradvis stigning i antallet af indvandrere og efterkommere i prognosen. I 
dag bor der ca. 450.000 indvandrere og efterkommere i Danmark – svarende til ca. 8 
pct. af befolkningen. I 2080 vil antallet af herboende indvandrere og efterkommere 
ifølge prognosen være steget til ca. 940.000 personer – svarende til ca. 16 pct. af be-
folkningen. Stigningen afspejler navnlig et større antal indvandrere og efterkommere 
fra mere udviklede lande. Den andel af indvandrere og efterkommere, som er fra 
mindre udviklede lande, ventes således at falde fra 58 pct. af befolkningen med an-
den herkomst i 2005 til omtrent halvdelen i 2080.  
 
 
4.3 Udviklingen i de offentlige finanser på sigt 
Den langfristede fremskrivning, der ligger til grund for opgørelsen af holdbarheden i 
2015-planen og som inddrager de beskrevne ændringer i befolkningssammensætnin-
gen, er overordnet set en modelbaseret videreførelse af den mellemfristede frem-
skrivning til 2015. Der er således ikke taget stilling til den samlede finanspolitiske 
prioritering efter 2015 udover allerede besluttede økonomisk-politiske tiltag. Sidst-
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nævnte omfatter fx tilbagetrækningsreformerne i Velfærdsaftalen, som har helt cen-
tral betydning på langt sigt, samt kvalitetsfonden og energi- og klimastrategierne med 
planlægningshorisont frem mod henholdsvis 2018 og 2025. Efter 2015 er der således 
anvendt såkaldt neutrale beregningsprincipper, hvortil kommer den anslåede virkning 
af initiativerne i Velfærdsaftalen, kvalitetsfonden og energi- og klimastrategierne. 
 
De neutrale beregningsprincipper er navnlig følgende: 
 
• De nominelle udgifter til offentligt forbrug følger lønudviklingen plus det bereg-

nede demografiske træk på de offentlige ydelser. De offentlige lønninger vokser i 
takt med de private lønninger, og den offentlige sektors køb (netto) af varer og 
tjenester produceret i den private sektor udgør en konstant andel af de samlede 
offentlige forbrugsudgifter. Principperne betyder overordnet, at antallet af be-
skæftigede (enten offentligt eller privat), som producerer offentligt finansierede 
serviceydelser, kan være nogenlunde konstant målt i forhold til antallet af bruge-
re (hvor brugergrundlaget antages at svare til det demografiske træk). 

• Offentlige overførsler reguleres med lønstigningen i den private sektor, således 
at kompensationsgraderne er konstante. 

• Erhvervsfrekvenser og befolkningsandele på diverse overførselsordninger opdelt 
på alder, køn og herkomst er som udgangspunkt konstante, og den samlede 
(strukturelle) ledighedsprocent er uændret2. Hertil kommer de skønnede virknin-
ger af de initiativer i Velfærdsaftalen, der rækker ud over 2015. Det vedrører 
primært tilbagetrækningsreformen, herunder den aftalte indeksering af efterløns- 
og folkepensionsalderen, og (i mindre grad) initiativerne på uddannelsesområdet. 

• De offentlige bruttoinvesteringer fremskrives ud fra et princip om, at forholdet 
mellem den offentlige kapitalbeholdning (brutto) og den offentlige produktion af 
varer og tjenester (opgjort nominelt) er konstant efter 2018, hvor midlerne i kva-
litetsfonden påregnes at være fuldt udmøntet. 

• Offentlige subsidier og overførsler (netto) til udlandet udgør en konstant andel 
af BNP. 

• Uændret skattebelastning. Det vil sige, at skatte- og afgiftssatser i procent fast-
holdes, og punktafgifter mv. i kronebeløb beregningsteknisk antages at stige med 
prisudviklingen. 

• Fremskrivningen af pensionsindbetalinger og -udbetalinger tager overordnet ud-
gangspunkt i pensionsformuer, afkastet efter skat og indbetalinger for de enkelte 
generationer (årgange). Grundlaget for pensionsindbetalingerne er for de fleste 
ordninger den samlede lønsum i de enkelte år, og indbetalingsandelene for hver 
årgang holdes konstante i fremskrivningen, jf. kapitel 5. Den enkelte generations 
formue vokser i de erhvervsaktive aldre i takt med de årlige indbetalinger og af-
kastet efter skat på den eksisterende formue og kommer til udbetaling som al-
ders-, kapital- og ratepensioner, efter generationerne når tilbagetrækningsalderen. 
Det er blandt andet forudsat, at en stigning i pensionsformuen efter skat og i pct. 
af BNP medfører en reduktion af husholdningernes øvrige finansielle formuer. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Desuden indregnes et bidrag til beskæftigelsen som følge af øget uddannelsesniveau og for indvandrere også et bi-
drag som følge af øget gennemsnitlig opholdstid. 
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• Provenuet fra beskatningen af aktiviteterne i Nordsøen tager udgangspunkt i 
Energistyrelsens seneste langsigtede prognose for produktionen af olie og gas, 
mens olieprisforudsætningerne på længere sigt er fra det Internationale Energi 
Agenturs fremskrivninger. 

• Der er indregnet et fald i energiintensiteter i forbrug og produktion. Hertil 
kommer de skønnede virkninger af klima- og energistrategierne, der rækker frem 
mod 2025. Det vedrører øgede tilskud til energibesparende foranstaltninger og 
vedvarende energi samt navnlig lavere afgiftsprovenu som følge af lavere forbrug 
af afgiftsbelagte fossile brændstoffer. 

 
Udviklingen i den offentlige saldo 
Den underliggende stilling på de offentlige finanser er gradvist blevet styrket de sene-
re år. Staten og kommunernes strukturelle primære saldooverskud (dvs. den faktiske 
offentlige saldo – ekskl. kasser og fonde – renset for midlertidige bidrag fra konjunk-
turer mv. og ekskl. nettorentebetalinger) er således vokset fra godt 1½ pct. af BNP i 
1995 til et niveau på godt 3 pct. i 2006, jf. figur 4.4a. Det skal blandt andet ses i sam-
menhæng med aftagende strukturel ledighed og øgede provenuer fra beskatningen af 
Nordsø-aktiviteterne. 
 
I den mellemfristede fremskrivning aftager de strukturelle primære overskud gradvist 
til nogenlunde balance (-0,1 pct. af BNP) ved planlægningshorisontens udløb i 2015. 
Saldosvækkelsen dækker på udgiftssiden dels over et øget offentligt forbrug og dels 
et stigende beløb til folkepension mv. som følge af flere folkepensionister, mens ind-
tægterne reduceres som følge af et faldende afgiftsprovenu – herunder som følge af 
videreførelsen af skattestoppet frem mod 2015 og målsætningerne i energi- og klima-
strategien – samt vigende indtægter fra Nordsøen, jf. tabel 4.2 (1. og 2. søjle). 
 

Figur 4.4a Figur 4.4b 
Strukturel primær saldo i stat og  
kommuner med og uden Velfærdsaftalen 

Primære indtægter og udgifter i stat og 
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Anm.: I figur 4.4b er de primære indtægter og udgifter vist eksklusive afskrivninger, som er saldoneutrale. 
Kilde: Egne beregninger. 
 
Med de ovenfor nævnte beregningstekniske principper, som anvendes i fremskriv-
ningen efter 2015, øges de strukturelle underskud på den primære saldo i staten og 
kommunerne frem mod 2035, hvorefter tendensen vendes, og der er primære over-
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skud fra omkring 2050, jf. figur 4.4a-b. De primære underskud omkring 2030-40 af-
spejler blandt andet målene på klima- og energiområdet, store ældreårgange, stigende 
levetid, faldende provenuer fra Nordsøen, og en skatteudskydelse, som knytter sig til, 
at der i fremskrivningen sker en udskydelse af pensionsudbetalingerne i kraft af flere 
år på arbejdsmarkedet for den enkelte.  
 

Tabel 4.2 
Fremskrivning af statens og kommunernes primære saldo 

 
  Niveau Ændring  
  2007 2007-15 2015-35 2035-70  

 Pct. af BNP      
 1. Primære udgifter 45,9 2,3 0,8 -3,1  
  - offentligt forbrug 23,9 0,7 1,1 -1,0  
  - indkomstoverførsler 15,2 1,3 -0,3 -2,1  
  - offentlige investeringer 1,7 0,2 0,0 -0,1  
  - subsidier 2,3 0,1 0,1 0,0  
  - øvrige primære udgifter 2,8 0,0 0,0 0,0  
 2. Primære indtægter 50,2 -2,0 -0,9 0,0  
  - skatter (ekskl. Nordsø) 28,0 0,1 -0,1 0,9  
  - afgifter 17,3 -1,3 -0,2 -0,4  
  - obligatoriske bidrag 1,0 0,0 -0,1 -0,1  
  - indtægter fra Nordsøen 1,8 -0,9 -0,5 -0,3  
  - øvrige primære indtægter 2,1 0,2 0,0 0,0  
 3. Primær saldo (2-1) 4,3 -4,4 -1,7 3,2  
 4. Midlertidige forhold 1) 2,1 -2,1 0,0 0,0  
 5. Strukturel primær saldo 2) 2,2 -2,3 -1,7 3,2  
  

Anm.: De primære indtægter og udgifter er vist eksklusive afskrivninger, som er saldoneutrale. Som følge af 
afrunding kan totalerne afvige fra summen af underkomponenterne. 

1) Midlertidige forhold dækker dels over bidrag til den primære saldo, der kan henføres til konjunktu-
relle forhold, og dels bidrag fra indtægtsposter, som uafhængigt af konjunkturcyklen fluktuerer ganske 
meget fra år til år, herunder selskabsskat, pensionsafkastbeskatning mv. 

2) Korrigeret for suspension af SP-bidrag. 
Kilde: Økonomisk Redegørelse, august 2007 samt egne beregninger. 
 

 

 
Svækkelsen af det primære budget fra 2015 og frem mod 2035 er således sammensat 
af en gradvis stigning i de primære udgifter på 0,8 pct. af BNP og en reduktion af de 
primære indtægter på ca. 0,9 pct. af BNP, jf. figur 4.4b og tabel 4.2 (3. søjle). Stigningen i 
de primære udgifter skyldes i altovervejende grad en demografisk betinget forøgelse 
af udgifterne til sundhed og ældreplejeydelser.  
 
De vigende primære indtægter kan især henføres til en reduktion af det statslige pro-
venu fra beskatningen af aktiviteterne i Nordsøen i takt med, at olie- og gasreserver-
ne udtømmes. Dertil kommer en mindre reduktion i afgiftsprovenuet i pct. af BNP, 
som navnlig er drevet af faldende energiintensiteter i husholdningerne og erhverve-
ne.  
 
Efter 2035 vendes det primære budget gradvist til overskud. Den strukturelle primæ-
re saldo styrkes således med 3,2 pct. af BNP fra 2035 og frem til 2070. Det dækker 
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overvejende over lavere vækst i det demografiske træk på de offentlige forbrugsud-
gifter, en reduktion af indkomstoverførslerne, navnlig som følge af et fald i antallet af 
folkepensionister relativt til arbejdsudbuddet (opgjort i timer), samt øget provenu fra 
beskatning af pensionsudbetalinger, jf. tabel 4.2 (4. søjle). 
 
Initiativerne i Velfærdsaftalen styrker isoleret set de offentlige finanser. I fravær af 
Velfærdsaftalen ville den strukturelle primære saldo for stat og kommuner således 
blive svækket markant på sigt, jf. figur 4.4a. Det afspejler primært, at tilbagetræknings-
reformerne i Velfærdsaftalen (herunder især indekseringsprincippet) medfører færre 
overførselsmodtagere, større beskæftigelse og større BNP.  
 
Profilen for den primære saldo i 2015-forløbet skal ses i sammenhæng med, at der i 
kommende årtier opbygges et offentligt aktiv i pensionssektoren i form af udskudte 
skattebetalinger. Reglerne om fradrag for pensionsindbetalinger og beskatning på 
udbetalingstidspunktet indebærer således en (teknisk) forringelse af de offentlige fi-
nanser, som udgjorde ca. 1,1 pct. af BNP i 20063.  
 
Samlet er den offentlige opsparing i gennemsnit knap 1 pct. af BNP større pr. år 
frem mod 2030 end den opgjorte primære saldo, når værdien af det offentlige aktiv i 
form af udskudte skattebetalinger i pensionssektoren medregnes, jf. figur 4.5a. Fra 
omkring 2040 og især efter 2060 begynder skatten af pensionsudbetalinger at over-
stige den skattemæssige værdi af fradraget for pensionsindbetalinger, jf. figur 4.5b. 
 
Udviklingen i den samlede offentlige opsparing, eksklusive skat af pensionsindbeta-
linger og -udbetalinger (netto), er dermed større end den primære saldo frem til om-
kring 2040, og mindre efter omkring 2060, jf. figur 4.5a. 
 

Figur 4.5a Figur 4.5b 
Strukturel primær saldo med og uden skat 
af pensionsindbetalinger og -udbetalinger, 
netto 

Skat af pensionsudbetalinger og  
reduktion i skat som følge af fradrag for  
pensionsindbetalinger 

-4

-2

0

2

4

05 15 25 35 45 55 65 75
-4

-2

0

2

4

2015-forløb
Ekskl. skat af pensionsind- og udbetalinger (netto)

Pct. af BNP Pct. af BNP

 

 

0

2

4

6

8

05 15 25 35 45 55 65 75
0

2

4

6

8

Skatteværdi af fradrag for pensionsindbetalinger
Skat af pensionsudbetalinger

Pct. af BNP Pct. af BNP

 
 
Kilde: Egne beregninger. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 Overskuddet på de offentlige finanser ville dermed ved ellers uændret finanspolitik have været tilsvarende større, 
hvis beskatningen skete på indbetalingstidspunktet og ikke på udbetalingstidspunktet. 
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I det følgende gives en mere detaljeret redegørelse for udviklingen i enkeltposterne 
på indtægts- og udgiftssiden i 2015-forløbet. 
 
Offentligt forbrug 
Med den konkrete prioritering frem mod 2015 og de beregningstekniske forudsæt-
ninger i årene efter øges udgifterne til offentligt forbrug frem mod 2040 med mere 
end 2 pct. af BNP i forhold til niveauet i dag, mens stigningen på længere sigt er om-
trent 1 pct. af BNP i forhold til i dag, jf. figur 4.6a og kapitel 5. De nominelle forbrugs-
udgifter vokser således mere end nominelt BNP i fremskrivningen frem mod 2040.  
 

Figur 4.6a Figur 4.6b 
Offentligt forbrug fordelt på individuelt og 
kollektivt forbrug, ændring ift. 2005 
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Kilde:  Lovmodellen, DREAM samt egne beregninger. 
 
Stigningen i det offentlige forbrugstryk afspejler grundlæggende, at antallet af ældre, 
som typisk har et relativt større behov for især sundheds- og plejerelaterede offentli-
ge ydelser end resten af befolkningen, frem mod 2040 vokser hurtigere end arbejds-
udbuddet målt i timer, som (udover produktivitetsfremskridt og prisudviklingen) be-
stemmer udviklingen i nominelt BNP. Fra 2040 til omkring 2060 vokser arbejdsud-
buddet i timer som følge af Velfærdsaftalen hurtigere end det demografiske træk på 
offentlig service mv., hvorfor det offentlige forbrugs andel af BNP falder delvist til-
bage igen. 
 
Det offentlige forbrug kan opdeles i individuel offentlig service – dvs. den del af for-
brugsudgifterne som direkte eller indirekte kan henføres til enkeltpersoner (fx sund-
hedsydelser, dag- og ældrepleje mv.) – og det kollektive offentlige forbrug, som ikke 
kan fordeles ud på enkeltpersoner (fx forsvar, politi, centraladministration mv.). De 
individuelle og kollektive forbrugsudgifter udgør i dag henholdsvis ca. ¾ og ¼ af de 
samlede forbrugsudgifter. 
 
Der er stor forskel på hvilke og hvor mange individuelle offentlige serviceydelser, 
hver aldersgruppe modtager. Generelt gælder det, at de gennemsnitlige serviceudgif-
ter til ældre er højere end udgifterne til børn og unge, mens personer i de erhvervsak-
tive aldre i gennemsnit trækker mindst på de individuelle offentlige serviceydelser. 
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I takt med, at sammensætningen af befolkningen i de kommende år gradvist skifter i 
retning af flere ældre, øges det demografiske træk på de offentlige udgifter til sund-
hed og pleje af ældre, jf. figur 4.6b. De aldersbetingede udgifter til sundhed og pleje af 
ældre korrigeres fremadrettet for bedre sundhedstilstand i takt med stigningen i leve-
tiden4, jf. kapitel 5. 
 
Størstedelen af stigningen i det offentlige forbrug i det beregningstekniske forløb ef-
ter 2015 stammer således fra et stigende demografisk træk på individuel offentlig ser-
vice. Den kollektive offentlige service, som forudsættes at følge befolkningsudviklin-
gen (og lønudviklingen), udgør en nogenlunde uændret andel af BNP i fremskrivnin-
gen, jf. figur 4.6a.  
 
Indkomstoverførsler 
Udgifterne til indkomstoverførsler vokser som andel af BNP i årene frem mod 2020, 
jf. figur 4.7a. Indkomstoverførslerne er her opgjort før skat, men efter modregning i 
folkepension og boligydelse som følge af stigende pensionsudbetalinger. 
 

Figur 4.7a Figur 4.7b 
Samlede indkomstoverførsler (inkl. mod-
regning) med og uden Velfærdsaftalen 
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Kilde: Egne beregninger. 
 
Stigningen skyldes navnlig øgede udbetalinger af folkepension (efter modregning), 
fordi modtagergrundlaget de kommende år stiger blandt andet som følge af, at leve-
tiden stiger, og de store generationer fra 1940’erne og 1950’erne når pensionsalderen. 
Det svækker samtidig beskæftigelsen og dermed BNP-væksten, fordi de nye genera-
tioner, der kommer ind på arbejdsmarkedet, er relativt mindre. 
 
De øvrige overførselsudgifter er faldet kraftigt i pct. af BNP fra 2005 til 2007, blandt 
andet i lyset af faldet i ledigheden og den sidste indfasning af nedsættelsen af folke-
pensionsalderen til 65 år, som har reduceret antallet af efterløns- og førtidspensi-
onsmodtagere. Fra 2007 til 2015 indtræder en mindre stigning i overførselsudgifter-
ne, navnlig som følge af normaliseringen af konjunkturerne, jf. figur 4.7b. Stigningen 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Registerdata viser, at trækket på de helbredsrelaterede ydelser stiger markant i årene umiddelbart inden dødstids-
punktet. Sammenhængen mellem restlevetid og udgiftstrækket peger på, at en stor del af udgifterne til de helbredsre-
laterede områder er afhængig af restlevetiden/overlevelsessandsynligheden og ikke blot alderen, jf. kapitel 5.2. 
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begrænses af den forudsatte reduktion i den strukturelle ledighed til 4 pct. af arbejds-
styrken. Kravene til beskæftigelse og arbejdstid i 2015-planen reducerer isoleret set 
overførselsudgifterne med op mod ½ pct. af BNP frem mod 2015. 
 
Fra 2019 bringes stigningen i de samlede udgifter til indkomstoverførsler til ophør, 
og fra omkring 2040 aftager indkomstoverførslerne i pct. af BNP. 
 
Forløbet efter 2019 afspejler navnlig et fald i udgifterne til efterløn og især folkepen-
sion som følge af opjusteringen af aldersgrænserne i tilbagetrækningssystemet i med-
før af Velfærdsaftalen. Efterlønsalderen hæves således i perioden 2019-22 fra 60 år til 
62 år, og folkepensionsalderen øges i perioden 2024-27 fra 65 år til 67 år. Fra 2025 
indekseres aldersgrænserne i pensionssystemet med restlevetiden for 60-årige, således 
at perioden med efterløn og folkepension i fremskrivningen er omkring 20 år i gen-
nemsnit på længere sigt5. Faldet i udgifterne til folkepension på længere sigt (efter 
2040) skyldes desuden mindre årgange på folkepension. 
 
Det samlede fald i indkomstoverførslernes andel af BNP på længere sigt skal også ses 
i sammenhæng med den gradvise udfasning af tjenestemandspensioner, som er inde-
holdt i posten ”øvrige indkomstoverførsler”, jf. figur 4.7b. Dertil kommer, at beskæf-
tigelsen og dermed BNP øges i takt med justeringerne af pensionsalderen i medfør af 
tilbagetrækningsreformen, hvilket bidrager til reduktionen i de samlede overførsels-
indkomsters andel af BNP på langt sigt. 
 
I fravær af initiativerne i Velfærdsaftalen ville udgifterne til indkomstoverførsler stige 
kraftigt fremadrettet, jf. figur 4.7a. Med tilbagetrækningsreformen er der taget hånd 
om den del af de langsigtede finanspolitiske udfordringer, der knytter sig til, at sti-
gende levetid nærmest automatisk ville føre til flere år på efterløn eller folkepension. 
Den andel af livet, der i gennemsnit tilbringes på arbejdsmarkedet, ventes således at 
være nogenlunde uændret, jf. figur 4.8a. I fravær af reformer ville den erhvervsaktive 
del af livet gradvist aftage, og den del af livet, hvor man typisk modtager offentlig 
forsørgelse ville stige. 
 
Den aftalte levetidsindeksering af aldersgrænserne for efterløn og folkepension inde-
bærer som nævnt, at den forventede periode med efterløn og folkepension på længe-
re sigt fastholdes på omkring 20 år i gennemsnit6. Den gennemsnitlige tilbagetræk-
ningsalder stiger noget langsommere end reguleringen af de formelle aldersgrænser, 
blandt andet fordi en del trækker sig tilbage før efterløns- og pensionsalderen. Perso-
ner, hvis arbejdsevne er reduceret, kan fx trække sig tilbage med førtidspension. Sam-
let skønnes det gennemsnitlige antal år som tilbagetrukket at stige svagt frem mod 
2020, hvorefter tilbagetrækningsreformen, herunder indekseringsprincippet, sikrer en 
stabilisering, jf. figur 4.8b. For personer, der trækker sig tilbage enten ved efterløns- 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
5 Der træffes beslutning om yderligere regulering af aldersgrænserne i 2015. Hvis levetiden ikke ændres, vil efterløns- 
og folkepensionsalderen fortsat være henholdsvis 62 og 67 år. 
6 Gælder for personer med ret til efterløn, som går på efterløn, når den formelle efterlønsalder nås, og som har en 
forventet levetid, der svarer til den gennemsnitlige levetid for 60-årige. 
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eller folkepensionsalderen, vil perioden som udgangspunkt være nogenlunde uændret 
efter 2020. 
 

Figur 4.8a Figur 4.8b 
Andel af livet i beskæftigelse1) Gennemsnitligt antal år som  

tilbagetrukket2) 
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1) Andel af livet i beskæftigelse i figur 4.8a er her opgjort som forskellen mellem det gennemsnitlige antal år, 

som unge bruger på opvækst og uddannelse, og den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder, som er opgjort på 
basis af tilbagetrækningsmønstret for over 50-årige. Levetiden er angivet ved levetiden for 60-årige.  

2) Det gennemsnitlige antal år som tilbagetrukket i figur 4.8b er beregnet som forskellen mellem levetiden for 
en 60-årig og den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder for en 50-årig og inkluderer dermed også perioder på 
andre former for førtidig tilbagetrækning end efterløn, dvs. primært førtidspension. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
Offentlige investeringer 
Som led i kvalitetsreformen oprettes en kvalitetsfond, jf. kapitel 3. Kvalitetsfonden 
målrettes investeringer i sygehusstruktur, et kvalitetsløft af de fysiske rammer på de 
kommunale serviceområder (folkeskoler, daginstitutioner mv.) samt investeringer i 
arbejdskraftbesparende teknologi. 
 
Kvalitetsfonden udgør 50 mia. kr. og udmøntes i perioden 2009-18. Halvdelen af be-
løbet afspejler en overordnet politisk prioritering af den underliggende realvækst i de 
offentlige investeringer i tidligere fremskrivninger, hvor udgifterne til offentlige inve-
steringer udgør en fast andel af nominelt BNP, jf. Danmarks Konvergensprogram 2006. 
Den anden halvdel af beløbet indarbejdes i fremskrivningen som et ekstraordinært 
investeringsløft, jf. figur 4.9a. Det samlede investeringsløft i medfør af kvalitetsfonden 
indebærer, at de offentlige investeringer i perioden 2009-18 øges som andel af BNP i 
forhold til 2008-niveauet, jf. figur 4.9b. 
 
Efter 2018 er der ikke taget stilling til den overordnede investeringsramme. 2015-
fremskrivningen indarbejder et beregningsteknisk princip, der indebærer, at det nye 
højere niveau for det offentlige bruttokapitalapparat i 2018 i medfør af kvalitetsfon-
den kan fastholdes relativt til den offentlige produktion af serviceydelser. Det bereg-
ningstekniske forløb for de offentlige bruttoinvesteringer fra 2019 afspejler således et 
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princip om, at forholdet mellem den offentlige bruttokapitalbeholdning og den of-
fentlige produktion af varer og tjenester er konstant (opgjort nominelt)7, jf. kapitel 5. 
 

Figur 4.9a Figur 4.9b 
Offentlig investeringsramme og  
kvalitetsfonden 
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Kilde: Egne beregninger. 
 
I perioden efter 2018 og frem mod 2035 peger den anvendte befolkningsprognose 
på en fortsat forskydning i befolkningens sammensætning over mod flere ældre, så-
ledes at den offentlige produktion af varer og tjenester med de beregningstekniske 
principper vokser hurtigere end BNP (opgjort nominelt) gennem perioden. 2015-
fremskrivningen indarbejder dermed plads til, at de offentlige investeringer kan øges 
til op mod 2 pct. af BNP i årene frem mod 2035 for at sikre en parallel udvidelse af 
det offentlige bruttokapitalapparat, jf. figur 4.9b. Efter 2035 reduceres investeringsom-
fanget gradvist i takt med, at det demografiske træk på offentligt producerede ser-
viceydelser aftager relativt til arbejdsudbuddet målt i timer. Fra og med 2019 udgør 
de offentlige investeringer i det beregningstekniske forløb i gennemsnit 1,8 pct. af 
BNP mod 1,85 pct. af BNP i 2009-18. 
 
Direkte skatter 
De direkte skatter (ekskl. beskatning af Nordsø-aktiviteter) udgjorde 30,2 pct. af 
BNP i 2005. I perioden 2005-15 reduceres provenuet i fremskrivningsforløbet med 
2,2 pct. af BNP, således at det (strukturelle) direkte skatteprovenu i 2015 udgør 28,0 
pct. af BNP, jf. tabel 4.3. 
 
Det er navnlig bortfaldet af ekstraordinært store og midlertidige indtægter fra pensi-
onsafkast- og selskabsskat mv. fra 2005 til 2008, der bidrager til det samlede fald i de 
direkte skatter frem mod 2015. Dertil kommer det umiddelbare provenutab af den 
samlede nedsættelse af indkomstskatten på godt 0,2 pct. af BNP i 2008 og yderligere 
0,4 pct. af BNP i 2009. I modsat retning trækker en samlet stigning i skat af folke-
pension og pensionsudbetalinger (netto) på 0,5 pct. af BNP i perioden 2005-15 som 
følge af gradvist flere tilbagetrukne. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 Det er forudsat, at levetiden for offentlig bygnings- og maskinkapital, som er afgørende for forbruget af de to typer 
kapital og dermed kapitalakkumulationen, er henholdsvis 75 år og knap 15 år. Det er i overensstemmelse med Dan-
marks Statistiks estimationer af levetider det seneste årti. 
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Tabel 4.3 
Direkte skatter (ekskl. Nordsø-indtægter) i perioden 2005-15 

 
  2005-15 2005-08 2008-11 2011-15  

 Pct. af BNP    
 Ændring i direkte skatter -2,2 -2,2 -0,4 0,4  
 Heraf bidrag fra:      
 - midlertidige forhold 1) -2,1 -1,9 -0,2 0,0  
 - lavere indkomstskat 2) -0,6 -0,2 -0,4 0,0  
 - skat af folkepension 0,3 0,1 0,1 0,1  
 - skat af pensionsudbetalinger (netto) 0,2 -0,2 0,2 0,2  
 - øvrige 0,0 -0,1 0,1 0,0  
  

1) Inkluderer ekstraordinære indtægter fra pensionsafkastskat, selskabsskat (ekskl. beskatning af Nordsø-
 aktiviteter), konjunkturer mv. 
2) Afspejler forhøjelsen af beskæftigelsesfradraget, mellemskattegrænsen og personfradraget, som i med-
 før af skatteaftalen af 3. september 2007 erstatter den reduktion af arbejdsmarkedsbidraget fra 8 til 7,5 
 pct. i 2008, der ville følge af de hidtidige regler givet det budgetterede overskud i arbejdsmarkedsfon-
 den. 
Kilde: ADAM’s databank, Økonomisk Redegørelse, august 2007 samt egne beregninger. 
 

 

 
I forløbet efter 2015 udgør de direkte skatter (ekskl. beskatning af Nordsø-
aktiviteter) en svagt stigende andel af BNP, jf. figur 4.10a. Det kan navnlig henføres til 
øgede skatteindtægter fra nettopensionsudbetalinger (dvs. kombinationen af fradrag 
for indbetalinger og beskatning af udbetalinger) i takt med, at antallet af ældre øges, 
og at stadig flere pensionister har indbetalt til en pensionsordning gennem et helt ar-
bejdsliv, jf. figur 4.10b. 
 

Figur 4.10a Figur 4.10b 
Direkte skatter (ekskl. Nordsø) Direkte skatter opdelt efter art, ændring 
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Anm.: I figur 4.10b skyldes det mindre hop opefter i provenuet fra pensionsafkastbeskatningen i 2014 virkningerne 

af rammeaftalen om den fremtidige pensionsafkastbeskatning. Aftalen indebærer blandt andet et mindre 
provenu frem mod 2014, fordi pensionsinstitutterne ved omlægningen af pensionsafkastskatten fra institut- 
til individniveau har en buffer i form af ufordelte reserver, som er beskattet under gældende regler. Der kor-
rigeres for dobbeltbeskatning over en årrække, således at tilskrivninger fra de ufordelte reserver til pensions-
ordningen ikke bliver beskattet de første år efter omlægningen fra institut- til individniveau. 

Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
Den underliggende udvikling i de direkte skatter dækker imidlertid over modsatrette-
de bevægelser på de enkelte indtægtsposter, som i stor udstrækning kan henføres til 
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sammensætningen af den private sektors formue og forskelle i reglerne for beskat-
ning af pensionsopsparing og anden, ikke-pensionsmæssig opsparing. 
 
I fremskrivningen vokser den samlede pensionsformue fra knap 140 pct. af BNP i 
2005 til ca. 215 pct. af BNP i 20358. Forøgelsen af pensionsformuen afspejler grund-
læggende den igangværende modning af arbejdsmarkedspensionerne, som betyder, at 
de samlede pensionsindbetalinger i en årrække ventes at overstige udbetalingerne9. 
 
Den skattemæssige behandling af pensionsopsparing indebærer, at pensionssektoren 
administrerer et ganske betydeligt offentligt aktiv i form af udskudte skattebetalinger. 
Indbetalingerne til pensionsordninger er således fradragsberettiget ved opgørelsen af 
den skattepligtige indkomst, mens pensionsudbetalingerne beskattes på udbetalings-
tidspunktet. De gradvist stigende nettopensionsudbetalinger styrker isoleret set de 
offentlige finanser de kommende årtier i forhold til i dag og bidrager positivt til de 
offentlige finanser efter 2040. De stigende nettoudbetalinger bevirker, at de samlede 
direkte skatter (ekskl. Nordsø-indtægter) vokser svagt i fremskrivningen. Provenuet 
fra beskatningen af nettoudbetalinger fra pensionsordninger anslås at vokse med 
godt 0,8 pct. af BNP fra 2008 til årene omkring 2035. 
 
Forøgelsen af pensionsformuen indebærer, at husholdningernes behov for anden op-
sparing til perioden efter tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet reduceres. Modstyk-
ket til de stigende pensionsformuer antages således at være en reduktion af hushold-
ningernes øvrige finansielle aktiver eller øget gældssætning, fx gennem belåning af 
fast ejendom. Konkret forudsættes i fremskrivningen, at stigninger i pensionsformu-
en efter skat og i pct. af BNP modsvares af en tilsvarende reduktion af husholdnin-
gernes øvrige finansielle nettoformue i pct. af BNP10. 
 
Den igangværende udbygning af den samlede pensionsformue indebærer en teknisk 
forøgelse af den private sektors samlede finansielle opsparing. Det skyldes, at den 
formue, som opspares i pensionssektoren, er en ”før-skat formue”, mens hushold-
ningernes øvrige finansielle formue er en ”efter-skat formue”. Med andre ord er det 
forudsat, at forøgelser af pensionsopsparingen ikke øger husholdningernes samlede 
finansielle opsparing korrigeret for ”udskudt skat”. Pensionsopsparing er imidlertid 
ikke neutral for de offentlige finanser i et langsigtet perspektiv, fordi pensionsopspa-
ring er skattebegunstiget i forhold til husholdningernes øvrige finansielle opsparing, 
jf. bilag 4.1 (se også nedenfor). 
 
Udbygningen af pensionsformuerne i fremskrivningen medfører – ved given for-
rentning – et stigende grundlag for pensionsafkastbeskatningen. Med de anvendte 
forudsætninger om et langsigtet afkast (før skat) på 5¾ pct. af pensionsformuen og 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
8 I kapitel 5 gives en mere detaljeret redegørelse for udviklingen i pensionsformuen. 
9 Arbejdsmarkedspensioner på LO/DA-området blev indført i 1991. Indbetalingsprocenten til ordningerne på denne 
del af arbejdsmarkedet er samtidig steget op gennem 1990’erne. 
10 Den konkrete udformning af mekanismen indebærer, at husholdningernes forbrugskvote ikke påvirkes nævnevær-
digt af øget pensionsopsparing. 
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en gennemsnitlig afkastbeskatning på ca. 15 pct. vokser det strukturelle provenu fra 
pensionsafkastskatten med godt 1 pct. af BNP fra 2008 til 2035, jf. figur 4.10b. 
 
Nedbringelsen af husholdningernes øvrige finansielle nettoformuer skønnes at med-
føre en reduktion af de offentlige indtægter på knap 1 pct. af BNP fra 2008 til 2035 
som følge af et større provenutab fra beskatningen af husholdningernes øvrige rente-
indtægter og -udgifter samt et lavere provenu fra beskatningen af husholdningernes 
aktiebeholdninger. Det samlede provenutab er af nogenlunde samme størrelsesorden 
som det øgede provenu fra pensionsafkastbeskatningen, selv om den forudsatte ef-
fektive skattesats på husholdningernes øvrige kapitalafkast er omtrent dobbelt så stor 
som den effektive pensionsafkastskattesats. Det skyldes, at akkumulationen af pensi-
onsformue (før skat) er omtrent dobbelt så stor som reduktionen af husholdninger-
nes øvrige finansielle nettoformuer, og at alle finansielle aktiver og passiver forudsæt-
tes at have samme forrentning. 
 
Indirekte skatter 
Indtægterne fra de indirekte skatter udgør aktuelt godt 15 pct. af BNP. Hovedparten 
af provenuet kommer fra momsindtægter. Desuden bidrager punktafgifter (herunder 
energiafgifter) og registreringsafgiften på biler mv. til det indirekte skatteprovenu. 
 
Afgiftssatserne er frem til 2015 fremskrevet i overensstemmelse med skattestoppet. 
Det vil sige, at afgifterne fastholdes uændret, uanset om de er fastsat i procentstørrel-
ser eller kronebeløb. Med skatteaftalen fra september 2007 indekseres energiafgifter-
ne med den mellemfristede prisudvikling på 1,8 pct. fra og med 2008. Dermed fast-
holdes energiafgifternes reale værdi med henblik på at understøtte målene i klima- og 
energistrategierne. Efter 2015 er det beregningsteknisk forudsat, at alle afgiftssatser i 
kronebeløb følger prisudviklingen. 
 
Fra 2008 og frem til 2015 aftager det indirekte skatteprovenu fra ca. 15 til ca. 14 pct. 
af BNP, jf. figur 4.11a. Det skyldes navnlig et forudsat fald i momsprovenuet på 0,4 
pct. af BNP og et fald i provenuet fra punktafgifter på ½ pct. af BNP. Det aftagende 
provenu afspejler blandt andet, at momsbelagte investeringer aftager i pct. af BNP, 
og for punktafgifterne vedkommende, at det tungt afgiftsbelagte energiforbrug afta-
ger i pct. af BNP, og at afgiftssatser fastsat i kronebeløb fastholdes uændret frem 
mod 2015 (ekskl. energiafgifter). Det er en reel reduktion af afgiftsbelastningen, fordi 
det betalte afgiftsbeløb falder i forhold til de private forbrugsudgifter. 
 
Fra 2015 og frem mod 2100 reduceres provenuet fra indirekte skatter gradvist til ca. 
13½ pct. Det faldende afgiftstryk skyldes faldende indtægter i pct. af BNP på punkt-
afgifterne, jf. figur 4.11b. 
 
Faldet i provenuet fra punktafgifterne skyldes primært, at en afdæmpet udvikling i 
energiforbruget i forhold til den økonomiske vækst trækker ned i energiafgifternes 
andel af BNP. Den relativt lave vækst i energiforbruget skyldes, at den teknologiske 
udvikling også fremover forudsættes at muliggøre aftagende energiintensiteter på lin-
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je med de historiske erfaringer. Dertil kommer initiativer vedrørende energibesparel-
ser i erhvervene og husholdninger i lyset af energi- og klimastrategierne, jf. kapitel 5. 
 
Indtægterne fra både moms og registreringsafgift ligger ret stabilt på henholdsvis 10 
og 1¼ pct. af BNP fra 2015 og frem. 
 

Figur 4.11a Figur 4.11b 
Samlede afgiftsindtægter Indtægter fra moms og øvrige afgifter 
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Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
Indtægter fra Nordsøen 
I fremskrivningen reduceres det statslige provenu fra beskatningen af aktiviteterne i 
Nordsøen gradvist, blandt andet som følge af det gradvise fald i produktionen på 
længere sigt i takt med udtømningen af de kommercielle olie- og gasreserver, jf. figur 
4.12a. 
 

Figur 4.12a Figur 4.12b 
Provenuer fra Nordsø-aktiviteterne Oliepris, USD 2005-priser 
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Anm.: I figur 4.12a inkluderer provenuerne fra Nordsø-aktiviteterne rørledningsafgift, overskudsdeling samt sel-

skabs- og kulbrinteskat. 
Kilde: Det Internationale Energi Agentur, Skatteministeriet og egne beregninger. 
 
Udgangspunktet for vurderingen af indtægterne fra Nordsøen er den seneste prog-
nose for olie- og gasproduktionen fra Energistyrelsen (ENS), som er baseret på føl-
gende bidrag:11 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
11 Jf. Danmarks Olie- og gasproduktion 2006, juni 2007. 
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• Et reservebidrag, som udarbejdes på grundlag af, hvor meget olie og gas der fra 
kendte felter og fund kan indvindes med nuværende produktionsmetoder.  

• Et teknologibidrag, som er den mængde af olie og gas, der forventes at kunne 
indvindes ved at bruge ny teknologi.  

• Et efterforskningsbidrag, som er et skøn over de mængder af olie og gas, der for-
ventes at kunne indvindes fra nye fund. 

 
Størrelsesordenen af teknologi- og efterforskningsbidragene afhænger af den skøn-
nede udvikling i olieprisen. Et højt niveau for olieprisen vil fx alt andet lige gøre det 
mere profitabelt at udvikle ny teknologi, som kan øge indvindingen af olie og gas. 
 
Den forudsatte råoliepris (Brent) på 65-70 $ pr. td. i 2006 til 2008, som afspejler 
skønnene i augustredegørelsen, er relativt høj i historisk perspektiv og bidrager sam-
men med et højt produktionsniveau til de nuværende store statslige provenuer fra 
Nordsø-aktiviteterne, jf. figur 4.12a-b. Det høje olieprisniveau afspejler blandt andet 
hastigt voksende international efterspørgsel, herunder fra Asien, ret begrænset kapa-
citetsudbygning sidst i 1990’erne og en række forstyrrelser på produktionssiden. 
 
Den forudsatte råoliepris vurderes at overstige de marginale produktionsomkostnin-
ger og har et niveau, der understøtter udbygning af indvindings- og raffinaderikapaci-
teten og energibesparende teknologiske fremskridt. Med baggrund i den seneste lang-
sigtede prognose for råolieprisen fra Det Internationale Energiagenturs (IEA) anta-
ges udbygning af den internationale produktionskapacitet gradvist at lede til et fald i 
olieprisen til 53$ pr. td. i 2015 (2007-niveau). På lidt længere sigt forventes knaphed 
på olieressourcer og stigende efterspørgsel at føre til stigende oliepriser. Som i IEA’s 
fremskrivning antages olieprisen således at være ca. 61 $ pr. td. i 2030 (2007-priser). 
 
Det vigende statslige provenu fra Nordsø-aktiviteterne på længere sigt kan blandt 
andet henføres til det gradvise fald i olie- og gasindvindingen samt det forudsatte fald 
i olieprisen i forhold til det nuværende høje niveau. Dertil kommer, at Nordsø-
aktørernes indtjening reduceres fremadrettet som følge af de skrotningsomkostnin-
ger, der afholdes i forbindelse med lukningen af de enkelte olie- og gasproducerende 
felter. Det bidrager til at reducere provenuet fra kulbrinteskatten. 
 
Den gradvise udtømning af de kommercielle olie- og gasreserver bevirker, at de stats-
lige Nordsø-indtægter i fremskrivningen falder bort i årene efter 2040 og dermed er 
af midlertidig karakter. Det indebærer, at et umiddelbart merprovenu som følge af en 
permanent højere oliepris vil være væsentlig større end virkningen på den finanspoli-
tiske holdbarhed, fordi olie og gas grundlæggende er en ikke-fornybar og dermed ud-
tømmelig naturressource. Holdbarhed i den forbindelse betyder, at der ved fastlæg-
gelsen af det finanspolitiske råderum tages højde for, at Nordsø-indtægterne på sigt 
falder bort. Dermed kommer provenuet fra Nordsø-aktiviteterne principielt alle ge-
nerationer til gode – også de generationer, der lever efter olie- og gasressourcerne er 
udtømte (se også nedenfor). 
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4.4 Opgørelse af den finanspolitiske holdbarhed 
Summen af bevægelserne på de enkelte budgetposter bestemmer profilen for staten 
og kommunernes primære budget (dvs. den faktiske saldo, ekskl. nettorenteindtæg-
ter). Den primære saldoprofil i 2015-fremskrivningen indebærer en langsigtet stig-
ning i staten og kommunernes finansielle nettoforpligtelser forstået som en svækkel-
se af den primære saldo i forhold til i dag. 
 
Ved at omregne ændringen i den primære saldo i forhold til udgangsåret til en fast 
årlig ydelse (annuitet) kan den langsigtede stigning i staten og kommunernes finan-
sielle nettoforpligtelser sidestilles med en varig merudgift (netto) på 4,1 pct. af BNP 
fra og med 2007, jf. tabel 4.4 (række 1). Omtrent halvdelen af svækkelsen afspejler den 
forudsatte normalisering af konjunkturerne og bortfald af andre midlertidige bidrag 
til saldooverskuddet i dag (se senere). 
 

Tabel 4.4 
Krav til stat og kommuners strukturelle primære saldo 

 
    
  Annuitet  
 Pct. af BNP   
 1. Fremtidige merudgifter, netto (1a-1b) 4,1  
 1a. Primære udgifter 2,1  
  - offentligt forbrug 1,5  
  - indkomstoverførsler 0,3  
  - offentlige investeringer 0,2  
  - subsidier 0,2  
  - øvrige primære udgifter 0,0  
 1b. Primære indtægter -2,0  
  - skatter (ekskl. Nordsø) 0,9  
  - afgifter -1,5  
  - obligatoriske bidrag -0,1  
  - indtægter fra Nordsøen -1,4  
  - øvrige primære indtægter 0,2  
 2. Bidrag fra midlertidige forhold til fremtidige merudgifter, netto 1) 1,9  
 3. Fremtidige merudgifter korrigeret for midlertidige forhold, netto (1-2) 2,2  
 4. Rentebyrde af nettogæld i stat og kommuner 0,0  
 5. Krav til strukturel saldo i stat og kommuner (3+4) 2,2  
 6. Strukturel primær saldo i stat og kommuner 2,2  
 7. Holdbarhedsindikator (6-5) 0,0  
  

Anm.: Annuiteterne opgøres ved at beregne nutidsværdien af de fremtidige ændringer i en given budget-
post i forhold til niveauet i udgangsåret for derefter at multiplicere nutidsværdien med merrealrenten 
(nominel rente fratrukket nominel vækst) på ca. 1¾ pct. Det bemærkes, at de primære indtægter og 
udgifter er vist ekskl. afskrivninger, som er saldoneutrale. Som følge af afrunding kan totalerne afvi-
ge fra summen af underkomponenterne. 

1) Midlertidige forhold dækker dels over bidrag til den primære saldo, der kan henføres til konjunktu-
relle forhold, og dels bidrag fra indtægtsposter, som uafhængigt af konjunkturcyklen fluktuerer gan-
ske meget fra år til år, herunder selskabsskat, pensionsafkastbeskatning mv. 

Kilde: Egne beregninger. 
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Af den samlede stigning i nettoforpligtelserne på 4,1 pct. af BNP kan godt og vel 
halvdelen af stigningen i nettoforpligtelserne henføres til øgede primære udgifter, 
mens resten skyldes lavere primære indtægter, jf. tabel 4.4 (række 1a-b).  
 
Størstedelen af den fremtidige stigning i de primære udgifter skyldes et øget offentligt 
forbrug i form af merudgifter til blandt andet sundhed og pleje af flere ældre. På ind-
tægtssiden er det navnlig vigende provenuer fra dels beskatningen af Nordsø-
aktiviteterne og dels afgifterne, der driver svækkelsen af de primære indtægter. I 
modsat retning trækker øgede direkte skatter i takt med, at de opsparede pensions-
midler kommer til udbetaling og dermed beskattes. 
 
De fremtidige merudgifter (netto) på 4,1 pct. af BNP skal som nævnt ses i sammen-
hæng med bortfaldet af en række midlertidige forhold, herunder den nuværende gun-
stige konjunktursituation, som samlet set bidrager til en styrkelse af saldoen på 1,9 
pct. af BNP i år, jf. tabel 4.4 (række 2). Korrigeres for disse midlertidige forhold kan 
den fremtidige strukturelle stigning i staten og kommunernes nettoforpligtelser om-
regnes til en varig virkning på 2,2 pct. af BNP, jf. tabel 4.4 (række 3). 
 
Staten og kommunernes strukturelle primære saldo i 2007 udgør 2,2 pct. af BNP. 
Det modsvarer netop det beløb, der skal opspares i dag, for at finansiere den fremti-
dige stigning i staten og kommunernes (strukturelle) nettoforpligtelser samt rente-
byrden af den eksisterende nettogæld12, jf. tabel 4.4 (række 4-6). Dermed opfylder den 
forudsatte skatte-, udgifts- og strukturpolitik kravet om finanspolitisk holdbarhed, og 
den såkaldte finanspolitiske holdbarhedsindikator er således præcis nul, jf. tabel 4.4 
(række 7). En holdbarhedsindikator på nul indebærer et stabilt niveau for den offent-
lige nettogæld i pct. af BNP på længere sigt, jf. boks 4.2 og bilag 4.2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
12 Nettogælden kan ved udgangen af 2006 opgøres til 2,8 pct. af BNP. Rentebyrden af disse nutidige finansielle netto-
forpligtelser udgør 0,0 pct. af BNP, svarende til en merrealrente (nominel rente fratrukket nominel vækst) på ca. 1¾ 
pct. multipliceret med nettogælden på 2,8 pct. af BNP. Rentebyrden består af den del af renteudgifterne, der ikke 
”udhules” af BNP-væksten, og som derfor kræver finansiering for at undgå, at gælden stiger som andel af BNP. 
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Boks 4.2 
Om finanspolitisk holdbarhed 

 
En holdbar finanspolitik kræver, at den politik, der er besluttet frem mod den mellemfristede plan-
lægningshorisonts udløb i 2015, kan videreføres derefter, samtidig med at staten og kommunernes 
nettogæld er stabil i pct. af BNP på langt sigt. 
 
En finanspolitik, der er holdbar, indebærer således, at der med de anvendte beregningstekniske prin-
cipper og forudsætninger ikke opstår et behov for at stramme finanspolitikken for at sikre en stabil 
udvikling i nettogælden på langt sigt, selvom der optræder en stigning i staten og kommunernes fi-
nansielle nettoforpligtelser de kommende år i form af merudgifter til sundhed, pleje og pensioner, 
vigende Nordsø-indtægter mv. 
 
Beregningen af finanspolitikkens holdbarhed fastholder således fokus på de langsigtede udfordrin-
ger, og hvad der skal til for at håndtere dem, og er dermed et konsistenscheck af, om den økonomi-
ske politik hænger sammen over tid. 
 
Fortolkningen af begrebet finanspolitisk holdbarhed er betinget af de forudsætninger, som anvendes 
efter planlægningsperiodens udløb, jf. afsnit 4.2 og kapitel 5. Forudsætningerne indebærer blandt 
andet uændrede kompensationsgrader, uændret reel beskatning, og at den offentlige sektor udgør 
en konstant andel af økonomien, hvis befolkningssammensætningen ellers er konstant. Der er der-
med tale om såkaldt neutrale antagelser om fremtiden – og ikke om en egentlig prognose. 
 
Størrelsesordenen af den fremtidige udfordring for den offentlige økonomi som følge af forskydnin-
ger i befolkningens sammensætning, udtømningen af oliereserverne mv. opsummeres i den såkaldte 
finanspolitiske holdbarhedsindikator. 
 
Holdbarhedsindikatoren angiver den hypotetiske varige finanspolitiske tilpasning, der er påkrævet 
fra og med i dag, for at sikre finansiering af den beregnede stigning i staten og kommunernes netto-
forpligtelser fremadrettet samt rentebyrden af den eksisterende gæld (netto). Holdbarhedsindikato-
ren måler dermed, om der på langt sigt er balance i den offentlige økonomi i den forstand, at netto-
gælden udgør en konstant andel af BNP. Den fortæller imidlertid ikke noget om, hvordan eller hvor-
når den udestående finanspolitiske tilpasning skal gennemføres. Jo længere tid, der går, før en ude-
stående tilpasning gennemføres, jo større bliver kravet til tilpasningen (pga. rentevirkningen). 
 
En holdbarhedsindikator på nul indebærer, at finanspolitikken opfylder konsistenskravet om hold-
barhed. I det tilfælde er strukturerne i økonomien og de offentlige finanser i så god stand, at de for-
udsatte merudgifter til blandt andet sundhed og pleje til flere ældre kan finansieres uden at forøge 
beskatningen eller reducere væksten i de offentlige udgifter på andre områder (i forhold til det, som 
er forudsat og meldt ud). Som nævnt indebærer en holdbarhedsindikator på nul samtidig, at stat og 
kommuners nettogæld i pct. af BNP er stabil på langt sigt. 
 
Hvis holdbarhedsindikatoren er positiv, er finanspolitikken ”mere end holdbar”. Det betyder, at de 
samlede indtægter overstiger udgifterne på længere sigt – med de regler og forudsætninger, som er 
lagt frem. Hvis der samtidig er plads i forhold til målsætningen om mindst balance på den strukturelle 
saldo frem til 2015 og i forhold til konjunktursituationen, kan der i så fald være et finanspolitisk råde-
rum udover det, som allerede er disponeret frem mod 2015. 
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Bilag 4.1 Virkning på de offentlige finanser af substitution 
mellem pensionsopsparing og anden opsparing 

I 2015-fremskrivningen anvendes et princip om, at en forøgelse af pensionsopspa-
ringen reducerer anden, ikke-pensionsmæssig opsparing. 
 
Indbetalinger til pensionsordninger er fradragsberettiget ved opgørelsen af den skat-
tepligtige indkomst, mens pensionsudbetalinger indkomstbeskattes på udbetalings-
tidspunktet. Den formue, som opspares i pensionssektoren, er dermed en ”før-skat 
formue”. I modsætning hertil er husholdningens øvrige finansielle formue en ”efter-
skat formue”. 
 
Det forudsættes i fremskrivningen, at stigninger i pensionsformuen opgjort efter skat 
og i pct. af BNP modsvares af en tilsvarende nedbringelse af husholdningernes øvri-
ge finansielle formuer i pct. af BNP eller øget gældssætning. Princippet betyder, at 
husholdningernes samlede finansielle nettoformue korrigeret for ”udskudte skatter” 
ikke forøges som andel af BNP, selv om pensionsformuen i pct. af BNP vokser 
gradvist i fremskrivningen og først stabiliseres på længere sigt (efter 2050). 
 
Princippet om fuld fortrængning (efter skat og i pct. af BNP) mellem pensionsopspa-
ring og anden opsparing (på marginalen) har betydning for de offentlige finanser. 
Det kan illustreres ved et simpelt eksempel. 
 
Antag fx, at pensionsindbetalingerne øges med X  kr. i år 1, og at indbetalinger til 
pensionsordninger kan fradrages med it  pct. Det antages desuden, at pensionsindbe-
talingen øger husholdningernes gældsoptagelse i år 1 svarende til pensionsindbetalin-
gen fratrukket beskatningen på udbetalingstidspunktet. Med en beskatning af pensi-
onsudbetalinger på ut  pct. øges husholdningernes gældsoptagelse med Xt u )1( −  i år 
1. Den umiddelbare virkning på den primære saldo i år 1 er: 
 
(1) Xtps i−=Δ 1  
 
Det antages, at både pensionsformuen og husholdningernes gæld forrentes med r  
pct. årligt. Afkast af pensionsformue beskattes med pτ , mens husholdningernes ren-
teudgifter fradrages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst med kτ . For at 
simplificere antages i eksemplet, at pensionsindbetalingen i år 1 kommer til udbeta-
ling året efter, dvs. i år 2. Virkningen på den primære saldo i år 2 bliver dermed: 
 
(2) XtrXrXrtps ukppu )1())1(1(2 −−+−+=Δ τττ , 
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hvor Xrt pu ))1(1( τ−+  angiver beskatningen af pensionsudbetalingen (inkl. efter 
skat forrentningen af pensionsindbetalingen), Xr pτ  er merprovenuet fra pensions-
afkastbeskatningen, og Xtr uk )1( −τ  angiver provenutabet som følge af stigningen i 
husholdningernes negative kapitalindkomst. 
 
Den varige virkning på de offentlige finanser af den øgede pensionsindbetaling fås 
ved summen af (1) og (2) opgjort til nutidsværdi: 
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Den varige virkning på de offentlige finanser af øgede pensionsindbetalinger afhæn-
ger dermed dels af forholdet mellem beskatningen af pensionsudbetalinger og fra-
draget for pensionsindskud og dels af forholdet mellem pensionsafkastbeskatningen 
og kapitalindkomstbeskatningen. 
 
Det gælder, at pensionsafkast beskattes med ca. 15 pct., mens kapitalindkomst be-
skattes med gennemsnitligt godt 30 pct. Det bidrager isoleret set til, at øgede pensi-
onsindbetalinger svækker den finanspolitiske holdbarhed.1 Desuden er der en ten-
dens til, at fradraget for pensionsindbetalinger overstiger beskatningen af pensions-
udbetalinger, hvilket yderligere svækker holdbarheden af øgede pensionsindbetalin-
ger. Samlet set er pensionsopsparing altså skattebegunstiget for husholdningerne, 
mens pensionsopsparing svækker de offentlige finanser, når den fuldt ud erstatter 
anden opsparing (målt efter skat). 
 
En permanent forøgelse af pensionsindbetalingerne på 1 pct. af BNP svækker i be-
regningen holdbarhedsindikatoren med ca. 0,05 pct. af BNP. Det kan siges at svare 
til, at det samlede subsidie til pensionsopsparing i forhold til anden opsparing i hold-
barhedsberegningen udgør ca. 5 pct. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Der er i eksemplet ikke taget højde for, at indbetalinger til pensionsordninger med løbende udbetalinger øger mod-
regningen i folkepensionens pensionstillæg og boligydelserne i takt med, at den øgede pensionsopsparing kommer til 
udbetaling. 
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Bilag 4.2 Beregning af holdbarhedsindikatoren 

Beregningen af holdbarhedsindikatoren tager udgangspunkt i staten og kommuner-
nes intertemporale budgetbegrænsning, som følger af dels en simpel akkumulations-
ligning for nettogælden og dels en solvensbetingelse. 
 
Udviklingen i staten og kommunernes nettogæld er givet ved følgende simple akku-
mulationsligning1: 
 

(1) ( ) tttt psbqb −+= −11 , 
t

t
t g

r
q

+
+

=+
1
1

1 , 

 
hvor tb  er nettogælden i pct. af BNP opgjort ved udgangen af periode t , tps  angi-
ver den primære saldo i pct. af BNP i periode t , mens tq  er den såkaldte merreal-
rente fra periode 1−t  til t , som er givet ud fra den nominelle forrentningsgrad tr  
på nettogælden samt den nominelle BNP-vækst tg  i periode t . 
 
Ved en iterativ substitutionsprocedure og en planlægningshorisont på T perioder fås 
fra (1), at nettogælden i pct. af BNP ved planlægningshorisontens udløb opfylder: 
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hvor jtd ,  er den vækstkorrigerede diskonteringsfaktor fra periode t  til jt + : 
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Holdbarhedskonceptet indebærer et krav om, at staten og kommunerne samlet set er 
solvent på langt sigt. Konkret betyder det, at staten og kommunerne ikke permanent 
finansierer afdrag og rentebetalinger på gælden (netto) gennem nyudstedelse af gæld. 
Det svarer til en betingelse om, at den tilbagediskonterede værdi af nettogælden i den 
meget fjerntliggende fremtid ikke må være større end nul: 
 
(3) 0lim , ≤+∞→ TtTtT

bd . 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 For at simplificere er det forudsat, at forrentningsgraden på staten og kommunernes aktiver og passiver er ens, og 
at der hverken er omvurderinger på staten og kommunernes aktiver eller passiver. 
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Indsættes (3) i (2) for ∞→T  fås: 
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j
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Hermed fås staten og kommunernes intertemporale budgetrestriktion, som udtryk-
ker, at stat og kommuners nettogæld i udgangsåret ikke må overstige nutidsværdien af 
alle fremtidige primære budgetsaldi. 
 
En holdbar finanspolitik defineres som en sekvens af primære budgetsaldi { } jtps +  for 

0≥j , der sikrer, at den intertemporale budgetrestriktion i (4) overholdes med lig-
hedstegn: 
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En sådan sekvens kan beregnes som de skønnede, fremtidige primære overskud i pct. 
af nominelt BNP fratrukket en konstant HBI : 
 
(6) 0, ≥−= ++ jHBIpsps jtjt . 
 
Størrelsen af HBI  angiver den såkaldte holdbarhedsindikator, som afspejler den 
permanente justering af den primære saldo opgjort i pct. af BNP, der netop sikrer, at 
(5) er opfyldt, således at finanspolitikken er præcis holdbar. 
 
Beregningen af det varige justeringsbehov af den primære saldo i pct. af BNP be-
stemmes ved at indsætte (6) i (5): 
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og omskrive (7) til 
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Forskellen mellem staten og kommunernes nettogæld i udgangsåret og den tilbagedi-
skonterede værdi af fremtidige primære budgetoverskud angiver det samlede nettofi-
nansieringsbehov i stat og kommuner opgjort til nutidsværdi, jf. den kantede parentes 
i (8). Holdbarhedsindikatoren beregnes ved at multiplicere det samlede nettofinansie-
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ringsbehov opgjort til nutidsværdi med den ”gennemsnitlige” merrealrente, jf. den 
inverse til annuitetsfaktoren i den bløde parentes i (8). Hvis det samlede nettofinan-
sieringsbehov opgjort til nutidsværdi er nul, er holdbarhedsindikatoren også nul, og 
finanspolitikken kan dermed siges at opfylde kravet om holdbarhed. 
 
Holdbarhedsindikatoren i (8) kan alternativt skrives som: 
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hvor tjtjt pspsps −=Δ ++  angiver den absolutte ændring i den primære saldo i pct. af 

BNP i forhold til udgangsåret. Dermed udtrykker jtps +Δ−  forøgelsen af stat og 
kommuners finansielle nettoforpligtelser fra periode t  til jt + , dvs. stat og kommu-
ners merudgift (netto) fra periode t  til jt + . 
 
En holdbar finanspolitik kræver ifølge (9), at staten og kommunernes primære saldo i 
udgangsåret præcis skal modsvare det beløb, der skal sættes til side i dag for at finan-
siere rentebyrden på nettogælden og de fremtidige merudgifter. En holdbarhedsindi-
kator på nul angiver dermed, at den offentlige sektor er solvent med de anvendte 
forudsætninger. I det tilfælde er der rum til de fremtidige merudgifter (netto), uden at 
det på et senere tidspunkt bliver nødvendigt at foretage finanspolitiske stramninger 
for at sikre en stabil offentlig nettogæld i pct. af BNP på sigt. 
 
En negativ værdi af holdbarhedsindikatoren afspejler, at de primære overskud i dag 
ikke kan dække den implicitte forrentning af den nuværende nettogæld og de fremti-
dige merudgifter i forhold til udgangsåret. Det indebærer, at der på sigt opstår et be-
hov for at stramme finanspolitikken (givet de anvendte beregningstekniske principper 
og forudsætninger) for at sikre mod en ukontrollabel stigning i nettogældens andel af 
BNP. Dette stramningsbehov kan omregnes til en permanent forbedring af det pri-
mære budget i pct. af BNP fra og med i dag, svarende til værdien af holdbarhedsindi-
katoren (absolut set). 
 
Opgørelsen af holdbarhedsindikatoren siger ikke noget om, hvordan den nødvendige 
finanspolitiske tilpasning skal gennemføres, herunder om justeringen skal ske på ind-
tægts- eller udgiftssiden. Det bemærkes i den forbindelse, at holdbarhedsindikatoren 
er udtryk for nettojusteringsbehovet. Gennemføres justeringen eksempelvis gennem 
beskatningen af arbejdsindkomst, skal der ikke blot tages højde for den direkte pro-
venuvirkning, men også afledte virkninger på afgiftsprovenu, arbejdsudbud mv. 
 



 



 

 

 Kapitel 5. Metode og underliggende forudsætninger efter 2015

 Mod nye mål – Danmark 2015. Teknisk baggrundsrapport · December 2007 105

5. Metode og underliggende forudsætninger efter 2015 

5.1 Indledning 
I dette kapitel gennemgås de væsentligste beregningstekniske forudsætninger og me-
toder, der ligger til grund for fremskrivningen efter 2015. Der er ikke taget politisk 
stilling til den samlede finanspolitiske prioritering efter 2015. Efter 2015 anvendes 
neutrale beregningsprincipper, hvortil er lagt de skønnede virkninger af de centrale 
dele af Velfærdsaftalen (herunder navnlig tilbagetrækningsreformen med virkning fra 
2019), samt energistrategien, der opstiller mål frem til 2025, og kvalitetsfonden, som 
øger de offentlige investeringer frem til 2018.  
 
De nævnte neutrale principper indebærer blandt andet uændret skattebelastning og 
kompensationsgrader (fx i dagpengesystemet), og at de nominelle offentlige service-
udgifter målt ”pr. bruger” følger lønudviklingen. Lønudviklingen er den samme i den 
offentlige og den private sektor. Samtidig antages, at befolkningens fordeling på ar-
bejdsmarkedskategorier såsom beskæftigelse, førtidspension, efterløn osv., er kon-
stant for de enkelte alders, køns og herkomstgrupper, hvortil kommer bidraget fra 
Velfærdsaftalen og et bidrag fra øget uddannelsesniveau. Ændringer i befolkningens 
sammensætning på alder, køn, herkomst mv. slår dermed igennem i beskæftigelse og 
antallet af overførselsmodtagere. 
 
Principperne afspejler dermed overordnet en fremskrivning af strukturerne i øko-
nomien, som de ser ud i 2015, og ikke en egentlig prognose. Finanspolitisk holdbar-
hed indebærer, at prioriteringer frem mod 2015, og det forløb for de offentlige udgif-
ter, som optræder i det beregningstekniske forløb i årene efter, kan finansieres samti-
dig med, at den offentlige gæld udgør en stabil andel af BNP på sigt. Opgørelsen af 
den finanspolitiske holdbarhed kan dermed ses som et konsistenstjek af, om den 
samlede planlagte politik frem mod 2015 også kan videreføres efter 2015 ved uænd-
ret beskatning, offentlige servicestandarder mv. 
 
Fremstillingen i dette kapitel fokuserer på de områder, hvor der er foretaget meto-
demæssige ændringer i forhold til 2010-grundlaget. I afsnit 5.2 og 5.3 gennemgås det 
demografiske træk og metoderne til fremskrivning af offentligt forbrug og investe-
ringer. I afsnit 5.4 redegøres for efterkommeres arbejdsmarkedstilknytning, mens 
forudsætningerne om det langsigtede rente- og afkastniveau belyses i afsnit 5.5. An-
tagelserne om energiintensiteter og udviklingen i provenuer fra energiafgifter beskri-
ves i afsnit 5.6. Endelig gennemgås i afsnit 5.7 modelleringen af pensionssektoren.  
 
I kapitel 6 illustreres de principper, der benyttes til at skønne over effekten af initiati-
verne på tilbagetrækningsområdet i Velfærdsaftalen.  
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5.2 Det offentlige forbrug 
Efter 2015 antages de nominelle udgifter til offentligt forbrug at følge lønudviklingen 
(der kan ses som et udtryk for udgifterne pr. ”bruger”) og det beregnede demografi-
ske træk på de offentlige ydelser (som er et tilnærmet udtryk for udviklingen i ”bru-
gergrundlaget”). Det vil sige, at udgiften pr. ”bruger” følger lønnen, normalt kaldt 
uændrede nominelle servicestandarder.  
 
De offentlige lønninger vokser i takt med de private lønninger, og det offentliges 
nettovarekøb fra den private sektor forudsættes at udgøre en fast andel af de offent-
lige forbrugsudgifter. Princippet indebærer dermed, at antallet af beskæftigede (i pri-
vat eller offentligt regi) pr. bruger af skattefinansierede offentlige ydelser kan være 
omtrent konstant. 
 
Ved uændret befolkningssammensætning indebærer de anvendte principper, at det 
offentlige forbrug udgør en uændret andel af BNP (nominelt). Med den forudsatte 
udvikling i deflatorerne for komponenterne i det offentlige forbrug kan væksten i de 
reale ressourcer (dvs. de reale udgifter pr. bruger) i et sådant forløb opgøres til ca. 0,7 
pct. pr. år1. 
 
Antagelsen er finanspolitisk neutral i den forstand, at der ikke vil udgå et opadgående 
pres på beskatningen fra udgifterne til offentligt forbrug, når befolkningssammen-
sætning og arbejdstid mv. er konstant. De finanspolitisk neutrale antagelser indebæ-
rer dermed løbende vækst i ressourcerne til offentlig service, hvortil kommer bidra-
get fra stigende produktivitet i det offentlige, som ikke er med i opgørelsen, jf. kapitel 
3. 
 
I 2015-forløbet stiger det offentlige forbrug som andel af BNP i de næste årtier. Det 
afspejler grundlæggende, at antallet af brugere af offentlige ydelser målt ved det de-
mografiske træk (som sammen med lønudviklingen bestemmer de nominelle udgif-
ter) skønnes at vokse hurtigere end arbejdsudbuddet målt i timer (som sammen med 
produktivitetsfremskridt og inflation bestemmer udviklingen i nominelt BNP). 
 
Det offentlige forbrug kan opdeles i individuel offentlig service – dvs. den del som di-
rekte eller indirekte kan henføres til enkeltpersoner (sundhedsydelser, dag- og ældre-
pleje mv.) – og det kollektive offentlige forbrug, som ikke kan fordeles ud på enkelt-
personer (fx forsvar, politi, centraladministration mv.). 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Væksten i de private og offentlige timelønninger forudsættes efter 2015 at udgøre ca. 3,8 pct. baseret på en produk-
tivitetsvækst i de private byerhverv på ca. 2 pct. og en langsigtet inflationsrate på ca. 1,8 pct. Ved et uændret demo-
grafisk træk antages den offentlige beskæftigelse målt i timer konstant, og den offentlige lønsum vokser med 3,8 pct. 
Ved uændret varekøbskvote vokser varekøbet dermed også med 3,8 pct. i løbende priser. Prisen på det offentliges 
nettovarekøb vokser med 1,8 pct., og dermed vokser varekøbet realt med ca. 2 pct. om året. Denne realvækst i ind-
købet af varer og tjenester fra det private (fx medicin, undervisningsmateriale oma.), som udgør ca. 1/3 af det offent-
lige forbrug, bidrager isoleret set til en realvækst i det offentlige forbrug på ca. 0,7 pct. om året. Den samlede real-
vækst i det beregningstekniske forløb efter 2015 kan være højere (eller mindre), hvis det demografiske træk på offent-
lig service mv. derudover stiger (eller falder). 
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Størstedelen af den stigning i det offentlige forbrug, der optræder i det beregnings-
tekniske forløb efter 2015, stammer fra et stigende demografisk træk på individuel of-
fentlig service – navnlig sundhed og ældrepleje. 
  
Der er stor forskel på hvilke og hvor mange individuelle offentlige serviceydelser, hver 
aldersgruppe modtager. De gennemsnitlige udgifter til offentlig service til ældre er 
højere end udgiften til børn og unge, mens personer i de erhvervsaktive aldre i gen-
nemsnit trækker mindst på de offentlige serviceydelser, jf. figur 5.1a og bilag 5.1 (der 
beskriver de underliggende data). 
 
De relativt store offentlige udgifter til ældreservice skal ses i lyset af, at de ældre i 
gennemsnit har et mindre godt helbred end resten af befolkningen. De ældre har der-
for et særligt behov for pleje, som for en stor del finansieres af det offentlige. Den 
offentlige service til børn og unge består især af børnepasning, der er en del af social 
beskyttelse, og uddannelse. 
 
I de kommende år ventes befolkningens sammensætning gradvist at skifte i retning 
af flere ældre mennesker og færre i de mest erhvervsaktive aldre, jf. også kapitel 4. An-
tallet af over 65-årige skønnes frem mod 2050 at stige med omkring 70 pct., mens 
antallet af over 85-årige næsten bliver tredoblet, jf. figur 5.1b.  
 

Figur 5.1a Figur 5.1b 
Aldersfordelt individuelt offentligt forbrug 
i 2005, pr. person 
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1)  Udgifterne til fritid, kultur og religion udgør i 2005 knap 4 pct. af de samlede individuelle udgifter og antages 

fordelt fladt ud på alle aldersgrupper. Udgifterne følger dermed blot udviklingen i den samlede befolkning. 
Kilde:  Lovmodellen, DREAM samt egne beregninger. 
 
Ved at sammenveje befolkningsudviklingen med de aldersfordelte udgifter på de en-
kelte delområder fås et mål for udviklingen i det demografiske træk på det individuel-
le offentlige forbrug, jf. figur 5.2a-b. I opgørelsen af de helbredsrelaterede2 aldersfor-
delte udgifter tages der højde for, at nogle af de offentlige pleje- og sundhedsudgifter 
til ældre afhænger af den aldersspecifikke sundhedstilstand, som antages at blive for-
                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 De helbredsrelaterede udgifter dækker over stort set alle udgifterne til sundhedsvæsen og den del af udgifterne til 
social beskyttelse, der vedrører de ældre (hjemmehjælp). 
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bedret i takt med, at levetiden stiger, jf. boks 5.1. Eksempelvis antages, at plejehjems-
udgifter til 80-årige i gennemsnit falder (i forhold til lønudviklingen) i takt med, at de 
80-årige lever længere. 
 

Figur 5.2a Figur 5.2b 
Individuelt offentligt forbrug på  
undergrupper, ændring i forhold til 2005 
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Kilde:  Lovmodellen, DREAM samt egne beregninger. 
 
Samlet set indebærer den benyttede metode en demografisk betinget stigning i træk-
ket på det individuelle offentlige forbrug på godt 15 pct. frem mod 2050, jf. figur 5.2b. 
Uden korrektionen for bedre helbred er det demografiske træk på det individuelle 
forbrug noget større (godt 20 pct. frem mod 2050 i stedet for 15 pct.).  
 
Antagelserne om de aldersbetingede sundhedsudgifter mv. betyder, at udgifterne pr. 
”bruger” forøges i takt med lønningerne, mens antallet af ”brugere” i hver alders-
klasse antages at falde med stigende levetid. Fremskrivningen kan dermed bruges til 
at foretage et konsistenstjek af, om uændrede nominelle servicestandarder kan fast-
holdes på sigt (ved uændret skattebelastning og økonomiske strukturer mv.). Det er 
muligt, at efterspørgslen efter fx sundhedsydelser kan stige mere end det, som de 
forudsatte ressourcer og mulige produktivitetsfremskridt giver mulighed for at pro-
ducere, blandt andet i lyset af udviklingen af nye behandlingsmetoder. Sådanne mer-
udgifter på nogle områder vil i givet fald skulle finansieres af mindre udgifter på an-
dre områder (eller større indtægter end antaget).  
 
Det kollektive offentlige forbrug i løbende priser antages at følge lønudviklingen og 
befolkningens størrelse. I dette tilfælde er befolkningens størrelse altså en proxy for 
”brugergrundlaget”. Det demografiske træk på det kollektive forbrug stiger på linje 
med den samlede befolkning med godt 5 pct. frem mod 2050, jf. figur 5.2b. 
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Boks 5.1 
Metode til korrektion for bedre helbredstilstand 

 
En række danske og internationale analyser finder, at en stor del af udgifterne til sundhedsvæsen og 
ældrepleje er koncentreret i de sidste leveår3. Fx er hospitalsudgifterne for de 70-79-årige, der dør i 
løbet af ét år, ca. 60.000 kr. pr. person, hvilket er knap 5 gange højere end for de 70-79-årige, der har 
en restlevetid på mere end 3 år, jf. tabel a. Tilsvarende tendens ses for samtlige aldersgrupper og for 
andre helbredsrelaterede udgiftsområder som plejehjem, sygesikring og medicintilskud. 
 
Tabel a 
Gennemsnitlige hospitalsudgifter opdelt på alder og restlevetid, 1.000 kr. 
 

 0-1 år 1-2 år 2-3 år Over 3 år 

50-59 år 64,9 40,6 33,5 6,1 
60-69 år 69,4 37,1 29,4 8,7 
70-79 år 58,8 32,5 24,1 12,2 
80-89 år 35,5 27,5 23,5 14,8 
Over 90 år 18,6 17,5 10,0 10,3 
Alle ovenstående aldersgrupper 47,7 30,3 23,3 10,4 
 
Kilde: Lovmodellen. 
 
For visse pleje- og sundhedsydelser kan en forbedret sundhedstilstand for en given aldersgruppe der-
for isoleret set mindske det demografisk betingede pres på de offentlige udgifter.  
 
På baggrund af de registerbaserede udgiftsdata fordelt på både alder og restlevetid kan beregnes 
gennemsnitsudgifter til personer, der befinder sig i den såkaldt terminale fase (de sidste 3 leveår) og 
gennemsnitsudgiften til personer, der har mere end 3 leveår tilbage. Hvor mange leveår, der bør ind-
regnes i terminalfasen, er forbundet med en vis usikkerhed, jf. også kapitel 7. 
 
De helbredsrelaterede udgifter til personer, der kun har op til 3 leveår tilbage, er markant højere for 
alle aldersgrupper end for personer, der har mere end 3 leveår tilbage, jf. figur a. I de ældre alders-
grupper er der statistisk set en større del af befolkningen, der højst har 3 leveår tilbage, og derfor 
nærmer de gennemsnitlige udgifter (”I alt”-kurven) sig gennemsnitsudgiften for personer med færre 
end 3 leveår tilbage, jf. figur b. Udgiften til personer med mere end 3 leveår tilbage forudsættes i 
gennemsnit at svare til den aldersspecifikke udgift i dag (opregnet med lønudviklingen). Det svarer til 
den almindelige metode, som benyttes for de ikke-helbredsrelaterede udgifter. 
 
Med DREAM’s antagelser om, at middellevetiden øges med ca. 10 år fra 2005 til 2080, reduceres an-
delen af befolkningen i de enkelte aldersgrupper, der har under 3 leveår tilbage. Fx er der i 2005 ca. 
18 pct. af de 80-årige, der statistisk set forventes at dø i løbet af 3 år, mens denne andel i 2080 er fal-
det til knap 8 pct. Tilsvarende tendens ses for de øvrige aldersgrupper, jf. figur b. 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
3 Blandt andet Jacobzone, S. m.fl. “Is the health of older persons in OECD countries improving fast enough to com-
pensate for population ageing?” OECD Economic studies (2000/30) og Arendt, J. m.fl. ”Kan forbedringer i ældres le-
vevilkår lette forsørgerbyrden?” Nationaløkonomisk Tidsskrift (2002/140). 
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Boks 5.1 (fortsat) 
Metode til korrektion for bedre helbredstilstand 

 

Figur a Figur b 
Gnst. aldersfordelte helbredsrelaterede  
udgifter1) pr. person i 2005 og 2080 
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1)  De helbredsrelaterede udgifter dækker som tidligere nævnt over stort set alle udgifter til sundhedsvæsen 
 og udgifterne til hjemmehjælp. 
Kilde: Egne beregninger. 
 
Ved at sammenveje udviklingen i befolkningen opdelt på år-til-død med de gennemsnitlige alders-
fordelte helbredsrelaterede udgifter opdelt på år-til-død fås, at det samlede gennemsnitlige alders-
fordelte udgiftstræk reduceres i takt med, at restlevetiden øges, jf. figur a. Dette fald skyldes udeluk-
kende, at andelen af befolkningen i deres sidste 3 leveår inden for de enkelte aldersgrupper falder. 
 

 
De anvendte principper indebærer, at de samlede udgifter til offentligt forbrug – som 
i 2015 udgør knap 26½ pct. af BNP – er nogenlunde stabile på dette niveau frem til 
2020 og derefter gradvist stiger til knap 28 pct. af BNP omkring 2035, jf. figur 5.3a. 
Efterfølgende falder andelen tilbage igen. Toppunktet omkring 2030-2040 afspejler 
navnlig, at ældreårgangene i de år er ret store i forhold til årgangene i de mest er-
hvervsaktive aldre, hvilket blandt andet er en konsekvens af de ret store fødselsår-
gange frem til omkring 1965 og de relativt små fødselsårgange i 1970’erne og 
1980’erne. Dertil kommer, at mange fra de store fødselsårgange i 1940’erne når en 
relativt plejekrævende alder over 80 år. 
 
Stigningen i det offentlige forbrug på ca. 1½ pct. af BNP fra 2015 til 2035 afspejler 
således en opgang i det individuelle offentlige forbrug (navnlig pleje og sundhed), 
mens det kollektive offentlige forbrugs andel af BNP er konstant med de anvendte 
principper. 
 
For at illustrere befolkningsudviklingens betydning, kan udviklingen i det offentlige 
forbrug (opgjort som andel af BNP) fra 2005 til 2050 beregningsteknisk deles ud på 
undergrupper som sundhed, undervisning, socialområdet osv., jf. figur 5.3b. Fordelin-
gen – og forskelle i væksten – i de enkelte komponenter afspejler det beregnede de-
mografiske træk på de enkelte områder. Det er dermed ikke udtryk for en tilsigtet el-
ler besluttet fordeling og indregner blandt andet ikke den faktiske udvikling i 2006-07 
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og fremlagte prioriteringer for 2008 eller derefter4. Efter 2015 er der desuden ikke 
taget politisk stilling til den samlede realvækst i det offentlige forbrug, hvorfor udvik-
lingen i både det samlede forbrug og i hver undergruppe følger de generelle bereg-
ningstekniske principper. 
 

Figur 5.3a Figur 5.3b 
Offentligt forbrug og individuelt offentligt 
forbrug, pct. af BNP, 1990-2050 
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Anm.:  For 1990-2011 er andelene i pct. af konjunkturrenset BNP. Efter 2011 sondres ikke mellem faktisk og struk-

turelt BNP. 
Kilde:  Danmarks Statistik, ADAMs databank og egne beregninger. 
 
Udgifterne til sundhedsvæsenet – som fra 1990 til 2005 har udgjort en nogenlunde 
konstant andel på ca. 6¼-6½ pct. af konjunkturrenset BNP – stiger med disse be-
regningstekniske principper fra 6¾ pct. af BNP i 2015 til 7¾ pct. af BNP i 2040. Det 
afspejler det øgede demografiske træk på sundhedsydelser. Stigningen i sundhedsud-
gifternes andel af BNP dæmpes af reformerne i Velfærdsaftalen, som øger arbejds-
styrke og BNP navnlig fra og med 2019. Uden Velfærdsaftalen ville udgifterne til 
sundhed stige væsentligt mere som andel af BNP.  
 
Udgifterne til socialområdet, herunder daginstitutioner for børn og hjemmehjælp til 
ældre, stiger beregningsteknisk fra godt 5 pct. af BNP i 2015 til ca. 5¾ pct. af BNP i 
2040, navnlig trukket af stigende demografisk træk på ældrepleje. Udgifterne til un-
dervisning aftager beregningsteknisk fra knap 6 pct. af BNP i 2015 til 5¾ pct. i 2040, 
idet det demografiske træk aftager (og BNP som nævnt øges i kraft af Velfærdsafta-
len). Udgifterne til kollektivt offentligt forbrug er nogenlunde konstante i pct. af 
BNP med de anvendte beregningsprincipper. 
 
Hvis fx sundhedsudgifterne vokser mere end det, der svarer til uændrede nominelle 
standarder (dvs. svarende til lønudviklingen og det demografiske træk) – hvilket har 
været tilfældet de seneste år – så vil der være behov for lavere udgiftsvækst på andre 
områder eller øget finansiering, jf. også følsomhedsberegningerne i kapitel 7. Eksempelvis 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Fx er ikke indregnet, at der med globaliseringspuljen er forhåndsprioriteret yderligere midler til uddannelse og 
forskning, eller at der sigtes på at omprioritere ressourcer fra administration til borgernær service på samlet 5 mia. kr. 
(0,3 pct. af BNP) fra 2009 til 2013, hvilket kan øge individuelt offentligt forbrug i forhold til kollektivt. 
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udgør udgifterne til kollektivt offentligt forbrug som nævnt en nogenlunde konstant 
andel af BNP fremadrettet. Hvis den vigende tendens i denne andel siden 1990 i ste-
det fortsætter, vil der frigøres midler til andre formål – herunder sundhed.  
 
I tabel 5.1 er vist forskellen mellem den realiserede (nominelle) udgiftsvækst på hvert 
udgiftsområde i de seneste 15 år og den udgiftsvækst, som kan beregnes, når de be-
regningstekniske principper anvendes (dvs. princippet om uændrede nominelle stan-
darder). 
 

Tabel 5.1 
Realiseret vækst i de nominelle forbrugsudgifter i forhold til det beregningstekniske princip 

 
2005 1990-2001 2001-2005 1990-2005  

 (Pct. af BNP)  Pct. pr. år  
 

 Sundhedsvæsen 6,4 -0,5 1,4 0,0  
 Undervisning 5,9 1,2 0,1 0,9  
 Social beskyttelse 5,1 2,1 0,7 1,7  
 Andet (fritid, kultur, religion) 0,7 -0,6 -0,7 -0,6  
 Individuelt 18,1 0,7 0,7 0,7  
 Kollektivt forbrug 7,7 -0,6 -1,1 -0,7  

 I alt 25,8 0,3 0,2 0,3   
   
 
Anm.:  De beregningstekniske principper indebærer, at de nominelle udgifter for hver undergruppe følger det de-

mografiske træk samt udviklingen i timelønnen. Tabellen viser den realiserede udgiftsvækst i forhold hertil. 
Det demografiske træk er beregnet med udgangspunkt i udgiftsdata for 2004 (opregnet til 2005-niveau) og 
inkl. korrektion for bedre sundhedstilstand. 

Kilde:  ADAM’s databank, Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 
Sundhedsudgifterne er for perioden 1990-2005 under ét vokset på linje med de bereg-
ningstekniske principper (dvs. nominelt på linje med lønudviklingen plus det bereg-
nede demografiske træk). Det dækker over, at udgifterne til sundhed er steget mere i 
årene 2001-2005 (knap 1½ pct.-enhed) og mindre i årene før.  
 
I 1990-2005 steg udgifterne til undervisning og til social beskyttelse, herunder daginstituti-
oner og hjemmehjælp mv., væsentligt hurtigere end med de beregningstekniske prin-
cipper, hvilket blandt andet afspejler øgede dækningsgrader. For så vidt angår under-
visning afspejler udgiftsstigningen blandt andet, at en stigende andel af de unge tager 
uddannelse, og at den gennemsnitlige tid i uddannelsessystemet er steget. For så vidt 
angår social beskyttelse, er blandt andet dækningsgraden for vuggestuer, børnehaver 
og fritidshjem vokset, jf. Budgetredegørelse 2007, kapitel 2 og 3. Dermed er antallet af 
børn i dagpasning steget mere end det rent demografiske træk. I 2001-2005 har mer-
væksten i forhold til de beregningstekniske principper været mere afdæmpet.  
 
Udgifterne til kollektivt offentligt forbrug er derimod som nævnt steget langsommere – 
både for hele perioden 1990-2005 under ét og for årene 2001-2005 – end det, som de 
beregningstekniske principper tilsiger (og som gælder i fremskrivningen efter 2015). 
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Den planlagte vækst i forbrugsudgifterne i 2008-15 er knap 0,1 pct. højere pr. år end 
med de beregningstekniske principper. Holdbarhedsberegningen viser, at hvis de 
samlede forbrugsudgifter efter 2015 vokser mere end i det beregningstekniske forløb, 
eller hvis fx fremtidige generationer ønsker at omsætte en del af deres øgede velstand 
til mere fritid, vil det ifølge fremskrivningen være nødvendigt at gennemføre tilpas-
ninger i den økonomiske politik – fx lavere udgifter til overførsler mv. eller øgede 
offentlige indtægter. Det vil i givet fald være prioriteringer, der skal træffes valg om 
til den tid.  
 
 
5.3 De offentlige investeringer 
I perioden 2009-18 afspejler forløbet for de offentlige investeringer en politisk priori-
tering om et realt investeringsløft på 50 mia. kr. (akkumuleret) i forhold til 2008-
niveauet som følge af udmøntningen af midlerne i kvalitetsfonden, jf. figur 5.4a. 
 

Figur 5.4a Figur 5.4b 
Offentlige investeringer  Nominelt K/Y-forhold  

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

00 10 20 30 40 50 60 70 80 90
1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

Ved uændret andel af BNP
Ved konstant nominelt K/Y-forhold

Pct. af BNP Pct. af BNP

 

 

80

90

100

110

120

00 10 20 30 40 50 60 70 80 90
80

90

100

110

120

Ved uændrede off. inv. i pct. af BNP fra 2008
Ved konstant nominelt K/Y-forhold (efter 2018)

Indeks 2008=100 Indeks 2008=100

 
 
Anm.: Det nominelle K/Y-forhold i figur 5.4b angiver den samlede bruttobeholdning af fast realkapital til genan-

skaffelsesværdi i forhold til nominelt BVT. 
Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
 
I 2019, hvor midlerne i kvalitetsfonden er fuldt udmøntet, bortfalder det ekstraordi-
nære investeringsløft, således at de offentlige investeringers andel af BNP svarer til 
niveauet i 2008 tillagt de yderligere investeringer, der er påkrævet for at vedligeholde 
kapitalapparatet efter det nævnte løft i investeringerne i perioden 2009-18. 
 
Efter 2019 er forløbet for de offentlige investeringer bestemt ud fra et princip om, at 
værdien af den offentlige sektors kapitalapparat (nominelt, opgjort til genanskaffel-
sespriser) udgør en konstant andel af den nominelle offentlige produktion af varer og 
tjenester (BVT). Det vil sige, at det nominelle K/Y-forhold antages konstant. 
 
De offentlige investeringer i pct. af BNP øges gradvist fra 2019 og frem mod 2035. 
Det skyldes forskydningen i befolkningens sammensætning over mod flere ældre, 
som medfører, at den offentlige produktion af varer og tjenester vokser hurtigere 
end BNP (opgjort nominelt), navnlig fra 2020 til 2035. I takt med det øgede demo-
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grafiske træk på den offentlige produktion af varer og tjenester øges de offentlige in-
vesteringer dermed til op mod 2 pct. af BNP i årene frem mod 2035 for at sikre en 
parallel udvidelse af det offentlige kapitalapparat, fx i form af øget kapacitet på syge-
huse og i ældreplejen mv. Efter 2035 reduceres investeringsomfanget gradvist, fordi 
væksten i det demografiske træk på den offentlige produktion aftager. 
 
Med de beskrevne fremskrivningsprincipper afviger profilen for de offentlige inve-
steringer fra den i tidligere fremskrivninger, hvor det er forudsat, at de offentlige in-
vesteringer udgør en konstant andel af BNP, jf. figur 5.4a. 
 
I et forløb med uændrede offentlige investeringer i pct. af BNP ville (det nominelle) 
K/Y-forhold i den offentlige sektor falde fremadrettet, jf. figur 5.4b. Fremskrivnings-
princippet om et konstant (nominelt) K/Y-forhold i den offentlige sektor samt kvali-
tetsfonden indebærer en svækkelse af den finanspolitiske holdbarhed med ca. 0,1 pct. 
af BNP sammenlignet med et forløb, hvor de offentlige investeringer holdes uændret 
i pct. af BNP efter 2008.  
 
At K/Y-forholdet til dette formål opgøres i nominelle termer afspejler blandt andet, 
at der ikke opgøres nogen produktivitetsvækst i det offentlige, og at antagelserne i 
store træk svarer til en videreførelse af den historiske udvikling, jf. boks 5.2. 
 

Boks 5.2 
Nærmere om de offentlige investeringer efter 2018 

 
Grundlæggende gælder det, at de offentlige investeringer – sammen med forbruget af fast realkapi-
tal5 – bestemmer udviklingen i den offentlige sektors kapitalapparat. Det gælder således, at brutto-
beholdningen af fast realkapital øges, hvis bruttoinvesteringerne overstiger forbruget af fast realka-
pital – og omvendt. 
 
Størrelsen af den offentlige sektors bruttobeholdning af fast realkapital, som kun kan opgøres med 
betydelig usikkerhed, er et summarisk mål for kapitalapparatets produktive kapacitet. Sammen med 
blandt andet den offentlige beskæftigelse er kapitalapparatet dermed af betydning for den offentlige 
sektors samlede produktionsmuligheder. Dog er en del af det offentlige kapitalapparat ikke direkte 
tilknyttet nogen (målt) offentlig produktion. Det gælder fx infrastruktur, som til gengæld kan under-
støtte produktionen i den private sektor. Der foreligger ikke en opgørelse af det offentlige kapitalap-
parat fordelt på fx sundhedsområdet, socialområdet, undervisning mv. på samme måde som for det 
offentlige forbrug. 
 
Der skelnes overordnet mellem bygnings- og maskinkapital. Bygninger og maskiner udgør i dag hen-
holdsvis ca. 90 og 10 pct. af den offentlige sektors samlede bruttobeholdning af fast realkapital.  
 
Sondringen er blandt andet af betydning, fordi maskiner har en væsentlig kortere gennemsnitlig le-
vetid end bygninger. Det indebærer, at maskinkapitalen tegner sig for en betydelig større andel af det 
samlede forbrug af fast realkapital, end dens andel af bruttobeholdningen umiddelbart tilsiger. Der er 
dermed behov for forholdsmæssigt større nyinvesteringer i maskiner end i bygninger for at oprethol-
de størrelsen af den eksisterende maskinkapital. 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
5 Forbruget af fast realkapital udtrykker slid og forældelse af det eksisterende bruttokapitalapparat. 
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Boks 5.2 (fortsat) 
Nærmere om de offentlige investeringer efter 2018 

 
For maskinkapitalen i den private sektor er det reale K/Y-forhold imidlertid øget, jf. figur b. Det skal 
blandt ses i sammenhæng med et fald i nyinvesteringsprisen på maskiner relativt til aflønningen af 
arbejdskraften (produktivitetskorrigeret), som kan have medført en substitution bort fra arbejdskraft 
og over mod maskinkapital. Opgøres bruttobeholdningen af maskinkapital til genanskaffelsesprisen 
og BVT i løbende priser, er der tale om et forholdsvist konstant K/Y-forhold for maskinkapitalen i den 
private sektor siden 1970. 
 

Figur a Figur b 
Forhold mellem bygningskapital (brutto) og 
produktion i hhv. offentlig og privat sektor 
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1) K/Y-forholdet angiver bruttobeholdningen af fast realkapital i forhold til BVT. I nominelle termer er 

K/Y-forholdet opgjort som bruttobeholdningen til genanskaffelsesværdi i forhold til nominelt BVT. 
Kilde: ADAM’s databank. 
 
Den historiske udvikling i K/Y-forholdet for maskinkapital i den offentlige sektor genspejler udviklin-
gen i den private sektor – uanset om K/Y-forholdet opgøres i reale eller nominelle termer. Derimod 
har der ifølge Danmarks Statistiks opgørelse været en tendens til et aftagende K/Y-forhold for byg-
ningskapitalen i den offentlige sektor, navnlig siden begyndelsen af 1990’erne. 
 
Det aftagende K/Y-forhold siden 1990 i Danmarks Statistiks opgørelse skal ses i lyset af en række for-
hold, herunder at flere investeringer foretages via offentlige selskaber mv., der i nationalregnskabet 
indgår i den private sektor (se også kapitel 3), og at der på nogle områder er sket en forskydning over 
mod fx ydelser til ældre i egen bolig frem for plejehjem, flere ambulante behandlinger og færre sen-
gedage på hospital, anbringelse af børn i plejefamilier frem for institution mv. Samtidig er der som 
nævnt betydelig usikkerhed i opgørelsen af kapitalapparatet, blandt andet fordi antagelserne om le-
vetider for bygninger mv. er summariske, og levetider i praksis kan afvige fra det forudsatte. Forud-
sætningen om et konstant (nominelt) K/Y forhold fremadrettet er blandt andet i lyset heraf en grov, 
beregningsteknisk approksimation til virkningen på det offentlige kapitalapparat af et ændret demo-
grafisk træk på offentlig service.  
 
Det forudsættes i beregningen, at levetiden for bygnings- og maskinkapital, som er bestemmende for 
forbruget af de to typer kapital og derigennem kapitalakkumulationen, er henholdsvis 75 år og knap 
15 år. Det er i overensstemmelse med Danmarks Statistiks estimationer af levetider det seneste årti. 
 
DREAM anvender også et fremskrivningsprincip om uændret K/Y-forhold i den offentlige sektor på 
sigt. DREAM forudsætter en gradvis tilnærmelse af de offentlige investeringer til deres langsigtede 
niveau, som i DREAM’s beregninger når op på ca. 2,3 pct. af BNP i 2040. Når de offentlige investerin-
ger på sigt er større i DREAM’s beregninger end i 2015-fremskrivningen, afspejler det blandt andet, at 
DREAM har valgt ikke at korrigere for stigende sundhedstilstand i opgørelsen af det demografiske 
træk på sundhed og pleje, og at DREAM tager udgangspunkt i nettokapitalapparatet frem for brutto-
kapitalapparatet. Ifølge Danmarks Statistik er bruttokapitalapparatet et tilnærmet udtryk for det of-
fentlige kapitalapparats produktive kapacitet, mens nettokapitalapparatet er en formuestørrelse. 
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5.4 Efterkommeres arbejdsmarkedstilknytning 
I fremskrivningen af befolkningens arbejdsmarkedstilknytning sondres mellem 5 
herkomstgrupper (indvandrere fra hhv. mere og mindre udviklede lande, efterkom-
mere fra hhv. mere og mindre udviklede lande og personer med dansk oprindelse). 
Sondringen mellem herkomstgrupperne er relevant, fordi der er ret store forskelle i 
fx beskæftigelsesgraden for de forskellige grupper. 
 
For alle herkomstgrupper bortset fra efterkommere fra mindre udviklede lande tages 
udgangspunkt i, at arbejdsmarkedstilknytningen (opdelt på køn, alder mv.6) fasthol-
des uændret i årene fremover (udover bidraget fra blandt andet arbejdsmarkedsre-
former før 2015 og fra Velfærdsaftalens tilbagetrækningsreformer efter 2015).  
 
For efterkommere fra mindre udviklede lande er det imidlertid ikke muligt at benytte 
samme princip. Det skyldes manglende data, idet langt de fleste efterkommere efter 
indvandrere fra mindre udviklede lande i dag er under 30 år, mens der kun er få, der 
er 30 år eller derover, jf. figur 5.5a. Der er derfor ikke statistisk grundlag for at vurdere 
den aldersspecifikke arbejdsmarkedstilknytning for efterkommere fra mindre udvik-
lede lande, som er ældre end 29 år. I årene fremover vil der imidlertid – i takt med, at 
de bliver ældre – komme flere efterkommere i aldersgruppen over 29 år, hvilket nød-
vendiggør en antagelse om, hvorledes deres arbejdsmarkedstilknytning (dvs. er-
hvervsfrekvens og andelen på hver overførselsordning) kan tænkes at blive. 
 
I tidligere fremskrivninger er det antaget, at efterkommere fra mindre udviklede lan-
de vil få samme arbejdsmarkedstilknytning som efterkommere fra mere udviklede 
lande. Blandt andet Velfærdskommissionen har argumenteret for, at denne antagelse 
er for optimistisk.  
 

Figur 5.5a Figur 5.5b 
Antal efterkommere medio 2005 Erhvervsfrekvens medio 2005 
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Anm.: Erhvervsfrekvensen er angivet eksklusive personer på orlov. 
Kilde: Særudtræk fra RAS. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
6 For indvandrere fra mere og mindre udviklede lande er data desuden opdelt på, hvor langt tid de har været i landet. 
Dermed indregnes en effekt af øget gennemsnitlig opholdstid i årene fremover, som dog er af begrænset størrelses-
orden. 
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Med antagelserne i 2015-fremskrivningen svarer erhvervsfrekvensen for de 30-64-
årige efterkommere fra mindre udviklede lande samlet set til det faktisk konstaterede 
gennemsnit for gruppen på 72 pct. Dermed er erhvervsfrekvensen så vidt muligt ba-
seret på de tilgængelige data.  
 
Erhvervsfrekvensen for de 30-64-årige efterkommere fra mindre udviklede lande på 
de 72 pct. er tættere på niveauet for efterkommere fra mere udviklede lande end på 
niveauet for indvandrere fra mindre udviklede lande (svarende til en vægtet sum af 
de to grupper med en vægt på førstnævnte på knap ¾), jf. tabel 5.2. 
  

Tabel 5.2 
Erhvervsfrekvens for 30-64-årige, medio 2005 

 
                  Pct.  

 Personer med dansk oprindelse 80,4  
 Efterkommere fra mere udviklede lande 79,5  
 Efterkommere fra mindre udviklede lande 71,9  
 Indvandrere fra mere udviklede lande 67,7  
 Indvandrere fra mindre udviklede lande 55,6  
   
 
Anm.: Erhvervsfrekvensen er angivet eksklusiv personer på orlov. 
Kilde: Særudtræk fra RAS. 
 
Erhvervsdeltagelsen for efterkommere fra mindre udviklede lande på de enkelte al-
derstrin (som ikke kan opgøres præcist på grund af mangel på data) opgøres derfor 
som et vægtet gennemsnit af aldersprofilen for efterkommere fra mere udviklede 
lande og indvandrere fra mindre udviklede lande, hvor vægten for den første gruppe 
er ¾, jf. figur 5.5a7.  
 
Den benyttede antagelse indebærer lidt lavere erhvervsdeltagelse for efterkommere 
fra mindre udviklede lande, end hvis de – som i tidligere fremskrivninger – antages at 
have samme erhvervsdeltagelse som efterkommere fra mere udviklede lande. Den 
nye metode skønnes således alt andet lige at reducere beskæftigelsen på sigt med ca. 
6.000 personer.  
 
Effekten på beskæftigelse (og de offentlige finanser) af forskellige antagelser om ar-
bejdsmarkedstilknytningen for efterkommere fra mindre udviklede lande er betyde-
ligt lavere end i tidligere beregninger. Det skyldes, at antallet af efterkommere fra 
mindre udviklede lande ikke stiger nær så meget på sigt som i tidligere befolknings-
prognoser. Fra 2005 til 2100 skønnes antallet at stige med knap 120.000 personer i 
DREAM’s 2006-prognose mod 290.000 personer i 2004-prognosen. Det afspejler 
ændrede indvandringsmønstre og ændrede antagelser om fertiliteten. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 Den samme antagelse vil fremover også blive anvendt i DREAM-gruppen. 
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5.5 Langsigtet rente 
I 2015-forløbet forudsættes fra 2015 og frem en årlig nominel rente på 5¾ pct. Ren-
ter og afkast på samtlige finansielle fordringer antages at være ens fra og med 2015.  
 
Renteforudsætningen er blandt andet baseret på en mellemfristet inflation (målt ved 
forbrugerpriserne) på 1,8 pct. årligt og en produktivitetsvækst i den private sektor på 
omkring 2 pct. årligt. 
 
Dermed er realrenten ca. 3,9 pct., mens merrealrenten (renten korrigeret for vækst og 
inflation) er 1,9 pct.8 I forhold til 2010-fremskrivningerne (fx KP2006) er den nomi-
nelle rente og realrenten nedjusteret med ¾ pct.-enheder. 
 
Der er stor usikkerhed forbundet med skøn for renteniveauet mange år frem. Der vil 
være perioder, typisk af kortere varighed, hvor renten (og merrealrenten) er højere 
end det forudsatte niveau og andre perioder, hvor den er lavere. En realrente på 3,9 
pct. svarer stort set til et langsigtet gennemsnit siden 1950 på ca. 3,7 pct., mens mer-
realrenten i denne periode var på 0,9 pct.  
 
I perioden fra 1980-2006 har der været en tendens til gradvist faldende realrenter fra 
et højt niveau i 1980’erne til relativt lave realrenter de senere år, jf. figur 5.6a.  
 
Indførelsen af fastkurspolitik i 1982 og den efterfølgende styrkelse af fastkurspolitik-
ken med fast kronekurs over for D-marken siden 1987 og overfor euroen siden 1999 
har bidraget til et stort fald i det nominelle rentespænd og gradvist mere stabil pris-
udvikling. I samme periode er renten og inflationen faldet i EU15-landene, herunder 
Tyskland. Siden 1990 har tilliden til den faste kronekurs været høj, inflationen har i 
gennemsnit udgjort ca. 2 pct., og realrenten har i gennemsnit udgjort ca. 4 pct.  
 
Realrenten skønnes at udgøre ca. 2,6 pct. i 2007 (med en nominel 10-årig statsrente 
på 4,4 pct. og 1,8 pct. i forbrugerprisinflation, jf. ØR august 2007). Det er lavere end 
den forudsatte realrente i de langsigtede fremskrivninger. De lave renter i de senere 
år kan imidlertid delvist afspejle midlertidige faktorer. Der har fx været et nedadgå-
ende pres på renterne som følge af en forholdsvis lempelig pengepolitik i de store 
valutaområder. Desuden er renteniveauet aktuelt påvirket i nedadgående retning af 
den finansielle uro. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
8 Med Velfærdsaftalen og DREAM 2006-befolkningsprognosen vokser arbejdsudbuddet målt i timer, og dermed er 
BNP-væksten større end produktivitetsvæksten. Endvidere kan inflationen målt ved BNP-deflatoren afvige fra for-
brugerprisinflationen, da der i fremskrivningerne ikke indregnes produktivitetsvækst i den offentlige sektor. Beregnes 
merrealrenten ud fra den faktiske vækst i stedet for produktiviteten (dvs. inkl. øget arbejdsindsats) og inflationen ud 
fra BNP-deflatoren udgør merrealrenten 1¾ pct. 
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Figur 5.6a Figur 5.6b 
Udviklingen i realrenten i Danmark siden 
1950 

Rentesimuleringer af den 10-årige  
nulkuponrente (nominelt), 50 år frem 
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Anm.:  De stiplede linjer angiver det antagne langsigtede niveau. Realrenten og merrealrenten er beregnet på bag-

grund af en nominel lang statsobligationsrente. Som inflationsforudsætning er anvendt forbrugerprisinflatio-
nen.  

Kilde:  Abildgren (Danmarks Nationalbank, WP nr. 24, 2005), Danmarks Statistik, Danmarks Nationalbank og egne 
 beregninger. 
 
Der er som nævnt stor usikkerhed forbundet med at skønne på renteniveauet på me-
get langt sigt. Figur 5.6a illustrerer et muligt usikkerhedsbånd i en rentesimulerings-
model for den 10-årige danske nulkuponrente, jf. nærmere i Abildgren (Danmarks Na-
tionalbank, WP nr. 24, 2005)9. Det ses af figuren, at renteniveauet (den 10-årige nul-
kuponrente) med 95 procents sikkerhed vil ligge mellem 3 og ca. 10 pct. i 2040. Det 
forudsatte renteniveau ligger nogenlunde i midten af dette interval. Konfidensinter-
vallerne i figuren bygger på oplysninger fra de seneste 20 år, hvor det pengepolitiske 
regime har været rimeligt uændret. 
 
DREAM og DØR forudsætter en nominel rente på 4¾ pct. på langt sigt og dermed 
en (produktivitets- og inflationskorrigeret) merrealrente på ca. 0,9 pct. i deres frem-
skrivninger, jf. også kapitel 7 (følsomhedsberegninger). Renten og merrealrenten er ca. 1 
pct.-enhed mindre end i 2015-planen. 
 
Den forudsatte merrealrente har direkte betydning for tilbagediskonteringen af frem-
tidige indtægter og udgifter i holdbarhedsberegningen. En lav merrealrente medfører, 
at fremtidige (og mere usikre) indtægter og udgifter tillægges større vægt og omvendt 
med en høj merrealrente, jf. tabel 5.3. Med en merrealrente på 1,9 pct. er vægten på en 
given fremtidig permanent ubalance efter 2100 ca. 17 pct. Er merrealrenten derimod 
0,9 pct., øges vægten af samme ubalance efter 2100 til ca. 42 pct. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
9 Der er anvendt en to-faktor rentemodel, som – i modsætning til en en-faktor model – kan simulere ændringer i 
rentestrukturen. Figuren er baseret på 2.500 simuleringer af den 10-årige nulkuponrente 50 år frem. Modellens para-
metre er baseret på dataperioden 1987-2007 og 1997-2007, hvor middelværdien for nulkuponrenten udgør hen-
holdsvis 6,3 og 5,0 pct. årligt. 
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Tabel 5.3 
Forudsætninger om langsigtet rente 

 
 

 DK 2015 DK 2010 
DØR  

og DREAM 
Gnst.  

1950-2006
Gnst. 

1990-2006
 

 Pct. p.a.       
 Nominel rente 5¾ 6½ 4¾ 9,0 6,2  
 Inflation1 1¾  1¾ 1¾ 5,2 2,0  
 Realrente 3,9 4,6 1,9 3,7 3,9  
 Vækst/produktivitet 2,0 2,0 2,0 3,1 2,3  
 Merrealrente 1,9 2,6 0,9 0,6 1,9  
     
 Vægtning af indtægter og udgifter  
 efter 2015 83 77 91 94 83  
 efter 2050 43 31 66 76 43  
 efter 2100 17 9 42 56 17  
   
 
Anm.:  Afrundede tal. 
1)  Målt ved BNP-deflatoren. 
Kilde:  DØR, DREAM og egne beregninger. 
 
Renteforudsætningerne påvirker endvidere finanspolitikkens holdbarhed via afkastet 
på pensionsformuen (og formuens størrelse), som slår igennem i dels grundlaget for 
pensionsafkastskatten, dels de fremtidige pensionsudbetalinger, der omfattes af be-
skatning og aftrapning af indkomstafhængige ydelser og folkepension.  
 
Det er forudsat, at afkastet på pensionsformuen, hvoraf over en tredjedel er placeret 
i aktier, forrentes med 5¾ pct., dvs. som den statslige obligationsrente. DREAM og 
DØR forudsætter i deres fremskrivninger et merafkast på aktier på ca. 4 pct. pr. år., 
og et samlet merafkast på pensionsformuen på ca. 2 pct. Et merafkast på aktier i 
pensionsformuen styrker alt andet lige den opgjorte finanspolitiske holdbarhed. Hvis 
der i 2015-fremskrivningen indregnes et merafkast på aktier på 4 pct.-enheder og en 
rente på 4¾ pct. styrkes den finanspolitiske holdbarhed i forhold til det forudsatte i 
2015-fremskrivningen, jf. kapitel 7. 
 
 
5.6 Energi og klima 
I de seneste 25 år er der opnået store effektivitetsforbedringer i energiforbruget. Det 
har således været muligt at kombinere økonomisk vækst med et energiforbrug, som i 
store træk er blevet holdt i ro. Den gennemsnitlige økonomiske vækst har været på 
2,1 pct. pr. år i 1980-2005, mens væksten i det endelige energiforbrug har udgjort 
godt 0,3 pct. pr. år10. Effektivitetsforbedringerne har medvirket til, at Danmark i dag 
er blandt de mest energieffektive lande i EU, jf. EUROSTAT – Energy Statistics.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
10 Det endelige energiforbrug udtrykker energiforbruget leveret til slut-brugerne, dvs. private og offentlige erhverv 
samt husholdningerne, jf. Energistatistik 2006. Energiforbrug i forbindelse med udvinding af energi, raffinering og 
konvertering er ikke inkluderet i endeligt energiforbrug. Forbrug af energi (olie) til skibe i udenrigsfart er ikke inklu-
deret i nationale energiforbrug. 
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Udgangspunktet for fremskrivningen af det endelige energiforbrug i 2015-planen er 
Energistyrelsens såkaldte basisfremskrivning af udviklingen i energiforbruget frem til 
2030. Fremskrivningen er baseret på en række forudsætninger om blandt andet den 
teknologiske udvikling, energipriser og økonomisk vækst, jf. boks 5.3.  
 

Boks 5.3 
Energistyrelsens basisfremskrivning, januar 2007 

 
Udgangspunktet for Energistyrelsens basisfremskrivning er eksisterende og vedtaget politik, herun-
der energispareaftalen fra 2005, og uændret adfærd. Forudsætningerne om produktion, privat for-
brug osv. er baseret på den mellemfristede fremskrivning i Finansredegørelse 2004, og fremskrivnin-
gen af energipriser er baseret på World Energy Outlook 2006.  
 
Effektivitetsforbedringer i energiforbruget, som udelukkende skyldes teknologiske fremskridt, er for-
udsat til 0,7 pct. årligt. I Energistyrelsens fremskrivning er der endvidere forudsat uændrede nominel-
le energiafgifter til 2010. Fra 2011 og frem prisindekseres afgifterne. 
 
I forhold til fremskrivningen i Finansredegørelse 2004 er der i 2015-forløbet forskelle i væksten for 
BNP, produktion, privatforbrug mv. Udviklingen i de såkaldte energiintensiteter, som måler hvor me-
get energi, der bruges pr. produceret enhed (for erhvervslivet) og energiforbrug i forhold til samlet 
forbrug (for husholdningerne), er i 2015-forløbet i overensstemmelse med Energistyrelsens frem-
skrivning. Energistyrelsens fremskrivning er beskrevet i baggrundsnotatet ”Basisfremskrivning sep-
tember 2006” på Energistyrelsens hjemmeside (http://www.ens.dk/sw48350.asp). 
 

 
På linje med Energistyrelsens fremskrivning er det forudsat, at energiintensiteten for 
både husholdningerne og erhvervslivet – energiforbruget målt i forhold til produkti-
on eller samlet forbrug – er aftagende fremadrettet, jf. figur 5.7a. Faldende energiin-
tensiteter indebærer, at eksempelvis erhvervslivet gradvist bruger mindre energi ved 
et givet produktionsniveau.  
 

Figur 5.7a Figur 5.7b 
Energiintensitet i grundforløb  
(ekskl. energistrategi), 1980-2025 

Energiintensitet i grundforløb opdelt på 
erhverv og husholdninger, 1980-2025 
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Anm.:  Energiintensiteterne for erhverv og husholdningerne beregnes som det endelige energiforbrug i forhold til 

henholdsvis erhvervenes samlede produktion og det samlede privatforbrug. Energiintensiteterne er eksklusi-
ve den anslåede virkning af energispareindsatsen i Energiplan 2005. 

Kilde:  Energistyrelsen og egne beregninger. 
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Det er primært for husholdningerne, at der er forudsat relativt store forbedringer i 
energieffektiviteten i 2015-grundforløbet, jf. figur 5.7b. Udviklingen svarer i store træk 
til en forlængelse af den historiske udvikling med et markant fald i energiintensiteter-
ne siden 1980’erne.  
 
Det historiske fald i energiintensiteterne siden 1980 kan blandt andet tilskrives en ak-
tiv energipolitik i perioden og en stigning i energipriserne navnlig frem til indgangen 
til 1980’erne (oliekriserne), hvilket har øget tilskyndelsen til at spare på energien og 
udvikle ny teknologi og nye energiformer, jf. figur 5.8a. 
 
Udviklingen i energiforbruget er også påvirket af energi- og skattepolitiske tiltag. Af-
gifterne på energi er forøget, og provenuet fra energiafgifter er vokset fra ca. 1 pct. af 
BNP i 1970-75 til ca. 2 pct. af BNP i dag, jf. figur 5.8b. De stigende energiafgifter over 
de sidste årtier har medvirket til at holde de reale energipriser oppe, ikke mindst om-
kring midten af 1980’erne, hvor et løft i energiafgifter i vidt omfang modvirkede et 
markant fald i olieprisen. Samlet er forbrugernes energipriser i grove træk på samme 
niveau i dag som i 1985 målt i forhold til det generelle prisniveau. 
 
Fremskrivningen af energiintensiteter og energiforbrug er selvsagt usikker, idet ud-
viklingen i energipriser og økonomisk aktivitet og teknologi mv. fremadrettet er be-
hæftet med usikkerhed. 
 

Figur 5.8a Figur 5.8b 
Oliepris og forbrugerpriser på energi i  
forhold til generel prisudvikling 
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20

40

60

80

100

120

70 75 80 85 90 95 00 05
20

40

60

80

100

120

Real oliepris Reale energipriser

Indeks 1980 = 100 Indeks 1980 = 100

 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

70 75 80 85 90 95 00 05
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0
Pct. af BNP Pct. af BNP

 
 
Kilde:  Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Med Energistyrelsens forudsætninger om energiintensiteterne vokser det samlede 
energiforbrug i 2015-grundforløbet med knap 1 pct. årligt i perioden 2008-2025, jf. 
tabel 5.4. Den relativt begrænsede vækst i energiforbruget afspejler blandt andet, at 
forudsætningerne indebærer svagt aftagende energiforbrug i husholdningerne frem til 
2025. I dette grundforløb er der ikke taget hensyn til energistrategien, som sigter på 
at reducere energiforbruget yderligere, jf. kapitel 3. 
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Energiforbruget vokser samlet lidt mere end i Energistyrelsens basisfremskrivning, 
hvilket navnlig skyldes, at væksten i produktionen i erhvervene er opjusteret i 2015-
forløbet og derfor trækker et højere energiforbrug ved samme energiintensiteter.  
 

Tabel 5.4 
Udviklingen i det endelige energiforbrug frem mod 2025, ekskl. energistrategi (grundforløb) 

 
  Energistyrelsen 2015-grundforløb  
  2005-2025 2008-2025  

 Vækst i energiforbrug 0,6 0,9  
 - husholdninger -0,2 -0,2  
 - erhverv 0,9 1,3  
  

Anm.: Energistyrelsens basisfremskrivning er korrigeret for effekten af energibesparelserne i Energiplan 2005. 
Kilde:  Egne beregninger. 
 

 

 
Energistyrelsens fremskrivning af energiforbruget rækker frem til 2030. Efter 2030 er 
der i 2015-fremskrivningen forudsat fortsat aftagende energiintensiteter for både er-
hverv og husholdninger som følge af teknologiske fremskridt. 
 
I KP2006 og tidligere 2010-fremskrivninger var der forudsat aftagende energiintensi-
teter for erhvervene på linje med Energistyrelsens antagelser, mens energiintensiteten 
i husholdningerne var stort set uændret i fremskrivningen. 
 
Forudsætningen om stigende energieffektivitet i husholdningernes forbrug i 2015-
forløbet svækker isoleret set de offentlige finanser. Det skyldes, at energiforbrug er 
forbundet med et relativt højt afgiftstryk sammenlignet med andre typer forbrug. De 
ændrede forudsætninger om husholdningernes energiintensitet (så den svarer til 
Energistyrelsens antagelser) indebærer således fremover et gradvist faldende provenu 
fra energiafgifterne i pct. af BNP, jf. figur 5.9a. I 2040 er provenuet fra energiafgifter-
ne samlet set 0,6 pct. af BNP lavere end i et forløb med konstante energiintensiteter i 
husholdningerne. 
 
Med regeringens udspil ”En ambitiøs dansk energipolitik 2025” fra januar 2007 og 
den nationale klimastrategi og allokeringsplan er der lagt op til yderligere energibe-
sparelser samt en fordobling af andelen af vedvarende energi til 30 pct., jf. kapitel 3. 
Det skønnes at resultere i et stort set uændret energiforbrug fra 2008 til 2025, jf. figur 
5.9b. Skønnene for energiforbrug og virkningerne på afgiftsprovenuet er usikre og 
beror blandt andet på energi- og klimaforhandlingerne.  
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Figur 5.9a Figur 5.9b 
Provenu fra energiafgifter før og efter  
justering af energiintensiteterne  

Endeligt energiforbrug i alt med og uden 
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Anm.:  Data før og efter 2007 i figur 5.9b er ikke fuldt sammenlignelige. Det endelige energiforbrug er ekskl. for-

brug til ikke energiformål. 
Kilde:  Egne beregninger. 
 
 
5.7 Pensionssektoren 
I de sidste 20-30 år har indførelsen af aftalebaserede pensionsordninger på det dan-
ske arbejdsmarked betydet en kraftig stigning i den samlede pensionsopsparing. Dis-
se såkaldte arbejdsmarkedspensioner dækker over overenskomstbaserede ordninger, 
som er aftalt mellem lønmodtager- og arbejdsgiverorganisationerne og ordningerne 
på virksomhedsniveau, som er aftalt mellem en virksomhed og dens medarbejdere. 
 
Arbejdsmarkedspensionerne er opbygget som kollektive forsikringsordninger, hvor 
medlemskabet typisk er obligatorisk for den enkelte, der er dækket af et overens-
komstområde eller omfattet af en firmapensionsaftale. Arbejdsmarkedspensionerne 
er helt overvejende bidragsdefinerede, således at størrelsen af den fremtidige pension 
afhænger af de indbetalte bidrag og det løbende afkast på pensionsformuen. 
 
Inden for den offentlige sektor har der eksisteret arbejdsmarkedspensioner siden 
1950’erne. De første ordninger dækkede dog kun bestemte fagområder. I 1985 var 
omkring en tredjedel af befolkningen i en arbejdsmarkedspensionsordning, og om-
fanget er vokset markant frem mod 1995. Herefter har arbejdsmarkedspensioner væ-
ret en del af stort set alle danske overenskomster. Således var omkring 90 pct. af alle 
fuldtidsansatte lønmodtagere i 2004 omfattet af arbejdsmarkedspensioner enten i 
form af firmaordninger eller overenskomstbaserede ordninger. 
 
Den kraftige udbygning i dækningen af arbejdsmarkedspensionerne har betydet en 
femdobling af indbetalingerne siden 1970, så de i 2006 udgør omkring 6 pct. af BNP, 
jf. figur 5.10a. Da pensionsordningerne har været under kraftig udbygning i de sidste 
35 år, er de udbetalte årlige pensioner stadig små i forhold til indbetalingerne, fordi 
der oprindeligt kun var få medlemmer, og fordi mange nuværende pensionister ikke 
har indbetalt bidrag igennem et helt arbejdsliv. Formuen i arbejdsmarkedspensioner-
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ne er derfor vokset kraftigt fra ca. 10 pct. af BNP i 1970 til knap 100 pct. af BNP i 
2006, jf. figur 5.10b.  
 

Figur 5.10a Figur 5.10b 
Ind- og udbetalinger fra  
arbejdsmarkedspensioner 
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Anm.:  Den lodrette streg angiver overgangen til konjunkturvurderingen, Økonomisk Redegørelse august 2007. 
Kilde:  Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 
De danske arbejdsmarkedspensioner er såkaldte ”unge” ordninger, idet de samlede 
årlige udbetalte pensioner er små i forhold til indbetalingerne. Når arbejdsmarkeds-
pensionerne ”modnes”, det vil sige, når der bliver flere pensionister, som har bidra-
get igennem et helt arbejdsliv, vil udbetalingerne stige i forhold til indbetalingerne. 
Samtidig vil stigningen i andelen af ældre isoleret set øge udbetalingernes andel af 
BNP. 
 
Udover arbejdsmarkedspensioner er der pensionsopsparing i Lønmodtagernes Dyr-
tidsfond (LD), Arbejdsmarkedstillægspension (ATP), Den særlige pensionsopsparing 
(SP) og i private frivillige ordninger, herunder eksempelvis kapitalpension.  
 
Indbetalingerne til private frivillige pensionsordninger er vokset siden midten af 
1980’erne fra omkring ½ pct. af BNP til 1½ pct. af BNP i 2006, jf. figur 5.11a. Udbe-
talingerne er i samme periode vokset fra ½ pct. af BNP til 2 pct. af BNP. Det afspej-
ler, at de nuværende pensionister har oparbejdet betydelige private pensionsopspa-
ringer, og at disse ordninger ikke er unge ordninger i samme omfang som arbejds-
markedspensionerne. Det afspejler, at indbetalinger til de frivillige ordninger ofte 
sker sent i de erhvervsaktive år. 
 
Indbetalingerne til ATP ligger lige under ½ pct. af BNP, jf. figur 5.11a. Udbetalinger-
ne er steget til nogenlunde samme niveau på ½ pct. af BNP, i takt med at pensioni-
sterne har bidraget i flere år til ATP i deres erhvervsaktive aldre. 
 
Indbetalingerne til SP var ca. ½ pct. af BNP i 2002 og 2003. Siden har indbetalinger-
ne været suspenderet. Der er ingen nævneværdige udbetalinger fra SP. I 1978 blev 
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der indbetalt ca. 1,3 pct. af BNP i LD. Udbetalinger er relativt små (ca. 0,3 pct. af 
BNP i 2006). 
 
Den samlede formue i LD, ATP, SP og de private frivillige pensioner udgør i 2006 
omkring 45 pct. af BNP, jf. figur 5.11b. 
 

Figur 5.11a Figur 5.11b 
Ind- og udbetalinger fra ATP og private 
pensionsordninger 
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Anm.:  SP er inklusive den midlertidige pensionsopsparing (DMP). Den lodrette streg angiver overgangen til kon-

junkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse, august 2007. 
Kilde:  Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 
Fremskrivning af pensionsordningerne 
De fem forskellige ordninger er modelleret individuelt11. Arbejdsmarkedspensioner-
ne og de private ordninger kan opdeles efter typen af udbetaling. Her skelnes mellem 
engangsudbetalte pensioner (kapitalpensioner) og løbende udbetalte pensioner (rate- 
og alderspensioner).  
 
Modelleringen af de enkelte ordninger er baseret på et ”pensionsregnskab” for de 
enkelte generationer (årgange). Den enkelte generations formue vokser i de er-
hvervsaktive år i takt med de årlige indbetalinger og afkastet på den eksisterende for-
mue. Ved pensionsalderen udbetales pensioner som alders-, kapital- og ratepensioner 
i overensstemmelse med de modellerede regler for de enkelte pensionsordninger. 
 
SP, LD og ATP er modelleret i overensstemmelse med gældende regler. Det vil sige, 
at SP er modelleret som en ratepension12, LD er modelleret som en kapitalpension, 
og ATP er modelleret som en alderspension. 
 
Udbetalinger fra private ordninger og arbejdsmarkedspensioner med engangsudbetaling 
er modelleret som kapitalpensioner. De enkelte generationers kapitalpension udbeta-

                                                                                                                                                                                                                                                                        
11 Modelleringen er en justeret version af pensionssektoren i DREAM og blandt andet tilpasset ADAM-modellens 
datagrundlag. 
12 Som indtil videre udbetales på en gang, da depoterne er små. 
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les med en særlig profil over 11 år fra efterlønsalderen13. Dermed tages højde for, at 
de enkelte personer i generationerne får udbetalt deres pensioner på forskellige tids-
punkter. 
 
De private og kollektive ordninger med løbende udbetaling er modelleret som alders-
pensioner og ratepensioner. Ratepensionerne antages at blive udbetalt over 17 år fra 
efterlønsalderen14, mens alderspensionerne antages at blive udbetalt fra pensione-
ringstidspunktet og frem. Alderspensionen er modelleret efter aktuarmæssige prin-
cipper og omfatter – udover selve alderspensionen til den pågældende – også en in-
valide- og ægtefællepension. 
 
Det antages generelt, at indbetalingsprocenten for hver ordning (fordelt på generati-
oner/alder) holdes konstant i fremskrivningen. Grundlaget for den enkelte generati-
ons indbetalinger til arbejdsmarkedspensionerne og de private ordninger er lønsum-
men, mens grundlaget for SP er lønsummen tillagt indkomsten fra en del offentlige 
overførsler i overensstemmelse med lovgivningen. I ATP-ordningen er det antallet af 
beskæftigede i generationen, som er grundlaget. Der er ikke længere indbetalinger til 
LD.  
 
I et forløb uden Velfærdsaftalen udgør de samlede pensionsindbetalinger godt 8 pct. af 
BNP i hele fremskrivningen, jf. figur 5.12a. Pensionsudbetalingerne vokser i takt med, 
at arbejdsmarkedspensionerne modnes, og der bliver flere ældre, fra 5,8 pct. af BNP i 
2006 til knap 10 pct. i 2050. 
 

Figur 5.12a Figur 5.12b 
Samlede pensionsind- og udbetalinger i 
forløb ekskl. Velfærdsaftalen 
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Anm.:  Den lodrette streg angiver overgangen til fremskrivningen. 
Kilde:  Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
13 Størstedelen af kapitalpensionerne udbetales ved efterlønsalderen og folkepensionsalderen, og alt er udbetalt 5 år 
efter folkepensionsalderen. 
14 Udbetalingsprofilen over de 17 år afspejler forskellige tilbagetrækningstidspunkter og valg af udbetalingsperiode 
for de enkelte individer i generationerne. 
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Den samlede pensionsformue var i 2006 knap 140 pct. af BNP og stiger fremadrettet 
i takt med, at medlemmerne i arbejdsmarkedspensionsordningerne har bidraget i en 
stadig større del af den erhvervsaktive periode, jf. figur 5.12b. En del af formuen er 
udskudt skat, idet indbetalinger til pensionsordninger er fradragsberettiget ved opgø-
relsen af den skattepligtige indkomst, mens pensionsudbetalinger beskattes på udbe-
talingstidspunktet. Den kraftige stigning i husholdningernes opsparing i pensions-
ordninger (opgjort efter skat) fører i fremskrivningen til en reduktion af husholdnin-
gernes øvrige finansielle opsparing.  
 
Hvis pensionsformuen opgøres korrigeret for den forventede beskatning af udbeta-
lingerne, er den private sektors samlede finansielle nettoformue (dvs. pensionsfor-
muen efter skat plus øvrige finansielle aktiver fratrukket finansielle passiver) nogen-
lunde konstant fra 2008 (på omkring -65 pct. af BNP for husholdningerne og virk-
somhederne under ét). Pensionsformuen efter skat vokser således i fremskrivningen 
fra godt 85 pct. af BNP i 2008 til godt 130 pct. af BNP i 2050, mens den private sek-
tors finansielle nettogæld (ekskl. pensionsformuen) vokser fra godt 145 pct. af BNP 
til op mod 200 pct. af BNP i samme periode. 
 
Det stabile niveau for den private sektors samlede finansielle formue korrigeret for 
udskudt skat afspejler den konkrete forudsætning om, at øget pensionsopsparing 
korrigeret for den fremtidige beskatning erstatter privat opsparing, således at den 
samlede private nettoformue efter skat og i pct. af BNP ikke øges på trods af udbyg-
ningen af pensionsformuen, jf. kapitel 4.  
 
Effekten af Velfærdsaftalen på pensionssektoren gennemgås i næste kapitel. 
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Bilag 5.1 Individuelt offentligt forbrug fordelt på personer 

I Nationalregnskabet for 2004 er udgifter for ca. 271½ mia. kr. kategoriseret som in-
dividuelt offentligt forbrug, jf. tabel a.1 Heraf fordeles så stor en andel som muligt (ca. 
204 mia. kr.) ud på enkeltpersoner og derigennem på befolkningsgrupper opdelt efter 
alder, køn og herkomst.  
 
Knap 68 mia. kr. kan ikke fordeles på enkeltpersoner ud fra eksisterende oplysninger. 
Det drejer sig blandt andet om udgifter i forbindelse med psykiatriske hospitaler, ple-
jebørn og kulturtilbud. De 68 mia. kr. antages fordelt ligeligt ud på alle befolknings-
grupper uanset alder, køn og herkomst. 
 

Tabel a 
Skøn lagt til grund for individualisering af offentlige service udgifter, 2004 

 
 

 
Fordelt til 
personer 

Ifølge National-
regnskabet1) 

Ikke indivi-
dualiserbart 

 

 Mia. kr.   
 Sundhedsvæsen 68,6 75,9 7,3  
 - Medicin 6,3 6,3 -  
 - Sygesikring 12,4 12,4 -  
 - Hospital 49,9 49,9 -  
 - Andre sundhedsudgifter (bl.a. psykiatriske hospitaler) - 7,3 7,3  
      
 Social beskyttelse 59,2 95,8 36,6  
 - Hjemmehjælp, plejehjem mv. 35,2 35,2 -  
 - Daginstitution 24,0 24,0 -  
 - Andre social beskyttelse (bl.a. udgifter til plejebørn) - 36,6 36,6  
      
 Undervisning 76,2 89,2 13,0  
 - Uddannelse 73,1 73,1 -  
 - Voksenuddannelse 3,1 3,1 -  
 - Andre uddannelsesudgifter (bl.a. udgifter til forskning) - 13,0 13,0  
      
 Kultur - 10,5 10,5  
      
 I alt  203,9 271,4 67,5  
  

Anm.:  Udgifter til plejehjem er her opført under social beskyttelse, men indgår i den reviderede nationalregn-
skabsopgørelse under sundhedsvæsen.  

1)  Danmarks Statistik opgør de offentlige serviceudgifter på udgiftsområder på et højere aggregeringsni-
veau, jf. også den internationale klassifikation af de offentlige udgifter efter formål. Den detaljerede 
fordeling af de offentlige serviceudgifter på udgiftsområder afspejler således i vidt omfang egne skøn 
mv., og er derfor forbundet med en betydelig usikkerhed. 

Kilde: Danmarks Statistik, lovmodellen og egne beregninger. 
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Danmarks Statistik har primo november offentliggjort reviderede tal for 2004, der viser samlede udgifter på 272 
mia. kr. samt justeringer på udgiftsområder. 
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De individualiserbare udgifter på ca. 204 mia. kr. er fordelt på individer ved hjælp af 
data fra 2004, der omfatter 33,3 pct. af den danske befolkning2. 
  
Data indeholder direkte dækkende oplysninger om individers forbrug af offentlig 
service på områderne medicin, sygesikring, hospital – dvs. på sundhedsområdet3 – og på 
daginstitution4. Udgiften til daginstitution opgøres som den samlede udgift til instituti-
onspladsen fratrukket den betalte takst. Eventuel rabat i form af økonomisk friplads, 
pædagogisk friplads eller søskenderabat er kategoriseret som værende en overførsel 
og indgår derfor ikke i det offentlige forbrug.  
 
For hjemmehjælp, plejehjem og undervisning skønnes over udgifterne pr. person på basis af 
enhedsudgifter og lignende på hvert område, jf. nedenfor. 
 
De individuelt fordelte udgifter til undervisning dækker udgifterne til almen uddannelse 
(dvs. grundskole, gymnasier, erhvervsuddannelser samt korte, mellemlange og lange 
videregående uddannelser) og udgifter i forbindelse med voksenuddannelse ekskl. 
danskundervisning.  
 
Data indeholder oplysninger om personers igangværende uddannelse, men ikke op-
lysninger om de tilhørende udgifter. Der er derfor fordelt udgifter på baggrund af 
indsamlede enhedsudgifter opdelt på uddannelser.  
 
De individuelt fordelte udgifter til social beskyttelse indeholder udgifter til hjemme-
hjælp, plejehjem og daginstitution.  
 
Status som plejehjemsbeboer opgøres med nogen usikkerhed på baggrund af oplys-
ninger om institutionstype, egenbetaling for plejehjem samt husstandens anvendelse.  
 
Tildeling af hjemmehjælpsforbrug udføres på baggrund af aldersfordelte modtager-
andele fra Den Kommunale Ressourceopgørelse 2004, idet der betinges, at den ud-
valgte person ikke er på plejehjem samtidig.  
 
Udgiften i forbindelse med at være på plejehjem eller modtage hjemmehjælp tildeles 
med en vægt på 1, hvis personen har været modtager hele året og en vægt på ½, hvis 
personen kun kan observeres at være modtager i starten eller i slutningen af året.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Lovmodellens datagrundlag på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.  
3 Dog eksklusive udgifter til skoletandpleje, der antages fordelt ligeligt på børn i den skolepligtige alder. 
4 De fordelte udgifter korrigeres, sådan at de samlede individuelt fordelte udgifter på hvert område svarer til udgif-
terne i Nationalregnskabet, jf. tabel a.Personer, der er udvandret eller døde i løbet af året, medtages i den individuelle 
fordeling af offentligt forbrug for at bibeholde den faktiske aldersfordeling i forbruget.  
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6. Effekt af ændrede aldersgrænser i lyset af                            
 Velfærdsaftalen 

6.1 Indledning 
I dette kapitel ses nærmere på forudsætningerne bag de beregnede virkninger af til-
bagetrækningsreformen fra Velfærdsaftalen, som virker fra 2019.  
 
I afsnit 6.2 redegøres kort for indekseringsmekanismen i Velfærdsaftalen og den 
skønnede effekt på efterløns- og pensionsalder i lyset af den seneste befolknings-
prognose. I afsnit 6.3 illustreres de principper, der benyttes til at skønne over effek-
ten på befolkningens arbejdsmarkedstilknytning. I afsnit 6.4 ses nærmere på effekten 
på arbejdstiden, mens afsnit 6.5 gennemgår effekten på pensionsindbetalinger og  
-udbetalinger, når aldersgrænserne i tilbagetrækningssystemet flytter opad.  
 
 
6.2 Ændrede aldersgrænser for efterløn og folkepension i Velfærdsaftalen 
Med Velfærdsaftalen er der blandt andet indført en indekseringsmekanisme, der skal 
være med til at sikre, at længere levetid og bedre helbred også medfører flere aktive 
år på arbejdsmarkedet.  
 
Velfærdsaftalen indebærer, at efterlønsalderen gradvist sættes op fra 60 til 62 år i pe-
rioden 2019-2022. Folkepensionsalderen hæves gradvist fra 65 til 67 år i perioden 
2024-2027.  
 
Hvis levetiden ikke stiger yderligere i forhold til 2004/2005, fastholdes disse nye al-
dersgrænser. Hvis levetiden stiger, vil efterlønsalderen på længere sigt forøges i takt 
med stigningen i restlevetiden for 60-årige. Den første regulering kan indtræde i 2025 
(med hensyn til efterlønsalderen), men besluttes 10 år før, hvilket afspejler et hensyn 
til at sikre tilstrækkelig tid til at planlægge tilbagetrækning. Der træffes således beslut-
ning om regulering første gang i 2015 og derefter hvert femte år, jf. boks 6.1.  
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Boks 6.1 
Nærmere om indekseringsmekanismen 

 
Den konkrete indekseringsmekanisme tager udgangspunkt i: 
• Aldersgrænserne justeres på sigt i takt med udviklingen i restlevetiden for 60-årige.  
• Efterlønsalderen fastsættes, så perioden med efterløn og pension bliver omkring 19½ år på 

længere sigt.  
• Hvis levetiden ikke stiger fra 2004/2005, øges efterlønsalderen ikke ud over det allerede beslut-

tede (dvs. den bliver vedvarende 62 år).  
• Hvis levetiden stiger yderligere, vil efterlønsalderen igen kunne stige i 2025 – dog reguleres 

maksimalt med 1 år på hvert beslutningstidspunkt.  
• Ændringer sker med et varsel på 10 år for efterlønsalderen.  
• Der tages beslutninger om regulering hvert 5. år fra og med 2015. 
 
Reguleringsmekanismen er som følger (her beskrevet for beslutningstidspunkt 2015 og regulerings-
tidspunkt 2025, og den angivne levetid er 60 år plus restlevetiden for 60-årige): 
• Forudsat levetid 2025 = Levetid 2013/14 (dvs. senest kendte tal i 2015) + Forudsat trendmæssig 

stigning fra 2013/14 til 2025 på 0,6 år.  
• Beregnet efterlønsalder 2025 = Forudsat levetid 2025 – 19½ år.  
• Efterlønsalder 2025 = beregnet efterlønsalder 2025 afrundet til nærmeste halve år. 
 
Dertil knyttes følgende betingelser: 
• Aldersgrænserne er uændret eller reguleres med ½ eller (højst) 1 år af gangen.  
• Hvis levetiden ikke stiger i forhold til 2004/2005, fastholdes efterlønsalderen på 62 år.  
• Hvis levetiden mod forventning skulle falde fra et beslutningstidspunkt til det næste, tages sær-

skilt stilling til, om og i givet fald hvordan dette skal afspejle sig i regulering af aldersgrænsen. 
 
Folkepensionsalderen ændres med samme regulering som efterlønsalderen og med ikrafttræden 5 år 
senere, således at efterlønsperioden bliver 5 år for alle årgange. 
 
Perioden med efterløn og pension på 19½ år svarer til perioden i 1995, hvor den kraftige stigning i 
levetiden for 60-årige satte ind. Fra efterlønnens indførelse i 1979 til 1995 udgjorde restlevetiden for 
60-årige i gennemsnit 19,5 år. 
 
Mekanismen indebærer dermed, at efterlønsalderen på længere sigt hæves på linje med stigningen i 
levetiden for 60-årige. 
 

 
Reguleringsprincippet indebærer, at den samlede periode med efterløn og folkepen-
sion – forstået som levetiden for 60-årige fratrukket efterlønsalderen – fastholdes på 
omkring 19½ år på længere sigt. Folkepensionsalderen reguleres i samme takt som 
efterlønsalderen, men med virkning 5 år efter (fordi efterlønsperioden er 5 år), dvs. 
første gang i 2030. 
 
Der er meget betydelig usikkerhed om udviklingen i levetiden fremover, navnlig på 
langt sigt, hvor der mere er tale om beregningstekniske antagelser. Med befolknings-
prognosen fra DREAM (DREAM, juni 2006) skønnes restlevetiden for 60-årige at 
stige til knap 27½ år i 2060, jf. figur 6.1a. Med tilbagetrækningsreformen løftes efter-
lønsalderen med 2 år frem mod 2022. Indekseringsmekanismen indebærer herefter 
med DREAM’s 2006-befolkningsprognose et yderligere løft i efterlønsalderen på 5½ 
år frem mod 2060, jf. figur 6.1b.  
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Perioden på efterløn og folkepension for personer, der går på efterløn ved den tidlig-
ste mulighed, skønnes på den baggrund at blive ca. 20 år i årene fremover, dvs. lidt 
mere end 19½ år jf. figur 6.1c. Det skyldes dels begrænsningen om, at efterlønsalderen 
maksimalt må løftes med ét år ad gangen, og at der er en ”forsinkelse” i reguleringen 
af efterlønsalderen, så længe levetiden stiger mere end den forudsatte trendmæssige 
stigning (på 0,6 år) fra reguleringen besluttes, til den træder i kraft. 
 
Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder skønnes at stige med godt og vel halvt så 
meget som reguleringen af disse aldersgrænser, blandt andet fordi en del personer 
antages at trække sig tilbage før efterløns- og pensionsalderen (enten på førtidspensi-
on, andre overførsler eller for egne midler), jf. figur 6.1d. Dermed indebærer regule-
ringen af aldersgrænserne for efterløn og pension en nogenlunde uændret balance 
mellem det antal år, som erhvervsaktive i gennemsnit er på arbejdsmarkedet, og det 
antal år som i gennemsnit tilbringes på efterløn og pension mv.  
 

Figur 6.1a Figur 6.1b 
Alternative forudsætninger om restlevetid 
for 60-årige 
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Figur 6.1c Figur 6.1d 
Gennemsnitligt antal år på efterløn og 
pension1) 
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1) Det gennemsnitlige antal år på efterløn og pension er beregnet som forskellen mellem levetiden for en 60-

årig og efterlønsalderen. 
2) 3-aldersgruppers glidende gennemsnit af den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder for en 50-årig. 
Kilde: Egne beregninger. 
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Der er som nævnt betydelig usikkerhed om udviklingen i levetiden i årene fremover. 
For at illustrere usikkerheden med hensyn til den fremtidige udvikling i levetiden har 
DREAM suppleret deres seneste prognose med et alternativt forløb (DREAM 2006 
alternativ forløb) med lavere vækst i levetiden for alle aldersgrupper end i hovedfor-
løbet. I det alternative forløb stiger restlevetiden for 60-årige med knap 2 år mindre 
end i hovedforløbet frem mod 2060, jf. figur 6.1a.  
 
Med den aftalte indekseringsmekanisme i Velfærdsaftalen vil øget levetid og bedre 
sundhedstilstand medføre senere tilbagetrækning. Forskellen i restlevetid for 60-årige 
i de to prognoser (på knap 2 år i 2060) afspejles således i, at efterlønsalderen er 1½ år 
lavere i 2060 med den alternative befolkningsprognose, jf. figur 6.1b. 
 
 
6.3 Fremskrivning af beskæftigede og antal overførselsmodtagere 
Med senere efterløns- og folkepensionsalder vil nogle af de aldersgrupper, der i dag 
er berettigede, ikke længere have mulighed for at modtage disse ydelser, før de nye 
alderskrav opfyldes. De tekniske antagelser om, hvor mange af disse personer, der så 
vil være i beskæftigelse, på anden måde selvforsørgende eller modtage forskellige ty-
per af overførsler (såsom førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp mv.), tager ud-
gangspunkt i den kendte fordeling for disse grupper i dag. Der tages hensyn til, at 
fordelingen for mange af overførslerne i dag er påvirket af muligheden for efterløn 
og folkepension.  
 
For en række primært helbredsrelaterede overførsler (fx førtidspension og sygedag-
penge) er der en tendens til, at jo ældre en årgang, man ser på, jo flere modtager ydel-
sen. Styrken i denne tendens aftager dog, efterhånden som årgangen nærmer sig ef-
terlønsalderen og dermed inden for få år har mulighed for at trække sig tilbage med 
efterløn (som ikke forudsætter visitation, arbejdsprøvning mv.). Når efterlønsalderen 
øges i medfør af den forudsatte stigning i levetiden (i kraft af Velfærdsaftalen), kan 
det forventes, at en større andel af de over 60-årige vil være på fx førtidspension og 
sygedagpenge end i dag, hvor disse årgange har mulighed for efterløn. 
 
For de 50-56-årige er der således en tendens til, at den andel, der modtager førtids-
pension, stiger relativt jævnt med alderen med ca. 0,7 pct.-enhed pr. årgang. For de 
56-59-årige aftager tendensen til godt ½ pct.-enhed. Det kan blandt andet afspejle, at 
nogen i stedet for at søge om førtidspension vælger at vente få år og i stedet modtage 
efterløn som 60-årige. Fra 60 til 64 år er førtidspensionsandelen stort set konstant, 
hvilket også skal ses i lyset af muligheden for efterløn.  
 
Når efterlønsalderen rykker opad, antages den stigende tendens i førtidspensionsan-
delen at fortsætte, mens afbøjningen op mod efterlønsalderen indtræder senere. Det 
vil sige, at mer-tilgangen til førtidspension på de 0,7 pct.-enheder for de 50-56-årige 
også antages at være gældende for de følgende aldersgrupper. Og den lidt lavere mer-
tilgang for de 56-59-årige optræder nu op mod den nye højere efterlønsalder. Endelig 
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antages omtrent uændret andel på førtidspension fra den nye efterlønsalder op mod 
pensionsalderen jf. figur 6.2a. (Se boks 6.2 for en nærmere forklaring af metode). 
 
Andelen af de 64-årige på førtidspension antages dermed at stige fra 14½ pct. uden 
tilbagetrækningsreformen til 18½ pct., når efterlønsalderen (med den nuværende be-
folkningsprognose) er hævet til 65 år eller derover1.  
 
Tilsvarende fremskrivningsprincipper benyttes for alle øvrige typer af overførsler og 
øvrige uden for arbejdsstyrken. 
 

Figur 6.2a Figur 6.2b 
Førtidspensionister som andel af  
befolkningen på sigt (2080)1) 

Beskæftigelsesfrekvens på sigt (2080) 1) 
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Anm.: Figurerne tager udgangspunkt i 2080 for tydeligt at kunne illustrere den benyttede metode. Kurverne uden 

tilbagetrækningsreformen i 2080 svarer omtrent til tilsvarende kurver for i dag, som følge af den benyttede 
modellering (med uændrede andele) i forløbet uden Velfærdsaftalen. 

1) Der er betydelig usikkerhed om udviklingen i levetiden og dermed efterløns- og folkepensionsalder på langt 
sigt. Den viste efterlønsalder i 2080 er beregningsteknisk og afspejler den anvendte befolkningsprognose fra 
DREAM. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
Beskæftigelsesfrekvensen afspejler (eller kan ses som en konsekvens af) den skønne-
de udvikling i alle overførselsgrupperne, de ledige og øvrige uden for arbejdsstyrken. 
I dag kan observeres en faldende tendens fra omkring 45 til 55 år, hvor beskæftigel-
sesfrekvensen reduceres med omkring ½ pct.-enhed pr. årgang. Med den benyttede 
metode fås derfor et jævnt faldende forløb for beskæftigelsesfrekvensen for de 55-
64-årige, der ligger direkte i forlængelse af tendensen for de 45-55-årige, jf. figur 6.2b. 
  
Stort set alle over pensionsalderen modtager folkepension. Heraf supplerer nogle de-
res folkepension med lidt lønindkomst. Disse beskæftigede pensionister bidrager i 
arbejdsstyrkefremskrivningen til den samlede beskæftigelse om end med en lavere 
arbejdstid end de yngre aldersgrupper. Det antages, at andelen af beskæftigede blandt 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Derudover løftes andelen af de 64-årige, der modtager sygedagpenge, fra omkring ½ pct. i dag (hvor op mod halv-
delen af årgangen modtager efterløn og knap 15 pct. førtidspension) til godt 4 pct. af den samlede årgang. Det svarer 
til et løft fra 2 til 6 pct. set i forhold til antallet af ordinært beskæftigede 64-årige. 
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de ældre over den nye pensionsalder i store træk svarer til andelen af beskæftigede 
pensionister i dag, hvilket også fremgår af figur 6.2b. 
 
Med den benyttede modellering indebærer de ændrede tilbagetrækningsregler i med-
før af Velfærdsaftalen et løft i beskæftigelsen på ca. 250.000 personer i 2040, heraf 
ca. 20.000 personer flere i støttet beskæftigelse.  
 
Metoden til at fremskrive de forskellige grupper af overførselsmodtagere i lyset af de 
løftede aldersgrænser i tilbagetrækningssystemet benyttes også til at fremskrive, hvor 
stor en andel af hver årgang, der er i støttet beskæftigelse (såsom fleksjob, skånejob, 
jobtræning mv.). Metoden indebærer et løft i den støttede beskæftigelse, primært 
fleksjob, for de ældre aldersgrupper, jf. figur 6.3a. Det indebærer, at en del af effekten 
på beskæftigelsen af løftet i aldersgrænserne i tilbagetrækningssystemet vedrører folk 
i støttet beskæftigelse, jf. figur 6.3b. 
 

Figur 6.3a Figur 6.3b 
Andel af befolkning i fleksjob på sigt 
(2080)1) 

Andel af befolkning i ordinær og støttet 
beskæftigelse på sigt (2080)1) 
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1) Der er betydelig usikkerhed om udviklingen i levetiden og dermed efterløns- og folkepensionsalder på langt 

sigt. Den viste efterlønsalder i 2080 er beregningsteknisk og afspejler den anvendte befolkningsprognose fra 
DREAM. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
Alle initiativerne i Velfærdsaftalen – herunder også dem, der vedrører uddannelse, 
arbejdsmarked og integration – skønnes samlet set at øge beskæftigelsen med ca. 
285.000 personer i 2040. 
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Boks 6.2 
Illustration af metode til fremskrivning af antal overførselsmodtagere i lyset af Velfærdsaftalen 

 
Det bærende princip i den benyttede metode er, at den observerede tendens i andelen af de enkelte 
årgange, der modtager en bestemt overførselsindkomst, i aldersgrupperne op mod efterlønsalderen 
forskydes udad til et senere alderstrin2. Metoden kan bedst illustreres med et par eksempler.  
 
Andelen af befolkningen i de enkelte aldersgrupper, der modtager ledighedsydelse, er stigende op 
mod omkring 56-års alderen, hvorefter andelen går mod nul frem mod efterløns- og pensionsalderen, 
jf. figur a. Metoden viderefører den observerede stigende tendens i andelen for de 50-54-årige3 for 
personer på 55 år og derover i takt med, at efterlønsalderen øges. Den tidligere tendens for de over 
54-årige genindføres herefter på et senere alderstrin afhængigt af, hvor mange år efterlønsalderen er 
flyttet opad.  
 
I 2080 forudsættes efterlønsalderen med den nuværende levetidsprognose at være steget til 69 år, 
dvs. med 9 år. Dermed videreføres tendensen for de 50-54-årige således op til 63-års alderen. For de  
over 63-årige indføres den oprindelige tendens (for de over 54-årige) til faldende andel frem mod ef-
terløns- og pensionsalderen. 
 
Stort set samme princip benyttes for aktiverede med dagpenge. Her tyder det på, at andelen på den-
ne ordning er påvirket af muligheden for efterløn helt ned omkring 50-års alderen. Det er derfor valgt 
at videreføre den faldende (relative) tendens for de 45-49-årige. Det bemærkes, at antagelsen om, at 
der benyttes den absolutte ændring, så længe profilen er stigende, indebærer, at ”puklen” i årene op 
mod efterlønsalderen flytter udad og er af samme størrelse som tidligere. 
 
Figur a Figur b 
Andel af befolkning med ledighedsydelse 
på sigt 

Andel af befolkning i aktivering med  
dagpenge på sigt 
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1) Tendensen for de 50-54-årige videreføres for de over 54-årige. Det er den gennemsnitlige absolutte æn-

dring i andelen fra de 50-årige til de 54-årige, der videreføres, idet der er en tendens til stigende andel, jo 
ældre folk er.  

2) Tendensen for de 45-49-årige videreføres for de over 49-årige. Det er den gennemsnitlige relative ændring 
i andelen fra de 45-årige til de 49-årige, der videreføres, idet der er en tendens til faldende andel, jo ældre 
folk er. 

Kilde: Egne beregninger. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Metoden benyttes for samtlige overførselstyper og for henholdsvis mænd og kvinder. 
3 For at undgå tilfældige udsving er aldersprofilen udglattet ved at tage glidende gennemsnit over tre alderstrin, inden 
tendensen fastlægges. Niveauet for de 50-årige er derfor gennemsnittet af de 48-50-årige, mens niveauet for de 54-
årige er gennemsnittet af de 52-54-årige. 



 

 

Kapitel 6. Effekt af ændrede aldersgrænser i lyset af Velfærdsaftalen 

138 Mod nye mål – Danmark 2015. Teknisk baggrundsrapport · December 2007 

Nærmere om efterløn, førtidspension og ledighed 
Aldersgrænserne i tilbagetrækningssystemet påvirker også ledigheden. Det afspejler 
blandt andet, at tilskyndelsen til at starte nyt job kan være mindre, når der kun er kort 
tid tilbage på arbejdsmarkedet. Arbejdsgivere kan også være mindre tilbøjelige til at 
bruge ressourcer på oplæring og ansættelse af personer, som kun har kort tid tilbage 
på arbejdsmarkedet. 
 
Der var endvidere – før indgåelsen af Velfærdsaftalen – en række aldersbetingede 
særregler i dagpenge- og aktiveringslovgivningen, som er knyttet til efterlønsordnin-
gen4. Særreglerne indebar større ledighed navnlig for de over 55-årige og formentlig 
en tilskyndelse til tidligere tilbagetrækning via dagpengesystemet. Der er således en 
betydelig mer-ledighed for årgangene lige før efterlønsalderen, jf. figur 6.4a. 
 
Med Velfærdsaftalen blev disse særregler ophævet. Det skønnes i sig selv at reducere 
mer-ledigheden for personer i slutningen af 50’erne. Forøgelsen af aldersgrænserne i 
pensionssystemet skønnes endvidere at medføre, at den – nu lavere – mer-ledighed 
først vil optræde for ældre aldersgrupper, jf. figur 6.4a 5.  
 

Figur 6.4a Figur 6.4b 

Ledige som andel af arbejdsstyrken på sigt 
(2080)1) 
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1) Der er betydelig usikkerhed om udviklingen i levetiden og dermed efterløns- og folkepensionsalder på langt 

sigt. Den viste efterlønsalder i 2080 er beregningsteknisk og afspejler den anvendte befolkningsprognose fra 
DREAM. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
For så vidt angår efterløn, videreføres de beregningstekniske principper, der lå til 
grund for Velfærdsaftalen og 2010-fremskrivningen i Danmarks Konvergensprogram 
2006. Andelen af hver årgang på efterløn antages dermed at blive forskudt gradvist 
udad i takt med efterlønsalderen. Det indebærer eksempelvis, at andelen af de 69-
årige, der modtager efterløn i 2080, hvor efterlønsalderen forudsættes at være 69 år 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Reglerne indebar blandt andet, at dagpengeperioden reelt var op til 9 år for ledige over 51 år, hvis de var tilmeldt 
efterlønsordningen, mens den er 4 år generelt. Samtidig kunne 58-59-årige ledige fritages for aktivering. Det betød, at 
tilskyndelsen til at søge job var begrænset, og at de lidt ældre ledige i højere grad var overladt til passiv forsørgelse. 
5 Den samlede ledighedsprocent er antaget uændret fra 2015 og frem. Derfor ændres ledighedsprocenten også en 
anelse for de yngre aldersgrupper. 
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(navnlig som følge af stigende levetid), er omtrent den samme som andelen af 60-
årige på efterløn i dag, jf. figur 6.4b.  
 
Der foretages dog en række mindre korrektioner i andelen på efterløn i årene frem-
over, der samlet set reducerer andelen på efterløn en anelse. Afskaffelsen af særreg-
lerne i dagpenge- og aktiveringssystemet for de over 60-årige i forbindelse med Vel-
færdsaftalen mv. medfører alt andet lige lidt færre efterlønsmodtagere. I samme ret-
ning trækker Velfærdsaftalens målretning af efterlønnen mod personer med mange år 
på arbejdsmarkedet – i kraft af de nye regler om, at man skal være medlem af en A-
kasse og indbetale efterlønsbidrag i 30 år (mod tidligere 25 år) og starte indbetalin-
gerne senest, når man fylder 30 år (mod tidligere 35 år). Omvendt trækker den for-
trydelsesordning, der med aftalen blev indført for personer med lang arbejdsmar-
kedstilknytning, i retning af øget tilmelding og udnyttelse af efterlønsordningen. 
 
Med de anvendte beregningsforudsætninger skønnes op mod 20 pct. af de 64-årige, 
som ved uændret efterløns- og folkepensionsalder ville være på efterløn, i stedet at 
modtage førtidspension eller være i fleksjob, hvis efterlønsalderen løftes til 65 år og 
derover. Det svarer i store træk til tidligere anvendte antagelser, jf. boks 6.3. 
 

Boks 6.3 
Sammenhæng mellem antal på efterløn og førtidspension 

 
Andelen af de 60-64-årige på efterløn er i dag generelt stigende med alderen. Godt 25 pct. af de 60-
61-årige og ca. 45 pct. de 62-64-årige modtager efterløn (47 pct. af de 64-årige).  
 
Med den benyttede modellering af førtidspension skønnes andelen af de 64-årige på førtidspension 
som tidligere nævnt forøget fra 14½ pct. til 18½ pct., når efterlønsalderen øges til 65 år eller derover. 
Dermed skønnes knap 10 pct. af de 64-årige, der ellers ville være på efterløn, således i stedet at mod-
tage førtidspension. Hertil kommer, at yderligere 10 pct. af dem, der ellers ville modtage efterløn, 
skønnes at være i fleksjob. Den såkaldte substitution fra efterløn til førtidspension og fleksjob udgør 
således op mod 20 pct. for de 64-årige. 
 
Antagelserne kan ses i lyset af, at spørgeskemaundersøgelser viser, at ca. 21 pct. af efterlønsmodta-
gerne angiver ”dårligt helbred” som en grund (evt. blandt flere grunde) til at holde op med at arbej-
de. Ca. 76 pct. af 60-64-årige efterlønsmodtagere har godt selvvurderet helbred. Den tilsvarende an-
del blandt erhvervsaktive er 88 pct. Dårligt selvvurderet helbred kvalificerer ikke nødvendigvis til før-
tidspension. 
 
Det Økonomiske Råd (DØR) og Velfærdskommissionen (VFK) har også tidligere skønnet over over-
gangen fra efterløn til førtidspension mv. i tilfælde af, at efterløn ikke længere var en mulighed.  
 
DØR (DØR, Forår 2005) benytter en logistisk regression af sandsynligheden for at modtage førtids-
pension. Ved at indsætte karakteristika for de 60-66-årige, der i 2002 er på efterløn, fås en gennem-
snitlig sandsynlighed for at modtage førtidspension på 11 pct., hvis efterlønnen ikke eksisterede. VFK 
supplerer dette skøn med andre undersøgelser, der peger på en substitution på 10-20 pct. inkl. 
fleksjob mv., jf. bilag 7.5 i Analyserapport: Fremtidens velfærd – vores valg, Velfærdskommissionen 
2006. 
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Boks 6.3 (fortsat) 
Sammenhæng mellem antal på efterløn og førtidspension 

 
Der er i beregningerne ikke taget hensyn til, at bedre sundhedstilstand i takt med stigende levetid og 
færre fysisk nedslidende jobs eventuelt kan trække ned i antallet af førtidspensionister. Historisk er 
der ikke indtruffet et fald i antal førtidspensionister, selvom sundhedstilstanden generelt er forbed-
ret, og levetiden steget. Det kan ses i lyset af, at en lang række øvrige forhold også påvirker antallet af 
førtidspensionister. 
 

 
Nærmere om efterlønsfremskrivningen 
Det fremtidige antal efterlønsmodtagere kan blive påvirket af en række forhold, der 
både kan trække op og ned i forhold til det forudsatte. Det er måske især udsigten til 
en senere folkepensionsalder, der kan tænkes at få nogen, som ellers ikke ville have 
benyttet sig af efterlønsordningen, til at gøre brug af muligheden. Velfærdsaftalen 
kan også have styrket tilliden til, at efterløn fortsat vil være en mulighed om mange 
år.  
 
Andre faktorer kan derimod trække i retning af reduceret tilgang til efterløn. For det 
første afspejler den stigning i levetiden for over 60-årige, som ligger til grund for den 
forudsatte regulering af efterlønsalderen fra 2025, navnlig bedre sundhedstilstand for de 
lidt ældre. Fx svarer den forudsatte sundhedstilstand for 65-årige i 2040, der i frem-
skrivningen kan gå på efterløn som 65½-årige, til niveauet for 57-årige i dag og er 
dermed bedre end for personer ved efterlønsalderen på 60 år i dag. Sundhedstilstan-
den er her målt ved dødssandsynligheden, som er tæt korreleret med andre indikato-
rer for helbredstilstanden for hver aldersgruppe, fx antal lægebesøg, medicinudgifter, 
sengedage på hospital mv. Fremtidens ældre vil derfor – hvis overlevelsessandsynlig-
heden kan ses som en indikator – i gennemsnit være mindst lige så raske, når de når 
den højere efterlønsalder, som 60-årige i dag. 
 
Fremtidens ældre vil også i gennemsnit have et højere uddannelsesniveau end de årgange, 
der i dag er på efterløn. Tilbøjeligheden til at gå på efterløn er i dag lavere for perso-
ner med videregående uddannelse end for faglærte og ikke-faglærte. Det afspejler 
blandt andet, at kompensationsgraden ved efterløn generelt er lavere, jo højere ind-
komst man har, og at personer med videregående uddannelse oftere har højere ind-
komster. Desuden kan den fysiske belastning i arbejdet være mindre for videreud-
dannede end for andre. Der kan også være systematiske forskelle i lysten eller præfe-
rencerne for at fortsætte med at arbejde for forskellige uddannelsesgrupper (ved giv-
ne indkomst- og sundhedsforhold mv.). 
 
Udsigten til større pensionsformuer, blandt andet i lyset af modningen af arbejdsmar-
kedspensionerne, kan få flere af de efterlønsberettigede til at falde ind under pensi-
onsmodregningen i 2-årsreglen. Det vil sige, at flere kan have grund til at udskyde 
efterløn i mindst 2 år, i forhold til den tidligste mulighed, for at undgå modregning i 
efterlønnen af pensionerne.  
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Som beskrevet ovenfor vil der endvidere være flere, der vil tilgå førtidspension (og an-
dre ordninger) inden efterlønsalderen, fordi efterlønsalderen er højere. Der er ingen 
nævneværdig overgang fra førtidspension til efterløn, og en større andel på førtids-
pension inden efterlønsalderen kan dermed reducere antallet, der går på efterløn. 
 
Antagelserne om antallet af efterlønsmodtagere på længere sigt kan blandt andet vur-
deres i lyset af scenarier for, hvor mange der fremover kan antages at være medlem-
mer af en A-kasse (forsikringsgraden), hvor mange A-kasse medlemmer, der er til-
meldt efterlønsordningen (bidragsgraden) og endelig, hvor mange af de berettigede, 
der vælger at gå på efterløn (udnyttelsesgraden), jf. boks 6.4. 
 
Antallet af efterlønsmodtagere i 2015-fremskrivningen er fx foreneligt med et forløb, 
hvor andelen af de 30-årige, der er tilmeldt efterlønsordningen, stiger fra ca. en tred-
jedel i dag til ca. halvdelen på sigt, idet tilmelding til efterlønsordningen som nævnt 
fremover skal ske, inden man fylder 30 år. I dag er således ca. halvdelen af de 35-
årige tilmeldt ordningen. I så fald skal udnyttelsesgraden samtidig, givet 2015-frem-
skrivningens antagelser om antallet af efterlønsmodtagere, stige fra omkring 60 pct. i 
de senere år til omkring 70 pct. på sigt. Det er i overensstemmelse med, at indførel-
sen af efterlønsbidrag i forbindelse med efterlønsreformen fra 1998/99 og dertil hø-
rende overgangsregler vil trække i retning af stigende udnyttelsesgrad i forhold til i 
dag, efterhånden som det kun er dem, der har indbetalt fra en forholdsvis ung alder, 
som vil være berettigede til efterløn.  
 
A-kasse forsikringsgraden er i dag noget mindre for 30-årige end for 35-årige, og 
kravet om efterlønsbidrag fra 30 års alderen kan som nævnt indebære, at nogle af-
skæres fra at tilmelde sig. Hvis A-kasse forsikringsgraden er uændret og andelen af 
30-årige A-kasse medlemmer, der er tilmeldt efterlønsordningen, stiger til samme an-
del som for de 35-årige A-kasse medlemmer i dag, så vil andelen af alle 30-årige, der 
på sigt indbetaler til efterløn, udgøre godt 40 pct. For disse godt 40 pct. skal udnyt-
telsesgraden stige til ca. 80 pct. for at få samme antal efterlønsmodtagere som lagt til 
grund i 2015-fremskrivningen.  
 
I et forløb uden Velfærdsaftalen vil uændrede efterlønsfrekvenser i alderen 60-64 år i 
forhold til i dag svare til, at udnyttelsesgraden stiger til ca. 75 pct., hvis det fortsat er 
ca. halvdelen af de 35-årige, der er tilmeldt ordningen.  
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Boks 6.4 
Udviklingen i antallet af efterlønsmodtagere i lyset af tilmelding og udnyttelsesgrad 

 
Udviklingen i antallet af efterlønsmodtagere på længere sigt kan ses i lyset af, hvor mange der er 
medlem af en A-kasse og bidrager til efterlønsordningen, og i hvilken grad de udnytter deres ret til 
efterløn. 
 
A-kasse forsikringsgraden (dvs. andelen af hver årgang, som er medlem af en A-kasse) er i dag stigen-
de fra en meget lille andel af de 18-årige til ca. 77 pct. for de 35-årige, jf. figur a (mørkeblå kurve). Er-
hvervsdeltagelsen for de 18-årige (ca. 60 pct.) er betydeligt højere end A-kasse forsikringsgraden, 
hvilket blandt andet afspejler, at erhvervsdeltagelsen også dækker over studie- og fritidsjob, hvor 
mange fx modtager SU og ikke forsikrer sig mod ledighed i en A-kasse. For de over 40-årige er A-kasse 
forsikringsgraden svagt faldende på linje med erhvervsdeltagelsen.  
 
Før Velfærdsaftalen skulle der bidrages til efterlønsordningen i 25 år, startende tidligst som 30-årig 
og senest som 35-årig, hvis efterløn skulle opnås som 60-årig. Bidraget til efterlønsordningen er be-
tinget af medlemskab af en A-kasse. I 2005 bidrog hen ved 45 pct. af de 31-34-årige A-
kassemedlemmer til efterlønsordningen (bidragsgraden). For de 35-36-årige var bidragsgraden om-
kring 63-65 pct., jf. figur a (rød kurve). Den bratte stigning i bidragsgraden ved 35 års alderen afspej-
ler, at en del udskyder bidragsbetalingerne længst muligt. 
 
For de over 35-årige er bidragsgraden i dag voksende med alderen. Det afspejler navnlig overgangs-
reglerne ved efterlønsreformen i 1998/99, hvor personer over 35 år fik mulighed for at opnå ret til 
efterløn, hvis de betaler bidrag fra medio 1999 og frem til efterlønsalderen. Det vil sige, jo tættere på 
efterlønsalderen en person var, desto mere attraktivt var det at tilmelde sig – blandt andet fordi, at jo 
kortere tid der betales bidrag, jo mindre en del af de fremtidige efterlønsudbetalinger (eller skattefri 
præmier for ikke at udnytte efterlønsordningen) ville personerne selv bidrage med. 
 
I en fremskrivning af antallet af berettigede efterlønsmodtagere uden Velfærdsaftalen kan en neutral 
antagelse være uændret adfærd/andele. Det vil sige en A-kasse forsikringsgrad for 35-årige på 77 pct. 
og en efterlønsbidragsgrad på 63 pct. Hermed vil ca. 49 pct. af de 35-årige være berettiget til efterløn 
ved 60 års alderen. Efter 35-års alderen kan ikke opnås fuld efterløn ved tilmelding til ordningen. På 
sigt kan ca. 49 pct. af personer over 35 år dermed antages at deltage i ordningen i fravær af Velfærds-
aftalen. 
 
Figur a Figur b 
Erhvervsfrekvens samt forsikrings- og  
bidragsgrad opdelt på alder i 2005 
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Anm.: Udnyttelsesgraden er defineret som antallet af efterlønsmodtagere divideret med antallet af potentielle 

efterlønsmodtagere (efterlønsmodtagere og personer med efterlønsbevis i den relevante alder). De mid-
lertidige udsving i udnyttelsesgraden i de tre forløb med Velfærdsaften afspejler blandt andet forskelle i 
antallet af årgange på efterløn. 

Kilde: Arbejdsdirektoratet, Danmarks statistik og egne beregninger. 
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Boks 6.4 (fortsat) 
Udviklingen i antallet af efterlønsmodtagere i lyset af tilmelding og udnyttelsesgrad 

 
Udnyttelsesgraden (defineret som antallet af efterlønsmodtagere i forhold til antallet af 60-64-årige, 
der er berettiget til efterløn) har de sidste 10 år svinget omkring 60 pct., jf. figur b. Hvis udnyttelses-
graden stiger fra ca. 58 pct. i 2005 til ca. 75 pct. på længere sigt, vil forløbet med uændret adfærd gi-
ve samme antal efterlønsmodtagere som med de principper, der anvendes i fremskrivningerne uden 
Velfærdsaftalen. Det er sandsynligt, at udnyttelsesgraden vil stige, efterhånden som de potentielle 
modtagere udgøres af personer, der siden en forholdsvist ung alder har været tilmeldt og betalt til 
ordningen. Det er også sandsynligt, at udnyttelsesgraden forbliver noget under 100 pct., fordi en del 
har tilmeldt sig ordningen som en forsikring, de ikke nødvendigvis vil benytte sig af, og fordi reglerne 
giver tilskyndelse til at vente med at benytte efterløn fx til 62-års alderen. 
 
I forbindelse med Velfærdsaftalen blev bidragsperioden til efterløn øget fra 25 år til 30 år og seneste 
tilmeldingstidspunkt blev sænket til 30 år. Det er gjort for at målrette efterlønsordningen mod per-
soner med lang arbejdsmarkedstilknytning. Det vil kunne betyde, at nogle ikke tilmelder sig ordnin-
gen, da de fx stadigvæk er under uddannelse, når de er 30 år, og der er indregnet skøn herfor i 2015-
fremskrivningen. Effekten modgås i 2015-fremskrivningen i store træk af den fortrydelsesordning, 
der blev indført med Velfærdsaftalen, hvor udvalgte grupper med lang arbejdsmarkedstilslutning har 
mulighed for at tilmelde sig frem til 15 år før efterlønsalderen (dvs. frem til 47 års alderen ved en ef-
terlønsalder på 62), men til gengæld modtager en reduceret efterlønssats (i overensstemmelse med, 
at der er betalt bidrag i færre år). 
 
Udsigten til højere folkepensionsalder og reduceret usikkerhed om, hvorvidt efterlønsordningen vil 
bestå, kan isoleret set øge tilslutningen til efterlønsordningen, mens forhold som bedre sundhedstil-
stand, uddannelse, pensionsmodregning mv. kan trække ned i udnyttelsesgraden (eller tilslutningen 
til ordningen). Forskellige scenarier for tilmelding til og udnyttelsen af efterlønsordningen er forene-
lige med det forudsatte antal efterlønsmodtagere i 2015-forløbet inklusive Velfærdsaftalen: 
 
• Forløb 1 (VA1): Med uændret forsikringsgrad for de 30-årige og en bidragsgrad på 72,1 pct. 

sikres, at 49 pct. af de 30-årige bidrager til efterlønsordningen (svarende til andelen for de 
35-årige i dag), jf. figur c-d. Udnyttelsesgraden vokser til ca. 70 pct. på lang sigt, jf. figur b. 

• Forløb 2 (VA2): Uændret forsikringsgrad for de 30-årige og en bidragsgrad som svarer til de 
35-åriges i 2005. Det svarer til, at 42½ pct. af de 30-årige bidrager til efterlønsordningen. Ud-
nyttelsesgraden vokser til ca. 80 pct. på længere sigt. 

• Forløb 3 (VA3): Som forløb 2 og 20 pct. af de berettigede benytter fortrydelsesordningen 
som 47-årige. Ved uændret adfærd fra i dag opfylder knap 10 pct. af de 47-årige kravet om 
ubrudt A-kasse medlemskab fra 24 års alderen. Forløbet svarer til, at 50½ pct. af de 47-årige 
bidrager til efterløn. Udnyttelsesgraden vokser til knap 70 pct. på længere sigt. 

 
Figur c Figur d 
Bidragsydere til efterløn i pct. af A-kasse 
medlemmer opdelt på alder i 2050 
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Kilde: Arbejdsdirektoratet, Danmarks statistik og egne beregninger.  
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6.4 Højere arbejdstid for ældre når pensionsalderen øges 
Den gennemsnitlige arbejdstid for forskellige aldersgrupper (opdelt på køn og for-
skellige typer af beskæftigelse) afhænger ligeledes af aldersgrænserne i tilbagetræk-
ningssystemet, herunder primært pensionsalderen, jf. figur 6.5a.  
 
I dag er den gennemsnitlige arbejdstid for ordinært beskæftigede nogenlunde den 
samme fra 25-30 års alderen og op til omkring 60 år. Fra omkring 60 år og op til fol-
kepensionsalderen er der et mindre fald, som blandt andet kan afspejle, at flere væl-
ger at arbejde på nedsat tid. Ved folkepensionsalderen er der et klart fald i den gen-
nemsnitlige arbejdstid, som afspejler, at beskæftigede pensionister i gennemsnit ar-
bejder relativt få timer. 
 
Personer i fleksjob eller førtidspensionister og efterlønsmodtagere, der har biindtægt 
fra erhvervsarbejde, arbejder i gennemsnit omkring halvt så mange timer som ordi-
nært beskæftigede i samme aldersgruppe. 
 
Det er lagt til grund i 2015-fremskrivningen, at den observerede tendens til faldende 
arbejdstid for de 61-64-årige videreføres for de ældre aldersgrupper, når pensionsal-
deren flyttes opad, jf. figur 6.5b. Dermed antages, at tendensen til faldende gennem-
snitlig arbejdstid fra 60 års alderen fortsætter, også når helbredstilstanden forbedres, 
og pensionsalderen hæves. 
 

Figur 6.5a Figur 6.5b 
Aldersfordelt arbejdstidsprofil på udvalgte 
undergrupper af beskæftigelse, 20071) 
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Anm.: Figurerne viser den gennemsnitlige arbejdstid for en mand af dansk oprindelse. 
1) Profilen i figur 6.5a er konstrueret på baggrund af et udtræk fra lønregistret for 2004, men er korrigeret for at 

tage højde for nedsættelsen af folkepensionsalderen fra 67 til 65 år i forbindelse med efterlønsreformen i 
1999.  

2) Der er betydelig usikkerhed om udviklingen i levetiden og dermed efterløns- og folkepensionsalder på langt 
sigt. Den viste efterlønsalder i 2080 er beregningsteknisk og afspejler den anvendte befolkningsprognose fra 
DREAM. 

Kilde: Lønregistret og egne beregninger. 
 
Den valgte metode er lidt mere forsigtig, end hvis man antog, at tendensen til fal-
dende arbejdstid satte ind senere, når helbredstilstanden forbedres og folkepensions-
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alderen øges, men mere optimistisk end en forudsætning om uændret arbejdstid for 
de ældre i forhold til i dag, jf. kapitel 7 (der vurderer følsomheden af antagelsen ved-
rørende arbejdstid). 
 
Med den benyttede metode løftes arbejdstiden for de ældre alt andet lige i medfør af 
de ændrede tilbagetrækningsregler. Eksempelvis er den gennemsnitlige årlige arbejds-
tid for 68-årige i beskæftigelse (beskæftigede pensionister) i dag knap 350 timer. Med 
den benyttede modellering antages arbejdstiden for 68-årige i stedet at være godt 
1.100 timer om året, hvis pensionsalderen er 69 år eller højere, jf. figur 6.6a. Arbejds-
tiden for de ældre vil fortsat i gennemsnit være mindre end for de yngre grupper 
(hvor den er godt 1.500 timer om året). 
 
Samlet set indebærer de benyttede metoder til at fremskrive beskæftigelsen i hoveder 
og timer, at de over 60-årige udfører en større del af den samlede arbejdsindsats målt 
i timer. Den andel af arbejdet, som udføres af de over 60-årige øges således fra ca. 
3½ pct. i dag til ca. 12½ pct. i 2040 (og knap 16 pct. i 2080), jf. figur 6.6b.  
 

Figur 6.6a Figur 6.6b 
Effekt på aldersfordelt gennemsnitlig  
arbejdstid, 2080 
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Kilde: Egne beregninger. 
 
Initiativerne i Velfærdsaftalen antages på den baggrund at medføre et løft i beskæfti-
gelsen i timer og dermed også et stort set tilsvarende løft i BNP (korrigeret for pro-
duktivitetsvækst og inflation) på godt 16 pct. i 2080, hvor efterlønsalderen med de 
beregningstekniske antagelser om kraftigt stigende levetid er løftet til 69 år, jf. figur 
6.7a-b. 
 



 

 

Kapitel 6. Effekt af ændrede aldersgrænser i lyset af Velfærdsaftalen 

146 Mod nye mål – Danmark 2015. Teknisk baggrundsrapport · December 2007 

Figur 6.7a Figur 6.7b 
Samlet effekt af Velfærdsaftalen på  
beskæftigelsen i timer 
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Kilde: Egne beregninger. 
 
Fremskrivningen af beskæftigelsesgrad og arbejdstid for ældre i lyset af tilbagetræk-
ningsreformen er selvsagt behæftet med usikkerhed. Med de anvendte metoder er 
taget udgangspunkt i de tendenser, der i dag kan observeres i aldersgrupperne op 
mod efterløns- og pensionsalderen. Stort set tilsvarende principper benyttes i 
DREAM’s fremskrivning, og resultaterne minder også en del om hinanden, jf. boks 
6.5. 
 

Boks 6.5 
Effekt på beskæftigelse og arbejdstid af tilbagetrækningsreformen – DREAM’s metode 

 
I fremskrivninger af beskæftigelsesgraden for de over 60-årige i lyset af Velfærdsaftalen viderefører 
DREAM i store træk den observerede tendens for de 57-59-årige, hvor beskæftigelsesgraden i deres 
forløb reduceres med ca. 2½ pct.-enhed pr. årgang6, jf. figur a. Den faldende tendens i beskæftigel-
sesgraden for de 57-59-årige kan være påvirket nedad af muligheden for at opnå efterløn som 60-årig 
i dag.  
 
DREAM’s fremskrivning af den fremtidige beskæftigelsesgrad for de ældre er dermed lidt mere pes-
simistisk end Finansministeriets, der tager udgangspunkt i tendensen for de 45-55-årige, hvor faldet 
kun er omkring ½ pct.-enhed pr. årgang.  
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
6 DREAM indregner ikke initiativerne i Velfærdsaftalen vedrørende uddannelse. Disse elementer i Velfærdsaftalen 
øger i Finansministeriets vurdering samlet set også beskæftigelsesgraden for de 15-64-årige. 
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Boks 6.5 (fortsat) 
Effekt på beskæftigelse og arbejdstid af tilbagetrækningsreformen – DREAM’s metode 

 
Omvendt antager DREAM en lidt højere arbejdstid for 60-74-årige end i Finansministeriets fremskriv-
ning, jf. figur b. Samlet set er den skønnede effekt på beskæftigelsen i timer af omtrent samme stør-
relsesorden i DREAM’s og Finansministeriets fremskrivninger (omkring 16 pct. i 2080 i begge frem-
skrivninger).   
 
Figur a Figur b 
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Anm.: De stiplede linjer angiver serierne i et forløb uden Velfærdsaftalen. Niveauerne for beskæftigelsesfrekven-

sen og den gennemsnitlige arbejdstid i DREAM afviger fra niveauet i Finansministeriets fremskrivning. 
Det skyldes primært, at tallene i Finansministeriets fremskrivninger skaleres til de aggregerede niveau i fx 
Nationalregnskabet, mens DREAM benytter RAS-tallene uskaleret. I figurerne er DREAM’s tal derfor 
korrigeret, så niveauet for en 50-årig svarer til niveauet i Finansministeriets tal. 

1) Der er betydelig usikkerhed om udviklingen i levetiden og dermed efterløns- og folkepensionsalder på 
langt sigt. Den viste efterlønsalder i 2080 er beregningsteknisk og afspejler den anvendte befolknings-
prognose fra DREAM. 

Kilde: Foreløbige tal fra DREAM’s 2005-kalibrering samt egne beregninger. 
 

 
 
6.5 Pensionsfremskrivning i lyset af senere tilbagetrækning 
Senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og et nogenlunde uændret antal år som 
tilbagetrukket påvirker også de private pensionsindbetalinger og -udbetalinger. 
 
I Danmark kan indbetalinger til pensionsordninger som nævnt i kapitel 4 og 5 fra-
drages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst på indbetalingstidspunktet og 
indkomstbeskattes i stedet på udbetalingstidspunktet. Det danske skattesystem med-
fører således, at der er opbygget et offentligt aktiv i form af udskudte skattebetalinger 
i pensionssektoren. Modstykket hertil er en svækkelse af de offentlige finanser i peri-
oden, hvor pensionsformuerne opbygges. I takt med, at pensionsformuerne vokser 
og medfører større udbetalinger, vil de offentlige finanser blive styrket. 
  
Øgede pensionsindbetalinger vil således svække de offentlige finanser på kort sigt, 
men de styrkes på længere sigt, når den udskudte skat kommer til udbetaling. Hold-
barheden af de offentlige finanser bliver svækket en anelse ved øgede indbetalinger. 
Det skyldes primært, at beskatningen af afkastet i pensionssektoren er lavere end be-
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skatningen af husholdningernes øvrige finansielle formue (og den skattemæssige 
værdi af fradrag for negativ kapitalindkomst i tilfælde af gæld). 
 
Det kan illustreres ved et hypotetisk forløb, hvor indbetalingerne til arbejdsmarkeds-
pensioner hæves med 10 pct. fra og med 2009 (svarende til godt 0,6 pct. af BNP). 
Virkningen vises i forløbet uden Velfærdsaftalen. Nettopensionsudbetalingerne (ud-
betalinger minus indbetalinger) falder umiddelbart i 2009 med de ca. 0,6 pct. af BNP 
som følge af de højere indbetalinger. Over tid vokser de udbetalte pensioner, og om-
kring 2045 bliver nettoudbetalingerne permanent højere end i grundforløbet, jf. figur 
6.8a. 
 

Figur 6.8a Figur 6.8b 
Effekt på nettopensionsudbetalingerne af 
øgede indbetalinger (i forløb uden  
Velfærdsaftale) 
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Kilde: Egne beregninger. 
 
Den offentlige primære saldo bliver forværret umiddelbart med ca. 0,3 pct. af BNP, 
da stigningen i pensionsindbetalingerne fradrages ved opgørelsen af den skattepligti-
ge indkomst, jf. figur 6.8b. Over tid forbedres den offentlige saldo, i takt med at pen-
sionsudbetalingerne vokser. I 2080 er saldoen forbedret med omkring 0,1 pct. af 
BNP. Holdbarheden af de offentlige finanser forværres samlet set med under 0,05 
pct. af BNP. Opgjort på denne måde er der således et skattesubsidie på omkring 5 
pct., jf. også kapitel 4. 
 
Stigningen i efterløns- og folkepensionsalderen fra henholdsvis 60 år og 65 år til 62 
år og 67 år i årene fra 2019 til 2027, og den efterfølgende indeksering til udviklingen i 
den gennemsnitlige restlevetid for en 60-årig, vil isoleret set give flere år med indbe-
talinger til de regelbaserede pensioner som ATP, SP og arbejdsmarkedspensionerne. 
Samtidigt hermed reduceres antallet af år på pension sammenlignet med et forløb 
uden Velfærdsaftalen. Begge disse effekter vil isoleret set hæve de årlige udbetalte 
pensioner for de fremtidige pensionister. 
 
I sammenhæng med, at Velfærdsaftalen indebærer et nogenlunde uændret antal år 
som folkepensionist, er der overordnet set ikke behov for større formueopbygning til 
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tiden efter tilbagetrækning. De øgede samlede indbetalinger til de regelbaserede pen-
sionsordninger kan derfor indebære en reduktion af husholdningernes indbetalinger 
til frivillige pensionsordninger eller en reduktion i deres øvrige finansielle opsparing.  
 
I praksis kan de enkelte husholdninger have vanskeligheder eller ulemper ved at ned-
bringe den øvrige finansielle opsparing væsentligt mere end det, som allerede er for-
udsat i forløbet uden Velfærdsaftalen (jf. kapitel 5). Nogle husholdninger kan i prak-
sis være kreditrationeret7. Opsparing i pensionsordninger er ikke fleksibel med hen-
syn til disponeringstidspunkt, og derfor ikke en fuldkommen substitut til øvrig for-
mue. Den stigende opsparing i arbejdsmarkedspensioner er heller ikke fuldt ud at be-
tragte som ejet af den enkelte person, idet selskabet/kassen ejer midlerne mod at ud-
betale en aftalt pension, givet personen er i live. Ved død bortfalder retten til depo-
tet, om end en del af depotet i visse tilfælde tilfalder boet. Det reducerer muligheder-
ne for at optage lån med sikkerhed i fremtidige arbejdsmarkedspensioner. 
 
I fremskrivningen er det antaget, at stigningen i husholdningernes samlede indbeta-
linger til arbejdsmarkedspensioner og ATP for omkring halvdelens vedkommende 
erstatter indbetalinger til private pensionsordninger. Indskud på private pensions-
ordninger kan således blive mindre, når flere har betalt til en arbejdsmarkedspension 
gennem et helt liv og den øvrige finansielle formue i forvejen er betydelig negativ. 
Den anden halvdel af den øgede pensionsformue antages at erstatte anden finansiel 
formue (opgjort efter skat). Det er ikke indregnet, at yngre generationer kan ønske at 
reducere deres samlede opsparing i lyset af senere tilbagetrækning, blandt andet i ly-
set af den betragtelige reduktion i den øvrige finansielle formue, der i forvejen indgår 
i forløbet. 
 
Forudsætningen om, at den større opsparing i de regelbaserede pensioner som følge 
af Velfærdsaftalen delvist erstatter anden privat pensionsopsparing (i stedet for ude-
lukkende at erstatte øvrig finansiel opsparing) reducerer stigningen i den private sek-
tors gæld. Dermed mindskes den negative effekt på holdbarheden af øgede indbeta-
linger til arbejdsmarkedspensioner en anelse.  
 
På udbetalingssiden gælder, at eksisterende pensionsordninger fortsat kan udbetales 
fra det 60. år, mens nye ordninger efter Velfærdsaftalen kan udbetales fra den på det 
tidspunkt gældende efterlønsalder, jf. boks 6.6. I fremskrivningen antages udbetalin-
gerne fra pensionsordningerne at følge udviklingen i tilbagetrækningsmønstret (dvs. 
udviklingen i efterløns- og pensionsalderen). 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 I det omfang den enkelte husholdning råder over finansielle aktiver (ikke-pensionsmæssige), kan husholdningen 
relativt nemt nedbringe denne formuebeholdning ved øgede indbetalinger til regelbaserede pensionsordninger. 
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Boks 6.6 
Regler for udbetaling af pension 

 
Udbetalinger fra skattebegunstigede pensionsordninger samt tjenestemandspension kan i dag ske 
fra det 60. år, når udbetalingerne har form af alderspension. Derudover gælder følgende supplerende 
regler:  
 
Kapitalpensionsordninger: Pensionen skal hæves senest ved det 70. år. 
 
Ratepensioner: Udbetalingen skal ske over en periode på mindst 10 år og skal være afsluttet senest 
ved det 85. år.  
 
Kapitalpensioner beskattes med en særlig afgiftssats på 40 pct., uden for det almindelige indkomst-
skattesystem8. Udbetalinger fra de andre pensionsordninger beskattes efter indkomstskattesyste-
mets almindelige regler9. 
 
Velfærdsaftalen ændrer ikke på disse aldersgrænser for allerede etablerede pensionsordninger. Man 
vil fortsat kunne hæve pension fra disse ordninger fra det 60. år, også efter at efterlønsalderen (og 
folkepensionsalderen) forhøjes.  
 
For de pensionskontrakter, der indgås (eller er indgået) efter 1. maj 2007, vil det mulige tidspunkt for 
hævning af pensionen afhænge af personens alder, således at pensionen først kan hæves, når ved-
kommende har nået sin efterlønsalder. Grænserne på de 70 år for kapitalpensionsordninger og på de 
85 år for ratepensioner rykkes parallelt med forhøjelserne af efterlønsalderen (og folkepensionsalde-
ren). (For tjenestemandsansatte gælder, at de, der var ansat i stillingen før 1.1.2007. bevarer retten til 
at gå på tjenestemandspension ved 60 år, mens senere ansatte først vil kunne gå på tjenestemands-
pension på tidspunktet svarende til personens efterlønsalder). 
 

 
Pensionsindbetalingerne er med de beskrevne forudsætninger lidt lavere i pct. af 
BNP i forløbet med Velfærdsaftalen (2015-forløbet) end i forløbet uden, jf. figur 6.9a. 
Det kan tilskrives, at Velfærdsaftalen øger BNP på grund af den stigende arbejds-
styrke, mens de samlede pensionsindbetalinger ikke stiger tilsvarende på grund af den 
forudsatte delvise fortrængning af private pensioner.  
 
Samtidig er pensionsudbetalingerne lavere i pct. af BNP i 2015-forløbet end i forlø-
bet uden Velfærdsaftalen, jf. figur 6.9b. Pensionsudbetalingerne aftager i årene efter 
2019 (hvor aldersgrænserne øges), fordi antallet af generationer, der får udbetalt pen-
sionsopsparing, reduceres. Når pensionsalderen fx stiger fra 65 år til 66 år reduceres 
antallet af pensionsmodtagere med antallet af 65-årige (groft sagt). I årene efter stig-
ningen i pensionsalderen vil de samlede udbetalinger derfor ligge lavere. Det skyldes 
både, at antallet af pensionsmodtagere er lavere, og at pensionerne er upåvirket for 
dem, der allerede var gået på pension før aldersgrænserne blev hævet. I takt med, at 
bestanden af pensionsmodtagere udskiftes med personer, som går senere på pension 
og dermed får en større årlig pension, stiger udbetalingerne. Forskellen i pensions-
udbetalingerne i forløbene med og uden Velfærdsaftalen bliver derfor mindre på 
længere sigt. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
8 Der anvendes lavere satser (25 pct./35 pct.) for opsparing foretaget før 1972 henholdsvis 1980. 
9 Udbetaling af supplerende engangsbeløb beskattes dog efter regler for kapitalpension. 
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Figur 6.9a Figur 6.9b 
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Kilde: Egne beregninger. 
 
De store takker i udbetalingerne skyldes udskydelsen af pensionsalderen. Når pensi-
onsalderen fx flyttes fra 65 år til 66 år, er der i det pågældende år ingen nye pensioni-
ster med folkepensionsalderen. Det vil blandt andet sige, at der ikke er nogen udbe-
talinger fra SP, og at udbetalingerne fra kapitalpensioner er markant lavere end nor-
malt, da en stor del af kapitalpensionerne udbetales ved folkepensionsalderen.  
 
Nettopensionsudbetalingerne reduceres efter 2019 i forhold til forløbet uden Vel-
færdsaftalen, jf. figur 6.10a. Det kan primært tilskrives de lavere udbetalinger som føl-
ge af udskydelsen af aldersgrænserne i pensionssektoren. I takt med, at udbetalinger-
ne vokser i forhold til grundforløbet, og indbetalingerne aftager en smule i pct. af 
BNP, bliver nettopensionsudbetalingerne større end i grundforløbet på meget langt 
sigt. 
 
De lavere nettopensionsudbetalinger i 2015-forløbet end i forløbet uden Velfærdsaf-
talen indebærer, at pensionsformuen løftes som andel af BNP, jf. figur 6.10b.  
 

Figur 6.10a Figur 6.10b 
Nettopensionsudbetalinger Pensionsformue 
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Kilde: Egne beregninger. 
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Den primære offentlige saldo bliver isoleret set forringet i årene efter et løft i alders-
grænserne i tilbagetrækningssystemet som følge af (navnlig) de lavere udbetalinger fra 
pensionsformuerne10. På længere sigt forsvinder virkningen på den offentlige primæ-
re saldo stort set i takt med, at pensionsudbetalingerne vokser, jf. figur 6.11a. 
 
Holdbarheden af de offentlige finanser forværres isoleret set med omkring 0,1 pct. af 
BNP som følge af ændrede pensionsindbetalinger og -udbetalinger, når efterløns- og 
pensionsalderen hæves. Det skal ses i lyset af, at udskydelsen af pensionsudbetalin-
gerne som nævnt indebærer en midlertidig stigning i pensionsopsparingen (for givne 
pensionsindbetalinger), der som følge af princippet om fuld fortrængning indebærer 
en reduktion af husholdningernes øvrige finansielle opsparing. Da pensionsopsparing 
er skattebegunstiget relativt til anden opsparing, svækkes finanspolitikkens holdbar-
hed. 
 
Velfærdsaftalen indebærer samlet set lidt større pensionsformue i pct. af BNP med 
de anvendte antagelser, mens den private sektors gæld øges en anelse, jf. figur 6.11b.  
 

Figur 6.11a Figur 6.11b 
Den offentlige primære saldo i forløb med 
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1)  I begge forløb er indregnet Velfærdsaftalens virkninger på beskæftigelse, BNP og udgifter til efterløn, folke-

pension mv. Forskellen mellem de to kurver udgøres af nettoprovenuet fra ændrede pensionsind- og udbe-
talinger, når aldersgrænserne rykkes. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
En eventuel lavere opsparing og større gældsætning blandt de yngre generationer, 
som med Velfærdsaftalen har udsigt til færre år som tilbagetrukket og dermed mindre 
behov for opsparing end uden Velfærdsaftalen, vil kunne forværre holdbarheden i 
forhold til det forudsatte, jf. kapitel 7. Modsat kan nogle husholdninger være kreditra-
tioneret og vil derfor ikke have mulighed for at modsvare den voksende pensions-
formue efter skat med privat låntagning (se også tidligere). Større privat opsparing vil 
isoleret set forbedre de offentlige finanser, da lavere privat låntagning giver lavere 
rentefradrag, jf. kapitel 7.  
                                                                                                                                                                                                                                                                        
10 Samlet styrkes den offentlige saldo selvsagt ved øget tilbagetrækningsalder som følge af større arbejdsudbud og 
mindre udgifter til efterløn, folkepension osv.  
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7. De offentlige finansers robusthed og følsomheds-           
 beregninger 

7.1 Indledning 
Udviklingen i de offentlige finanser på lidt længere sigt er følsom over for ændringer 
i blandt andet befolkningssammensætningen, beskæftigelse, levetid og renteniveau. 
Det afspejler blandt andet lige og til dels fri adgang til centrale velfærdsydelser for 
alle uanset arbejdsmarkedstilknytning og ”pay as you go”-elementet i det danske pen-
sionssystem. Blandt andet på grund af fordelings- og forsikringshensyn er der således 
ikke nogen aktuarmæssig sammenhæng mellem, hvad den enkelte modtager fra og 
betaler til det offentlige over et livsforløb. 
 
Ændringer i de underliggende antagelser om befolkningens beskæftigelsesgrad og 
træk på offentlige serviceydelser mv. kan således påvirke vurderingen af den finans-
politiske holdbarhed. Ændringerne kan både trække i retning af bedre eller værre of-
fentlige finanser, jf. boks 7.1. 
 

Boks 7.1 
Eksempler på forhold, der kan påvirke holdbarheden af de offentlige finanser 

 
Kan bidrage til, at de offentlige finanser 
svækkes: 

Kan bidrage til, at de offentlige finanser  
styrkes: 

En større efterspørgsel efter borgernær service, 
øgede dækningsgrader eller f.eks. nye omkost-
ningskrævende behandlingsmetoder inden for 
sundhedsområdet kan medføre en større stig-
ning i det offentlige forbrug.  
 

Lavere vækst i omkostningerne eller effektivise-
ring inden for den offentlige sektor kan betyde, at 
givet service kan leveres ved lavere udgiftsvækst. 
Udgifterne til fx kollektivt offentligt forbrug kan 
vokse mindre end forudsat. 
 

En større stigning i levetiden og flere ældre end 
antaget indebærer alt andet lige større udgifter 
til pleje- og sundhedsydelser. 
 

Trækket på sundhed og ældrepleje i de ældre al-
dersgrupper kan vokse mindre end skønnet som 
følge af forbedret sundhedstilstand. 

Beskæftigelseseffekterne af allerede vedtagne 
reformer frem mod 2015 og af Velfærdsaftalen 
kan blive mindre end skønnet. 
 

Effekten af tilbagetrækningsreformerne på især 
arbejdstid for de berørte aldersgrupper kan blive 
større end skønnet. 

Kravene om uændret arbejdstid til 2015 og et 
varigt løft i beskæftigelsen fra nye initiativer på 
20.000 personer indfries ikke. 

Den strukturelle beskæftigelse kan være højere i 
udgangspunktet end skønnet. Det kan løfte ni-
veauet for beskæftigelsen permanent. 
 

En overvurdering af det finanspolitiske udgangs-
punkt – statens og kommunernes strukturelle 
saldo – i konjunkturvurderingen, kan betyde, at 
reserven til at imødegå de fremtidige udgifts-
stigninger er overvurderet.    

Indtægter fra olie- og gasindvinding i Nordsøen 
kan være større eller fortsætte længere end anta-
get, blandt andet via højere oliepriser og forbed-
ret indvindingsteknologi udover det forudsatte. 
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Boks 7.1 (fortsat) 
Eksempler på forhold, der kan påvirke holdbarheden af de offentlige finanser 

 
Kan bidrage til, at de offentlige finanser 
svækkes: 

Kan bidrage til, at de offentlige finanser  
styrkes: 

En større indvandring af personer med lav be-
skæftigelse kan betyde, at udgifter til indkomst-
overførsler og trækket på den offentlige service 
overstiger det positive bidrag i form af skatteind-
tægter. 
 

En større indvandring af højt kvalificeret arbejds-
kraft kan betyde, at det positive bidrag i form af 
skatteindtægter overstiger udgifter til indkomst-
overførsler og trækket på den offentlige service. 
Samme effekt kan opnås ved bedre integration af 
indvandrere i form af højere erhvervsdeltagelse 
og lavere ledighed. 
 

Øget internationalisering kan medføre pres på 
mobile skattebaser. 

Selskabsskatteprovenuet kan fortsætte med at 
overraske positivt. 
 

Den langsigtede rente kan blive lavere end anta-
get. 

Større gennemsnitligt afkast på aktier end obliga-
tioner i bl.a. pensionsformuen kan medføre større 
pensionsafkastskat og skatteindtægter, når den 
større pensionsformue kommer til udbetaling. 
 

Mindre opsparing blandt yngre generationer i 
lyset af, at Velfærdsaftalen reducerer behovet for 
opsparing til tiden efter tilbagetrækning. 
 

Mindre markant stigning i husholdningernes gæld 
og nettorenteudgifter, fx pga. likviditetsbe-
grænsninger og mindre end fuld fortrængning af 
fri opsparing, når pensionsopsparingen forøges. 

 
 
De offentlige finansers følsomhed er nedenfor illustreret ved at foretage ændringer i 
nogle af de centrale forudsætninger i fremskrivningen. Effekten er illustreret både 
med og uden Velfærdsaftalen. Følsomheden angives som virkningen på finanspoli-
tikkens holdbarhed, jf. tabel 7.1. Det vil sige, at de afledte konsekvenser for de offent-
lige finanser, som typisk vil ske gradvist over mange år, omregnes til en permanent 
tilpasning, som hypotetisk gennemføres fra i dag, for på sigt at sikre en stabil offent-
lig gæld i procent af BNP. 
 
Effekten af de gennemførte følsomhedsberegninger afhænger af de benyttede anta-
gelser i grundforløbet, primært om rente, levetid mv.  
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Tabel 7.1 
Effekt på holdbarhedsindikator i forløb med og uden Velfærdsaftalen (VA), pct. af BNP 

 
  Uden VA Med VA  

 Demografi:    
  - Middellevetiden øges gradvist med et år1)  -0,35 -0,09  
  - Levetiden for 60-årige øges gradvist med et år1) -0,43 -0,10  
  - Levetiden for 75-årige øges gradvist med et år1) -0,49 -0,18  
  - Fertiliteten øges med 5.000 børn årligt  -0,25 -0,25  
  - Indvandring fra mere udviklede lande øges med 5.000 personer årligt 0,01 0,00  
  - Indvandring fra mindre udviklede lande øges med 5.000 personer årligt -0,29 -0,28  
     
 Arbejdsmarked:    
  - Beskæftigelsen er 20.000 lavere frem mod 2015 (uden krav) - -0,27  
  - Arbejdstiden følger demografi mv. frem mod 2015 (uden krav) - -0,53  
  - Samme arbejdstid for de ældre som i dag, selvom pensionsalderen løftes - -0,87  
  - Højere arbejdstid for de ældre, når pensionsalderen løftes - 0,31  
     
 Antagelser om udgifter til sundhed og ældrepleje mv.:    
  - Ældrerelaterede udgifter korrigeres ikke for bedre sundhedstilstand  - -0,82  
  - Der indregnes flere år til død i korrektion for bedre sundhedstilstand  - 0,38  
  - Mer-vækst i sundhedsudgifter på 0,4 pct.-enhed om året - -1,44  
  - Mindre-vækst i det kollektive forbrug på 0,4 pct.-enhed om året - 1,07  
     
 Centrale antagelser:    
  - Nominel rente øget med ¾ pct. (som i 2010-plan) 1,18 0,29  
  - Nominel rente reduceret med 1 pct. (som i DREAM og DØR) -2,21 -0,43  
  - Mer-afkast på aktier i pensionsformuen på ca. 4 pct. (som i DREAM og DØR) - 1,92  
  - Mindre end fuld fortrængning af anden opsparing (85 pct.) - 0,08  
  - Lavere fri opsparing som følge af Velfærdsaftalen - -0,50  
  

Anm.:  En negativ værdi angiver en forværring af den finanspolitiske holdbarhed. 
1)  Frem mod 2080. 
Kilde: Egne beregninger. 
 

 

 
Effekterne af de enkelte følsomhedsberegninger gennemgås i de følgende afsnit.  
 
 
7.2 Øget levetid 
Stigningen i antallet af ældre i årene fremover skyldes navnlig den forudsatte gradvise 
stigning i restlevetiden for over 60-årige. I forhold til den finanspolitiske holdbarhed 
er det især levetiden for de ældre aldersgrupper, der har betydning. 
 
Restlevetiden for 60-årige (målt som et simpelt gennemsnit for mænd og kvinder) 
forudsættes i den anvendte befolkningsprognose fra DREAM (DREAM, juni 2006) 
at stige med ca. 7½ år frem til 2080, jf. figur 7.1a.  
 
Den forudsatte stigning i restlevetiden for 60-årige forklarer omkring to tredjedele af 
stigningen i de offentlige nettoudgifter frem mod 2080 i forløbet uden Velfærdsaftalen. 
Stigningen i levetiden medfører isoleret set en forringelse af finanspolitikkens hold-
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barhed på 3,2 pct. af BNP i forhold til et forløb med uændret restlevetid for 60-årige 
fra og med 2008, jf. figur 7.1b. Det svarer til, at et løft i restlevetiden for 60-årige på 1 
år (frem mod 2080) isoleret set forringer de offentlige finanser med 0,43 pct. af BNP. 
 

Figur 7.1a Figur 7.1b 
Alternative forudsætninger om restlevetid 
for 60-årige 
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Kilde: DREAM samt egne beregninger. 
 
Af bidraget fra stigende restlevetid for 60-årige (på de nævnte 3,2 pct. af BNP) kan 
ca. 1,9 pct. af BNP henføres til højere ældrerelateret offentligt forbrug (sundhed og 
ældrepleje), mens 1,8 pct. af BNP følger af, at folkepensionister i gennemsnit får en 
højere pensionsydelse – set over livsforløbet – når restlevetiden øges og tilbagetræk-
ningsalderen forudsættes uændret, jf. tabel 7.2. 
 

Tabel 7.2 
Effekt af stigende restlevetid for 60-årige, pct. af BNP 

 
  Uden VA Med VA  
 Svækkelse af offentlige finanser sfa. stigende restlevetid for 60-årige   -3,2 -0,7  
     
 Heraf bidrag fra:     
  - Sundhed og ældrepleje -1,9 -0,4  
  - Længere pensionsdækning mv.  -1,8 -0,2  
  - Øvrige ændringer 0,5 -0,1  
  

Anm.: De øvrige ændringer dækker i forløbet uden Velfærdsaftalen især over, at højere overførselsudgifter, 
navnlig til folkepension, medfører højere (direkte og indirekte) skatteindtægter. 

Kilde: Egne beregninger. 
 

 

 
I et forløb med Velfærdsaftalen medfører længere restlevetid for 60-årige en markant 
mindre forringelse af de offentlige finanser på 0,7 pct. af BNP – svarende til, at 1 års 
længere levetid forværrer de offentlige finanser med ca. 0,1 pct. af BNP. Det viser, at 
Velfærdsaftalen har øget robustheden af de offentlige finanser i forhold til stigende 
levetid.  
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Godt fire femtedele af den forværring af de offentlige finanser, som længere levetid 
for 60-årige isoleret set kan føre med sig, skønnes således at blive modgået af leve-
tidsindekseringen af aldersgrænserne i pensionssystemet i takt med den stigende leve-
tid og bedre sundhedstilstand1.  
 
Fra og med 2025, hvor indekseringsmekanismen har virkning, medfører stigende le-
vetid ikke yderligere svækkelse af den primære saldo, jf. figur 7.1b. 
 
Med Velfærdsaftalen er der i al væsentlighed taget hånd om den del af de langsigtede 
finanspolitiske udfordringer, der knytter sig til, at stigende levetid nærmest automa-
tisk ville føre til flere år på efterløn eller folkepension. Bidraget til en forværring af de 
offentlige finanser fra stigende pensionsudgifter i lyset af den stigende levetid i forlø-
bet med Velfærdsaftalen er således begrænset til 0,2 pct. af BNP. Det afspejler en 
stigning i overførslerne frem mod 2019, hvor de ændrede aldersgrænser for tilbage-
trækning begynder at få virkning. 
 
Velfærdsaftalen afhjælper også en del af udfordringerne med stigende udgifter til 
sundhed og ældrepleje i og med, at Velfærdsaftalen løfter beskæftigelsen, BNP og 
skattegrundlaget. Der er dog fortsat et bidrag til forværring af de offentlige finanser 
fra større udgifter til sundhed og ældrepleje som følge af den højere levetid på knap 
½ pct. af BNP. 
 
I forløbet med Velfærdsaftalen er de offentlige udgifter til overførsler (som andel af 
BNP) således relativt upåvirkede af ændringer i restlevetiden for 60-årige, mens ud-
gifterne til offentligt forbrug stiger lidt mere end overførselsudgifterne, jf. figur 7.2a-b.  
 

Figur 7.2a Figur 7.2b 
Ændring i overførselsudgifter som følge af 
stigende restlevetid for 60-årige 
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Kilde: Egne beregninger. 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Derudover kommer virkningen af den forøgelse af efterløns- og folkepensionsalderen med 2 år, der indtræder i 
2019-22 henholdsvis 2024-27. Denne forøgelse på 2 år, som i sig selv er uafhængig af den fremadrettede udvikling i 
levetiden, kan blandt andet ses i lyset af den stigning i levetiden for 60-årige, der er indtrådt siden omkring 1995.  
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Et løft i middellevetiden (restlevetiden for 0-årige) på ét år (som følge af lavere døde-
ligheder for alle aldersgrupper) svækker de offentlige finanser mindre end et løft i 
restlevetiden for 60-årige på et år i forløbet uden Velfærdsaftalen, jf. figur 7.3a.  
 
Med den gældende prognose vil rundt regnet halvdelen af løftet i middellevetiden af-
spejle øget restlevetid for over 60-årige, mens resten vedrører de yngre aldersgrup-
per. Bidraget fra større udgifter til sundhed, ældrepleje mv. for de over 60-årige er 
således alt andet lige mindre end, hvis levetiden kun stiger for de over 60-årige. Sam-
tidig medfører den lavere dødelighed for personer i de normalt mest erhvervsaktive 
aldersgrupper (15-64 år) alt andet lige et positivt bidrag til de offentlige finanser, for-
di der bliver flere i arbejdsstyrken, jf. figur 7.3b. I modsat retning trækker lavere døde-
lighed for børn (0-15-årige) og dermed større udgifter til dagpleje, pasning og under-
visning. 
 
I forløbet med Velfærdsaftalen indebærer et løft i middellevetiden på ét år stort set 
samme effekt som et tilsvarende løft i restlevetid for 60-årige. Det skyldes, at indek-
seringsmekanismen håndterer den del af stigningen i middellevetiden, der kommer 
de over 60-årige til gode, mens effekterne for de under 60-årige stort set opvejer hin-
anden. 
 
I den tidligere nævnte alternative befolkningsprognose fra DREAM (jf. kapitel 4) sti-
ger middellevetiden med 3 år mindre end i hovedforløbet frem mod 2080. I forhold 
til 2015-forløbet forbedres holdbarheden dermed isoleret set med omkring 0,3 pct. af 
BNP. 
 

Figur 7.3a Figur 7.3b 
Svækkelse af primær saldo i forløb uden 
Velfærdsaftalen som følge af et løft på et år 
i levetiden for forskellige aldersgrupper  

Forskellige aldersgruppers nettobidrag til 
de offentlige finanser ifølge DREAM 
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Kilde: DREAM samt egne beregninger. 
 
Såfremt reduktionen i dødeligheden kun kommer de over 75-årige til gode (dvs. at 
overlevelsessandsynlighederne ikke stiger for dem, der er under 75 år) fås omvendt 
en større negativ effekt på de offentlige finanser – både med og uden Velfærdsafta-
len. Det skyldes dels, at over 75-årige alt andet lige trækker mere på de offentlige fi-
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nanser end 60-75-årige, jf. figur 6.3b. Desuden fås en mindre effekt på beskæftigelsen 
end hvis dødelighederne blev lavere for alle over 60 år. Det skyldes, at restlevetiden 
for 60-årige stiger mindre end restlevetiden for 75-årige. Løftet i efterløns- og folke-
pensionsalderen er derfor mindre.  
 
 
7.3 Øget fertilitet 
Et permanent løft i antallet af nyfødte på 5.000 ekstra om året fra 2009 løfter fertili-
tet med ca. 0,15 børn pr kvinde, jf. figur 7.4a. I et forløb, der ikke indregner effekten 
af Velfærdsaftalen, medfører det en svækkelse af den finanspolitiske holdbarhed på 
ca. ¼ pct. af BNP. 
 
En øget fertilitet medfører i en årrække højere udgifter til børnepasning og uddan-
nelse, jf. figur 7.4b. Det svækker de offentlige finanser og medfører større gæld. Efter 
ca. 16 år træder de første børn ind på arbejdsmarkedet. Det øger arbejdsstyrken og 
indebærer efterhånden en gradvis forbedring af de offentlige finanser, som fortsætter 
indtil omkring 60 år efter, at fødselshyppigheden er steget. Fra det tidspunkt stabili-
seres marginalvirkningen på den primære saldo, jf. figur 7.4c. 
 
Det positive bidrag til arbejdsstyrken og de fremtidige indtægter opvejer dog ikke 
udgifterne til børnepasning, uddannelse og pensioner m.v. (målt i nutidsværdi) i for-
løbet uden Velfærdsaftalen, hvorfor holdbarheden af de offentlige finanser samlet set 
forringes.  
 
Ændringen i fertiliteten indebærer et markant løft i befolkningens størrelse2, beskæf-
tigelse og BNP på langt sigt. BNP pr. capita reduceres imidlertid i årene frem mod 
2030, hvor de ekstra børn endnu ikke er begyndt at arbejde. På langt sigt er BNP pr. 
capita omtrent uændret. Marginalstødet er af en sådan størrelsesorden, at den årlige 
vækst i BNP løftes med omkring 0,2 pct.-enhed, jf. figur 7.4d. Det medfører en udhu-
ling af gælden, som i forløbet uden Velfærdsaftalen er meget betydelig. Denne udhu-
ling af gælden reducerer isoleret set svækkelsen af holdbarhedsindikatoren3. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Befolkningen løftes med 625.000 personer i 2080. Virkningen afspejler således ikke kun betydningen af flere børn, 
men også i at disse børn efter 20-30 år selv får børn osv. Virkningen på de offentlige finanser afspejler derudover en 
lang række antagelser om beskæftigelsesgrad, dødssandsynligheder, træk på offentlige serviceydelser osv. for de nye 
generationer. 
3 I fravær af denne effekt ville øget fertilitet i forløbet uden Velfærdsaftalen indebære et tilpasningsbehov, der var 
omkring dobbelt så stort (dvs. ca. -½ pct. af BNP). 
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Figur 7.4a Figur 7.4b 
Fertilitet ved 5.000 flere børn årligt Effekt på de væsentligste udgifter og  

indtægter i forløb uden Velfærdsaftalen 
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Figur 7.4c Figur 7.4d 
Virkning på primær saldo i forløb uden  
Velfærdsaftalen  

Effekt på BNP pr. capita og BNP-vækstraten 
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1)  Viser forskellen mellem den primære saldo målt i nutidsværdi med og uden øget fertilitet. Kurven afviger fra 
 nutidsværdien af ændringen i den primære saldo, idet stødet påvirker mer-realrenten. 
Kilde:  Egne beregninger. 
 
Et tilsvarende løft i fertilitet i forløbet med Velfærdsaftalen har i beregningen omtrent 
samme marginaleffekt på holdbarheden som i forløbet uden Velfærdsaftalen, men 
altså fra et holdbart udgangspunkt. Det skyldes især, at gevinsten ved Velfærdsaftalen 
først kommer på meget langt sigt, og at den øgede BNP-vækst ikke i samme omfang 
medfører en udhuling af gælden, når udgangspunktet er holdbart. 
 
Beskæftigelsen forøges stort set lige meget frem mod 2070. Efter 2070 fås imidlertid 
en lidt større effekt på beskæftigelsen i forløbet med Velfærdsaftalen, når de ekstra 
børn når den højere efterløns- og pensionsalder og dermed bidrager til beskæftigel-
sen i flere år, jf. figur 7.5a.  
 
Den større beskæftigelseseffekt indebærer alt andet lige en mere positiv effekt på den 
primære saldo efter 2070 målt i nutidsværdi end i forløbet uden Velfærdsaftalen, jf. 
figur 7.5b. Den positive effekt på saldoen efter 2070 reduceres isoleret set af, at al-
dersgrænserne for udbetaling af arbejdsmarkedspensioner mv. ligeledes flytter opad, 
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når levetiden stiger, idet det udskyder udbetalinger og dermed skatteindtægter. Vel-
færdsaftalen sikrer samlet større robusthed på langt sigt i forhold til ændret fertilitet, 
målt på den offentlige saldo (i nutidsværdi), men på grund af meget store forskelle i 
gælds- og saldo forløb henholdsvis med og uden Velfærdsaftalen, slår det ikke rigtigt 
igennem i holdbarhedsindikatoren. 
 

Figur 7.5a Figur 7.5b 
Effekt på beskæftigelse i personer i forløb 
med Velfærdsaftalen 
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1)  Viser forskellen mellem den primære saldo målt i nutidsværdi med og uden øget fertilitet. Kurven afviger fra 

nutidsværdien af ændringen i den primære saldo, idet stødet påvirker mer-realrenten. 
Kilde:  Egne beregninger. 
 
 
7.4 Øget indvandring 
Virkningen af øget indvandring på de offentlige finanser afhænger blandt andet af 
indvandrernes (og deres efterkommeres) uddannelsesniveau, sprogkundskaber, fami-
lieforhold osv., men der er som udgangspunkt ikke grundlag for at forvente større 
positive bidrag til finanspolitikkens holdbarhed af øget indvandring. 
 
Indvandrere fra mindre udviklede lande har i gennemsnit mindre erhvervsdeltagelse og 
højere ledighed end andre grupper. Det kan blandt andet skyldes uddannelsesbag-
grund, kulturelle mønstre og det relativt høje niveau for dagpenge og mindsteløn-
ninger i Danmark. Endvidere er der typisk flere børn i denne indvandrergruppe.  
 
En stigning i indvandringen fra mindre udviklede lande på 5.000 personer årligt4 
medfører – både med og uden Velfærdsaftalen5 – en svækkelse af de offentlige finan-
ser på i størrelsesordenen 0,3 pct. af BNP. Det skyldes navnlig, at indvandrere ofte 
medbringer ægtefæller, som typisk har en lavere erhvervsfrekvens. Samtidig har ef-
terkommere i gennemsnit en beskæftigelsesfrekvens, der ligger under gennemsnittet 
for personer med dansk oprindelse.  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
4 Det der regnes på er en stigning i indvandrere med karakteristika, som på væsentlige områder svarer til dem, der i 
dag kendetegner indvandrere fra mindre udviklede lande i gennemsnit. 
5 Effekten er lidt mindre negativ i forløbet med Velfærdsaftalen som følge af de initiativer i Velfærdsaftalen, der løf-
ter beskæftigelsesgraden for indvandrere. 
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Effekten skal endvidere ses i lyset af, at løftet i antallet af indvandrere på sigt er på 
op mod 180.000 personer. Det er omtrent dobbelt så meget, som hvis den årlige 
bruttoindvandring fra mere udviklede lande øges tilsvarende, jf. figur 7.6a. Det skal 
især ses i lyset af at indvandrere fra mere udviklede lande har større udvandringsten-
dens og i mindre omfang familiesammenfører ægtefæller. 
 
Den beregnede virkning af øget indvandring fra mindre udviklede lande svarer der-
med nogenlunde til virkningen af øget fertilitet, selv om indvandrere i gennemsnit 
har lavere beskæftigelsesgrad end danskfødte og dermed isoleret set bidrager mindre 
til de offentlige finanser i de erhvervsaktive år, jf. figur 7.6b-c. Det skal ses i lyset af, at 
indvandrere typisk er unge mennesker i 20'erne, og at der derfor ikke skal afholdes 
udgifter til børnepasning, folkeskole m.v., men også at indtægterne i form af skat i 
gennemsnit indtræder før udgifterne til pension m.v. Desuden er der en vis genud-
vandring for indvandrere (særligt for indvandrere fra mere udviklede lande), hvilket 
reducerer trækket på de ældrerelaterede ydelser, jf. figur 7.6d.  
 

Figur 7.6a Figur 7.6b 
Stigning i antal indvandrere ved 5.000  
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Figur 7.6c Figur 7.6d 
Aldersafhængigt nettobidrag til de  
offentlige finanser, 2004  
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1)  I figur 7.6b er beskæftigelsesfrekvensen for over 29-årige efterkommere fra mindre udviklede lande et vægtet 

gennemsnit af frekvens for efterkommere fra mere udviklede lande og indvandrere fra mindre udviklede 
lande med tre fjerdedele vægt på den første gruppe, jf. også kapitel 5.  

Kilde:  Danmarks statistik og DREAM.. 
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En stigning i indvandringen fra mere udviklede lande på 5.000 personer er derimod om-
trent neutral i forhold til de offentlige finanser. Det skyldes primært, at beskæftigel-
sesgraden (og dermed også nettobidraget til de offentlige finanser) er større end for 
indvandrere fra mindre udviklede lande.  
 
For at få et mærkbart positivt bidrag til de offentlige finanser af øget indvandring 
kræves, at det er muligt at tiltrække betydeligt flere velkvalificerede indvandrere, der 
oppebærer et vist løn-/kvalifikationsniveau6. I en situation med knaphed på arbejds-
kraft vil øget indvandring være med til sikre fortsat vækst i beskæftigelse og produk-
tionsmuligheder og dermed understøtte en stabil udvikling i økonomien. 
 
 
7.5 Beskæftigelse og arbejdstid 
Der er indregnet et krav om nye arbejdsmarkedspolitiske initiativer, der indebærer et 
varigt løft i beskæftigelsen på 20.000 personer frem mod 2015. Det indebærer, at al-
lerede gennemførte reformer mv. samt nye initiativer samlet skal løfte den strukturel-
le beskæftigelse med 85.000 personer fra 2005 til 2015 i forhold til et rent demogra-
fisk forløb (som indebærer fald i beskæftigelsen på ca. 50.000 fra 2005 til 2015), jf. 
figur 7.7a. Kravet om 20.000 flere i beskæftigelse styrker isoleret set den finanspoliti-
ske holdbarhed med knap 0,3 pct. af BNP.  
 
Desuden er indarbejdet et krav om uændret gennemsnitlig arbejdstid fra 2008 til 
2015 – udover det mindre fald i den aftalte arbejdstid, der skønnes at følge af de net-
op indgåede overenskomstaftaler, jf. figur 7.7b. Der er tale om et krav til arbejdstiden i 
den forstand, at de hidtidige principper ville have medført et gradvist fald i arbejdsti-
den frem mod 2015 bl.a. som følge af, at der bliver forholdsvist flere unge (under 
uddannelse) og ældre (arbejdende pensionister) i arbejdsstyrken (som arbejder relativt 
mindre end andre grupper). I forhold til de hidtidige principper styrker kravet om 
uændret arbejdstid frem mod 2015 finanspolitikkens holdbarhed med ca. ½ pct. at 
BNP.   
 
Udviklingen i den gennemsnitlige arbejdstid på lidt længere sigt afhænger blandt an-
det af antagelsen om, hvor meget arbejdstiden for de ældre aldersgrupper øges i lyset 
af de nye regler på tilbagetrækningsområdet. 
 
Udgangspunktet for beregningerne i 2015-forløbet er, at den faldende tendens i ar-
bejdstiden for de 61-64-årige videreføres for de ældre aldersgrupper i takt med, at til-
bagetrækningsalderen øges som følge af indekseringsreglen i Velfærdsaftalen, jf. også 
kapitel 6.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
6 Velfærdskommissionen finder samme konklusion i rapporten Fremtidens Velfærd kommer ikke af sig selv (2004), jf. cita-
tet: ”Selektiv indvandring af udvalgte højproduktive grupper kan bidrage til at reducere finansieringsproblemet. Med 
et realistisk omfang af denne indvandring er det positive bidrag imidlertid meget begrænset.” Hertil kommer, at gun-
stige skatteregler for indvandrere (forskerordning mv.) kan trække ned i bidraget i forhold til det, der er vist her. 
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Figur 7.7a Figur 7.7b 
Krav om øget beskæftigelse fra nye  
initiativer sikret fortsat  
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Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 
Hvis der alternativt tages udgangspunkt i tendensen for de 55-60-årige (på linie med 
den benyttede modellering af antal overførselsmodtagere) fås alt andet lige højere ar-
bejdstid for de ældre aldersgrupper, jf. figur 7.8a. Det løfter den gennemsnitlige ar-
bejdstid med knap 1 pct. frem mod 2050 jf. figur 7.8b. Et sådant løft forbedrer isoleret 
set holdbarheden af de offentlige finanser med 0,3 pct. af BNP. 
 
Hvis arbejdstiden for de over 64-årige derimod forbliver uændret lav på trods af, at 
pensionsalderen hæves, skønnes den gennemsnitlige arbejdstid reduceret med ca. 2 
pct. frem 2050, og de offentlige finanser forværres med knap 0,9 pct. af BNP (målt i 
holdbarhedstermer). Forløbet svarer til, at de over 64-årige fastholder en arbejdstid 
svarende til den gennemsnitlige arbejdstid for folkepensionister med biindtægt i dag. 
 

Figur 7.8a Figur 7.8b 
Aldersfordelt gennemsnitlig årlig  
arbejdstid for de ældre i 2050 
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Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
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7.6 Udgifter til sundhed og ældrepleje og andet offentligt forbrug 
Med Velfærdsaftalen er der skabt plads til, at den stigning i udgifterne til sundhed og 
ældrepleje, som på længere sigt følger af et stigende antal ældre (det demografiske 
træk på sundhed og ældrepleje), kan finansieres på et holdbart grundlag – uden at der 
opstår pres på beskatningen. I kraft af større arbejdsstyrke og beskæftigelse styrker 
Velfærdsaftalen finansieringsgrundlaget for den offentlige service.  
 
Som nævnt i kapitel 5 korrigeres det demografiske træk på sundhed og ældrepleje for, 
at øget levetid går hånd i hånd med bedre helbredstilstand, så de offentlige pleje- og 
sundhedsudgifter til en given aldersgruppe af ældre bliver lidt lavere, når dødelighe-
den falder og levetiden stiger.  
 
Konkret skelnes mellem udgifter til personer i de sidste 3 leveår (den såkaldt termi-
nale fase) og gennemsnitsudgiften til personer, der har mere end 3 leveår tilbage. De 
helbredsrelaterede udgifter til personer, der kun har op til 3 leveår tilbage, er markant 
højere for alle aldersgrupper end for personer, der har mere end 3 leveår tilbage, jf. 
kapitel 5. 
 
Uden denne korrektion ville implikationen være, at de offentlige udgifter til fx pleje-
hjem for en 70-årig var uændret i al fremtid (korrigeret for lønudviklingen), selvom 
en 70-årig ventes at have bedre helbred og leve betydeligt længere fremover. Trækket 
på de helbredsrelaterede offentlige serviceydelser vil derfor være større for de ældre 
aldersgrupper end i det centrale 2015-forløb, jf. figur 7.9a. Med denne antagelse løftes 
det demografiske træk på sundhed og ældrepleje med yderligere ca. 20 pct. frem mod 
2080, jf. figur 7.9b. Det forværrer isoleret set holdbarheden med 0,8 pct. af BNP. 
 

Figur 7.9a Figur 7.9b 
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Kilde:  Egne beregninger. 
 
Af datamæssige årsager har det i de hidtidige beregninger ikke været muligt at udskil-
le udgifterne til personer, der har 4, 5 eller 6 leveår tilbage. Med nye tilgængelige data 
er dette nu muligt. Idet udgifterne for disse personer stadig er højere end de gennem-
snitlige udgifter for personer, der har flere leveår tilbage, medfører indregningen af 
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de nye data et lavere aldersbetinget træk på offentlig service og dermed lavere demo-
grafisk træk. Det forbedrer holdbarheden med ca. 0,3 pct. af BNP. 
 
Ud over den demografiske udvikling påvirkes efterspørgslen efter sundhedsydelser 
blandt andet af den løbende udvikling af nye behandlingsformer inden for området 
og af den almindelige velstandsudvikling. Det indebærer risiko for større pres på ud-
gifterne til navnlig sundhedsvæsenet. Udgifterne til sundhedsvæsen og ældrepleje vil 
derfor fortsat udgøre en central finanspolitisk udfordring. 
 
Internationalt har der været en tendens til, at sundhedsudgifterne er vokset mere end 
udviklingen i antal brugere og den generelle stigning i lønomkostningerne tilsiger. 
Det har i de senere år også været tilfældet i Danmark, jf. også kapitel 5.  
 
Over de sidste 10 år er sundhedsudgifterne således steget med ca. 0,4 pct.-enhed 
(nominelt) mere om året end et forløb, der svarer til væksten i det demografiske træk 
tillagt lønstigningstakten, jf. tabel 7.4. 
   

Tabel 7.4 
Historisk udgiftsvækst ift. beregningstekniske principper1), gennemsnitlig årlig mer-vækst i pct. 

 
  1995-2000 2000-05 1995-2005  
 Sundhedsvæsen -0,7 1,4 0,4  
 Kollektivt offentligt forbrug -0,2 -0,6 -0,4  
  

1) Demografisk træk tillagt årlig nominel vækst i lønningerne. 
Kilde:  Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 

 

 
Hvis der fremover fortsat er en tendens til, at udgifterne til sundhedsvæsenet stiger 
mere end udviklingen i brugergrundlaget mv. tilsiger, vil der opstå behov for enten 
lavere udgiftsvækst på andre områder eller alternative finansieringskilder.  
 
Et forløb, der fortsætter den historiske mer-vækst i sundhedsudgifterne i årene frem-
over (efter 2015), indebærer, at sundhedsudgifterne som andel af BNP løftes med 
knap 1¼ pct.-enhed frem mod 2050, jf. figur 7.10a. Den finanspolitiske holdbarhed 
svækkes således med 1,4 pct. af BNP7. 
 
Omvendt har der i de sidste 10 år været en tendens til, at udgifterne til det kollektive 
offentlige forbrug (forsvar, politi, centraladministration mv.) er steget mindre end de 
anvendte beregningsprincipper har tilsagt. En videreførelse af mindre-væksten på ca. 
0,4 pct. om året indebærer, at det kollektive offentlige forbrug er ca. 1 pct. af BNP 
mindre i 2050, jf. figur 7.10b. Det styrker isoleret set holdbarheden med knap 1,1 pct. 
af BNP. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
7 Tilsvarende kan stigende velstand være med til at øge efterspørgslen og skabe et opadgående pres på udgifterne til 
fx uddannelse og social beskyttelse (børnepasning, hjemmehjælp mv.). 
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Figur 7.10a Figur 7.10b 
Sundhedsudgifter som andel af BNP med 
årlig mer-vækst på 0,4 pct.-enhed 
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Kilde:  Egne beregninger. 
 
 
7.7 Rente- og afkastforudsætninger 
I fremskrivningen er der forudsat en nominel rente på 5¾ pct. og en inflation på 1¾ 
pct. Dermed antages en realrente på knap 4 pct., hvilket omtrent svarer til et gen-
nemsnit af realrenten på statsobligationer i perioden 1950-2006, jf. kapitel 5. I de 
langsigtede fremskrivninger antages en produktivitetsvækst (i den private sektor) på 2 
pct. Merrealrenten (dvs. den nominelle statsobligationsrente fratrukket den nominelle 
vækst) svarer dermed til 1,9 pct.8 
 
Hvis den nominelle rente øges med ¾ pct.-enhed (svarende til en mer-realrente på 
2,6 pct. som i 2010-planen), forbedres holdbarheden isoleret set med 0,3 pct. af BNP 
i et forløb med Velfærdsaftalen. Uden Velfærdsaftalen er effekten 1,2 pct. af BNP, jf. 
tabel 7.5. Med Velfærdsaftalen er de offentlige finanser dermed blevet mere robuste 
over for forudsætningerne om renten. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
8 Merrealrenten (den vækst- og inflationskorrigerede rente) med konstant rente og vækst defineres som: 
 )1)(1(hvor  ,

1
1

1
1  teMerrealren ππ ++=−−≈−≈

+
−=−

+
+= agaigi

g
gi

g
i  

hvor i er den nominelle statsobligationsrente, a er produktivitetsvæksten, π er inflationen og g er den nominelle 
BNP-vækst. 
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Tabel 7.5 
Bidrag til samlet holdbarhedseffekt af at renten løftes fra 5,75 til 6,5 pct. (pct. af BNP) 

 
  Uden VA Med VA  

 Offentligt forbrug 0,17  0,13  
 Overførsler (inkl. modregning) 0,25  0,23  
 Direkte skatter 0,25  0,29  
 Afgifter -0,12  -0,11  
 Rentebyrde -0,02  -0,02  
 Diskontering 0,59  -0,26  
 Øvrige ændringer 0,06  0,01  
 I alt 1,18  0,29  
  

Kilde:  Egne beregninger. 
 

 

 
Et højere renteniveau har dermed en tendens til at mindske det offentlige finansie-
ringsbehov. Det afspejler blandt andet, at højere rente medfører et større fremtidigt 
skatteprovenu i pct. af BNP som følge af stigende nettoudbetalinger fra pensionsop-
sparing (på grund af det højere formueafkast), jf. tabel 7.5 og figur 7.11a. Desuden vil 
de højere pensionsudbetalinger indebære større modregning i de indkomstafhængige 
ydelser som fx folkepensionens tillægsbeløb og boligydelsen, hvilket forbedrer de of-
fentlige finanser. Omvendt skønnes lavere indtægter fra afgifter som følge af navnlig 
lavere erhvervsinvesteringer. Endelig vil højere rente som nævnt give mindre vægt til 
den fremtidige udvikling (diskontering), hvilket isoleret set svækker den finanspoliti-
ske holdbarhed i forløbet med Velfærdsaftalen, idet der er primære overskud på det 
lange sigt, jf. figur 7.11b.  
 
I forløbet uden Velfærdsaftalen er effekten som nævnt betydeligt større (med om-
kring 0,9 pct. af BNP). Det kan stort set udelukkende tilskrives virkningen af ændret 
diskontering af de fremtidige udgifts- og indtægtsprofiler, jf. også tabel 6.5. Det skal 
ses i lyset af markant dårligere offentlige finanser i forløbet uden Velfærdsaftalen. Så-
ledes skønnes underskud på den primære saldo i 2080 på godt 6½ pct. af BNP mod et 
overskud på knap 1 pct. af BNP i forløbet med Velfærdsaftalen, jf. figur 7.10b. Med 
underskud i årene fremover medfører højere rente og dermed mindre vægt på frem-
tidige underskud et mærkbart positivt bidrag til holdbarheden i modsætning til i for-
løbet med Velfærdsaftalen. 
 



 

 

 Kapitel 7. De offentlige finansers robusthed og følsomhedsberegninger

 Mod nye mål – Danmark 2015. Teknisk baggrundsrapport · December 2007 169

Figur 7.11a Figur 7.11b 
Nettopensionsudbetalinger Strukturel primær saldo 
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Kilde: Egne beregninger. 
 
Merrealrenten i Finansministeriets fremskrivning er som nævnt højere end i tilsva-
rende langsigtede fremskrivninger fra DREAM og DØR.  Både DREAM og DØR 
forudsætter en årlig nominel rente er 4¾ pct., mens produktivitetsvæksten og inflati-
onen er hhv. 2 pct. og 1¾ pct. Merrealrenten i DØR og DREAM’s beregninger er 
således knap 1 pct., mens den i Finansministeriets beregninger er knap 2. 
 
I DREAM-modellen svarer forrentningen af aktier til den nominelle statsobligations-
rente på 4¾ pct. tillagt en risikopræmie på aktier på ca. 4 pct. Forretningen af pensi-
onssektorens samlede formue, som er et vægtet gennemsnit af beholdningen af aktier 
og beholdningen af statsobligationer, udgør således ca. 6¾ pct.  
 
Risikopræmien forbedrer isoleret set holdbarheden. Holdbarhedseffekten af den rela-
tivt høje risikopræmie på ca. 4 pct. er groft skønnet 2 pct. af BNP i en stiliseret be-
regning, der fx ikke indregner eventuelle effekter på kapitalakkumulationen9, jf. tabel 
7.7 (søjle 3). Effekten dækker primært over større skatteindtægter fra øgede pensions-
udbetalinger, mens større pensionsafkastskat og lavere rentefradrag i husholdninger i 
store træk opvejer hinanden. Endvidere fås et positivt holdbarhedsbidrag fra lavere 
overførsler, idet de større pensionsudbetalinger indebærer øget modregning i folke-
pension og boligydelse. 
 
Indregnes en langsigtet rente på 4,75 og et merafkast i pensionssektoren på 2 pct. 
(svarende til DREAM’s antagelser) forbedres holdbarheden derfor samlet med ca. 
1½ pct. af BNP i forhold til 2015-forløbet (med Velfærdsaftalen), jf. tabel 7.7 (søjle 4). 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
9 Tilsvarende beregninger lavet af DREAM-gruppen når frem til omtrent samme effekt på holdbarheden, selvom der 
her indregnes flere afledte effekter, bl.a. effekter på kapitalakkumulationen. 
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Tabel 7.7 
Virkning på holdbarhed af lavere rente og merafkast på aktier i pensionssektoren i forløb med VA 

 
 

 
Lavere nominel rente 
(fra 5,75 til 4,75 pct.) 

Merafkast i  
pensionssektor 

på 2 pct. 

Lavere rente og  
merafkast i  

pensionssektoren 

 

 Offentligt forbrug -0,19 0,00 -0,19  
 Overførsler (inkl. modregning) -0,27 0,51 0,24  
 Direkte skatter -0,28 1,43 1,15  
  - Skat af pensionsudbetalinger -0,48 1,46 0,98  
  - Husholdningernes rentefradrag 0,68 -1,30 -0,62  
  - Pensionsafkastskat -0,42 1,13 0,71  
 - Andre direkte skatter -0,06 0,14 0,08  
 Afgifter 0,14 0,04 0,18  
 Rentebyrde 0,02 0,00 0,02  
 Diskontering 0,17 0,00 0,17  
 Øvrige ændringer -0,03 -0,06 -0,09  
 I alt -0,43 1,92 1,49  
  

Kilde:  Egne beregninger. 
 

 

 
 
7.8 Omlægning mellem pensionsopsparing og øvrig finansiel opsparing 
I fremskrivningen forudsættes øget pensionsopsparing at føre til, at husholdningerne 
nedbringer deres øvrige opsparing. Princippet er, at en forøgelse af pensionsformuen 
(målt efter skat fordi de fremtidige pensionsudbetalinger er skattepligtige) medfører 
en tilsvarende reduktion i husholdningernes ikke-pensionsmæssige, finansielle for-
mue. Hvis eksempelvis formuen i kapitalpension øges med 1 pct. af BNP, vil hus-
holdningernes øvrige finansielle formue således reduceres med 0,6 pct. af BNP (fx 
via optagelse af gæld i egen bolig), idet kapitalpensionen beskattes med 40 pct. på 
udbetalingstidspunktet. 
 
Den igangværende ”modning” af arbejdsmarkedspensionerne indebærer, at den sam-
lede pensionsformue i 2015-fremskrivningen øges med ca. 100 pct. af BNP i perio-
den fra 2007 til 2060. Som følge af den nævnte omlægning reduceres husholdninger-
nes øvrige finansielle nettoformue med ca. 60 pct. af BNP i samme periode. 
 
Forudsættes i stedet, at husholdningernes øvrige finansielle nettoformue nedbringes 
mindre, fx med 85 pct. af stigningen i pensionsformuen (efter skat og i pct. af BNP), 
vil den øvrige finansielle nettoformue reduceres med ca. 50 pct. af BNP fra 2007 til 
2060. Den private sektors samlede finansielle opsparing øges dermed i takt med ud-
bygningen af pensionsformuen, således at den i 2060 er omtrent 10 pct. af BNP stør-
re end i 2015-forløbet (efter skat og i pct. af BNP). 
 
Forøgelsen af husholdningernes finansielle opsparing indebærer et gradvist stigende 
skatteprovenu, fordi den mindre gældsoptagelse indebærer lavere fradrag for negativ 
kapitalindkomst, jf. figur 7.12a. I 2060 vil skatteprovenuet som følge af lavere negativ 
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kapitalindkomst være øget med ca. 0,15 pct. af BNP (givet en langsigtet nominel ren-
te på 5¾ pct. årligt). 
 
Modstykket til den gradvist stigende finansielle opsparing i husholdningerne er et 
mindre privatforbrug i en periode. Det indebærer et lidt lavere afgiftsprovenu i årene 
frem mod 2060, hvor pensionsformuen stabiliseres i pct. af BNP, jf. figur 7.12a. På 
lidt længere sigt udmønter den øgede opsparing sig også i et større privatforbrug, 
hvorfor afgifterne skønnes at blive løftet efter 2060. 
 

Figur 7.12a Figur 7.12b 
Marginalvirkning af øget opsparing på skat 
af kapitalindkomst og afgifter 

Marginalvirkning af øget opsparing på 
primær saldo og holdbarhed 
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Kilde: Egne beregninger. 
 
Det lavere privatforbrug, som er modstykket til den større opsparing, medfører i en 
periode lavere afgiftsprovenu, hvilket reducerer det primære saldooverskud, jf. figur 
7.12b. På lidt længere sigt styrkes den primære saldo som følge af det gradvist stigen-
de provenu fra beskatningen af kapitalindkomst og stigende afgiftsprovenu, når den 
øgede opsparing omsættes til øget privatforbrug. Samlet set styrkes finanspolitikkens 
holdbarhed med 0,08 pct. af BNP. 
 
Med Velfærdsaftalen øges antallet af år på arbejdsmarkedet i takt med stigende leve-
tid, mens antallet af år som tilbagetrukket fra arbejdsmarkedet holdes nogenlunde 
konstant. Det kan reducere husholdningernes behov for opsparing til tiden efter til-
bagetrækning sammenlignet med en situation uden Velfærdsaftalen. Reduceres hus-
holdningernes finansielle opsparing – i modsætning til eksperimentet ovenfor – vil 
holdbarheden svækkes.  
 
I DREAM (2006) stiger husholdningernes gæld med ca. 50 pct. af BNP mere frem 
mod 2040 i forløbet med Velfærdsaftalen end uden Velfærdsaftalen. Det afspejler, at 
de yngre generationer sparer mindre op til tiden efter tilbagetrækning i DREAM-
modellen, hvor husholdningerne har en lang planlægningshorisont. En tilsvarende 
(permanent) stigning i gældsætningen i 2015-forløbet vil svække den opgjorte finans-
politiske holdbarhed med i størrelsesordenen ½ pct. af BNP.  
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En sådan stigning i gældssætningen afledt af Velfærdsaftalen forudsætter implicit, at 
opsparingen i fravær af Velfærdsaftalen var præcis passende eller ”optimal”. Det for-
udsætter som nævnt også, at yngre generationer har en lang planlægningshorisont, og 
at der ikke er likviditetsbegrænsninger eller andre imperfektioner, der begrænser hus-
holdningernes mulighed for at øge gældssætningen i det forudsatte omfang. 
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Tabel B.1 
Befolkning og arbejdsmarked 

 
   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015  

 1.000 personer                  
 Samlet befolkning 5.419 5.435 5.449 5.463 5.475 5.487 5.498 5.517 5.536  
 I arbejdsstyrken 2.884 2.905 2.926 2.918 2.907 2.894 2.882 2.880 2.877  
 Samlede beskæftigelse 2.726 2.781 2.828 2.827 2.813 2.791 2.767 2.766 2.763  
 - beskæftigede på ordinært  

 arbejdsmarked 1) 2.655 2.708 2.753 2.743 2.722 2.697 2.672 2.668 2.664
 

 - beskæftigelse med løntilskud 2) 71 73 75 83 91 94 95 97 99  
 Ledige 157 124 98 91 94 103 115 114 113  
 Uden for arbejdsstyrken 2.536 2.530 2.524 2.545 2.568 2.593 2.616 2.638 2.659  
 - heraf aktiverede 43 40 39 42 46 46 45 44 43  
 - heraf personer under 15 år 1.017 1.014 1.009 1.001 992 981 971 953 937  
               
 Strukturel beskæftigelse 2.723 2.744 2.748 2.755 2.765 2.767 2.767 2.766 2.763  
 Strukturel arbejdsstyrke 2.882 2.893 2.891 2.885 2.885 2.883 2.882 2.880 2.877  
 Strukturel ledighed 159 149 143 130 120 116 115 114 113  
 Gennemsnitlig arbejdstid 1.597 1.608 1.612 1.602 1.599 1.598 1.597 1.597 1.597  
     
 Personer på indkomstover-

førsler, 1.000 helårspersoner            
 

 A-dagpenge 128 98 75 70 72 77 86 85 84
 Kontanthjælp 97 86 77 73 63 66 67 62 57
 Førtidspension 3) 253 244 243 242 240 238 236 233 232
 Efterløn 162 144 143 145 148 145 140 135 130
 Overgangsydelse 4 1 0 0 0 0 0 0 0
 Revalideringsydelse 4) 22 22 22 22 21 21 21 21 20
 Sygedagpenge 73 76 82 82 83 82 81 81 81
 Barselsdagpenge 53 52 52 51 50 49 48 47 47
 Arbejdsmarkedsorlov 5) 3 3 2 2 0 0 0 0 0
 Ledighedsydelse 10 13 13 17 17 17 17 17 17
 I alt 805 739 709 702 694 695 697 681 668
 SU 209 216 224 232 241 251 259 259 273
 I alt, inkl. SU 1.015 955 933 934 935 946 956 940 941
 Folkepensionister 772 876 903 932 965 996 1.024 1.024 1.069
 I alt, inkl. SU og folkepensionister 1.787 1.831 1.835 1.867 1.900 1.942 1.980 1.964 2.009
  

1) Opgjort som forskellen mellem beskæftigelsen, som opgjort i NR, og den støttede beskæftigelse, hvis 
grundkilde er AMFORA. Som følge af forskelle i afgrænsningen af beskæftigelsen i de to kilder er op-
gørelsen behæftet med en vis usikkerhed. 

2) Omfatter jobtræning, individuel jobtræning, fleksjob, skånejob, servicejob, voksenlærlinge og aktiverede 
kontanthjælpsmodtagere i arbejdsstyrken. 

3) Førtids- og folkepension er inklusive pensionister bosiddende i udlandet. 
4) Eksklusive revalidering med løntilskud. 
5) Arbejdsmarkedsorlov omfatter børnepasningsorlov. Ordningen er under udfasning efter omlægninger 

af barselsorlovsmulighederne.  
Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Tabel B.1 (fortsat) 
Befolkning og arbejdsmarked 

 
  2020 2025  2030 2040 2050 2060 2070 2080  

 1.000 personer                 
 Samlet befolkning 5.585 5.643 5.694 5.737 5.742 5.783 5.864 5.959  
 I arbejdsstyrken 2.895 2.937 2.949 2.966 3.049 3.135 3.175 3.239  
 Samlede beskæftigelse 2.781 2.821 2.833 2.849 2.929 3.011 3.050 3.111  
 - beskæftigede på ordinært  

 arbejdsmarked 1) 2.678 2.712 2.723 2.742 2.816 2.892 2.929 2.985
 

 - beskæftigelse med løntilskud 2) 103 109 110 108 112 120 121 126  
 Ledige 114 116 116 117 120 124 125 128  
 Uden for arbejdsstyrken 2.690 2.707 2.745 2.771 2.693 2.648 2.689 2.720  
 - heraf aktiverede  43 44 44 45 45 46 46 47  
 - heraf personer under 15 år 915 927 962 975 937 966 984 963  
              
 Strukturel beskæftigelse 2.781 2.821 2.833 2.849 2.929 3.011 3.050 3.111  
 Strukturel arbejdsstyrke 2.895 2.937 2.949 2.966 3.049 3.135 3.175 3.239  
 Strukturel ledighed 114 116 116 117 120 124 125 128  
 Gennemsnitlig arbejdstid 1.597 1.605 1.608 1.598 1.599 1.602 1.592 1.588  
     
 Personer på indkomstover-

førsler, 1.000 helårspersoner           
 

 A-dagpenge 85 87 88 87 90 93 94 96  
 Kontanthjælp 54 53 52 52 52 52 53 54  
 Førtidspension 3) 233 246 263 259 264 294 306 317  
 Efterløn 99 71 115 117 87 100 102 111  
 Overgangsydelse 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Revalideringsydelse 4) 20 20 20 20 20 20 20 20  
 Sygedagpenge 84 89 90 90 94 100 102 105  
 Barselsdagpenge 50 53 52 49 49 52 50 50  
 Arbejdsmarkedsorlov 5) 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Ledighedsydelse 17 19 19 19 21 22 23 24  
 I alt 642 637 700 695 678 733 750 777  
 SU 273 265 255 252 268 259 256 268  
 I alt, inkl. SU 915 902 954 947 946 992 1.006 1.045  
 Folkepensionister 1.162 1.179 1.119 1.121 1.095 973 987 1.012  
 I alt, inkl. SU og  

folkepensionister 2.077 2.081 2.074 2.067 2.041 1.965 1.993 2.057
 

   
1) Opgjort som forskellen mellem beskæftigelsen, som opgjort i NR, og den støttede beskæftigelse, hvis 

grundkilde er AMFORA. Som følge af forskelle i afgrænsningen af beskæftigelsen i de to kilder er op-
gørelsen behæftet med en vis usikkerhed. 

2) Omfatter jobtræning, individuel jobtræning, fleksjob, skånejob, servicejob, voksenlærlinge og aktiverede 
kontanthjælpsmodtagere i arbejdsstyrken. 

3) Førtids- og folkepension er inklusive pensionister bosiddende i udlandet. 
4) Eksklusive revalidering med løntilskud. 
5) Arbejdsmarkedsorlov omfatter børnepasningsorlov. Ordningen er under udfasning efter omlægning af 

barselsorlovsmulighederne.  
Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Tabel B.2 
Nøgletal for dansk økonomi 

 
   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015  

  Realvækst i pct.  
 Privat forbrug  4,2 3,1 2,2 1,5 1,2 1,1 2,4 2,2 1,8  
 Offentligt forbrug1)  1,1 1,5 1,8 1,7 1,0 1,0 1,0 0,8 0,8  
                     
 Boligbyggeri 16,7 12,0 3,0 -3,0 -5,6 -6,1 -4,3 0,5 1,6  
 Erhvervsinvesteringer 7,4 13,5 5,2 1,8 -2,0 -1,6 -1,3 4,0 3,2  
 Offentlige investeringer 3,0 13,1 -12,5 5,2 7,7 1,9 1,9 1,3 1,6  
 Lagerinvesteringer 2) -0,1 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 Endelig indenlandsk anvendelse 4,3 5,2 2,3 1,5 0,3 0,2 1,0 1,9 1,7  
                     
 Eksport 7,3 10,1 4,9 3,0 3,5 3,6 2,0 3,4 3,9  
  - heraf industrieksport 7,4 7,8 5,4 4,5 5,5 5,2 2,5 5,2 5,1  
 Import 10,8 14,4 5,7 3,5 2,2 3,3 2,0 4,1 4,0  
 BNP 3,1 3,5 2,0 1,3 1,1 0,5 1,1 1,6 1,7  
  - heraf BVT i private byerhverv 3,3 4,4 3,0 1,7 1,1 0,9 0,9 2,0 2,0  
  Vækst i pct.  
 Timelønomkostninger 3,7 3,6 4,6 4,5 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8  
 Timelønninger 3,6 3,6 4,6 4,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8  
 Timeproduktivitet, byerhverv 1,0 1,0 0,1 2,3 1,9 2,1 2,1 1,9 1,9  
                     
 Private disponible indkomster 2,1 4,9 3,1 1,7 2,7 1,9 1,7 1,9 2,1  
                     
 Eksportpriser 5,8 2,3 1,7 1,3 0,7 1,0 1,0 1,3 1,3  
 Importpriser 3,8 2,9 2,2 1,4 0,6 0,6 0,6 1,1 1,1  
 Forbrugerpriser 1,8 1,9 1,8 2,6 1,6 2,0 1,8 1,7 1,7  
 Kontantprisen på ejerboliger 17,4 21,1 3,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  
  Pct.  
 Obligationsrente 3,4 3,8 4,4 4,8 4,9 5,1 5,2 5,5 5,7  
  Pct. af BNP  
 Betalingsbalance 3,8 2,4 1,7 1,3 1,9 2,2 2,3 1,5 1,4  
 Offentlig sektors saldo 4,6 4,7 3,9 3,1 2,1 1,3 0,9 0,5 0,4  
 Privat finansiel opsparing -0,8 -2,2 -2,2 -1,8 -0,2 0,9 1,4 0,9 1,0  
           
 Privat forbrug 48,6 48,3 48,3 48,4 48,4 48,3 48,7 49,2 48,9  
 Offentligt forbrug 25,9 25,6 25,6 25,8 25,9 26,1 26,3 26,3 26,3  
 Investeringer 20,8 23,2 23,7 23,7 22,9 22,3 21,5 21,6 21,6  
 Eksport 48,8 52,0 53,3 53,5 54,0 54,7 54,4 54,5 56,2  
 Import 44,1 49,0 50,9 51,3 51,1 51,4 50,9 51,6 53,0  
  

1) Realvæksten i det offentlige forbrug er udtryk for væksten i resurseforbruget og ikke fremgangen i ser-
vicen og kan derfor ikke sammenlignes med realvæksten i det private forbrug. 

2) Angiver lagerændringernes bidrag til BNP-væksten. 
Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Tabel B.2 (fortsat) 
Nøgletal for dansk økonomi 

 
 

 
2015-
2020 

2020-
2025 

2025-
2030 

2030-
2040 

2040-
2050 

2050-
2060 

2060-
2070 

2070-
2080 

 

  Gnst. årlig realvækst i pct.  
 Privat forbrug  2,2 2,3 2,4 1,9 2,2 2,2 2,1 2,1  
 Offentligt forbrug1) 1,0 1,2 1,2 1,0 0,8 0,8 0,8 1,0  
                   
 Boligbyggeri 1,9 2,1 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  
 Erhvervsinvesteringer 2,6 2,6 1,6 1,9 2,5 2,3 1,9 2,2  
 Offentlige investeringer 1,0 3,4 1,8 0,9 1,3 1,6 2,0 2,1  
 Lagerinvesteringer 2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
 Endelig indenlandsk anvendelse 1,9 2,0 1,9 1,6 1,8 1,8 1,7 1,8  
                   
 Eksport 2,5 2,7 2,0 2,1 2,8 2,8 2,1 2,2  
  - heraf industrieksport 3,0 3,1 2,2 2,3 3,2 3,2 2,4 2,5  
 Import 2,7 2,8 2,3 2,1 2,6 2,6 2,1 2,2  
 BNP 1,8 2,0 1,7 1,6 1,9 2,0 1,7 1,8  
  - heraf BVT i private byerhverv 2,1 2,4 2,0 1,9 2,4 2,4 2,1 2,2  
  Gnst. årlig vækst i pct.  
 Timelønomkostninger 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8  
 Timelønninger 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8  
 Timeproduktivitet, byerhverv 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  
                   
 Private disponible indkomster 2,2 2,4 2,0 1,9 2,2 2,3 2,0 2,2  
                   
 Eksportpriser 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7  
 Importpriser 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8  
 Forbrugerpriser 2,0 2,0 2,0 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8  
 Kontantprisen på ejerboliger 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0  
  Pct., niveau i slutår  
 Obligationsrente 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7  
  Pct. af BNP, niveau i slutår  
 Betalingsbalance 0,8 0,3 -0,9 -1,7 -1,3 -0,2 0,0 0,0  
 Offentlig sektors saldo -0,4 -1,2 -1,9 -2,8 -2,5 -1,5 -1,0 -1,1  
 Privat finansiel opsparing 1,2 1,5 1,0 1,1 1,2 1,3 0,9 1,1  
             
 Privat forbrug 49,4 49,7 50,7 50,5 50,0 49,6 49,8 49,7  
 Offentligt forbrug 26,5 26,6 27,0 27,7 27,1 26,4 26,5 26,7  
 Investeringer 21,7 21,9 21,5 21,2 21,3 21,2 21,1 21,1  
 Eksport 57,1 57,8 57,2 57,4 60,0 62,6 62,7 62,8  
 Import 54,7 55,9 56,4 56,8 58,3 59,8 60,0 60,3  
     
   

1) Realvæksten i det offentlige forbrug er udtryk for væksten i resurseforbruget og ikke fremgangen i ser-
vicen og kan derfor ikke sammenlignes med realvæksten i det private forbrug. 

2) Angiver lagerændringernes bidrag til BNP-væksten. 
Kilde: ADAM’s databank og egne beregninger. 
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Tabel B.3 
Offentlige finanser 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2015  

 Pct. af BNP           
 Offentlig saldo 4,6 4,7 3,9 3,1 2,1 1,3 0,9 0,5 0,4 
 Primær offentlig saldo 5,7 5,4 4,3 3,3 2,1 1,2 0,7 0,1 -0,1  
 Nettorenteindtægter 1) -1,1 -0,7 -0,4 -0,2 0,0 0,1 0,2 0,4 0,5  
            
 Offentlige udgifter 2) 51,7 50,1 49,5 49,8 49,9 50,4 50,7 50,9 51,0  
 Offentligt forbrug 3) 25,9 25,6 25,6 25,8 25,9 26,1 26,3 26,3 26,3  
 Indkomstoverførsler 16,4 15,5 15,2 15,2 15,4 15,8 16,1 16,3 16,5  
 Offentlige investeringer 1,7 1,9 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8  
 Subsidier 2,3 2,2 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4  
 Øvrige primære udgifter 2,7 2,7 2,8 3,1 2,9 2,9 2,8 2,8 2,8  
 Renteudgifter 2,6 2,2 1,9 1,7 1,5 1,3 1,3 1,2 1,1  
            
 Offentlige indtægter 2.3) 56,3 54,7 53,4 52,9 52,0 51,7 51,6 51,4 51,4 
 Personskatter mv. 4) 20,9 21,0 21,1 20,8 20,3 20,3 20,3 20,3 20,4 
 Ejendomsværdiskat 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,6 
 Arbejdsmarkedsbidrag 4,3 4,2 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4 4,5 4,5 
 Pensionsafkastskat 2,4 0,8 0,5 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0 1,2 
 Selskabsskatter 3,8 3,9 3,3 3,3 3,0 2,9 2,9 2,8 2,8 
 - Selskabsskatter ekskl. Nordsø 4) 2,8 2,6 2,2 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 
 Moms 10,0 10,2 10,3 10,2 10,1 10,0 10,0 10,0 9,9 
 Punktafgifter (ekskl. subsidier) 4,2 4,0 3,7 3,6 3,5 3,4 3,4 3,2 3,1 
 Øvrige afgifter 2,2 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9 
 Ejendomsskat 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
 Sociale bidrag 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
 Øvrige primære indtægter 6) 3,3 3,3 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 3,0 
 Renteindtægter mv. 7) 2,2 2,2 2,1 2,0 2,0 1,9 2,0 2,0 1,9 
           
 Memopost: Nordsø-indtægter 8) 1,6 2,0 1,8 1,5 1,3 1,1 1,1 0,9 0,8 
 Memopost: Strukturel saldo 1,7 2,2 1,7 1,5 0,9 0,9 0,9 0,5 0,4 
           
 Offentlig nettogæld 9,2 2,7 -1,2 -4,3 -6,2 -7,3 -8,0 -8,7 -9,0 
 ØMU-gæld 36,3 30,1 25,6 21,6 19,2 18,6 18,0 16,7 15,5 
  

1) Eksklusive udbytter og Nationalbankens overskud. 
2) Opgørelsen af de samlede offentlige udgifter og indtægter afviger fra Danmarks Statistiks opgørelse. 

Danmarks Statistik henfører fx indtægter fra salg af varer og tjenester, der indgår i det offentlige for-
brug, til indtægterne, mens det samlede offentlige forbrug indgår på udgiftssiden i tabellen. 

3) Inklusive saldoneutrale afskrivninger. 
4) Personskatter mv. indeholder blandt andet kildeskatter, vægtafgift fra husholdningerne, andre personli-

ge skatter mv. 
5) Angiver selskabsskatter eksklusive kulbrinteskat og selskabsskat af kulbrintevirksomhed. 
6) Øvrige primære indtægter indeholder blandt andet overskud af offentlig virksomhed, diverse drifts- og 

kapitaloverførsler fra andre indenlandske sektorer og EU, imputerede (beregnede) indtægter i form af 
bruttorestindkomst, saldoneutrale afskrivninger mv. 

7) Inklusive udbytter og Nationalbankens overskud. 
8) De samlede Nordsø-indtægter udgøres af kulbrinteskat, selskabsskat af kulbrintevirksomhed, rørled-

ningsafgift og overskudsdeling. 
Kilde: ADAMs databank og egne beregninger. 
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Tabel B.3 (fortsat) 
Offentlige finanser 

 
  2020 2025 2030 2040 2050 2060 2070 2080  

 Offentlig saldo -0,4 -1,2 -1,9 -2,8 -2,5 -1,5 -1,0 -1,1  

 Primær offentlig saldo -0,9 -1,4 -1,6 -1,3 -0,2 1,0 1,3 0,9  
 Nettorenteindtægter 1) 0,4 0,2 -0,3 -1,5 -2,3 -2,5 -2,3 -2,0  
           
 Offentlige udgifter 2) 51,0 50,8 51,5 52,5 51,5 50,3 50,1 50,2  
 Offentligt forbrug 3) 26,5 26,6 27,0 27,7 27,1 26,4 26,5 26,7  
 Indkomstoverførsler 16,7 16,4 16,3 15,8 14,8 14,1 14,1 14,3  
 Offentlige investeringer 1,8 1,9 1,9 1,8 1,7 1,7 1,8 1,8  
 Subsidier 2,4 2,5 2,5 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5  
 Øvrige primære udgifter 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8  
 Renteudgifter 0,8 0,7 1,0 2,0 2,7 2,7 2,5 2,1  
           
 Offentlige indtægter 2.3) 50,6 49,6 49,6 49,7 49,0 48,8 49,1 49,1  
 Personskatter mv. 4) 20,1 19,7 19,7 20,1 20,0 20,0 20,4 20,5  
 Ejendomsværdiskat 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  
 Arbejdsmarkedsbidrag 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4  
 Pensionsafkastskat 1,3 1,5 1,6 1,8 1,9 1,9 2,0 1,9  
 Selskabsskatter 2,7 2,5 2,5 2,4 2,2 2,2 2,2 2,2  
 - Selskabsskatter ekskl. Nordsø 4) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2  
 Moms 9,9 10,0 10,1 10,0 10,0 9,9 10,0 10,0  
 Punktafgifter (ekskl. subsidier) 3,0 2,9 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4  
 Øvrige afgifter 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7  
 Ejendomsskat 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1  
 Sociale bidrag 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8  
 Øvrige primære indtægter 6) 3,0 3,0 3,0 3,1 3,1 3,0 3,0 3,0  
 Renteindtægter mv. 7) 1,5 1,1 0,9 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2  
           
 Memopost: Nordsø-indtægter 8) 0,7 0,5 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0  
 Memopost: Strukturel saldo -0,4 -1,2 -1,9 -2,8 -2,5 -1,5 -1,0 -1,1  
           
 Offentlig nettogæld -6,7 -1,4 7,0 28,7 43,3 45,4 41,3 36,3  
 ØMU-gæld 12,8 14,1 19,8 37,5 49,2 49,3 43,9 38,1  
   

1) Eksklusive udbytter og Nationalbankens overskud. 
2) Opgørelsen af de samlede offentlige udgifter og indtægter afviger fra Danmarks Statistiks opgørelse. 

Danmarks Statistik henfører fx indtægter fra salg af varer og tjenester, der indgår i det offentlige for-
brug, til indtægterne, mens det samlede offentlige forbrug indgår på udgiftssiden i tabellen. 

3) Inklusive saldoneutrale afskrivninger. 
4) Personskatter mv. indeholder blandt andet kildeskatter, vægtafgift fra husholdningerne, andre personli-

ge skatter mv. 
5) Angiver selskabsskatter eksklusive kulbrinteskat og selskabsskat af kulbrintevirksomhed. 
6) Øvrige primære indtægter indeholder blandt andet overskud af offentlig virksomhed, diverse drifts- og 

kapitaloverførsler fra andre indenlandske sektorer og EU, imputerede (beregnede) indtægter i form af 
bruttorestindkomst, saldoneutrale afskrivninger mv. 

7) Inklusive udbytter og Nationalbankens overskud. 
8) De samlede Nordsø-indtægter udgøres af kulbrinteskat, selskabsskat af kulbrintevirksomhed, rørled-

ningsafgift og overskudsdeling. 
Kilde: ADAMs databank og egne beregninger. 
 

 

 
 


