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INDLEDNING 

Finanslovforslaget for 2003 og de i juni indgåede kommuneaftaler udgør 
grundlaget for regeringens prioriteringer omkring den økonomiske politik 
i 2003.  
 
Omprioritering er nøgleordet bag finanslovforslaget for 2003 – og det i 
mere end én forstand. For det første omprioriteres der midler fra staten til 
kommunerne, dvs. fra administrative opgaver til de borgernære serviceom-
råder. Derudover omprioriteres der inden for det statslige område. I 2003 
er der tale om nye initiativer vedrørende forskning, uddannelse, IT, boli-
ger til unge under uddannelse, en indsats for de svageste og nyorientering 
af udviklingsbistanden, jf. kapitel 2. Omprioriteringen finder sted inden 
for rammerne af skattestoppet. 
 
Finanslovforslaget for 2003 og kommuneaftalerne fra juni indebærer i 
øvrigt, at der fortsat skønnes at blive overskud både på statens DAU-saldo 
og de samlede offentlige finanser, jf. nedenfor. En mere detaljeret gen-
nemgang findes i kapitel 3 og 4. 
 
På finanslovforslaget for 2003 er der skabt økonomisk og personalemæs-
sigt råderum til nye aktiviteter og opgaver i de kommende år både i staten 
og kommunerne, jf. kapitel 5 om det øgede fokus på statens udgifter i et 
flerårigt perspektiv og kapitel 6 om udviklingen i det statslige personale-
forbrug.  
 
Finanslovforslaget og kommuneaftalerne indebærer, at finanspolitikken er 
neutral i forhold til den samlede økonomiske aktivitet i 2003. Finanspoli-
tikken er afpasset efter såvel den aktuelle konjunktursituation – med høj 
beskæftigelse og lav ledighed – som de langsigtede udfordringer – blandt 
andet i form af et stigende antal ældre.  
 
Det offentlige forbrug – der blandt andet indeholder lønudgifterne til 
offentligt ansatte samt det offentliges køb af varer og tjenesteydelser – ven-
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tes at stige med 0,7 pct. i 2003 mod 1,3 pct. i 2002. I gennemsnit er væk-
sten 1 pct. i 2002 og 2003, hvilket er i overensstemmelse med 2010-
målsætningerne. 
 
Samlede offentlige finanser og statens DAU-saldo 
For de samlede offentlige finanser – der dækker stat, kommuner, amter, 
ATP, A-kasserne og Lønmodtagernes Garantifond – skønnes for nuvæ-
rende et overskud på knap 30 mia.kr. i 2002 og godt 32 mia.kr. i 2003, jf. 
tabel 1.1.  
 

Tabel 1.1. Nøgletal for offentlig økonomi, 2002 og 2003 

 2002 2003 

Offentlig saldo (mia.kr.) 29,7 32,2 

Offentlig saldo (pct. af BNP) 2,1 2,2 

DAU-saldo (mia.kr.) 16,0 11,0 

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

DAU-saldo ekskl. engangsforhold (mia.kr.) 17,2 20,0 

DAU-saldo ekskl. engangsforhold (pct. af BNP) 1,2 1,4 

Realvækst i offentligt forbrug (pct.) 1,3 0,7 

Finanseffekt (pct. af BNP) 0,2 0,0 

 
Sammenlignet med 2001, hvor det samlede offentlige overskud er opgjort 
til ca. 38 mia.kr., ventes der noget lavere overskud på den offentlige saldo i 
2002 og 2003. Dette hænger imidlertid primært sammen med omlægnin-
gen af den særlige pensionsopsparing (SP) til ATP, der rent teknisk redu-
cerer det offentlige overskud fra 2001 til 2002 med ca. 7 mia.kr. svarende 
til ½ pct. af BNP.  
 
Det faktiske overskud på den offentlige saldo skønnes at udgøre godt 2 
pct. af BNP både i 2002 og 2003. Det strukturelle budgetoverskud, der 
tager højde for konjunkturernes påvirkning af de offentlige finanser, er 
ligeledes beregnet til ca. 2 pct. af BNP i begge år. Det betyder, at de nuvæ-
rende overskud er af en sådan størrelsesorden, at de offentlige finanser er 
omtrent i balance set i det langsigtede perspektiv med stigende ældreandel, 
jf. Økonomisk Redegørelse, august 2002. 
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På finanslovforslaget for 2003 budgetteres der med et overskud på statens 
DAU-saldo på 11 mia.kr. mod et skønnet overskud på ca. 16 mia.kr. i 
2002. Der ventes således et mindre fald i statens overskud fra 2002 til 
2003. Dette hænger imidlertid sammen med, at engangsindtægterne på 
DAU-saldoen er mere negative i 2003 end i 2002. Korrigeret for engangs-
forhold er der således tale om en underliggende forbedring af DAU-
saldoen fra 2002 til 2003. 
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NYE INITIATIVER OG FINAN-
SIERING PÅ FFL03 

 
 Der er omprioriteret for samlet 5½ mia.kr. i forbindelse 

med finanslovforslaget for 2003 og aftalerne om den 
kommunale økonomi. 

 I regeringens mellemfristede økonomiske fremskrivning 
frem mod 2010 er der skabt råderum til en realvækst i 
2003 på 0,7 pct. svarende til 2½ mia.kr. 

 Derudover foreslås nye budgetforbedringer i staten for 
samlet ca. 2 mia.kr. Endelig kommer en række reserver 
til uddannelser i 2003, som blev finansieret på FL02 og 
satspuljen for samlet ca. 1 mia.kr. Der kan samlet set 
omprioriteres for 5½ mia.kr. 

 Af de 5½ mia.kr. er der skabt plads til en vækst i forbru-
get i kommuner og amter i 2003 på ca. 3 mia.kr. og til 
nye initiativer i staten for samlet 2½ mia.kr. i 2003. 

  Hovedprioriteterne på FFL03 er: Bedre uddannelser, 
forskning og innovation, udbredelse og anvendelse af IT, 
fælles ansvar for de svageste, boliger for unge under ud-
dannelse, en fremadrettet kulturpolitik og en nyoriente-
ring af udviklingsbistanden. 
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2.1. Nye initiativer og finansiering på FFL03 
Finanslovforslaget for 2003 ligger i forlængelse af regeringens hidtidige 
indsats med løbende at omprioritere de offentlige udgifter.  
 
Finanslovforslaget for 2003 indeholder sammen med kommuneaftalerne 
for 2003 en omprioritering for samlet ca. 5½ mia.kr. i 2003. Ompriorite-
ringen finder sted både internt i staten og imellem staten, kommuner og 
amter, jf. tabel 2.1. 
 

Tabel 2.1. Nye initiativer og finansiering i 2003 

Mia.kr. 2003 

Finansiering  

Råderum for samlet vækst i det offentlige forbrug (0,7 pct.) 2½ 

Effektivisering og omprioritering i staten 2 

Reserver til brug for nye initiativer i 2003, som tidligere er finansieret 

(omstillingsreserver til Bedre Uddannelser, satspulje) 
1 

Finansiering i alt  5½ 

Nye initiativer  

Vækst i service i kommuner og amter 3 

Nye initiativer i staten 2½ 

• Bedre Uddannelser 0,6 

• Forskning og innovation 0,4 

• Udbredelse og anvendelse af IT 0,1 

• Fælles ansvar for de svageste grupper 0,5 

• Boliger for unge under uddannelse 0,1 

• Kulturområdet 0,1 

• Nyorientering af ulandsbistanden - 

• Øvrige områder 0,7 

Nye initiativer i alt  5½ 

 
Råderummet for væksten i det offentlige forbrug i 2003 er 0,7 pct. sva-
rende til ca. 2½ mia.kr. Regeringen har prioriteret råderummet til borger-
nære serviceområder i kommuner og amter. Dertil kommer, at der er om-
prioriteret ½ mia.kr. fra staten til kommuner og amter til offentlig service. 
Der er således samlet afsat 3 mia.kr. til vækst i det offentlige forbrug i 
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kommuner og amter til blandt andet sygehuse, folkeskole, svage grupper 
mv. 
 
På finansloven for 2002 blev der indbudgetteret og finansieret en række 
reserver mv. til finansiering af nye initiativer på uddannelsesområdet i 
perioden 2003-2006. I 2003 udgør disse uddannelsesreserver samlet ca. 
0,4 mia.kr. Desuden afsættes i 2003 en satspulje på ca. 0,6 mia.kr. Der er 
således mulighed for at prioritere nye initiativer for samlet ca. 1 mia.kr. 
 
Der er på finanslovforslaget for 2003 blevet gennemført budgetforbedrin-
ger i staten i 2003 for samlet ca. 2 mia.kr. Budgetforbedringerne er gen-
nemført for at skabe råderum for nye initiativer. I afsnit 2.3. redegøres 
nærmere for disse budgetforbedringer.  
 
På finanslovforslaget for 2003 fokuserer regeringen på 7 nye hovedpriori-
teter. Nedenfor redegøres nærmere for prioriteterne og tilknyttede bevil-
linger. 
 
2.2. Nye initiativer 
 
Bedre Uddannelser 
I handlingsplanen Bedre Uddannelser foreslår regeringen en række initiati-
ver på uddannelsesområdet. Initiativerne skal medvirke til at styrke det 
faglige niveau i ungdomsuddannelserne, de videregående uddannelser og 
voksen- og efteruddannelserne.  
 
Udgifterne som følge af initiativerne finansieres af omstillingsreserverne 
under de respektive ministerier, jf. tabel 2.2.  
 
Udover omstillingsreserverne er der afsat en generel reserve på 215 mio.kr. 
på finanslovforslaget til tværgående uddannelsesinitiativer, der kan anvendes 
til særligt perspektivrige initiativer. 
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Tabel 2.2. Uddannelsesreserver til nye initiativer på FFL03 

Mio.kr. 2003 

Undervisningsministeriet, omstillingsreserve 217 

Videnskabsministeriet, omstillingsreserve til forskning og uddannelse 123 

Kulturministeriet, omstillingsreserve 23 

Reserve til tværgående uddannelsesformål 215 

I alt uddannelsesreserver på FFL03 578 

Note:  Eksklusive reserve på 20 mio.kr. vedrørende reformer i folkeskolen, jf. nedenfor. Viden-
skabsministeriets omstillingsreserve til forskning og uddannelse er på i alt 123 mio.kr., 
hvoraf ca. 50 mio.kr. skønnes at vedrøre uddannelsesdelen og den øvrige del vedrører 
forskningen. 

 
Der er således i alt afsat uddannelsesreserver til omprioritering af uddan-
nelsesindsatsen for samlet knap 600 mio.kr. i 2003 på FFL03. Ministeri-
ernes omstillingsreserver er stigende i budgetoverslagsårene 2004-2006. I 
2006 udgør omstillingsreserverne 1,7 mia.kr., som kan benyttes til nye 
initiativer mv. på uddannelsesområdet i de kommende år. 
 

Boks 2.1. Initiativer i Bedre Uddannelser 

Tværgående initiativer 
• Styrkelse af naturvidenskab i uddannelsessystemet 
• Styrket faglig indsats ved hjælp af IT 
• Iværksættere i uddannelsessystemet 
• Styrket internationalisering af uddannelserne 
• Øget fleksibilitet og bedre merit i uddannelserne 
• Styrket tværsektoriel vejledning 
 
Sektorspecifikke initiativer 
• Reform af det almene gymnasium 
• Reform af hf-uddannelsen 
• Fornyelse af og mere fleksible rammer for erhvervsuddannelserne 
• Fornyelse af arbejdsmarkedsuddannelserne 
• Faglig opgradering af de mellemlange videregående uddannelser 
• Styrkelse af universiteternes uddannelser 
• Udvikling af de kunstneriske uddannelser 
 
En nærmere beskrivelse af de enkelte initiativer i regeringens handlingsplan for Bedre Uddannelser 
findes på Undervisningsministeriets hjemmeside (www.uvm.dk). 
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Folkeskolen 
Regeringen ønsker at styrke det faglige niveau i folkeskolen. Fagligheden 
skal blandt andet styrkes ved at øge indsatsen for at gøre førskolebørn me-
re skoleparate, øge antallet af timer i dansk og matematik, fremrykke star-
ten på engelsk til 3. klasse, styrke naturfag og historie og indføre den fase-
opdelte skole. For at sikre, at alle børn inden skolestart har et bedre sprog-
ligt udgangspunkt, skal børnehaverne i samarbejde med forældrene arbej-
de mere systematisk med at udvikle børnenes sproglige fornemmelse. 
 
Der er afsat en reserve på 20 mio.kr. i 2003 til indfasning af en forøgelse 
af antallet af timer i dansk og matematik i 1.-3. klasse. 
 
Arbejdet med øget faglighed og de kommende års stigning i elevtallet in-
debærer en særlig udfordring for den økonomiske styring i folkeskolen.  
 
Regeringen vil derfor søge tilslutning til en række regelforenklinger, som 
kan styrke fagligheden og samtidig understøtte kommunernes muligheder 
for at imødegå det demografisk betingede udgiftspres. Det drejer sig 
blandt andet om at give mulighed for holddannelse på tværs af klasser og 
klassetrin, muliggøre fælles skoleledelse, fremme en mere fleksibel persona-
leudnyttelse og skabe mulighed for at integrere dagtilbud, SFO og skole.  
 
I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2003 har rege-
ringen opnået en forståelse med KL om regeringens initiativer på folkesko-
leområdet. Undervisningsministeren har på baggrund heraf indledt for-
handlinger med Folketingets partier om en revision af folkeskoleloven. 
 
Derudover har regeringen afsat en reserve på 75 mio.kr. til IT i folkesko-
len, jf. nedenfor under udbredelse og anvendelse af IT. 
 
Kvalitet i forskning og innovation 
Investeringer i forskning og innovation har stor betydning for samfundets, 
herunder erhvervslivets, fortsatte udvikling og vækstmuligheder, jf. blandt 
andet regeringens vækststrategi Vækst med Vilje (www.oem.dk). 
 
Regeringen styrker med finanslovforslaget for 2003 den offentlige indsats 
inden for forskning og innovation ved at tilføre området yderligere ca. 3,2 
mia. kr. over de næste 3 år, jf. tabel 2.3. På denne måde genopretter rege-
ringen det foreløbigt opgjorte fald i bevillingerne i budgetoverslagsårene, 
som løbende har været indbudgetteret i budgetoverslagsårene på forsk-
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ningsområdet. Bevillingerne fastholdes på niveau med 2002, hvor staten 
ventes at anvende ca. 9,4 mia.kr. til forskning og udvikling. 
 

Tabel 2.3. Nye midler til forskning og innovation på FFL03 

Mio.kr. (2003-PL) 2003 2004 2005 2006 I alt 

Staten i udgangspunktet (foreløbigt opgjort) 9.000 8.400 7.500 7.500 - 

Udmøntning af UMTS-provenu 138 473 593 - 1.204 

Reserve til forskning og innovation 250 500 1.270 - 2.020 

Nye midler i alt 388 973 1.863 - 3.224 

Statslige forskningsmidler (afrundet) 9.400 9.400 9.400   

Note:  Beregningen af de samlede statslige forskningsudgifter er baseret på i Finanslovforslag 2002’s 
bevillinger og budgetoverslag 2003-05 vedrørende forskning og udvikling, Analyseinstituttet 
for Forskning, februar 2002. Beregningen er inklusiv udmøntningen af UMTS-aftalen af 
12. marts 2002. 

 
De afsatte beløb i perioden 2003-2005 skal ses i sammenhæng med den 
aftale om udmøntning af provenuet fra auktionen over 3. generations mo-
billicenser (UMTS), som er indgået for perioden 2001-2005.  
 
Regeringen vil stille forslag om at gennemføre reformer af universiteterne, 
sektorforskningen, det forskningsrådgivende system samt innovationsom-
rådet, så bevillingsniveauet også på sigt resulterer i bedre og mere forsk-
ning. Regeringen vil dermed skabe et fundament, der kan danne grundlag 
for en udbygning af de offentlige investeringer på området.  
 
Nøgleordene vil være at fremme kvalitet i forskningen, øget og åben kon-
kurrence om midlerne, balance i udbuddet af forskere og arbejdsdelingen i 
forhold til den private sektor. Forskningsmidler skal som udgangspunkt 
fordeles efter en kvalitetsvurdering i forskningsrådene. 
 
For universiteternes vedkommende vil regeringen forhandle med Folke-
tingets partier om en samlet reform, der blandt andet indebærer en profes-
sionalisering af universiteternes ledelse, større frihedsgrader og øget ansvar 
til de enkelte institutioner, mere fagligt profilerede uddannelser samt flek-
sible ejerformer. Disse omlægninger finansieres af den særlige omstillings-
reserve, som er afsat på Videnskabsministeriets område. 
 
På sektorforskningsområdet vil regeringen gennemføre en omlægning med 
udgangspunkt i den gennemgang, som Danmarks Forskningsråd offent-
liggjorde i maj 2002. Med udgangspunkt i en ny politik for sektorforsk-
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ningen vil regeringen i løbet af efteråret 2002 tage skridt til at gennemføre 
strukturændringer på området samt pege på forskellige måder at overflytte 
midler til den frie forskning. 
 
Regeringen lægger vægt på, at både UMTS-provenuet og de afsatte reser-
ver til forskning og innovation fordeles til initiativer, der understøtter re-
geringens planer for strukturreformer på forskningsområdet.  
 
For eksempel kan reserverne anvendes til at styrke universiteternes basis-
bevillinger på en måde, så de langsigtede mål realiseres. Det indebærer for 
eksempel en hensigtsmæssig organisering af forsknings- og uddannelsesud-
førende enheder, samt et forbedret samarbejde mellem bestående private 
og offentlige forskningsinstitutioner. 
 
Endvidere vil regeringen tilgodese forskningsrådenes frie midler, de kul-
turbærende institutioners forskning samt fri forskning på fødevareområ-
det. 
 
Udbredelse og anvendelse af IT  
På finanslovforslaget budgetteres med i alt 700 mio.kr. til nye initiativer 
på IT-området i perioden 2003-2006. Der afsættes godt 100 mio.kr. i 
2003 og i størrelsesordenen 200 mio.kr. i hvert af de tre følgende år, jf. 
tabel 2.4. Derudover forventes IT-området tilgodeset i forbindelse med 
efterårets udmøntning af den ikke-disponerede del af UMTS-provenuet.     
 

Tabel 2.4. Nye IT-initiativer på FFL03 

Mio.kr. (2003-PL) 2003 2004 2005 2006 I alt 

IT for alle 10 18 17 16 61 

Digitalisering i staten 15 30 30 30 105 

Erhvervsrettede IT-initiativer 11 11 11 11 45 

IT i folkeskolen    75 120 150 150 495 

IT i alt 111 179 208 207 706 

 
I regeringens IT- og telepolitiske handlingsplan præsenteres en række ini-
tiativer, der skal sikre en bedre udnyttelse af de informationsteknologiske 
muligheder. Det skal bidrage til den fortsatte udvikling af Danmark som 
en førende IT-nation. Der afsættes i alt 111 mio.kr. i 2003 og 594 mio.kr. 
i perioden 2004-2006 til en række initiativer, der understøtter handlings-
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planens mål. Handlingsplanen er tilgængelig på Videnskabsministeriets 
hjemmeside (www.videnskabsministeriet.dk). 
 
Udover overskriften IT for alle er der afsat 10 mio.kr. i 2003 og 51 mio.kr. 
i 2004-2006 til blandt andet brugervendte initiativer vedrørende for ek-
sempel borgernes IT-sikkerhed og handicappedes IT-muligheder. 
 
Digitalisering i staten skal medvirke til effektivisering og modernisering af 
den offentlige sektor. Hermed frigøres ressourcer fra administration til 
borgernær service. Med henblik på at styrke IT-anvendelsen i staten gen-
nemføres initiativer, der skal forbedre den fælles styring og koordination af 
IT på tværs af statslige institutioner, blandt andet vedrørende infrastruk-
tur, standarder, sikkerhed mv. Der afsættes 15 mio.kr. i 2003 og 30 
mio.kr. årligt i perioden 2004-2006 til dette formål.  
 
Til gennemførelse af IT-initiativer med et erhvervspolitisk sigte afsættes i alt 
45 mio.kr. i 2003-2006, herunder til projekter i Ørestaden til erstatning 
for den hidtil planlagte IT-forskerpark. Der etableres endvidere en er-
hvervsportal, som skal give erhvervslivet en samlet indgang til de offentlige 
myndigheder og mindske virksomhedernes administrative omkostninger. 
 
Endelig vil regeringen på baggrund af et igangværende analysearbejde 
fremlægge et forslag primo 2003 om integration af IT i undervisningen i 
folkeskolen. Den øgede IT-anvendelse skal dels forbedre den enkeltes IT-
kompetencer dels styrke undervisningen i folkeskolen. Der afsættes 75 
mio.kr. i 2003 og i alt 420 mio.kr. i perioden 2004-2006 til initiativet. 
 
Fælles ansvar for de svageste grupper 
I forbindelse med finanslovsforhandlingerne og udmøntningen af satspul-
jen for 2003 vil regeringen i samarbejde med Folketingets partier søge 
tilslutning til at gennemføre konkrete forbedringer for svage grupper og 
handicappede for op mod en halv mia.kr. fra satspuljen. Det gælder blandt 
andet: 
 
• Behandlingsgaranti for narkomaner: Regeringen vil i forlængelse af 

satspuljeaftalen for 2002 gennemføre en behandlingsgaranti for nar-
komaner, der ønsker behandling.  
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• Videreførelse af psykiatriaftalen: Regeringen vil fastholde indsatsen for 
personer med psykiske problemer. Psykiatriaftalen fra 1997 vil derfor 
blive videreført. 

 
• Der afsættes 150 mio.kr. årligt til finansiering af en række yderligere 

initiativer til forbedring af vilkårene for svage grupper, herunder hjem-
løse og andre marginaliserede grupper.  

 
Regeringen har på finanslovforslaget for 2003 udover satspuljen afsat 50 
mio.kr. i 2003 til en yderligere styrkelse af indsatsen for svage grupper.  
 
Samlet vil regeringen således søge tilslutning til at forbedre indsatsen for 
svage grupper med mere en ½ mia.kr. i 2003, jf. tabel 2.5. 
 

Tabel 2.5. Forstærket indsats for svage grupper i 2003 

Mio.kr. (2003-PL) 2003 2004 2005 2006 

Videreførelse af psykiatriaftale  250 250 250 250 

Behandlingsgaranti for narkomaner 75 75 75 75 

Øvrige initiativer for svage grupper, herunder hjemløse 150 150 150 150 

I alt til svage grupper/satspulje 475 475 475 475 

Målrettede indsatser til svage grupper herudover 50 50 50 50 

Forstærket indsats for svage grupper i alt 525 525 525 525 

 
Med finanslovforslaget for 2003 fastholder regeringen dermed den linie, 
der blev lagt med udmøntningen af handlingsprogrammet om Fælles An-
svar i forlængelse af satspuljeaftalen for 2002, hvor der i 2003 blev afsat i 
alt ca. 260 mio.kr. til udsatte grupper og handicappede stigende til ca. 340 
mill.kr i 2005.  
 
Handlingsprogrammet Fælles Ansvar er tilgængeligt på Socialministeriets 
hjemmeside (www.socialministeriet.dk). 
 
Ungdomsboliger 
Regeringen har over de næste fem år afsat en ekstra pulje på 1 mia.kr. til 
fremme af ungdomsboligbyggeriet blandt andet via omvendt licitation. 
Der afsættes således 100 mio.kr. ekstra i 2003, og 225 mio.kr. de følgende 
fire år, jf. tabel 2.6.   
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Dertil kommer de eksisterende bevillinger til ungdomsboliger i den alme-
ne sektor på ca.170 mio.kr. om året i de kommende år. 
 

Tabel 2.6. Offentlige midler afsat til ungdomsboligbyggeri 

Mio.kr. (2003-PL) 2003 2004 2005 2006 2007 

Ungdomsboliger via omvendt licitation 100 225 225 225 225 

Ungdomsboliger i den almene sektor1) 170 170 170 170 170 

1) Beløbet er et skøn, idet udgiften afhænger af, hvor mange tilsagn kommunerne giver til op-
førelse af ungdomsboliger i det givne år.  

 
I alt skønnes det offentlige at støtte ungdomsboligbyggeriet med ca. 270 
mio.kr. i 2003 og knap 400 mio.kr. om året i 2004-2007. 
 
Den øgede indsats skal ses i lyset af, at antallet af unge under uddannelse  
har været stigende, samtidig med at boligmarkedet er blevet mere presset. 
Det er derfor sværere for de unge at finde en passende bolig. 
 
Presset er markant størst i hovedstadsområdet, hvor huspriserne er steget 
mere end landsgennemsnittet og nybyggeriet samtidig har været lavere end 
landsgennemsnittet.  
 
Regeringen vil udmønte den ekstra 1 mia.kr. ved at gennemføre omvendt 
licitation, hvor private investorer kan byde på, hvor mange ungdomsboli-
ger de kan bygge for et givet antal støttekroner. Derved vil denne indsats 
være et supplement til de almene ungdomsboliger, der allerede opføres af 
almene boligorganisationer. 
 
Den præcise model for omvendt licitation vil blive præsenteret i løbet af 
efteråret 2002. Det skønnes på nuværende tidspunkt, at initiativet vil 
medføre 3.500-4.000 nye boliger til unge under uddannelse. Sammen 
med de forventede 500 almene ungdomsboliger pr. år vil der i de kom-
mende år blive givet tilsagn om godt 6.000 boliger. 
 
Kulturområdet 
Kulturområdet styrkes i 2003 gennem initiativer på filmområdet, talent-
udviklingen i den skabende kunst, de kunstneriske uddannelser, det regio-
nale teaterudbud og forskning på de kulturbærende institutioner.  
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Således afsættes der i perioden 2003-2006 i alt 100 mio.kr. til dansk film. 
Med det nye medieforlig sker der samtidig en forøgelse af DRs og TV2s 
engagement i dansk filmproduktion. 
 
I perioden 2003 til 2005 afsættes 40 mio.kr. årligt til talentudvikling i den 
skabende kunst, jf. tabel 2.7. Puljen skal anvendes til nye initiativer, som 
kan støtte og udvikle dansk kunst fortrinsvis indenfor litteratur og musik 
samt på tværs af de traditionelle udtryksformer. Initiativet skal ses i sam-
menhæng med regeringens forslag til etablering af en ny struktur for 
kunststøtten pr. 1. januar 2003. 
 

Tabel 2.7. Initiativer på kulturområdet 

Mio.kr. (2003-PL) 2003 2004 2005 2006 

Dansk film 25,0 25,0 25,0 25,0 

Talentudvikling i den skabende kunst 40,0 40,0 40,0 - 

Kulturministeriets uddannelser (afsat på FL02) 22,9 38,2 53,2 56,5 

Teaterabonnementsordningen 20,2 20,2 20,2 20,2 

 
Samtidig vil regeringen som led i handlingsplanen Bedre Uddannelser op-
tage forhandlinger med Folketingets partier om en aftale for Kulturmini-
steriets uddannelser. Elementer heri vil blandt andet være øget erhvervs-
orientering, 3+2 struktur, styrket designforskning samt IT. Initiativerne 
finansieres af de reserver, der blev afsat på FL02. 
 
For at sikre en fastholdelse af det regionale teaterudbud tilføres teaterabon-
nementsordningen midler, så bevillingen opretholdes på samme niveau 
som i 2002. 
 
Herudover er regeringen i forbindelse med efterårets forhandlinger om 
forskningsområdet indstillet på at øge forskningen på de kulturbærende 
institutioner. 
 
De internationale udgifter 
Danmarks internationale indsats skal forbedre levevilkårene for de fattigste 
mennesker i udviklingslandene, forbedre det globale miljø, fremme demo-
krati og menneskerettigheder, bekæmpe terrorisme, yde humanitære ind-
satser samt fremme fred og stabilitet i verdens brændpunkter. 
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Den internationale indsats består af blandt andet udviklings- og miljøbi-
stand til udviklingslandene, bistand til landene i Central- og Østeuropa, 
modtagelse af flygtninge i Danmark, civile demokratifremmende og kon-
fliktforebyggende tiltag samt forsvarets internationale freds- og stabilitets-
skabende indsats i blandt andet Bosnien og Kosovo.  
 
Udviklingsbistanden 
Bevillingerne til udviklings- og miljøbistand til udviklingslandene under 
Udenrigsministeriet er på finanslovforslaget for 2003 fastsat på samme ni-
veau i 2003 som i 2002. Det betyder, at der i 2003 kan opretholdes sam-
me samlede aktivitetsniveau som i 2002 i Danmarks program og projekt-
bistand og i den multilaterale bistand, jf. tabel 2.8. 
 

Tabel 2.8. Bevillinger til udviklings- og miljøbistand til udvik-
lingslandene administreret af Udenrigsministeriet 

Mia.kr. (2003-PL) FL02 FFL03 

Bilateral udviklingsbistand, herunder miljøbistand til ulande under 
MIFRESTA-rammen   6,3 6,5 

Multilateral udviklingsbistand 4,2 4,0 

Administration mv. 0,7 0,7 

I alt 11,2 11,2 

 
Omlægningen af udviklingsbistanden, der blev påbegyndt med finanslo-
ven for 2002, fortsættes på finanslovforslaget for 2003. Som led i omlæg-
ningen er der i udmøntningen af udviklingsbistanden for 2003 i særlig 
grad fokuseret på:  
 
• Miljø 
• God regeringsførelse, demokrati og menneskerettigheder 
• Forhold i flygtningenes nærområder 
• Erhvervsudvikling i udviklingslande 
• Handel og udvikling 
 
Samlet er disse områder opprioriteret med over 400 mio.kr., der blandt 
andet finansieres gennem den fortsatte udfasning af bistanden til de lande, 
der i 2002 ophørte med at være programsamarbejdslande på grund af 
manglende respekt for demokrati, menneskerettigheder mv. (Zimbabwe, 
Malawi og Eritrea). 
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Udover bistandsaktiviteterne under Udenrigsministeriet indgår der på 
finanslovforslaget for 2003 i lighed med tidligere år en række aktiviteter, 
der i henhold til OECD’s internationale DAC-regler defineres som udvik-
lingsbistand. Der er dels tale om visse udgifter til modtagelse af flygtninge, 
til dele af forsvarets internationale freds- og stabilitetsskabende indsats 
mv., dels teknisk budgetterede udgifter til statsforskrivninger og gældslet-
telse, jf. nedenfor. 
 
Den samlede udviklingsbistand opgjort i henhold til OECD’s DAC-regler 
skønnes på den baggrund på finanslovforslaget for 2003 at udgøre ca. 12,9 
mia.kr., jf. tabel 2.9.  
 

Tabel 2.9. Danmarks samlede udviklingsbistand i henhold til 
OECD’s DAC-regler 

Mia.kr. (2003-PL) FL02 FFL03 

Bevillinger til udviklings- og miljøbistand til udviklingslandene administre-
ret af Udenrigsministeriet 11,2 11,2 

Statsforskrivninger og gældslettelse 1,5 0,2 

Udgifter til modtagelse af flygtninge 1,0 0,8 

Øvrige aktiviteter defineret som udviklingsbistand af OECD 0,4 0,7 

I alt 14,1 12,9 

 
Det fremgår af tabel 2.9, at der på FFL03 – trods et uændret bevillingsni-
veau for udviklingsbistanden administreret af Udenrigsministeriet – sker 
et teknisk betinget fald i opgørelsen af den samlede budgetterede udvik-
lingsbistand i 2003 sammenlignet med 2002.  
 
Baggrunden er, at der i de senere år er foretaget en række budgettekniske 
omlægninger, der har fremrykket budgetteringen af udgifter til gældslettel-
se og statsforskrivninger (”up-front” budgettering). Det har teknisk for-
øget den samlede budgetterede udviklingsbistand i de senere år og virker 
omvendt teknisk reducerende på den budgetterede udviklingsbistand nu 
og i de kommende år. 
 
Omlægningerne af budgetteringen af områderne på finansloven har ingen 
betydning for de lande, der tilgodeses af gældslettelsesaftalerne og statsfor-
skrivningerne, men virker alene forskydende i forhold til, hvornår udgif-
terne budgetteres på finansloven. 
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Den øvrige internationale indsats 
Udover udviklingsbistanden yder Danmark et meget betydeligt bidrag til 
freds- og stabilitetsskabende indsatser, reformprocessen i de central- og 
østeuropæiske lande, civile indsatser til fremme af demokrati, afhjælpning 
af internationale miljøproblemer, humanitære katastrofer og flygtninge-
problemer. 
 
En stor del af denne indsats er samlet under Miljø-, Freds- og Stabilitets-
rammen (MIFRESTA-rammen), der på finanslovforslaget for 2003 udgør 
4,6 mia.kr. Det svarer til niveauet for 2002.  
 
Blandt en række internationale initiativer kan nævnes, at der på finanslov-
forslaget afsættes 570 mio.kr. i nye tilsagnsrammer til øststøtte. Hovedpar-
ten af midlerne er øremærket til miljøbistand, heraf 130 mio.kr. der mål-
rettes projekter gennemført ved ”joint implementation”. Udmøntningen 
af regeringens nye strategi for øststøtten 2002-2003 fortsættes dermed.  
 
Endvidere afsættes der 115 mio.kr. til en samlet dansk fredsindsats på Bal-
kan. Indsatsen skal støtte landene på det vestlige Balkan i deres bestræbel-
ser på at udvikle demokratiske retssamfund, fredelige samarbejdsrelationer 
i regionen samt lægge grunden til landenes integration i de euro-atlantiske 
samarbejdsstrukturer. Midlerne samfinansieres under MIFRESTA-ram-
men og udviklingsbistanden.  
 
Der tegner sig i de kommende år en række nye muligheder og udfordrin-
ger for Danmarks internationale indsats. For det første vil Johannesburg-
topmødet om bæredygtig udvikling i august 2002 afløse Rio-konferencen 
fra 1992. For det andet indebærer Kyoto-protokollen vedrørende redukti-
on af CO2-udslip store forpligtelser for Danmark. Hertil kommer, at en 
udvidelse af EU vil forandre samarbejdsrelationerne i Europa.  
 
Det er afgørende, at Danmarks internationale indsats fleksibelt og effektivt 
tilpasser sig de nye muligheder og udfordringer. Regeringen vil derfor i 
efteråret 2002 igangsætte en analyse af de internationale udfordringer, som 
Danmark står over for i de kommende år med henblik på at opstille for-
slag til sammensætningen og finansieringen af den fremtidige internatio-
nale indsats.  
 
Der er på den baggrund på FFL03 foretaget en teknisk budgettering af 
bevillingerne til såvel udviklingsbistand som MIFRESTA-rammen i årene 
2004-2006 på niveauet for 2003. 
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Øvrige 
Der er udover de 7 hovedprioriteter på finanslovforslaget tilført yderligere 
midler til en række områder, jf. tabel 2.10. 
 

Tabel 2.10. Øvrige initiativer i 2003 

Mio.kr. 2003 

Dekommissionering af Risøs nukleare anlæg 60 

Iværksættere 50 

Joint Strike Fighter  49 

Udvidelse af kontinentalsokkel 22 

Flerårsvirkninger af udmøntningen af social- og sundhedspuljen 
på 150 mio.kr. fra FL02 132 

Tilgængelighed i skovene 6 

Domstolene og Kriminalforsorgen 103 

Fødevarepolitiske særbevillinger 30 

Øvrige  225 

 
Der er afsat en reserve på §35 på FFL03 til iværksættere på 50 mio.kr. 
årligt. Der er ligeledes afsat en reserve på 60 mio.kr. årligt i perioden 
2003-2006 til dekommissionering af Risøs nukleare anlæg. 
 
Der er afsat midler til finansiering af fortsat dansk deltagelse i Joint Strike 
Fighter projektet og til udarbejdelse af krav vedrørende en udvidelse af 
kontinentalsoklen som led i FN’s havretskonvention.  
 
I forbindelse med finanslovsaftalen for 2002 blev der udmøntet en pulje til 
social- og sundhedsinitiativer på samlet 150 mio.kr. i 2002. En række af 
initiativerne har sammen med andre elementer af FL02-aftalen udgifts-
virkning i 2003, som der er afsat midler til. 
 
På Miljøministeriets område er der afsat 13 mio.kr. i 2003-2004, heraf 6 
mio.kr. i 2003 til velfærdsfremmende initiativer for børn og unge i form af 
øget tilgængelighed i skovene.  
 
Der er afsat 30 mio.kr. på Fødevareministeriets område til videreførelse af 
en række fødevarepolitiske særbevillinger, og der er afsat samlet godt 100 
mio.kr. til henholdsvis Kriminalforsorgen og Domstolsstyrelsen som følge 
af initiativerne vedrørende strafskærpelse mv.  
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Endelig er der afsat midler til en række øvrige merudgifter for samlet ca. 
225 mio.kr. til blandt andet statslig medfinansiering af afskedigelser af 
tjenestemænd i Kort- og Matrikelstyrelsen, indchartring af godsfærge mel-
lem Rønne og Køge mv. 
 
2.3. Budgetforbedringer på FFL03 
På FFL03 er der indarbejdet budgetforbedringer for samlet ca. 2 mia.kr. i 
2003 for at finansiere de nye initiativer, jf. tabel 2.11. 
 

Tabel 2.11. Budgetforbedringer i staten på FFL03 

Mia.kr. 2003 

Målretning og prioritering af den erhvervsrettede indsats 0,2 

Flere i arbejde  0,4 

Reducerede udlændingeudgifter 0,3 

Byfornyelse og udbud af bygherrerollen 0,3 

Bortfald af overkompensation af erhvervenes CO2-afgifter 0,4 

Forhøjet deltagerbetaling på VUC 0,0 

Målretning af Statens Voksenuddannelsesstøtte 0,1 

DSB’s økonomi 0,3 

I alt  2,0 

 
Nedenfor redegøres nærmere for de indbudgetterede budgetforbedringer. 
 
Målretning og prioritering af den erhvervsrettede indsats 
Regeringen har på finanslovforslaget for 2003 foreslået budgetforbedringer 
vedrørende en række erhvervstilskud for samlet 0,2 mia.kr. årligt, jf. tabel 
2.12. Midlerne fra budgetforbedringerne foreslås primært anvendt til en 
styrkelse af dansk forskning. Erhvervslivet har mere gavn af forskning end 
af direkte tilskud. 
 
Der er på den baggrund foretaget en gennemgang af den eksisterende er-
hvervsstøtte og -service på tværs af brancher og ministerområder. Budget-
forbedringen er primært udmøntet på områder, hvor allerede etablerede 
virksomheder og brancher selv kan tage ansvar for finansiering af service-
ydelser, nye investeringer mv. 
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Tabel 2.12. Reduktion af erhvervstilskud 

Mio.kr. (2003-PL) 2003 2004 2005 2006 

§6. Udenrigsministeriet     

Eksportfremme 7,0 11,0 15,0 19,0 

I alt  7,0 11,0 15,0 19,0 

§8. Økonomi- og Erhvervsministeriet     

Generelle erhvervstilskud 22,4 18,1 14,1 14,2 

Tilskud til turisme 26,6 30,9 34,9 44,8 

I alt  49,0 49,0 49,0 59,0 

§19. Videnskabsministeriet     

Tilskud til virksomheders forskning (GTS, Centerkontrakter) 19,0 14,0 25,0 25,0 

Reduceret driftsreserve samt undladelse af etablering af et Cen-
ter for Anvendt IT 21,0 16,0 0 0 

I alt 40,0 30,0 25,0 25,0 

§23. Miljøministeriet      

Reduktion af tilskud til renere produkter 16,5 16,5 6,5 0  

Reduktion af tilskud til skovbrugsforanstaltninger 0 0 10,0 16,5 

I alt  16,5 16,5 16,5 16,5 

§24. Fødevareministeriet       

Reduktion af tilskud til landbrugets konsulentordning 20,0 20,0 20,0 20,0 

Nedlæggelse af Forbedringsordningen (investeringstilskud) 67,5 62,6 72,4 67,5 

I alt  87,5 82,6 92,4 87,5 

Samlet budgetforbedring 200,0 189,1 197,9 207,0 

 
Omprioriteringen ligger i forlængelse af regeringens overordnede erhvervs-
politik. Regeringen vil føre en erhvervspolitik, der forbedrer virksomhe-
dernes konkurrenceevne gennem målrettede reduktioner af skatter og ad-
ministrative byrder samt en bedre forskningsindsats mv. Omvendt skal der 
ske en reduktion af de direkte tilskud til erhvervslivet. 
 
I forbindelse med finansloven for 2002 blev der under Konkurrenceevne-
pakken afsat 500 mio.kr. årligt blandt andet til skattelettelser for virksom-
heder, reduktion af administrative byrder mv. Med FFL03 foreslås afsat 
ekstra i alt 200 mio.kr. til en fornyelse af iværksætterindsatsen over fire år 
og i alt godt 3 mia.kr. til en styrkelse af dansk forskning og innovation i 
perioden fra 2003 til 2005. Begge initiativområder vil – ligesom skatte-
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stoppet – bidrage til en forbedring af vilkårene for at drive virksomhed i 
Danmark. 
 
Flere i arbejde 
Regeringen vil i efteråret fremlægge en handlingsplan Flere i arbejde med 
forslag til forbedringer af beskæftigelsespolitikken.  
 
Hovedformålene med ændringerne i beskæftigelsespolitikken er dels at 
bidrage til at indfri målsætningen om at øge beskæftigelsen, og dels at sikre 
en bedre indsats for de ledige, som tager udgangspunkt i den enkeltes situ-
ation og sigter på den hurtigste og mest direkte vej til job i virksomheder-
ne.  
 
Overordnede sigtelinjer for initiativerne i handlingsplanen er: 
 
• Bedre og mere effektiv aktivering og formidling 
• Et øget fokus på at skaffe job til ældre ledige 
• Bedre integration af indvandrere 
• Det skal kunne betale sig at arbejde 
 
For yderligere information henvises til Beskæftigelsesministeriets hjemme-
side (www.bm.dk). 
 
På regeringens finanslovforslag for 2003 er i denne sammenhæng opført 
en negativ budgetregulering på 350 mio.kr. i 2003 stigende til 550 mio.kr. 
i 2006. Budgetreguleringskontoen udmøntes på ændringsforslag til finans-
loven for 2003. Budgetforbedringen afspejler de forventede budgetmæssi-
ge effekter af en harmonisering af regler og ydelser for sammenlignelige 
situationer med henblik på at styrke den enkeltes incitament til at søge 
ordinært arbejde eller uddannelse. 
 
De samlede udgiftsmæssige konsekvenser af handlingsplanen Flere i arbej-
de vil blive indbudgetteret på ændringsforslag til finansloven for 2003. 
 
Reducerede udlændingeudgifter 
Statens udgifter vedrørende udlændinge omfatter udgifter til udlændinge-
administration, herunder behandling af asyl- og familiesammenføringssa-
ger, til indkvartering og underhold af asylansøgere, til det 3-årige intro-
duktionsprogram for ansøgere, der får asyl, herunder introduktionsydelse 
og danskundervisning samt til en række øvrige integrationsinitiativer. 
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Udgifterne for perioden 2000-2006 er vist i figur 2.1., idet det bemærkes, 
at udgifterne til introduktionsprogrammet har været under indfasning i 
2000 og 2001. 
 

Figur 2.1. Udlændingeudgifter, 2000-2006 (2003-PL) 
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Som det fremgår, var der på FL02 indbudgetteret en stigende udgiftsprofil 
i perioden 2002-2004. På FFL03 er der indbudgetteret et fald i udgifterne 
til 5,4 mia.kr. i 2003 og til 4,1 mia.kr. i 2006. Det svarer til mindreudgif-
ter på 0,7 mia.kr. i 2003 i forhold til BO1-året på FL02 stigende til min-
dreudgifter på 1,9 mia.kr. i 2006 i forhold til et fremskrevet BO3-år på 
FL02. 
 
Mindreudgifterne afstedkommes af det forventede fald i det såkaldte 
indrejsetal samt af den forventede stigning i den relative andel af asylansø-
gere, der får afslag. 
 
Mindreudgifterne vedrører væsentligt færre udgifter til det 3-årige intro-
duktionsprogram, som asylansøgere, der har fået opholdstilladelse, skal 
følge, samt den tilhørende introduktionsydelse. Hertil kommer dog flere 
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udgifter til indkvartering og underhold. For selvom der modtages færre 
asylansøgere end forudsat ved udarbejdelsen af FL02, medfører de flere 
afslag på asylansøgninger en øget sagsbehandling med et længere asylcen-
terophold til følge. 
 
Af mindreudgifterne er der som følge af FL02-aftalen mellem regeringen 
og Dansk Folkeparti anvendt 300 mio.kr. årligt til at finansiere de merud-
gifter, som den yderligere forlængelse af barselsorloven med 8 uger forven-
tes at medføre. 
 
Der er endvidere anvendt 67 mio.kr. i 2003 til en række nye initiativer på 
udlændingeområdet, herunder etablering af et asylberedskab, en hurtigere 
behandling af udlændingesager samt en modernisering af udlændingead-
ministrationen. 
 
Den resterende del af den skønnede udgiftsreduktion er anvendt som et 
generelt bidrag til finansieringen af FFL03. 
 
Det bemærkes, at der især på længere sigt er forbundet betydelig usikker-
hed med budgetteringen af udgifterne på udlændingeområdet, da ændrin-
ger i den internationale situation kan medføre pludselige ændringer i an-
tallet af asylansøgere.  
 
Effektiv byfornyelse og udbud af bygherrerollen 
Byfornyelsesindsatsen har givet gode resultater i form af attraktive byom-
råder. En analyse af byfornyelsen har samtidig vist, at indsatsen er kende-
tegnet ved et meget højt støtteniveau, en meget høj fornyelsesstandard og 
begrænset differentiering mellem ejerformer. Konsekvensen er, at der op-
nås relativt få, men omfattende fornyelser for pengene. 
 
Det er i hele samfundets interesse, at de betydelige midler på boligområdet 
anvendes effektivt og giver den størst mulige effekt. 
 
Byfornyelsesindsatsen skal i fremtiden tilrettelægges, så den offentlige støt-
te i højere grad end tidligere kommer de højest prioriterede problemom-
råder og de svageste til gavn. Herudover skal der lægges vægt på de mar-
kedsmæssige muligheder, hvorved den privat finansierede modernisering 
af boligerne kan aflaste de statslige og kommunale udgifter til byfornyel-
sen. I den forbindelse skal Grundejernes Investeringsfond og Landsbygge-
fonden inddrages. Regeringen vil derfor tage initiativ til en reform af by-
fornyelsen. 
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Reformen vil blive gennemført med virkning fra 2004, men allerede med 
virkning fra 2003 tages initiativ til reduktion og målretning af den offent-
lige støtte. Omlægningerne vil reducere de samlede offentlige udgifter ved 
at private skal finansiere en større andel selv. Aktiviteten forventes derfor 
ikke reduceret mærkbart. Omlægningerne medfører en budgetforbedring 
på 250 mio.kr. i 2003 og frem, jf. tabel 2.13.  
 

Tabel 2.13. Budgetforbedringer på boligområdet 

Mio.kr. (2003-PL) 2003 2004 2005 2006 

Omlægning af byfornyelsen 250 250  250 250 

Udbud af bygherrerollen 25 50  70 90 

Note:  Budgetforbedringerne er inklusive kommunale besparelser, som udlignes via 
DUT-regulering. 

 
Overvejelserne herom vil indgå i det udvalgsarbejde, der skal modernisere 
og forenkle boliglovgivningen 
 
Der vil i efteråret 2002 ligeledes blive fremlagt forslag om udbud af byg-
herrerollen inden for det almene boligbyggeri. Det vil betyde, at såvel al-
mene boligorganisationer, almene forretningsførerorganisationer som pri-
vate investorer får mulighed for at byde ind på bygherreopgaven.  
 
Den øgede konkurrence og deraf forbedrede effektivitet i det støttede bo-
ligbyggeri vurderes at medføre en besparelse på 1 pct. af anskaffelsesudgif-
terne det første år stigende til et niveau på op imod 4 pct. i 2006, jf. tabel 
2.13. 
 
Budgetforbedringerne på boligområdet er blandt andet med til at finansie-
re den styrkede indsats for boliger til unge under uddannelse. 
 
Bortfald af overkompensation af erhvervenes CO2-afgifter 
I forbindelse med den såkaldte Energipakke fra 1995 blev beskatningen af 
energianvendelsen i erhvervsvirksomheder ændret og forhøjet for at redu-
cere blandt andet CO2- og svovludledningen. Det blev samtidig besluttet, 
at erhvervenes udgifter skulle tilbageføres til erhvervene gennem forskellige 
tilskudsordninger. 
 
I de senere år har udviklingen i henholdsvis provenuet fra afgiftsbetalin-
gerne og tilbageførslen imidlertid indebåret, at der tilbageføres mere til er-
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hvervene, end der indbetales i medfør af Energipakkens merafgiftsbetalin-
ger, jf. tabel 2.14. Dette skyldes blandt andet lavere afgiftsbetalinger som 
viser, at Energipakken har medført lavere udledning af især svovl og såle-
des har virket efter hensigten. 
  

Tabel 2.14. Mertilbageførsel til erhvervene 

Mio.kr. (2003-PL) 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Mertilbageførsel -25 335 175 360 425 505 590 675 

Kilde:  Evaluering af grønne afgifter og erhvervene, Erhvervsministeriet mfl. 1999, FL02 samt be-
regninger i Skatteministeriet og Finansministeriet. Tal for 2002 og frem er skøn. 

 
For at mindske det afledte – og forventet stigende – utilsigtede statslige 
provenutab vil regeringen fremsætte lovforslag om, at kompensationsbelø-
bet vedrørende arbejdsgivernes bidrag til ATP bortfalder. Regeringen vil 
omprioritere midlerne til primært at styrke den statslige forskningsindsats, 
hvor effekten af midlerne vil være større for samfundet. 
 
Arbejdsgivernes ATP-kompensation blev oprindelig indført i 1987 og blev 
i forbindelse med Energipakken forhøjet som led i tilbageførslen af mer-
afgiftsbetalingerne. Det er således naturligt at inddrage ATP-kompensa-
tionen som redskab til at reducere den mertilbageførsel til erhvervene, der 
finder sted i dag som følge af Energipakken. 
 
Der vil blive fremsat et lovforslag, hvormed arbejdsgivernes ATP-kompen-
sation afskaffes fra og med 1. januar 2003, dog således at ATP-kompensa-
tionen vedrørende 4. kvartal 2002 – som udbetales i 1. kvartal 2003 – 
ikke berøres.  
 
Mertilbageførslen reduceres hermed med 410 mio.kr. i 2003 stigende til 
545 mio.kr. årligt fra og med 2004. 
 
Forhøjet deltagerbetaling på VUC 
Amterne tilbyder voksne almen uddannelse på folkeskolens afsluttende ni-
veau og på hf-enkeltfag på voksenuddannelsescentrene (VUC’erne). Am-
terne opkræver deltagerbetaling i henhold til centralt fastsatte retningslin-
jer. 
 
De senere års erfaringer har vist, at det er nødvendigt med en mere effektiv 
styring af efterspørgslen inden for voksen- og efteruddannelse. 
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Regeringen foreslår, at reglerne for amternes fastsættelse af deltagerbetaling 
på VUC’erne føres tilbage til regelsættet fra 2000, så amterne selv kan 
fastsætte betalingen i intervallet 300-900 kr. pr. fag både på almen vok-
senuddannelse (AVU) og på hf-enkeltfag. Herudover afskaffes sondringen 
mellem ”centrale grundfag” og andre fag, således at alle fag på VUC bliver 
belagt med deltagerbetaling. 
 
Ændringen af reglerne for deltagerbetaling vil give amterne et bedre sty-
ringsinstrument samtidig med, at princippet om frit optag på VUC kan 
bevares. Ved at fastsætte et interval for brugerbetaling kan amterne tilpasse 
sig til de lokale forhold. 
 
Statens andel af provenuet ved regelændringen skønnes at udgøre 46 
mio.kr. i 2003. 
 
Deltagerbetalingen vil i øvrigt bidrage til mere lige konkurrencevilkår i 
forhold til sammenlignelige kursusudbud, end det er tilfældet i dag. 
 
Med ændringen af folkeoplysningsloven reduceres tilskuddet til kurser ved 
aftenskolerne, hvorved deltagerbetalingen på skolerne må forventes at blive 
forøget fra 2003. Endvidere foreslår regeringen på finanslovforslaget, at 
der med introduktion af deltagerbetaling som generelt styringsinstrument 
indføres efterspørgselsstyring på de AUF-finansierede uddannelser. 
 
Forslaget om de ændrede regler for deltagerbetaling på VUC’erne må såle-
des ses i sammenhæng med de øvrige sammenlignelige tilbud om uddan-
nelse til voksne.  
 
Statens voksenuddannelsesstøtte 
Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) giver voksne mulighed for at få 
støtte til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, når de deltager i efteruddan-
nelse. Alternativt kan arbejdsgiverne få støtten udbetalt som lønrefusion, 
hvis de betaler løn under uddannelsen. Satsen for støtten svarer til højeste 
dagpengesats.  
 
Regeringen ønsker at fokusere voksen- og efteruddannelsesindsatsen for de 
videregående uddannelser på formel kompetencegivende undervisning og 
vil derfor fremsætte forslag om, at den undervisning på videregående ni-
veau, der ikke giver formel erhvervs- eller studiekompetence, heller ikke 
skal berettige til SVU fremover.  
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Forslaget skønnes at medføre mindreudgifter på 100 mio.kr., hvorefter der 
er budgetteret med 452,9 mio.kr. til SVU på FFL03, jf. tabel 2.15. 
 

Tabel 2.15. Udgifter til Statens voksenuddannelsesstøtte 
(SVU) 

Mio.kr. 2003 

Udgifter til uændret målgruppe 552,9 

Fagspecifikke kurser -100,0 

Udgifter til ny målgruppe 452,9 

 
Forslaget vil alene berøre kurser under åben uddannelse på videregående 
niveau – og alene de såkaldte ”fagspecifikke kurser”. Det vil imidlertid 
ikke udelukke nogen fra at tage disse kurser, idet de fortsat vil kunne ud-
bydes, men uden adgang til SVU. 
 
Med forslaget sker der ingen indskrænkning i de kortuddannedes adgang 
til SVU på folkeskole- og gymnasialt niveau.   
 
Budgetforbedringerne vedrørende såvel VUC som Statens Voksenuddan-
nelsesstøtte bidrager blandt andet til finansiering af reserven til den styr-
kede IT-indsats i folkeskolen, jf. afsnit 2.2. 
 
Midler fra DSB 
På FFL03 er der indbudgetteret et ekstraordinært udbytte fra DSB på 200 
mio.kr. i 2003 og på 300 mio.kr. i 2004 udover de 50 pct. af overskuddet 
efter skat, som DSB skal betale i udbytte fra og med 2003 i henhold til 
stiftelsen af DSB som selvstændig offentlig virksomhed. 
 
Det ekstraordinære udbytte for regnskabsårene 2002 og 2003 er begrun-
det i DSB’s meget gunstige økonomiske udvikling i de senere år i forhold 
til det forudsatte ved DSB’s stiftelse. En gennemgang af DSB’s økonomi 
har således vist, at det ekstraordinære udbytte ikke vil påvirke den i 10-
årsbudgettet forudsatte soliditet, selv om der medtages alle kendte beslut-
tede og ikke besluttede initiativer i DSB i de kommende år. 
 
Det øgede udbytte på FFL03 har ingen indvirkning på betjeningsniveauet 
i den offentlige service trafik. At der er mulighed for at udbetale et øget 
udbytte skyldes således, at der har været flere passagerer og et større effek-
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tiviseringspotentiale end oprindeligt forudsat ved DSB’s omdannelse til en 
selvstændig offentlig virksomhed.  
 
At DSB overhovedet giver overskud skal dog samtidig ses i lyset af det 
statslige kontrakttilskud, der i 2003 udgør 3.786,9 mio.kr. Resultatet af 
det øgede udbytte fra DSB er således, at statens reelle nettoudgifter til 
DSB mindskes.  
 
Fastsættelse af udbyttet, som i henhold til aktieselskabslovgivningens regler 
ikke må overstige, hvad der er forsvarligt under hensyn til koncernens 
økonomiske stilling, sker på det ordinære virksomhedsmøde i DSB efter 
indstilling fra DSB’s bestyrelse.    
 
Regeringen vil endvidere indlede genforhandlinger med DSB om betalin-
gen til DSB for en række sociale rabatter og tilskud. Det drejer sig om 
frirejseordningen for værnepligtige, befordringsrabatten til elever ved lejr-
skolerejser med DSB samt Socialministeriets bloktilskud til DSB. Genfor-
handlingen vil alene vedrøre statens betaling til DSB og ikke ordningernes 
indhold eller betydning for de pågældende grupper. Det er forventningen, 
at der ville kunne opnås en lavere betaling i lyset af den meget positive 
udvikling i togdriften i de senere år. Der er derfor indbudgetteret en bud-
getregulering på ca. 60 mio.kr. på FFL03, som udmøntes på baggrund af 
forhandlingerne.   
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STATENS FINANSER 

 
 
 På finanslovforslaget for 2003 budgetteres med et DAU-

overskud på 11 mia.kr. mod et skønnet overskud på 16 
mia.kr. i 2002. 

 Korrigeret for engangsforhold forbedres DAU-saldoen un-
derliggende fra 2002 til 2003, idet engangsindtægterne er 
mærkbart negative i 2003. 

 Statens udgifter er budgetteret til godt 429 mia.kr. i 
2003. Målt i 2003-priser vokser de samlede statslige ud-
gifter med ca. 1½ mia.kr. fra FL02 til FFL03. 

 Statens indtægter er budgetteret til ca. 440 mia.kr. på 
FFL03. Både i 2002 og 2003 er statens indtægter påvir-
ket af, at der ventes ekstraordinært lave provenuer fra 
pensionsafkastskatten som følge af den negative udvikling 
på aktiemarkedet. 

 Statsgældskvoten ventes at falde fra 41½ pct. af BNP i 
2000 til 37 pct. af BNP i 2003. 
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3.1. Oversigt over statens finanser  
Finanslovforslaget for 2003 indebærer et overskud på statens drifts- an-
lægs- og udlånsbudget – den såkaldte DAU-saldo – på 11,0 mia.kr. eller 
0,8 pct. af BNP, jf. tabel 3.1. 
 

Tabel 3.1. DAU-saldoen, 2002 og 2003 

  2002  2003 

Mia.kr., årets priser Maj Aug. Ændr. FFL03 

Indtægter 439,5 433,3 -6,2 440,1 

Udgifter 416,9 417,3 0,4 429,1 

DAU-saldo 22,6 16,0 -6,6 11,0 

DAU-saldo (pct. af BNP) 1,6 1,2  -0,4   0,8 

 
I 2002 skønnes et DAU-overskud på 16,0 mia.kr. eller 1,2 pct. af BNP. 
Statens overskud forventes således at blive lidt større i 2002 end i 2003. 
Dette hænger imidlertid sammen med, at engangsindtægterne er mærkbart 
negative i 2003, jf. nedenfor.  
 
Det nye skøn for DAU-saldoen i 2002 indebærer en nedjustering af over-
skuddet på ca. 6½ mia.kr. siden maj. Nedjusteringen af DAU-overskuddet 
i 2002 skyldes primært lavere statslige indtægter fra især pensionsafkast-
skatten.  
 
DAU-saldoen er som nævnt påvirket af engangsforhold i varierende om-
fang. Eksempelvis var det rekordstore overskud i 1998 således foranlediget 
af salget af statens aktier i TeleDanmark. Tilsvarende kan DAU-overskud-
dene i både 2000 og 2001 blandt andet henføres til successive stramninger 
af kredittiden på momsindbetalingerne.  
 
I 2002 er engangsforholdene samlet set relativt begrænsede, mens disse i 
2003 er mærkbart negative, især som følge af ekstraordinært lavt forventet 
provenu fra pensionsafkastskatten. Korrigeret for engangsforhold er der 
således tale om en underliggende forbedring af DAU-saldoen fra 2002 til 
2003, jf. figur 3.1. 
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Figur 3.1. DAU-saldo med og uden engangsforhold, 1997-
2003 
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3.2. Statens udgifter 
Statens udgifter er budgetteret til 429,1 mia.kr. på finanslovforslaget for 
2003.  
 
De statslige udgifter skønnes således at stige med 0,6 mia.kr. fra august-
skønnet for 2002 til FFL03, når udgifterne opgøres i 2003-prisniveau. I 
forhold til finansloven for 2002 stiger de statslige udgifter på FFL03 med 
1,5 mia.kr., jf. tabel 3.2. 
 
De ministerfordelte udgifter stiger med 1,8 mia.kr. fra augustskønnet for 
2002 til FFL03. I forhold til FL02 er der på FFL03 en stigning på ca. 3,6 
mia.kr. i de ministerfordelte udgifter. Det skyldes stigende udgifter til 
overførsler mv., jf. afsnittet nedenfor om de ministerfordelte udgifter på 
FFL03.  
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Tabel 3.2. De statslige udgifter, 2002-2003 

 2002 2003   

Mia.kr. (2003-PL) FL02 Aug. FFL03 
Ændr. FL02- 

FFL03 
Ændr. aug.- 

FFL03 

Ministerfordelte udgifter1) 354,6 356,4 358,2 3,6 1,8 

Rente af statsgæld mv. 45,4 46,6 43,5 -1,9 -3,1 

EU-bidrag 15,5 13,5 15,2 -0,3 1,7 

Børnefamilieydelse 12,1 12,1 12,3 0,2 0,2 

I alt 427,6 428,5 429,1 1,5 0,6 

Note: Statens udgifter i 2002 er opregnet til 2003-priser med de generelle pris- og lønstigninger 
på 2,7 pct. Opregningen gælder de samlede udgifter – herunder også renteudgifter. 

1) Statens drifts-, overførsels- og anlægsudgifter. 

 
Udgifterne til renter af statsgæld mv. falder med 3,1 mia.kr. fra august-
skønnet for 2002 til FFL03, mens der budgetteres med en mindre stigning 
på 0,2 mia.kr. til børnefamilieydelse samt en stigning i det danske EU-
bidrag på 1,7 mia.kr. målt i 2003-prisniveau. 
 
Statens udgifter i 2002 
Augustskønnet for de statslige udgifter i 2002 indebærer en beskeden stig-
ning på 0,4 mia.kr. i forhold til majskønnet. Statens udgifter skønnes så-
ledes at blive ca. 417,3 mia.kr. i 2002 målt i årets priser, jf. tabel 3.3.  
 
Stigningen på 0,4 mia.kr. i forhold til majskønnet skyldes en opjustering 
af skønnet for renteudgifterne til statsgælden, mens skønnet for EU-bi-
draget er reduceret.  
 

Tabel 3.3. De statslige udgifter, 2002 

Mia.kr. (2002-PL) FL02 
Maj-
skøn 

August-
skøn 

Ændring 
FL-aug. 

Ændring 
maj-aug. 

Ministerfordelte udgifter1) 345,2 347,0 347,0 1,8 0,0 

Renter af statsgæld mv. 44,2 44,9 45,3 1,1 0,4 

EU-bidrag 15,1 13,2 13,1 -2,0 -0,1 

Børnefamilieydelsen 11,8 11,8 11,8 0,0 0,0 

I alt 416,3 416,9 417,3 1,0 0,4 

1) Drifts-, overførsels- og anlægsudgifter for staten. 
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Sammenlignet med FL02 indebærer augustskønnet en opjustering af sta-
tens udgifter i 2002 på 1,0 mia.kr. Stigningen skyldes dels en opjustering 
af skønnet for de ministerfordelte udgifter på 1,8 mia.kr., dels højere ren-
teudgifter på 1,1 mia.kr. 
 
Udviklingen i de ministerfordelte udgifter i 2002 afspejler en række mod-
gående tendenser. De konjunkturbetingede udgifter (A-dagpenge mv.) 
skønnes 0,8 mia.kr. lavere end budgetteret på FL02. Omvendt indebærer 
andre ændrede skøn, blandt andet vedrørende førtidspension, samlet set 
merudgifter for godt 1,9 mia.kr. Samtidig påvirkes skønnet for udgifterne 
i 2002 af forskellige betalingsforskydninger, herunder blandt andet på for-
svarsområdet med knap 0,7 mia.kr1. 
 
Modsat skønnes udgifterne til det danske EU-bidrag reduceret med 2 
mia.kr. i forhold til det budgetterede på FL02 som følge af en efterregule-
ring af bidraget for 2001. Overskuddet på EU’s budget i 2001 blev således 
højere end ventet på grund af forsinkede udbetalinger fra EU’s struktur-
fonde. Der er fortrinsvist tale om en betalingsforskydning, og i lyset heraf 
kan der forventes tilsvarende højere EU-bidrag i kommende budgetår. 
 
De ministerfordelte udgifter på FFL03 
Af tabel 3.4. fremgår hovedændringerne i de ministerfordelte udgifter fra 
FL02 til FFL03 opdelt på drifts-, overførsels- og anlægsudgifter2. 
 

Tabel 3.4. De ministerfordelte udgifter fra FL02 til FFL03 

Mia.kr. (2003-PL) FL02 FFL03 
Ændring 

FL02-FFL03 

Driftsrammen 88,1 87,6 -0,5 

Overførselsrammen 262,4 266,1 3,7 

Anlægsbudgettet 4,1 4,5 0,4 

Ministerfordelte udgifter1) i alt 354,6 358,2 3,6 

1) Drifts-, overførsels- og anlægsudgifter for staten. 

 

                                                           
1 Budgetoversigt 2, maj 2002 indeholder en uddybende gennemgang af udviklingen i de 
ministerfordelte udgifter. Der er ikke foretaget ændringer i skøn vedrørende de minister-
fordelte udgifter i forhold til Budgetoversigt 2, maj 2002, jf. www.fm.dk. 
2 Drifts-, overførsels- og anlægsudgifterne på FL02 er i tabel 3.4 tilpasset den ændrede 
rammeplacering, der blev gennemført i forbindelse med udarbejdelsen af FFL03 med 
henblik på en forbedret sammenhæng mellem udgiftstal og realøkonomiske størrelser. 
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Udgifterne på statens driftsrammen falder med ½ mia.kr. fra FL02 til 
FFL03. Faldet er sammensat af en række forskellige og modsatrettede æn-
dringer på ministerområderne, herunder bevægelser som følge af tidligere 
års beslutninger vedrørende flerårsaftaler, effektivisering og engangsfor-
hold mv. 
 
Driftsrammefaldet er således blandt andet et resultat af de generelle bud-
getforbedringer og effektiviseringer på FL02 samt bortfaldet af ekstraordi-
nære bevillinger til EU-formandskabet mv. 
 
Udgifterne på overførselsrammen stiger med omtrent 3¾ mia.kr. fra FL02 
til FFL03. Af større stigninger på overførselsrammen kan nævnes udgifter 
til barselsdagpenge, efterløn og folkepension.  
 
Udgifterne på anlægsbudgettet stiger med knap ½ mia.kr. fra FL02 til 
FFL03. Stigningen skyldes blandt andet øgede udgifter til anlæg af veje i 
2003. 
 
Udviklingen i de ministerfordelte udgifter i perioden fra 2003 til 2006, 
dvs. budgetoverslagsårene, behandles i kapitel 5. 
 
3.3. Statens indtægter 
I 2002 ventes statens samlede indtægter at udgøre 433,3 mia.kr. Det er en 
nedjustering med 6,2 mia.kr. i forhold til det seneste skøn fra maj, jf. tabel 
3.5. Den væsentligste årsag til nedjusteringen af statens indtægter er, at 
provenuet fra pensionsafkastskatten er nedjusteret med godt 5 mia.kr. som 
følge af de kraftigt faldende aktiekurser i første halvår af 2002.  
 
På finanslovforslaget for 2003 skønnes statens indtægter at blive 440,1 
mia.kr. svarende til en forventet stigning i indtægterne på 6,8 mia.kr. fra 
2002 til 2003. 
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Tabel 3.5. Statens indtægter, 2002 og 2003 

 2002 2003 

Mia.kr., årets priser Maj Aug. Ændr. FFL03 

Ændr. 
2002-
2003 

Personskat til staten, netto 86,0 84,4 -1,6 78,2 -6,2  

Arbejdsmarkeds- og sociale bidrag 81,1 80,7 -0,4 81,6 0,9  

Erhvervsskatter til staten, netto 37,4 37,0 -0,4 37,7 0,7  

Moms 128,2 129,5 1,3 136,9 7,4  

Registreringsafgift 13,6 14,0 0,4 15,5 1,5  

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

Energi- og miljøafgifter 29,9 30,0 0,1 30,2 0,2  

Tobaks- og alkoholafgifter mv. 20,0 19,7 -0,2 19,8 0,1  

Pensionsafkastskat 6,9 1,8 -5,1 1,9 0,1  

Tinglysningsafgift mv. 5,6 5,6 0,0 5,4 -0,2  

Skatter og sociale bidrag i alt 430,7 424,7 -6,0 429,8 5,1  

Øvrige indtægter 8,8 8,6 -0,2 10,3 1,7  

Indtægter i alt 439,5 433,3 -6,2 440,1 6,8  

Note:  Faldet i personskatter til staten (netto) hænger sammen med, at indtægterne herfra i 2002 
er påvirket markant af engangsforhold som følge af ændrede kredittider, jf. nedenfor. 

 
Indtægtsskønnene for 2002 og 2003 er baseret på den seneste konjunktur-
vurdering, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2002. Budgetteringsforudsæt-
ningerne er vist i tabel 3.6. nedenfor. 
 
I forhold til majvurderingen er der tale om beskedne nedjusteringer i bud-
getteringsforudsætningerne for 2002. Der er mindre nedjusteringer af 
BNP-væksten og beskæftigelsen. Ligeledes er udskrivningsgrundlaget for 
såvel bundskat og arbejdsmarkedsbidrag nedjusteret, hvilket kan tilskrives 
nedjustering af væksten i skattegrundlagene i 2001. Privatforbruget er dog 
opjusteret, primært som følge af opjustering af bilkøbet, mens væksten i 
momsgrundlaget forventes uændret.  
 
Budgetteringsforudsætningerne for 2003 er generelt mere positive end i 
2002. Væksten i BNP forudsættes at blive 2,2 pct. I 2003 mod 1,5 pct. i 
2002, og beskæftigelsen forventes at stige med knap 13.000 personer. 
Væksten i bilkøbet forventes dog at være på et mere afdæmpet niveau i 
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2003. Reduktionen i væksten i bilkøbet påvirker ikke den samlede skøn-
nede vækst i privatforbruget, der forventes uændret på 2,3 pct. i 2003.  
 

Tabel 3.6. Budgetteringsforudsætninger, 2002 og 2003 

 2002 2003 

 Maj August Ændr. August 

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

Privatforbrug, realvækst i pct.  1,8 2,3 0,5 2,3 

Heraf: Biler 10,0 20,0 10,0 7,0 

Forbrugerpriser, vækst i pct. 2,2 2,3 0,1 1,8 

Momsgrundlag, vækst i pct. 3,6 3,6 0,0 3,5 

Timeløn for LO/DA-arbejder, vækst i pct. 4,0 4,1 0,1 4,0 

Ledighed, 1.000 personer 143 144 1 142 

Beskæftigelse, 1.000 personer 2727 2725 -1 2738 

Udskrivningsgrundlag, bundskat, mia.kr. 704,9 702,0 -3,0 732,4 

Udskrivningsgrundlag, arbejdsmarkedsbidrag, mia.kr.  773,6 770,6 -3,0 804,1 

 
Statens indtægter i 2002 
De væsentligste justeringer af indtægterne i 2002 er vist i figur 3.2. neden-
for. 
 
Personskatter til staten (84,4 mia.kr.) ventes at indbringe 1,6 mia.kr. min-
dre end skønnet i maj. Størsteparten af nedjusteringen skyldes forventning 
om lavere indkomstskat i 2002, som isoleret set medfører en nedjustering 
af personskatter til staten med 1,2 mia.kr. 
 
Nedjusteringen af indtægterne fra indkomstskatten i 2002 skyldes flere 
faktorer, herunder en nedrevision af provenuet for 2001, der videreføres i 
2002 og 2003. Af større ændringer kan for det første nævnes, at der er 
foretaget en mindre nedjustering af bruttoindkomst og overskud af virk-
somhed, hvilket reducerer indkomstskatten. For det andet er der foretaget 
en opjustering af negativ nettokapitalindkomst, som isoleret bidrager til 
lavere skattepligtig indkomst og dermed lavere provenu fra kommuneskat-
ter. For det tredje er provenuet fra ejendomsværdiskatten nedjusteret med 
0,2 mia.kr. for 2002. Justeringer i provenuerne fra kommuneskatter og 
ejendomsværdiskat påhviler i første omgang staten, indtil den endelige 
afregning finder sted i 2005 for de selvbudgetterende kommuner.  
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Herudover skyldes nedjusteringen af personskatter, at afregningen til 
kommunerne vedrørende indkomståret 2000 er opjusteret med 0,2 
mia.kr. Endelig er indtægten fra afgift af dødsboer og gaver nedjusteret 
med 0,2 mia.kr. som følger af lavere indtægter end forventet i første halvår 
af 2002.  
 
Arbejdsmarkeds- og sociale bidrag (80,7 mia.kr.) nedjusteres med 0,4 
mia.kr., fordelt på 0,3 mia.kr. fra arbejdsmarkedsbidraget som følge af 
lavere bidragsgrundlag, jf. ovenfor, og 0,1 mia.kr. fra nedjustering af med-
lemsbidrag til arbejdsløshedskasser mv. 
 
Erhvervsskatter til staten (37 mia.kr.) ventes at indbringe 0,4 mia.kr. min-
dre end skønnet i maj. Nedjusteringen kan henføres til lavere indtægter i 
de kulbrinteskattepligtige selskaber som følge af faldende dollarkurs.  
 
Momsindtægterne (129,5 mia.kr.) er opjusteret med 1,3 mia.kr. i forhold til 
majvurderingen. Opjusteringen skyldes en niveaukorrektion af momspro-
venuet som følge af højere momsindbetalinger i 2001 end hidtil forventet. 
 
Registreringsafgiften (14,0 mia.kr.) skønnes at indbringe 0,4 mia.kr. mere 
end skønnet i maj. Det skyldes en opjustering af skønnet for antal solgte 
biler, jf. budgetteringsforudsætningerne i tabel 3.6. ovenfor.  
 
Pensionsafkastskat (1,8 mia.kr.) er nedjusteret med 5,1 mia.kr. I forhold til 
majvurderingen er aktiekurserne i såvel ind- som udland faldet betydeligt. 
Forudsat en moderat udvikling i andet halvår af 2002 forventes for hele 
2002 en reduktion af aktieafkastet på 20 pct. inklusive udbytter. Dette 
indebærer et negativt provenubidrag fra pensionskassernes afkast i 2002 på 
godt 6 mia.kr., som vil skulle fremføres til modregning i pensionsafkast-
skatten for 2003 og senere år.  
 
Provenuet fra pensionsafkastskat i 2002 på i alt 1,8 mia.kr. vedrører såle-
des indtægter fra Den Sociale Pensionsfond på 1,7 mia.kr. samt beskedne 
indtægter på omkring 0,3 mia.kr. fra de pensionsafkastskattepligtige sel-
skaber med lav aktieandel. Herfra skal fratrækkes korrektion på 0,2 
mia.kr. vedrørende regulering af forrige indkomstår.  
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Figur 3.2. Vigtigste revisioner af indtægtsskøn for 2002 
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Statens indtægter i 2003 
Statens indtægter i 2003 er budgetteret til 440,1 mia.kr. Målt i løbende 
priser er det 6,8 mia.kr. mere end de skønnede indtægter i 2002, jf. tabel 
3.5. ovenfor. De væsentligste ændringer i statens indtægter fra 2002 til 
2003 fremgår af figur 3.3.  
 
Personskatter til staten (78,2 mia.kr.) forventes at indbringe 6,2 mia.kr. 
mindre i 2003 end i 2002. Dette fald kan alene henføres til en stramning 
af kredittiden for indbetaling af A-skatter3, der medfører en statslig en-
gangsindtægt i 2002 på 10,7 mia.kr. Ses der bort fra denne og øvrige en-
gangsforhold vedrørende personskatter er der en underliggende stigning i 
personskatterne på 3,5 mia.kr. fra 2002 til 2003. Denne stigning kan for-

                                                           
3 I forbindelse med FL01 blev kredittiden for indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbi-
drag fra og med januar 2002 reduceret med 10 dage for store virksomheder. I alt indbeta-
les således 13 månedsrater af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i 2002, og det medfører en 
engangsindtægt på 13,3 mia.kr., hvoraf 10,7 mia.kr. vedrører A-skat og 2,6 mia.kr. ved-
rører arbejdsmarkedsbidrag. 
 



BUDGETOVERSIGT 3 

45 

klares med den almindelige pris- og lønudvikling samt en mindre effekt 
som følge af øget beskæftigelse. 
 

Figur 3.3. De væsentligste indtægtsændringer fra 2002 til 
2003 (årets priser) 
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Arbejdsmarkeds- og sociale bidrag (81,6 mia.kr.) stiger med 0,9 mia.kr. i 
2003. Den relativt lave vækst hænger ligeledes sammen med ekstraordi-
nært høje statslige indtægter i 2002 som følge af engangsindtægt på 2,6 
mia.kr. vedrørende kredittidsstramning for indbetaling af arbejdsmarkeds-
bidrag, jf. ovenfor. Hertil kan nævnes, at øget provenu fra A-kassemed-
lemskab øger indtægterne med 0,4 mia.kr. Underliggende er der således 
tale om en stigning på 3,3 mia.kr. i provenuet fra arbejdsmarkeds- og soci-
ale bidrag. Hovedparten af denne stigning kan henføres til stigningen i 
arbejdsmarkedsbidragsgrundlaget som følge af den almindelige pris- og 
lønudvikling.  
 
Erhvervsskatter til staten (37,7 mia.kr.) skønnes at indbringe samlet 0,7 
mia.kr. mere i 2003 end i 2002. Selskabsskatten forventes at stige med 1 
mia.kr. primært som følge af øget restskatteafregning vedrørende 2002. 
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Ligeledes ventes skat fra kulbrinteskattepligtige selskaber og kulbrinteskat 
samlet at stige med 1 mia.kr. Samtidig øges kommuneafregningen i 2003 
med 1,3 mia.kr., hvilket reducerer statens indtægter fra erhvervsskatterne, 
således at der i alt forventes indtægtsstigning på 0,7 mia.kr. Det budgette-
rede provenu er inklusive virkningen af et kommende lovforslag om udvi-
delse af reglerne vedrørende finansielle institutioners adgang til at foretage 
skattemæssige fradrag for hensættelser til tab. Isoleret skønnes lovforslaget 
at medføre et provenutab på 0,4 mia.kr.  
 
Momsen (136,9 mia.kr.) indbringer 7,4 mia.kr. mere end i 2002. Stignin-
gen hænger blandt andet sammen med den fortsatte generelle vækst i 
momsgrundlaget i 2003. Hertil kommer, at stigningen i momsgrundlaget 
i 2002 primært forventes at kunne tilskrives 2. halvår, hvilket medfører, at 
en del af det øgede momsprovenu fra indkomståret 2002 først indbetales i 
finansåret 2003. Herudover er momsprovenuet i 2002 ekstraordinært lavt 
som følge af lempelsen af kredittiden for mellemstore virksomheder i for-
bindelse med implementering af konkurrenceevnepakken, jf. FL02. 
 
Indtægterne fra registreringsafgiften (15,5 mia.kr.) skønnes at stige med 1,5 
mia.kr. i forhold til 2002 som følge af en forventet stigning i bilsalget på 7 
pct.  
 
Benzin-, vægt- og ansvarsafgifter mv. (22,5 mia.kr.) ventes at bidrage med et 
merprovenu på 0,6 mia.kr. i 2003. Energi- og miljøafgifter (30,2 mia.kr.) 
indbringer 0,2 mia.kr. mere i 2003 end i 2002, og tobaks- og alkoholafgifter 
mv. (19,8 mia.kr.) skønne at indbringer 0,1 mia.kr. mere i 2003. For 
samtlige afgifter gælder, at stigningstakten er beskeden, hvilket dels skyldes 
moderate stigninger i forbruget af de afgiftspligtige varer, dels at skatte-
stoppet medfører, at punktafgiftssatserne i 2003 fastfryses på 2002-niveau. 
Stigende provenu vedrørende varer pålagt punktafgifter kan således alene 
fremkomme som følge af voksende forbrug af de afgiftspligtige varer.  
 
Pensionsafkastskat (1,9 mia.kr.) skønnes at stige med 0,1 mia.kr. i 2003. 
Der forventes et pænt aktieafkast i 2003, hvilket sammen med obligati-
onsafkast mv. skønnes at medføre en skattebetaling fra de pensionsafkast-
skattepligtige på ca. 13,3 mia.kr. før modregning af negativ skat opstået 
som følge af tab på aktier i 2001 og 2002. Efter modregning skønnes ind-
tægterne af pensionsafkastskatten til ca. 0,3 mia.kr. Hertil skal lægges skat 
fra Den Sociale Pensionsfond på 1,6 mia.kr., således at der i alt forventes 
indtægter på 1,9 mia.kr.  
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Tinglysningsafgift mv. (5,4 mia.kr.) ventes at indbringe 0,2 mia.kr. mindre 
i 2003.  
 
Øvrige indtægter (10,3 mia.kr.) forventes at indbringe 1,7 mia.kr. mere i 
2003 end i 2002. Stigningen skyldes blandt andet følgende forhold: Om-
lægning af statslige aktiver i 2003 forventes at indbringe 1 mia.kr. i 2003 
mod 0,5 mia.kr. i 2002. Ligeledes forventes udbytteindtægter fra statslige 
aktiebesiddelser at stige med 0,5 mia.kr. og endelig forventes renteindtæg-
terne at stige med 0,9 mia.kr.  
  
Statens indtægter korrigeret for engangsforhold 
Den nominelle vækst i statens indtægter på 6,8 mia.kr. i 2003 svarende til 
en vækst på 1,6 pct. er umiddelbart beskeden. Som udgangspunkt vil skat-
ter og afgifter vokse nogenlunde på linje med den nominelle vækst i BNP, 
som i 2003 forventes at udgøre ca. 4½ pct.  
 
Renses statens indtægter imidlertid for engangsforhold i 2002 og 2003 
bliver væksten i statens indtægter fra 2002 til 2003 noget højere, jf. tabel 
3.7.  
 

Tabel 3.7. Statens indtægter i 2002 og 2003 korrigeret for 
engangsforhold1) 

Mia.kr., årets priser 2002 2003 Ændr. 
Ændr. i 
procent 

Statens indtægter 433,3 440,1 6,8 1,6 

Engangsforhold -1,2 -9,0 -8,0 - 

Statens indtægter ekskl. engangsforhold 434,5 449,1 14,6 3,4 

1) En samlet oversigt over engangsforholdene fremgår af bilag 3. 

 
I 2002 forventes engangsforholdene at bidrage negativt til statens indtæg-
ter med 1,2 mia.kr., der kan tilskrives ekstraordinært lave indtægter som 
følge af pensionsafkastskattens lave niveau sammenlignet med et år med 
normalafkast, dog modsvaret af engangsindtægt som følge af kredittids-
stramning for indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, jf. ovenfor.  
 
I 2003 forventes ligeledes et negativt bidrag fra engangsforhold med 9,0 
mia.kr., hvilket ligeledes tilskrives det lave niveau for provenuet af pensi-
onsafkastskatten. Stigningen i statens indtægter eksklusive engangsforhold 
er således på 14,6 mia.kr. i 2003, svarende til en vækst på 3,4 pct. Væk-
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sten i statens indtægter er ikke fuldt på højde med den nominelle vækst i 
BNP, hvilket kan henføres til, at indkomstskattegrundlaget og moms-
grundlaget i 2003 vokser mindre end BNP, samt at skattestoppet medfø-
rer, at væksten i afgifterne alene kan stige svarende til mængdeudviklingen 
i det afgiftspligtige forbrug, eftersom afgiftssatserne er fastlåst på 2002-
niveau. 
 
3.4. Statens kapitalposter 
Statens nettokassesaldo, der angiver forskellen mellem statens ind- og ud-
betalinger, ventes at udvise et underskud på ca. 2 mia.kr. i 2003. Dette 
underskud fremkommer som resultat af et budgetteret DAU-overskud på 
11 mia.kr. korrigeret for genudlån på ca. 10 mia.kr og beholdningsbevæ-
gelser på godt 3 mia.kr., jf. tabel 3.8.  
 

Tabel 3.8. Netto- og bruttokassesaldo, 2001-2003 

 2001 2002 2003 

Mia.kr., årets priser Regnskab Maj August FFL03 

DAU-saldo 24,0 22,6 16,0 11,0 

Genudlån -2,4 -11,3 -11,8 -9,9 

Beholdningsbevægelser mv. 1,3 -15,4 -15,4 -3,2 

Nettokassesaldo 22,9 -4,1 -11,2 -2,1 

Afdrag på statsgæld i alt1): -119,0 -103,0 -109,0 -113,4 

Indenlandsk statsgæld -101,2 -80,6 -86,6 -96,2 

Udenlandsk statsgæld -17,8 -22,4 -22,4 17,2 

Bruttokassesaldo -96,2 -107,1 -120,2 -115,5 

Note: Den Sociale Pensionsfonds nettoobligationskøb er medregnet i afdragene på den inden-
landske statsgæld. 

1)  Langfristet gæld, dvs. gæld, der på udstedelsestidspunktet har en restløbetid over 1 år. 
 
I 2002 forventes nettokassesaldoen at udvise et underskud på godt 11 
mia.kr., hvilket dækker over genudlån på knap 12 mia.kr. samt betydelige 
beholdningsbevægelser på mere end 15 mia.kr. Ændringen i skønnet for 
statens nettokassesaldo i forhold til majvurderingen – et fald på ca. 7 
mia.kr. – skyldes primært i en lavere DAU-saldo.  
 
Sammenlignes skønnene for nettokassesaldoen for 2002 og 2003, er der 
tale om en forbedring på ca. 9 mia.kr. Dette skyldes overvejende mindre 
påvirkning fra beholdningsbevægelser i 2003.  
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Det høje niveau for beholdningsbevægelser i 2002 skyldes primært en 
ændret kredittid ved afregning af A-skatter og arbejdsmarkedsbidrag for de 
store virksomheder. Ændringen betyder, at skatter skal indbetales sidste 
bankdag i måneden i stedet for som tidligere den 10. i den efterfølgende 
måned. Indbetalingerne ultimo december 2002 vil imidlertid først være 
likviditetsmæssigt til rådighed primo 2003. For at opgøre likviditetseffek-
ten korrigeres DAU-saldoen derfor med en negativ beholdningsbevægelse. 
 
Genudlån i 2003 på ca. 10 mia.kr repræsenterer et fald på ca. 2 mia.kr. i 
forhold til 2002. I forhold til 2001 er der tale om et niveauskifte, der ho-
vedsageligt skyldes en udvidelse af genudlånsordningen til også at omfatte 
de statsgaranterede selskaber A/S Storebælt og Øresundsforbindelsen A/S. 
Selskaberne får derved mulighed for at optage lån direkte fra staten på 
stort set samme vilkår, som staten låner i markedet. 
 
Statens bruttokassesaldo, der angiver nettokassesaldoen fratrukket afdrag 
på statsgælden inklusive statens nettoopkøb af egne obligationer, afspejler 
statens fulde finansieringsbehov. Bruttokassesaldoen ventes i 2003 at udvi-
se et underskud på ca. 115 mia.kr., hvilket er omkring 5 mia.kr. mindre 
end i 2002. 
 
Af statens samlede lånebehov på ca. 115 mia.kr. i 2003 skønnes den in-
denlandske låntagning at andrage omkring 98 mia.kr., mens det uden-
landske lånebehov ventes at udgøre godt 17 mia.kr., jf. tabel 3.9. 
 

Tabel 3.9. Statens låntagning, 2000-2003 

Mia.kr., årets priser 2000 2001 2002 2003 

Bruttofinansieringsbehov (-bruttokassesaldo) 80,0 96,2 120,2 115,5 

Bruttofinansiering:1)     

Indenlandsk låntagning 65,7 87,7 97,5 98,3 

Udenlandsk låntagning 10,4 16,8 22,4 17,2 

Træk på Nationalbanken2) 3,9 -8,3 0,2 0,0 

Note:  Regnskabstal for 2000-2001.  
1)  Opgøres som låntagning til kursværdi fratrukket afdrag på gælden. 
2) Trækket på Nationalbanken i 2000 og 2001 er opgjort i henhold til statsregnskabet. Tallet 

stemmer ikke helt overens med Nationalbankens regnskab. 

 
I 2002 skønnes det indenlandske lånebehov at blive på 97,5 mia.kr. Det 
indenlandske lånebehov i 2002 vil øges, i det omfang staten indgår valuta-
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swaps fra kroner til udenlandsk valuta eller foretager opkøb i indenlandske 
papirer med udløb efter 2002. 
 
Fordelingen af den statslige låntagning afspejler, at statens indenlandske 
lånebehov – som udgangspunkt ifølge normen for statens låntagning – 
består af summen af afdrag på den indenlandske statsgæld og det statslige 
nettofinansieringsbehov. Det betyder, at det udenlandske bruttofinansie-
ringsbehov som hovedregel er lig afdragene på den udenlandske statsgæld. 
Statsgælden ventes i 2003 at fortsætte tendensen fra de seneste år og udvi-
ser et mindre fald i forhold til 2002 målt som andel af BNP, jf. tabel 3.10.  
 
Målt nominelt skønnes statsgælden at være 537 mia.kr., hvilket indebærer 
en stigning på omkring 7½ mia.kr. fra 2002 til 2003. Dette sker trods det 
forventede overskud på 11 mia.kr. på statens DAU-saldo og hænger ho-
vedsageligt sammen med øget genudlånsomfang, jf. ovenfor. 
 

Tabel 3.10. Statens gæld, 2000-2003 

Nominel statsgæld ultimo året, mia.kr., årets priser 2000 2001 2002 2003 

Indenlandsk gæld 624,0 611,0 626,6 633,4 

Udenlandsk gæld 85,2 83,8 83,8 83,9 

Nettogæld til Nationalbanken1) -31,3 -40,2 -40,0 -40,0 

Værdi af Den Sociale Pensionsfonds obligationsbeholdning -139,6 -141,1 -141,1 -140,3 

Samlet statsgæld 538,3 513,5 529,4 537,0 

Udestående genudlån2) 3,6 5,8 15,5 24,4 

Samlet statsgæld korrigeret for genudlån 534,7 507,7 513,9 512,6 

Samlet statsgæld i pct. af BNP3) 41,5 38,2 38,1 37,0 

1) Nettogæld til Nationalbanken er opgjort i henhold til statsregnskabet for 2000, mens 
nettogælden for 2001-2003 er opgjort i henhold til Nationalbankens månedsbalance. 

2) Genudlån til Ørestadsselskabet, A/S Storebælt og Øresundsforbindelsen A/S. 
3) BNP i overensstemmelse med Økonomisk Redegørelse, august 2002. 

 
Genudlån øger finansieringsbehovet for staten og bidrager til en mindre 
gældsnedbringelse, da aktiverne ved udlånet ikke indgår i den opgjorte 
statsgæld. På samme måde vil fremtidige afdrag på disse genudlån give an-
ledning til en større gældsnedbringelse – for givet statsligt overskud. Korri-
geret for genudlån falder statens gæld nominelt i 2003. 
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Rentebetalinger på genudlån påvirker ikke statens saldo, da disse afholdes 
af selskaberne. Endvidere er statens risiko ved øget udlån til selskaberne 
uændret, da staten i forvejen garanterer for selskabernes låntagning. 
 
Endeligt skal det bemærkes, at en del af stigningen i statsgælden fra 2002 
til 2003 kan tilskrives, at optagelsen af lån oftest sker til kurser, der er un-
der kurs 100. Derved bliver låneprovenuet mindre end den nominelle 
lånoptagelse. Da gælden er opgjort til nominel værdi, betyder det, at æn-
dringer i gælden i så tilfælde overstiger nettofinansieringsbehovet. 
 

Boks 3.1. De vigtigste begreber relateret til opgørelsen af 
statens finansieringsbehov 

Nettokassesaldoen er summen af DAU-saldoen, genudlån mv. (for eksempel genudlån til SU-
styrelsen) samt beholdningsbevægelser mv., der omfatter fordelte emissionskurstab, periodiserede 
renter, realiserede valutakursreguleringer samt beholdningsbevægelser som for eksempel lagerfor-
skydninger.  
 
Fordelte emissionskurstab. Emissionskurstab (og -gevinster) opstår i forbindelse med statens lån-
tagning, når lånets udstedelseskurs er forskellig fra pari (kurs 100). Kurstabene udgiftsføres på 
DAU ved at fordele kurstabet over lånets løbetid efter et lineært princip. De derved fremkomne 
fordelte emissionskurstab inden for hvert år indgår som en del af den samlede renteudgift på 
statens gæld. Fordelte emissionskurstab har ligesom periodiserede renter ingen likviditetseffekt for 
staten. Derfor skal udgiftsføringen af fordelte emissionskurstab på DAU modsvares af en tilsva-
rende indtægtsføring på statens kapitalposter i opgørelsen af nettokassesaldoen.  
 
Realiserede valutakursreguleringer. Realiserede valutakursreguleringer på afdrag på den udenland-
ske statsgæld indgår på DAU under renter af statsgælden. Formålet hermed er at give et mere 
retvisende billede af statens omkostninger ved at låne i fremmed valuta. Da realiserede valuta-
kursreguleringer er tilknyttet afdragene, skal de ikke indgå i nettokassesaldoen. Derfor modregnes 
realiserede valutakursreguleringer i opgørelsen af nettokassesaldoen under beholdningsbevægelser 
mv. 
 
Bruttokassesaldoen beregnes som nettokassesaldoen fratrukket de samlede afdrag på statens gæld. 
Bruttokasseunderskuddet er udtryk for det faktiske behov for finansiering i et givet år ved inden-
landsk og udenlandsk låntagning samt træk på Nationalbanken. Statens indenlandske lånebehov 
er givet som summen af statens indenlandske afdrag og statens indenlandske nettofinansierings-
behov. 
 
Opkøb af egne obligationer med udløb efter opkøbsåret fremrykker afdrag på statens gæld til op-
købsåret.  
  
Nettofinansieringsbehovet er givet som nettokassesaldoen med modsat fortegn. 
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OFFENTLIGE FINANSER OG 
FINANSPOLITIKKEN  

 
 De samlede offentlige finanser skønnes at udvise et over-

skud på knap 30 mia.kr. i 2002 svarende til 2,1 pct. af 
BNP.  

 I 2003 skønnes overskuddet at stige til godt 32 mia.kr. 
eller 2,2 pct. af BNP. I forhold til majvurderingen er 
overskuddet justeret ned med 9 mia.kr. som følge af et 
forventet lavere provenu fra pensionsafkastskatten i lyset 
af den seneste tids fald i aktiekurserne.  

 Finanspolitikken – målt ved finanseffekten – skønnes at 
bidrage svagt positivt til den økonomiske vækst i 2002 
svarende til 0,2 pct. af BNP. Finanspolitikkens stram-
hedsgrad i 2002 er uændret i forhold til majvurderingen. 

 I 2003 skønnes finanspolitikken at være neutral, idet fi-
nanseffekten er beregnet til godt 0,0. 

 I 2002 og 2003 skønnes et nogenlunde konstant overskud 
på den strukturelle budgetsaldo, dvs. den offentlige saldo 
renset for konjunkturernes påvirkning, på godt 2 pct. af 
BNP.  
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4.1. Offentlige finanser 
Der skønnes et overskud på de samlede offentlige finanser på 29,7 mia.kr. 
i 2002 eller 2,1 pct. af BNP, jf. tabel 4.1. I 2003 skønnes overskuddet på 
de offentlige finanser at udgøre 32,2 mia.kr. i 2003, hvilket svarer til 2,2 
pct. af BNP. Sammenlignet med majvurderingen er overskuddet justeret 
ned med 1,7 mia.kr. i 2002 og med 9 mia.kr. i 2003.  
 

Tabel 4.1. Saldoen på de offentlige finanser, 1998-2003 

Mia.kr., årets priser 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Maj 13,1 38,2 32,7 37,0 31,3 41,2 

August 13,1 38,2 32,7 38,1 29,7 32,2 

Heraf: Stat og kommuner 1,2 22,3 14,3 16,0 15,2 17,9 

 Sociale kasser og fonde 11,8 15,9 18,4 22,1 14,5 14,3 

August (pct. af BNP) 1,1 3,2 2,5 2,8 2,1 2,2 

 
Nedjusteringen af de skønnede overskud i 2002 og 2003 kan fortrinsvist 
henføres til et lavere forventet provenu fra pensionsafkastskatten. I lyset af 
den seneste tids fald i aktiekurserne reduceres afkastet af de pensionsaf-
kastskattepligtiges aktiebeholdninger således. I 2003 forventes provenuet 
reduceret som følge af modregning af negativ skat vedrørende 2001 og 
2002.   
 
Provenuet fra pensionsafkastskatten kan variere betydeligt fra år til år især 
som følge af det volatile aktiemarked. Saldoforringelser som følge af et 
lavere provenu fra pensionsafkastskatten er i den forstand af midlertidig 
karakter.  
 
Det forventede fald i det offentlige overskud fra 2001 til 2002 skyldes 
navnlig omlægningen af den særlige pensionsopsparing til en individuel 
pensionsordning. Indbetalingerne til ordningen på ca. 7 mia.kr., der bliver 
hensat på de enkelte indbetaleres konti i 2001, indgår nationalregnskabs-
mæssigt i de offentlige indtægter i 2001, og forventes først fra 2002 at 
blive regnet som privat opsparing i nationalregnskabet. 
 
Saldopåvirkningen som følge af omlægningen har ikke betydning for ned-
bringelsen af den offentlige gæld i stat og kommuner og dermed for fi-
nanspolitikkens holdbarhed på længere sigt, idet de fremtidige udbetalin-
ger ligeledes udgår af de offentlige finanser, jf. også Økonomisk Redegørelse, 
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august 2002. Omlægningen påvirker således kun overskuddet i de sociale 
kasser og fonde, som omfatter ATP-fonden, A-kasserne og Lønmodtager-
nes Garantifond.  
 
Udover den aktuelle vurdering af dansk økonomi i de kommende år er det  
nye skøn for den offentlige saldo i 2003 overvejende baseret på finanslov-
forslaget for 2003 og aftalerne om den kommunale økonomi i 2003 fra 
juni 2002. Skønnet for de offentlige finanser i 2002 er primært baseret på 
finansloven for 2002 og de reviderede kommunale budgetter for 2002. 
Dertil kommer nye nationalregnskabstal for 1. kvartal 2002.  
 
Justeringerne af den offentlige saldo i 2002 og 2003 siden maj skyldes ikke 
finanspolitiske ændringer. Finanspolitikkens stramhedsgrad er stort set 
uændret sammenholdt med majvurderingen, jf. afsnit 4.2. 
 
Som i majvurderingen skønnes realvæksten i det offentlige forbrug at ud-
gøre 1,3 pct. i 2002 og 0,7 pct. i 2003. Det svarer til 1,0 pct. om året i 
gennemsnit i 2002 og 2003, hvilket er på linje med det forudsatte forløb i 
de mellemfristede fremskrivninger.  
 
Nationalregnskabet for 1. kvartal 2002 viser en højere vækst i den offent-
lige beskæftigelse og en lavere vækst i det offentlige nettokøb af varer og 
tjenester end ventet i maj. På den baggrund er skønnet for væksten i den 
offentlige beskæftigelse opjusteret til 6.000 personer i 2002, hvor der i maj 
forventedes en vækst på 5.000 personer. Samtidigt er skønnet for realvæk-
sten i nettovarekøbet nedjusteret til 2,8 pct. mod forventet 3,0 pct. i maj.  
 
I 2003 skønnes væksten i den offentlige beskæftigelse at udgøre 3.000 
personer. Dette skøn er uændret i forhold til majvurderingen. 
 
Væksten i den offentlige beskæftigelse i 2002 og 2003 forventes primært at 
finde sted i amter og kommuner som led i prioriteringen af de borgernære 
serviceområder.  
 
De skattefinansierede offentlige investeringer forventes at vokse realt med 
2,0 pct. om året i 2002 og 2003 som skønnet i maj. Det er i overens-
stemmelse med det forudsatte forløb i de mellemfristede fremskrivninger. 
 
Ændringer i forhold til vurderingen i maj 2002  
Nedjusteringen af overskuddet på de offentlige finanser med henholdsvis 
1,7 mia.kr. i 2002 og med 9 mia.kr. i 2003 skyldes forventede lavere of-
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fentlige indtægter, jf. tabel 4.2. Skønnet for de samlede offentlige udgifter i 
2002 og 2003 er således stort set uændret i forhold til majvurderingen.  
 

Tabel 4.2. Revision af de offentlige finanser, 2002-2003 

 2002 2003 

Mia.kr., årets priser Maj Aug. Ændr. Maj Aug. Ændr. 

Udgifter i alt 735,0 735,0 0,1 755,4 755,4 0,0 

Indtægter i alt 766,3 764,7 -1,6 796,6 787,6 -9,0 

Offentlig saldo  31,3 29,7 -1,7 41,2 32,2 -9,0 

Nettorenteudgifter 18,6 18,6 0,0 16,0 15,9 -0,2 

Offentlig primær saldo 49,9 48,3 -1,6 57,2 48,1 -9,1 

 
På indtægtssiden er det forventede provenu fra pensionsafkastskatten ju-
steret ned med godt 3 mia.kr. i 2002 og med knap 11 mia.kr. i 2003, jf. 
bilag 1. Det ændrede skøn for pensionsafkastskatteprovenuet er dermed 
forklaringen på de lavere forventede overskud i begge år.  
 
I modsat retning trækker en opjustering af provenuet fra moms og afgifter 
i 2002 og 2003, der blandt andet kan henføres til en revurdering af prove-
nuniveauerne på baggrund af nye nationalregnskabstal for 2001. Dertil 
kommer en opjustering af provenuet fra registreringsafgiften i 2002 og 
2003 som følge af et forventet øget salg af nye biler. I 2003 er provenuet 
fra grundskylden endvidere opjusteret i lyset af de nye ejendomsvurderin-
ger, idet der dog er taget højde for det kommende lovforslag om stig-
ningsbegrænsning på grundskyld.    
 
De væsentligste ændringer i skønnene for 2002 og 2003 i forhold til maj-
vurderingen er angivet i figur 4.1. nedenfor, og der henvises til en nøjere 
kommentering i boks 4.1.  
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Boks 4.1. Revision af udgifts- og indtægtsskøn, 2002 og 2003 

De væsentligste ændringer siden majvurderingen kan opsummeres på følgende vis:  
 
Udgifterne til det offentlige forbrug forventes uændret i 2002, men er i 2003 nedjusteret med knap 
¼ mia.kr. i lyset af en marginal nedjustering af prisskønnet. De reale vækstrater i forbruget skøn-
nes fortsat til 1,3 pct. i 2002 og 0,7 pct. i 2003.  
 
Udgifterne til indkomstoverførsler er opjusteret med ½ mia.kr. i 2003. Opjusteringen kan i hoved-
sagen henføres til en højere satsregulering af overførslerne i 2003. På baggrund af lønstigningerne 
i den private sektor i 2001 er satsreguleringsprocenten fastsat til 3,2 pct. i 2003, mens der i maj 
forelå et foreløbigt skøn for satsreguleringsprocenten på 3,0 pct.  
 
Øvrige udgifter er nedjusteret med ½ mia.kr. i 2003. I forhold til de overvejende beregningstekni-
ske skøn for de øvrige udgifter i maj forventes nu blandt andet et lidt lavere EU-bidrag og lidt 
lavere udgifter til kapitaloverførsler i 2003. I modsat retning trækker et højere skøn for de offent-
lige subsidier.  
 
Provenuet fra personskatter mv. er nedjusteret med godt 1¾ mia.kr. i 2002 og med knap 1½ 
mia.kr. i 2003. Nedjusteringen skal blandt andet ses i sammenhæng med en nedrevision af pro-
venuet i 2001 som følge af, at nationalregnskabet for 2001 nu afspejler nye oplysninger om lig-
ningen og slutskatter for indkomståret 2001. Niveausænkningen af provenuet i 2001 er videreført 
i 2002 og 2003.  
 
Selskabsskatteprovenuet skønnes at blive knap ¾ mia.kr. lavere i 2003. Nedjusteringen skyldes 
blandt andet et lavere provenu fra de kulbrinteskattepligtige selskaber, som forventes at få en 
lavere indtjening i lyset af en lavere dollarkurs.  
 
Provenuet fra skat af pensionsafkast er nedjusteret med godt 3 mia.kr. i 2002 og med 11 mia.kr. i 
2003. Nedjusteringen i begge år skyldes faldet i aktiekurserne, der reducerer afkastet af de pensi-
onsafkastskattepligtiges aktiebeholdninger. Aktiekursfaldene i 2001 og 2002 medfører en negativ 
skat, der kan modregnes i pensionsafkastbeskatningen i efterfølgende år. Nedjusteringen i 2003 
skyldes således primært modregning af negativ skat for tidligere år. 
 
De skønnede momsprovenuer er opjusteret med knap 2¼ mia.kr. i 2002 og med knap 1¾ mia.kr. 
i 2003. Opjusteringen kan overvejende henføres til en revurdering af niveauet for momsprovenu-
et i 2002 og 2003 på baggrund af nye nationalregnskabstal for 2001. 
 
Provenuet fra de øvrige indirekte skatter er justeret op med 1½ mia.kr. i 2002 og med 2 mia.kr. i 
2003. Justeringen skyldes blandt andet, at et højere provenuniveau for 2001 er videreført i 2002 
og 2003. I begge år er provenuet fra registreringsafgiften endvidere opjusteret i lyset af et forven-
tet øget salg af nye biler. Dertil kommer en opjustering af provenuet fra grundskylden i 2003 på 
baggrund af den seneste ejendomsvurdering, idet der i skønnet dog er taget højde for det kom-
mende lovforslag om stigningsbegrænsning på grundskyld.  
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Figur 4.1. Revision af udgifts- og indtægtsskøn, 2002-2003 
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Note: Over stregen svarer positive tal i figuren til saldoforværringer, idet der er tale om offentlige 
udgifter. Under stregen svarer positive tal til saldoforbedringer, idet der er tale om offent-
lige indtægter. 

 
Udviklingen i udgifts- og skattetrykket   
Fra 2001 til 2003 forventes samlet set et fald i udgiftstrykket på godt 1 
pct., jf. tabel 4.3. Udgiftstrykket angiver de samlede offentlige udgifters 
andel i pct. af BNP. 
 
Faldet i udgiftstrykket fra 2001 til 2003 kan især henføres til fald i rente-
udgifternes andel af BNP. De lavere renteudgifter skal ses i sammenhæng 
med en lavere gældskvote og, at afdrag på eksisterende højtforrentede ob-
ligationer refinansieres til lavere rentesatser.  
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Tabel 4.3. Udgifts- og skattetryk, 1998-2003  

Pct. af BNP 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Ændr. 
1998-
2003 

Forbrug 26,0 25,9 25,1 25,5 25,6 25,4 -0,6 

Overførsler 18,3 17,7 17,1 17,0 17,0 16,9 -1,4 

Investeringer 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 0,1 

Renteudgifter 5,3 4,7 4,2 4,1 3,6 3,3 -2,0 

Øvrige udgifter 5,4 5,3 5,1 4,9 4,9 4,7 -0,7 

Udgiftstryk 56,7 55,2 53,2 53,2 52,9 52,1 -4,6 

Personskatter mv.1) 22,0 22,2 21,9 22,0 21,8 21,7 -0,3 

Arbejdsmarkedsbidrag 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 -0,1 

Pensionsafkastskat2) 0,8 1,2 0,7 0,1 0,0 0,0 -0,8 

Selskabsskatter 2,8 3,0 2,4 3,1 3,0 2,7 -0,1 

Moms 9,9 9,8 9,6 9,6 9,6 9,5 -0,4 

Øvrige indirekte skatter 8,6 8,4 7,6 7,7 7,8 7,7 -0,9 

Øvrige skatter 1,6 2,1 2,2 2,2 1,6 1,6 0,0 

Skattetryk 50,1 51,2 48,8 49,0 48,2 47,7 -2,4 

Renteindtægter 3,0 2,5 2,4 2,5 2,3 2,2 -0,8 

Øvrige indtægter 5,0 4,9 4,7 4,7 4,8 4,5 -0,5 

Told mv. til EU3) -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 0,0 

Indtægtstryk 57,9 58,3 55,7 56,1 55,1 54,3 -3,6 

Note: Opgørelsen er på nationalregnskabsform.  
1) Personskatter mv. indeholder kildeskatter, vægtafgift fra husholdninger, arve- og gaveafgift, 

obligatoriske gebyrer samt andre personlige skatter. 
2) Indeholder i 1998-2000 også provenuet fra skatten af realrenteafgiftspligtiges aktieafkast. 
3) Ifølge de nye nationalregnskabsprincipper kategoriseres disse indtægter som skatter og ind-

går som følge heraf i skattetrykket. De kategoriseres dog ikke som offentlige indtægter, for-
di de tilfalder EU, og indgår derfor ikke i indtægtstrykket.  

 
Reduktionen af de øvrige udgifters andel af BNP fra 2001 til 2003 skyldes 
blandt andet lavere offentlige subsidier, herunder som følge af budgetfor-
bedringer på en række statslige tilskudsordninger i medfør af finansloven 
for 2002 og på finanslovforslaget for 2003.  
 
Skattetrykket, målt ved de samlede skatters andel af BNP, skønnes at falde 
med godt 1¼ pct.enhed fra 2001 til 2003. Heraf kan ½ pct.enhed henfø-
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res til omlægningen af den særlige pensionsopsparing, jf. faldet i de øvrige 
skatters andel af BNP fra 2001 til 2002.  
 
Skattetrykket skønnes at falde med ½ pct.enhed fra 2002 til 2003, hvilket 
blandt andet skyldes lavere selskabsskatteprovenu som følge af et forventet 
fald i selskabernes skattebetaling.   
 
Faldet skal desuden ses i sammenhæng med skattestoppet, hvor fastholdel-
se af en række kroneafgiftssatser bidrager til at reducere skatteprovenuer-
nes andel af BNP.  
 
I forlængelse heraf bemærkes det, at indførelsen af skattestoppet ikke ude-
lukker stigninger i det målte skattetryk opgjort som de samlede skatteind-
tægter i pct. af BNP. Store udsving i provenuerne fra især pensionsafkast-
skatten og selskabsskatten vil således kunne bidrage til stigninger eller fald 
i skattetrykket i et givet år, selvom skattesatserne er uændrede.  
 
4.2. Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
Finanspolitikkens umiddelbare påvirkning af den økonomiske aktivitet 
måles ved den ét-årige finanseffekt. Finanseffekten angiver et skøn for 
virkningen af de finanspolitiske ændringer på den økonomiske vækst – 
målt ved virkningen på BNP i det år, hvor ændringerne træder i kraft. En 
positiv finanseffekt indikerer, at finanspolitikken bidrager til at øge aktivi-
teten, mens en negativ finanseffekt er udtryk for, at der sker en afdæmp-
ning af aktiviteten. 
 
Med en finanseffekt på godt 0,0 skønnes finanspolitikken at være neutral i 
2003, jf. tabel 4.4.  
 

Tabel 4.4. Finanseffekt, 1999-2003 

Aktivitetsvirkning, pct. af BNP 1999 2000 2001 2002 2003

Udgifter i alt 0,4 0,0 0,2 0,1 -0,1 

Indtægter i alt1) -0,2 -0,1 -0,2 0,1 0,1 

Finanseffekt i alt 0,2 -0,1 0,1 0,2 0,0 

1) Den midlertidige pensionsopsparing blev som led i Pinsepakken videreført i form af den 
særlige pensionsopsparing (SP) i 1999. Omlægningen af den særlige pensionsopsparing fra 
og med 2001 påvirker ikke finanseffekten. 
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På udgiftssiden er et bidrag til finanseffekten på knap -0,1 i 2003, hvilket 
navnlig kan henføres til et forventet realt fald i de offentlige subsidier samt 
i de ikke-skattepligtige øvrige overførsler.  
 
Indtægtssiden skønnes at bidrage med 0,1 til finanseffekten i 2003 blandt 
andet som følge af indfasningen af skatte- og afgiftsinitiativer på finanslo-
ven for 2002, herunder lempelsen vedrørende vægt- og registreringsafgif-
terne. Endvidere er der et positivt bidrag fra lempelsen som følge af bort-
faldet af arbejdsmiljøafgiften på finanslovforslaget for 2003. Dertil kom-
mer en mindre lempelse, der udspringer af, at punktafgifterne ikke opju-
steres i takt med den generelle prisudvikling, jf. skattestoppet. Denne ef-
fekt kaldes fiscal drag.  
 
Skønnet for finanseffekten i 2002 er uændret i forhold til majvurderingen.  
 
I 2002 udgør den skønnede vækst i det offentlige forbrug på 1,3 pct. det 
væsentligste bidrag på udgiftssiden. Indtægtssiden bidrager med godt 0,1 
til finanseffekten i 2002. Bidraget herfra omfatter navnlig lempelsen som 
følge af nedsættelse af bundskatten, der er en del af Pinsepakken. Dertil 
kommer en mindre lempelse som følge af fiscal drag.  
 
Med de nuværende udsigter for dansk økonomi vurderes finanspolitikken 
i 2002 og 2003 at være passende, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2002.  
 
4.3. Strukturel budgetsaldo 
Saldoen på de offentlige finanser er afhængig af konjunktursituationen. I 
perioder med høj økonomisk vækst stiger de offentlige indtægter fra skat-
ter og afgifter relativt meget, mens udgifterne til overførselsindkomster – 
primært som følge af faldende ledighed – har en tendens til at falde. I en 
højkonjunktur med lav ledighed og høj beskæftigelse er potentialet for en 
gunstig udvikling i den offentlige saldo således større end i en periode med 
lavere beskæftigelse og højere ledighed. 
 
Den strukturelle budgetsaldo opgøres som den faktiske offentlige saldo fra-
trukket det positive eller negative bidrag fra konjunkturerne og angiver 
dermed stillingen på de offentlige finanser renset for den givne konjunk-
tursituation. 
 
Forskellen mellem den faktiske og den strukturelle saldo afhænger af, hvor 
mange ledige ressourcer, der er i økonomien. Den strukturelle budgetsaldo 
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er derfor blandt andet bestemt af finanspolitikkens stramhedsgrad og den 
skønnede afvigelse mellem faktisk og strukturel ledighed. 
 
Overskud på den strukturelle budgetsaldo er en forudsætning for at kunne 
opnå en reduktion i den offentlige gæld over konjunkturerne.  
 
I 2002 og 2003 skønnes den strukturelle saldo at udgøre godt 2 pct. af 
BNP årligt, jf. figur 4.2. Dermed er de nuværende overskud af en sådan 
størrelsesorden, at de offentlige finanser omtrent er i balance set i det lang-
sigtede perspektiv, jf. Økonomisk Redegørelse, august 2002. 
 

Figur 4.2. Faktisk og strukturel budgetsaldo, 1980-2003 
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I 2002 og 2003 skønnes det, at den faktiske og den strukturelle saldo er af 
stort set samme størrelsesorden. Det skal ses i sammenhæng med, at der 
skønnes et positivt bidrag til den faktiske saldo fra de gunstige konjunktu-
rer, herunder høj beskæftigelse og lav ledighed. I modsat retning trækker 
dog, at den faktiske saldo midlertidigt er påvirket af de ekstraordinært lave 
provenuer fra pensionsafkastskatten. Samlet set skønnes overskuddet på 
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den strukturelle og den faktiske saldo derfor at være omtrent sammenfal-
dende i 2002 og 2003.   
 
I 2002 forringes den strukturelle saldo med knap ½ pct.enhed i forhold til 
2001, jf. tabel 4.5. Det kan i hovedsagen henføres til omlægningen af den 
særlige pensionsopsparing. Omlægningen medfører en teknisk reduktion 
af såvel det faktiske som det strukturelle budgetoverskud. 
 

Tabel 4.5. Den strukturelle budgetsaldo, 1995-2003 

 Strukturel saldo --------------------- Ændring som følge af ---------------------

Pct. af BNP Niveau 
Årlig 

ændring
Finans-
politik1) 

Strukturel 
ledighed2) 

Arbejds-
udbud3) 

Specielle 
poster4) 

Andet/ 
residual 

1995 -2,1 - - - - - - 

1996 -1,8 0,3 -0,5 0,6 -0,0 -0,1 0,3 

1997 -0,2 1,6 1,2 0,5 -0,2 0,1 -0,1 

1998 0,3 0,5 0,4 0,6 -0,1 -0,3 -0,1 

1999 1,8 1,5 0,4 0,5 -0,0 0,5 0,1 

2000 2,2 0,4 0,2 0,3 -0,0 0,3 -0,4 

2001 2,5 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 -0,3 

2002 2,1 -0,3 -0,2 0,1 -0,1 -0,4 0,3 

2003 2,2 0,1 -0,0 0,0 0,1 0,2 -0,2 

I alt - 4,3 1,7 2,8 -0,3 0,6 -0,4 

Note: Metoden anvendt til beregningen af den strukturelle saldo er som udgangspunkt baseret på 
den af OECD anvendte metode.  

1) Finanspolitikken er – med enkelte justeringer som eksempelvis korrektion for skat på ind-
komstoverførsler mv. – givet ved de direkte provenuer anvendt ved beregningen af finans-
effekten.  

2) Den strukturelle ledighed angiver det ledighedsniveau, som er foreneligt med en lang-
sigtsholdbar inflation.  

3) Til grund for beregningen ligger arbejdsudbuddet målt i timer.   
4) Specielle poster indeholder blandt andet nettorenteudgifter, drifts- og kapitaloverførsler, 

overskud af offentlig virksomhed og pensionsafkastskat. Desuden indgår indførelsen af det 
midlertidige pensionsbidrag i 1998, videreførelsen heraf i form af den særlige pensionsop-
sparing samt omlægningen af den særlige pensionsopsparing til en individuel pensionsord-
ning fra og med 2001.  

 
Fra 2002 til 2003 forventes en mindre forbedring af den strukturelle saldo 
navnlig som følge af et fald i nettorenteudgifterne, der er indeholdt i de 
specielle poster. 
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Der er sket en markant forbedring af den strukturelle saldo siden 1995, 
der overvejende kan henføres til nedbringelsen af den strukturelle ledighed 
som følge af reformer på arbejdsmarkedet. 
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DE STATSLIGE UDGIFTER I 
FLERÅRIGT PERSPEKTIV 

 
 Udgiftspolitikken står over for væsentlige udfordringer på 

både kort og længere sigt, der stiller krav om en skarp 
prioritering. 

 Et flerårigt sigte i udgiftspolitikken skal medvirke til at 
forhindre automatisk udgiftsvækst og til at sikre planlæg-
ningen på længere sigt, herunder sammenhængen med de 
mellemfristede krav til udgifts- og finanspolitikken frem 
mod 2010. 

 Gennem omprioriteringer skal der skabes plads til nye 
initiativer i staten og til de borgernære serviceområder i 
kommuner og amter.  

 Der er budgetteret et fald på den statslige driftsramme på 
knap 5 mia.kr. fra 2003 til 2006. Dermed frigøres mid-
ler til prioriteringen af nye initiativer i de kommende år. 

 De statslige udgifter til indkomstoverførsler er stigende i 
perioden fra 2003 til 2006. Det skyldes navnlig en skøn-
net stigning i udgifterne til folkepension ikke mindst i ly-
set af nedsættelsen af folkepensionsalderen som led i efter-
lønsreformen. 
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5.1. Indledning 
Udgiftspolitikken står over for en række væsentlige udfordringer på såvel 
kort som lidt længere sigt. Med skattestoppet skal nye initiativer finansie-
res over udgiftsbudgettet, og på lidt længere sigt stiller det demografisk 
betingede pres på de offentlige udgifter krav om en skarp prioritering af 
udgifterne. 
 
Regeringen vil derfor føre en stram offentlig udgiftspolitik med et flerårigt 
sigte.  
 
Gennem omprioriteringer skal der skabes plads til regeringens nye initiati-
ver i staten samt de borgernære serviceområder i kommuner og amter. Ved 
aftagende statslige bevillinger i budgetoverslagsårene, de såkaldte BO-år, 
opbygges gradvist et større råderum til senere disponering på udgifts- eller 
indtægtssiden. På FFL03 omfatter BO-årene perioden 2004-2006. 
 
En faldende profil i de budgetterede udgifter i BO-årene udgør således 
ikke en selvstændig målsætning eller en prognose for den forventede ud-
giftsudvikling i staten, men er et middel til at skabe plads til nye initiati-
ver. 
 
Budgetteringen i BO-årene angiver de udgiftsmæssige konsekvenser på 
længere sigt af igangværende og planlagte aktiviteter. Budgetteringen i 
BO-årene er dog ikke bevillingsmæssigt bindende. 
 
Når udgifterne i et nyt finansår skal budgetteres, tages der i praksis ud-
gangspunkt i det første BO-år på den seneste finanslov. Hvis der er en 
stigende profil i udgifterne i BO-årene, herunder særligt i det første BO-
år, kan der blive behov for ikke ubetydelige udgiftsreduktioner på kort sigt 
med henblik på at skabe råderum til prioritering af nye initiativer og for at 
forhindre en automatisk underliggende udgiftsvækst.  
 
Pludselige udgiftsreduktioner på kort sigt kan være vanskelige at gennem-
føre. Det er således vigtigt, at der bliver skabt et grundlag for, at de enkelte 
ministerier og institutioner kan få tilstrækkelig tid til at foretage den nød-
vendige planlægning mv.  
 
Det flerårige perspektiv i budgetteringen i staten skal desuden bidrage til 
at sikre sammenhængen til de mellemfristede krav til udgifts- og finanspo-
litikken frem mod 2010. 
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Den budgetterede driftsramme på finansloven for 2002 med en faldende 
profil i BO-årene var det første skridt på vejen mod det flerårige sigte i 
udgiftspolitikken. Den faldende profil på driftsrammen i BO-årene er 
videreført på finanslovforslaget for 2003. 
 
Dermed er der tilvejebragt et råderum, som vil kunne anvendes til initiati-
ver på udgifts- og indtægtssiden i de kommende år. Dertil kommer, at der 
er opført en række specifikke og generelle reserver på finanslovforslaget for 
2003, som ligeledes er voksende i BO-årene med henblik på kommende 
års nye prioriteringer. 
 
De statslige aktiviteter under drifts-, lønsums- og budgetteringsrammerne 
på finansloven er overvejende bevillingsstyrede. Udviklingen på disse ud-
giftsområder afhænger derfor i betydeligt omfang af den afsatte ramme på 
finansloven og dermed af en aktiv udgiftspolitisk styring. 
 
En stor del af udgifterne på den statslige overførselsramme er derimod 
overvejende lovbundne bevillinger, hvor lovgivningen på de enkelte ud-
giftsområder er bestemmende for, hvor mange midler der anvendes. En 
stor del af udgifterne på overførselsrammen afhænger derfor af udviklingen 
i konjunkturer, demografiske forhold mv. 
 
På anlægsområdet er der også tale om bevillingsstyring, men ikke på sam-
me måde som f.eks. driftsrammen. Som udgangspunkt er der således ikke 
generelle bevillinger på anlægsbudgettet, men derimod konkrete bevillin-
ger til besluttede anlægsprojekter i budgetperioden. I takt med, at igang-
værende projekter afsluttes, opnås derfor som regel løbende et råderum til 
nye initiativer. 
 
De budgetterede udgifter under drifts- og overførselsrammerne samt an-
lægsbudgettet udgør tilsammen de ministerfordelte udgifter, der på FFL03 
er budgetteret til i alt 358,2 mia.kr. i 2003. Heraf udgør driftsrammen 
87,6 mia.kr., jf. figur 5.1. der viser en oversigt over det statslige udgifts-
rammesystem samt budgetteringen af de enkelte rammer på FFL03. Løn-
sumsrammen, der er en del af driftsrammen, omfatter udgifter for 26,6 
mia.kr. på FFL03.1  
 

                                                           
1 Lønsumsrammen udgør kun en del af statens samlede lønudgifter, jf. kapitel 6. 
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Figur 5.1. Oversigt over rammesystemet (budgettering på 
FFL03) 

• Lønsumsramme:
26,6 mia.kr.

•Budgetteringsramme:
25,8 mia.kr.

Driftsramme: 
87,6 mia.kr.

Overførselsramme: 
266,1 mia.kr.

Anlægs-
budget: 

4,5 mia.kr.

 

 
I det følgende gennemgås den forudsatte udvikling i statens udgifter i 
budgetoverslagsårene 2003-2006 på FFL03. Der redegøres nærmere for 
den budgetterede udgiftsudvikling på de forskellige udgiftsrammer på 
finansloven, herunder drifts-, lønsums-, overførsels- og budgetterings-
rammen samt anlægsbudgettet. 
 
5.2. Udviklingen på forskellige udgiftsområder i BO-

årene2 
Udviklingen i de samlede ministerfordelte udgifter, dvs. drifts- og overfør-
selsrammen samt anlægsbudgettet, i perioden 2003-2006 er vist i tabel 
5.1. 

                                                           
2 Budgetsoverslagenes funktion er at angive de udgiftsmæssige konsekvenser på længere 
sigt af igangværende og planlagte aktiviteter. De giver således mulighed for en vurdering 
af de udviklingstendenser, der danner grundlag for fastlæggelsen af udgiftspolitikken. 
Budgetoverslagene er således ikke bindende, ligesom de ikke skaber hjemmel for disposi-
tioner.  
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Tabel 5.1. Ministerfordelte udgifter, 2003-2006 

Mia.kr. (2003-PL) 2003 2004 2005 2006 

Ministerfordelte udgifter 358,2 357,4 356,6 356,3 

Ændring i forhold til året før  -0,8 -0,8 -0,3 

Ændring i forhold til 2003   -0,8 -1,6 -1,9 

 
På FFL03 reduceres de samlede ministerfordelte udgifter med 1,9 mia.kr. i 
perioden 2003-2006. Dette dækker over en lang række modsatrettede 
bevægelser på de enkelte udgiftsrammer, jf. nedenfor. 
 
Udviklingen på driftsrammen 2003-2006 
Driftsrammen omfatter de statslige driftsudgifter til køb af varer og tjene-
steydelser, husleje, almindelig vedligeholdelse samt ikke mindst lønudgif-
ter til ansatte i staten3.  
 
Driftsrammen flugter nogenlunde med opgørelsen af statens forbrug i 
Danmarks Statistiks opgørelse af det offentlige forbrug. Der er således en 
tæt kobling mellem udviklingen i statens driftsudgifter på driftsrammen 
og målsætningen om en begrænset vækst i det offentlige forbrug. 
 
Driftsrammen reduceres på FFL03 med 4,9 mia.kr. fra 2003 til 2006, jf. 
tabel 5.2. 
 

Tabel 5.2. Driftsrammen, 2003-2006 

Mia.kr. (2003-PL) 2003 2004 2005 2006 

Driftsramme 87,6 86,0 84,3 82,7 

Ændring i forhold til året før  -1,6 -1,7 -1,6 

Ændring i forhold til 2003   -1,6 -3,3 -4,9 

 
Med det budgetterede driftsrammefald forhindres en eventuel underlig-
gende udgiftsvækst, og der opbygges et vist økonomisk råderum i BO-
årene. Faldet på driftsrammen medvirker således til at frigøre midler til 
prioritering af nye initiativer i den samlede offentlige økonomi. 

                                                           
3 Driftsrammen er en nettoramme, dvs. den omfatter de samlede driftsudgifter fratrukket 
driftsindtægterne på udgiftsbudgettet. Driftsindtægter vedrører f.eks. kontrol- og tilsyns-
afgifter, indtægter fra salg af publikationer mv. 
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Tilvejebringelsen af et økonomisk råderum skaber mulighed for en reel 
politisk prioritering af, hvordan der ønskes disponeret på udgifts- eller 
indtægtssiden i de kommende år. 
 
Driftsrammefaldet er sammensat af en række forskellige ændringer på mi-
nisterområderne, herunder bevægelser som følge af tidligere års beslutnin-
ger vedrørende blandt andet flerårsaftaler, engangsforhold samt generelle 
budgetforbedringer, herunder de generelle effektiviseringskrav på 1, 3, 5 
og 7 pct. i 2002-2005 som var en del af finansloven for 2002.  
 
Der er ikke indbudgetteret nye generelle procentvise rammereduktioner på 
FFL03 udover de reduktioner, der indgik på FL02. Indenfor driftsram-
men er der afsat omprioriteringsreserver på ministerområderne til finansie-
ring af højt prioriterede regeringsinitiativer i 2006, herunder også tværgå-
ende initiativer.  
 
Blandt større konkrete enkeltbevægelser på driftsrammen i årene 2003-
2006 kan nævnes følgende: 
 
• På justits- og forsvarsområderne reduceres driftsrammen som ud-

gangspunkt med i alt godt 1 mia.kr. fra 2003 til 2006. Dette fald skal 
ses i sammenhæng med udløbet af flerårsaftaler for politiet og krimi-
nalforsorgen ultimo 2003 samt for forsvaret ultimo 2004. Efter udlø-
bet af flerårsaftaler er der ifølge sædvanlig praksis forudsat et fald i 
driftsrammerne på de pågældende områder. Bevillingsudviklingen på 
disse områder vil kunne indgå i forhandlinger om eventuelle nye fle-
rårsaftaler. 

 
• Forskningsområdet tilføres 3,2 mia.kr. i perioden 2003-2005 i forhold 

til bevillingerne på FL02. Det medfører, at forskningsbevillingerne i 
2003-2005 føres op på niveau med bevillingen i 2002, jf. kapitel 2. 
Der sigtes mod et 3-årigt forlig om forskningen for 2003-2005 i lyset 
af, at forliget om salg af UMTS mobiltelefonlicenser vedrører denne 
periode. Som følge af udløbet af forliget i 2005 og en forestående 
strukturreform på forskningsområdet er budgetteringen på forsknings-
området i 2006 af mere teknisk karakter. Den tekniske budgettering i 
2006 indebærer, at bevillingerne på forskningsområdet samlet falder 
med knap 2 mia.kr. fra 2003 til 2006. Når strukturreformen er på 
plads, vil der blive taget konkret stilling til budgetteringen af bevillin-
gerne på forskningsområdet i 2006. 
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• På trafikområdet falder driftsbevillingerne i udgangspunktet med knap 
0,7 mia.kr. fra 2003 til 2006. Faldet skyldes overvejende en reduktion 
i de teknisk indbudgetterede udgifter til drift, fornyelse og vedligehol-
delse af statslige veje og jernbanenettet. Dertil kommer virkningen af 
effektiviseringsforudsætninger i Trafikaftalen fra 1999 perioden 2000-
2004 mellem S, RV, SF og EL. 

 
• Driftsrammen afspejler en række øvrige budgetterede fald på de enkel-

te ministerområder, herunder blandt andet på told- og skatteområdet 
som følge af nedlæggelse af vurderingsråd i lyset af fastfrysningen af 
ejendomsværdiskatten. 

 
Udviklingen på lønsumsrammen 2003-2006 
Lønsumsrammen, der er en del af driftsrammen, omfatter lønudgifter i de 
lønsumsstyrede institutioner, herunder departementer, styrelser mv.  
 
På FFL03 reduceres lønsumsrammen med 1,8 mia.kr. fra 2003 til 2006, 
jf. tabel 5.3. 
 

Tabel 5.3. Lønsumsrammen, 2003-2006 

Mia.kr. (2003-PL) 2003 2004 2005 2006 

Lønsumsramme 26,6 25,8 25,4 24,8 

Ændring i forhold til året før  -0,8 -0,4 -0,6 

Ændring i forhold til 2003   -0,8 -1,2 -1,8 

 
Lønsumsrammefaldet er i betydeligt omfang et resultat af de generelle 
effektiviseringskrav på FL02 og skal blandt andet ses som et element i om-
prioriteringen fra administration til service gennem effektiviseringen af 
administrationen i staten, jf. kapitel 6 der indeholder en nærmere belys-
ning af udviklingen i statens personaleforbrug. 
 
De samlede lønudgifter på statens budget indeholder tillige budgetterede 
lønudgifter for en række institutioner på finansloven, der er undtaget fra 
lønsumsstyring4. Lønudgifter i blandt andet statsvirksomheder og en ræk-
                                                           
4 Dertil kommer, at visse tilskudsfinansierede selvejende institutioner som f.eks. erhvervs-
skoler og AMU-centre ikke opgør deres lønudgifter på selve finanslovforslaget. Lønudgif-
terne i disse institutioner indgår derfor hverken i lønsumsrammen eller i opgørelsen af de 
samlede lønudgifter i staten. 
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ke tilskudsstyrede institutioner indgår ikke i lønsumsrammen. Udgiftssty-
ringen i disse institutioner følger således andre principper, herunder f.eks. 
taxameterstyringen på undervisningsområdet. 
 
På FFL03 reduceres de samlede budgetterede lønudgifter med 2,5 mia.kr. 
fra 2003 til 2006, jf. tabel 5.4. 
 

Tabel 5.4. Budgetterede lønudgifter før udmøntning af reser-
ver mv., 2003-2006 

Mia.kr. (2003-PL) 2003 2004 2005 2006 

Samlede budgetterede lønudgifter 39,8 38,7 37,9 37,3 

Ændring i forhold til året før  -1,1 -0,8 -0,6 

Ændring i forhold til 2003   -1,1 -1,9 -2,5 

Note: Udgifter budgetteret på standardkonto 11. Lønninger og 12. Lønrefusioner. 
 
Reserver på finansloven budgetteres som udgangspunkt ikke som løn. 
Udmøntningen af de budgetterede reserver på FFL03 til nye initiativer, 
uddannelse, forskning, mv. vil således kunne øge både lønsumsrammen og 
de budgetterede lønudgifter i forhold til budgetteringen på FFL03. 
 
Udviklingen på overførselsrammen 2003-2006 
Overførselsrammen omfatter som udgangspunkt statens udgifter til over-
førsler og tilskud, herunder følgende: 
 
• Indkomstoverførsler til personer under 65 år (indkomsterstattende 

ydelser såsom A-dagpenge, førtidspension, kontanthjælp mv.) 
• Indkomstoverførsler til personer på 65 år og derover (folkepension 

mv.) 
• Tjenestemandspensioner mv. 
• Tillægsydelser mv. i form af f.eks. boligydelse og boligsikring samt 

andre overførsler til personer 
• Visse internationale overførsler, herunder til ulande, øststøtte mv. 
• Tilskud til kommuner, herunder bloktilskud, og tilskud til Grønland 

og Færøerne 
• En række øvrige udgifter 
• Rammestyrede tilskud til erhverv, kultur, miljø, energi mv. (budgette-

ringsrammen) 
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Overførselsrammen består overvejende af lovbundne bevillinger på ind-
komstoverførselsområdet. Dertil kommer udgifter på budgetterings-
rammen, tilskud til kommuner samt i et vist omfang de internationale 
overførsler, som også henføres til overførselsrammen. En stor del af over-
førselsrammen omfatter således udgifter, der ikke er bevillingsstyrede på 
finansloven og dermed ikke afhænger af en afsat ramme, men derimod af 
eksempelvis udviklingen i konjunkturer, demografiske forhold, adfærd 
mv.  
 
Samlet set stiger overførselsrammen på FFL03 med 4,2 mia.kr. fra 2003 til 
2006, jf. tabel 5.5. 
 

Tabel 5.5. Overførselsrammen, 2003-2006 

Mia.kr. (2003-PL) 2003 2004 2005 2006 

Overførselsramme 266,1 267,1 268,9 270,3 

Ændring i forhold til året før  1,0 1,8 1,4 

Ændring i forhold til 2003   1,0 2,8 4,2 

 
Budgetteringen i BO-årene af udgifterne på overførselsrammen er behæf-
tet med betydelig usikkerhed. Det skyldes blandt andet, at de budgettere-
de udgifter overvejende beror på de enkelte ministeriers skøn for udviklin-
gen i antallet af modtagere af overførselsindkomster, der afhænger af kon-
junkturer, demografi, adfærd mv. I en række tilfælde er budgetteringen af 
de bagvedliggende konti forholdsvis beregningsteknisk i budgetoverslagså-
rene.  
 
Budgetteringen af indkomstoverførslerne ikke er bevillingsmæssigt bin-
dende, og der er udelukkende tale om udgiftsmæssige budgetoverslag. 
Dertil kommer, at budgetteringen i BO-årene af bloktilskud, tilskud til 
Grønland og Færøerne mv. overvejende er af beregningsteknisk karakter.  
 
Udgiftsudviklingen i BO-årene på overførselsrammen kan opdeles i et 
antal styringsmæssigt og politisk relevante hovedudgiftstyper, jf. eksempel-
vis tabel 5.6.  
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Tabel 5.6. Overførselsrammen på hovedudgiftstyper, 2003-
2006 

Mia.kr. (2003-PL) 2003 2004 2005 2006 

Indkomstoverførsler til personer under 65 år 103,0 103,0 99,0 95,5 

Heraf: Efterløn 22,4 23,5 22,0 20,2 

 Førtidspension 23,0 22,0 20,0 18,6 

Indkomstoverførsler til personer på 65 år og derover (fol-
kepension mv.)1) 53,7 54,9 59,7 64,4 

Tjenestemandspensioner mv. 11,5 11,9 12,3 12,8 

Øvrige overførsler til personer (tillægsydelser mv.) 11,8 12,0 12,0 12,1 

Internationale overførsler2) 10,8 10,8 10,8 10,8 

Tilskud til kommuner, inkl. bloktilskud, samt tilskud til 
Grønland og Færøerne 47,6 46,8 46,9 47,0 

Øvrige udgifter 2,0 2,0 2,0 1,9 

Overførselsrammen (ekskl. budgetteringsrammen) i alt 240,3 241,4 242,8 244,6 

Budgetteringsrammen 25,8 25,8 26,1 25,7 

Overførselsrammen i alt 266,1 267,1 268,9 270,3 

1)  Inklusive overførsel fra Den Sociale Pensionsfond. 
2)  De internationale overførsler på overførselsrammen er ikke sammenfaldende med statens 

samlede internationale udgifter, jf. også afsnit 2.2. for en nærmere gennemgang af de inter-
nationale udgifter.   

 
Udgiftsvæksten på overførselsrammen fra 2003 til 2006 kan primært hen-
føres til en markant vækst i de skønnede udgifter til personer på 65 år og 
derover (folkepension mv.), mens indkomstoverførsler til personer under 
65 år – herunder især efterløn og førtidspension – trækker i modsat ret-
ning. På FFL03 søges der således taget højde for både efterlønsreformen 
og førtidspensionsreformen i budgetteringen af udgifterne til folkepensi-
on, efterløn og førtidspension. 
 
Nedsættelse af folkepensionsalderen til 65 år med virkning fra juni 2004 
som led i efterlønsreformen er den væsentligste årsag til, at antallet af fol-
kepensionister skønnes at stige med godt 100.000 personer i budgetperio-
den. Med udgangspunkt i efterløns- og førtidspensionsreformerne skønnes 
antallet af efterløns- og førtidspensionsmodtagere samtidigt at falde med 
ca. 60.000 personer fra 2003 til 2006. 
  
Stigende udgifter til tjenestemandspensioner bidrager ligeledes til udgifts-
væksten i budgetperioden. Samlet set stiger de budgetterede udgifter til 
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tjenestemandspensioner mv. således med knap 1½ mia.kr. fra 2003 til 
2006 i lyset af en forventet vækst i antallet af pensionerede tjenestemænd.  
 
Udviklingen på budgetteringsrammen 2003-2006 
En række statslige tilskud, der årligt udgør i størrelsesordenen 25-26 
mia.kr., er opført på budgetteringsrammen. Budgetteringsrammen omfat-
ter tilskud til blandt andet erhverv, kultur, miljø, energi, trafik samt den 
aktive arbejdsmarkedspolitik.  
 
Budgetteringsrammen omfatter som udgangspunkt tilskudsområder, der 
er bevillingsstyrede. Dermed er den bevilling, der er afsat på finansloven, 
bestemmende for, hvor meget der kan anvendes i finansåret. 
 
På FFL03 falder budgetteringsrammen samlet set med 0,1 mia.kr. fra 
2003 til 2006, jf. tabel 5.7. 
 

Tabel 5.7. Budgetteringsrammen, 2003-2006 

Mia.kr. (2003-PL) 2003 2004 2005 2006 

Budgetteringsramme 25,8 25,8 26,1 25,7 

Ændring i forhold til året før  0,0 0,3 -0,4 

Ændring i forhold til 2003   0,0 0,3 -0,1 

 
Som det er tilfældet for driftsrammen, vil en faldende profil for budgette-
ringsrammen kunne repræsentere et råderum til omprioriteringer frem-
over. Et sådant råderum er, om end i begrænset omfang, tilvejebragt med 
den ovenfor anførte profil for budgetteringsrammen i BO-årene. Det kan 
nærmere overvejes, om råderummet på budgetteringsrammen er tilstræk-
keligt stort i de kommende år. 
 
Udviklingen på anlægsbudgettet 2003-2006 
Det statslige anlægsbudget er bevillingsstyret på en anden måde end drifts-
rammen.5 Mens der i forbindelse med finanslovforslaget udmeldes en 
driftsramme for hvert ministerium, som efterfølgende disponeres af mini-
steriet, så er praksis med hensyn til anlægsprojekter, at der tages stilling fra 

                                                           
5 Det statslige anlægsbudget kan ikke direkte sammenlignes med Danmarks Statistiks 
opgørelse af de statslige investeringer, da sidstnævnte blandt andet også omfatter visse 
udgiftsposter på driftsrammen af investeringsmæssig karakter samt blandt andet kvasi-
statslige institutioners investeringer mv., som ikke indgår på finansloven. 
 



5. DE STATSLIGE UDGIFTER I FLERÅRIGT PERSPEKTIV 

76 

projekt til projekt. Anlægsbudgettet afspejler dermed summen af bevillin-
ger til konkrete anlægsbeslutninger, herunder tidligere års beslutninger. 
 
Det statslige anlægsbudget indgår som udgangspunkt i de skattefinansie-
rede offentlige investeringer, for hvilke regeringen har en konkret målsæt-
ning. Råderummet er fastlagt i regeringens mellemfristede fremskrivning 
frem mod 2010, hvor der er forudsat en gennemsnitlig vækst i de skattefi-
nansierede offentlige investeringer på 2 pct. årligt.  
 
Dermed er der i realiteten fastlagt en overordnet ramme for de skattefi-
nansierede offentlige investeringer frem til 2010. Investeringer ud over 
dette niveau vil blandt andet kunne bidrage til, at målsætningen om en 
halvering af statsgælden frem til 2010 ikke kan realiseres. Aktivitet udover 
rammen kan desuden indebære, at der fortrænges en tilsvarende aktivitet i 
den private sektor i lyset af kapacitetsbegrænsninger på især bygge- og 
anlægsområdet. Dertil kommer mere kortsigtede konjunkturpolitiske hen-
syn.  
 
Samlet set falder anlægsbudgettet på FFL03 med 1,3 mia.kr. fra 2003-
2006, jf. tabel 5.8.  
 

Tabel 5.8. Statens anlægsbudget, 2003-2006 

Mia.kr. (2003-PL) 2003 2004 2005 2006 

Anlægsbudgettet 4,5 4,3 3,4 3,2 

Ændring i forhold til året før  -0,2 -0,9 -0,2 

Ændring i forhold til 2003   -0,2 -1,1 -1,3 

 
Anlægsbudgettets faldende profil skyldes, at de igangværende projekter 
afsluttes løbende, hvorefter bevillingen bortfalder. Der er således ikke ge-
nerelt faste bevillinger på anlægsbudgettet. På den måde opnås som regel 
automatisk et råderum til nye initiativer.  
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UDVIKLING I STATENS PER-
SONALEFORBRUG 

 
 På finanslovforslaget for 2003 er der skabt personalemæs-

sigt råderum i 2003 og budgetoverslagsårene til at priori-
tere personale til nye aktiviteter og opgaver, herunder på 
uddannelses- og forskningsområdet. 

 Råderummet skabes ved at omprioritere personaleressour-
cerne, blandt andet gennem frigørelse af administrativt 
personale i staten.  

 Råderummet i 2003 vil blive prioriteret i forbindelse 
med udmøntningen af de afsatte reserver til blandt andet 
bedre uddannelse, forskning og nye initiativer. 

 For staten som helhed vil personaleforbruget således for-
mentlig være stort set uændret fra 2002 til 2003. 

 Den samlede offentlige beskæftigelse skønnes at vokse med 
6.000 personer i 2002 og 3.000 personer i 2003. Væk-
sten vil primært ske i amter og kommuner på de borger-
nære serviceområder. 

 
 



6. UDVIKLING I STATENS PERSONALEFORBRUG 

78 

6.1. Råderum til prioritering af nye aktiviteter og op-
gaver 

Der vil i de kommende år være en begrænset tilgang til arbejdsstyrken. 
Denne begrænsede tilgang skal prioriteres til nyansættelser i kommuner, 
amter og ikke mindst den private sektor. 
 
Det stiller krav til prioriteringen af det statslige personaleforbrug, når der 
samtidig skal skabes plads til nye initiativer på statens område, f.eks. in-
denfor uddannelse og forskning. Det samlede statslige personaleforbrug 
kan ikke vokse i de kommende år. 
 
Det er således nødvendigt at opbygge et råderum i staten, der kan give 
plads til, at der også i de kommende år kan prioriteres nye aktiviteter og 
opgaver. Der skal være plads til, at aktiviteten på visse områder i staten 
kan øges, uden at det tager personaleressourcer fra den nødvendige service 
i kommuner og amter eller fra den private sektor. 
 
Et sådant råderum opnås ved at omprioritere og ved at begrænse admini-
stration til fordel for service. Det forventede personaleforbrug til de eksiste-
rende opgaver skal i udgangspunktet mindskes år for år, så der er plads til 
prioriteringen af nye opgaver og aktiviteter. 
 
Løbende effektiviseringer, herunder eksempelvis digitalisering af forvalt-
ningen1, kan være med til at frigøre ressourcer til andre opgaver, uden at 
det går ud over den service, der tilbydes borgere og virksomheder mv., jf. 
også kapitel 2 om nye initiativer på området.  
 
Personaletilpasninger bør ske langsigtet, så der er tid til planlægning og 
omstilling. Det er baggrunden for udviklingen i bevillinger og personale-
skøn på finanslovforslaget for 2003. 
 
6.2. Personaleoplysninger på FFL 
Det enkelte ministerium og den enkelte institution fastsætter selv antallet 
af stillinger inden for de budgetmæssige rammer på finansloven. Det er 
ledelsen i de enkelte ministerier, der har ansvaret for at foretage vurderin-
ger af sammenhængen mellem opgaver, bevillinger og medarbejderressour-
cer. 
 

                                                           
1 Se blandt andet Digitalisering og effektivisering i staten, Finansministeriet, maj 2002. 
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På finansloven angives oplysninger om personaleforbruget i de statslige 
institutioner i de såkaldte personaleoplysningsskemaer. Visse institutioner 
er dog undtaget herfra.  
 
Oplysningerne i personaleoplysningsskemaerne er en redegørelse for de 
enkelte ministeriers og institutioners foreløbige skøn over personalefor-
bruget. Skønnene er foretaget under hensyntagen til dels de aktiviteter og 
opgaver institutionerne ifølge finanslovforslaget skal varetage i forslagsåret, 
dels den udvikling i udgifterne over budgetoverslagsårene, der er anført for 
de enkelte hovedkonti. De angivne årsværk er således ikke bindende for 
institutionernes årsværksforbrug.2 
 
I overensstemmelse med sædvanlig budgetteringspraksis er der ikke i per-
sonaleoplysningsskemaerne taget højde for personaletilvækst som følge af 
fremtidige nye initiativer og omdisponeringer i øvrigt. Personaleoplys-
ningsskemaerne indeholder således ikke oplysninger om det personalefor-
brug, der rent faktisk kan ventes, når eksempelvis de nye reserver til bedre 
uddannelser, forskning eller nye initiativer udmøntes.  
 
Behovet for tilpasninger af personaleforbruget i de enkelte institutioner 
afhænger af en række faktorer, herunder opsparede lønmidler og tidligere 
gennemførte personaletilpasninger. Personaletilpasninger kan gennemføres 
på forskellige måder, herunder ved: 
 
• Naturlig afgang 
• Nedlæggelse af stillinger ved overgang til anden beskæftigelse 
• Frivillige fratrædelsesordninger 
• Afskedigelser 
 
En del personaletilpasninger vil således kunne gennemføres ved at undlade 
at genbesætte stillinger ved naturlig afgang mv. Den generelle personale-
omsætning har siden midten af 1990’erne udgjort i størrelsesordenen 12-
13 pct. om året for staten som helhed, svarende til omkring 15.000 års-
værk. Der er således hvert år et betydeligt antal statsansatte, der skifter job 
eller trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet mv. Hvis blot en lille del af de 
derved ledige stillinger ikke genbesættes, vil det kunne bidrage væsentligt 
til at opnå personaletilpasninger. På visse områder kan det dog være nød-
vendigt at gennemføre frivillige fratrædelsesordninger eller afskedigelser. 
 
                                                           
2 Jf. også Økonomi-Administrativ Vejledning (www.oav.dk). 
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I det omfang der i konkrete tilfælde skal ske afskedigelser, er det vigtigt, at 
disse sker på en professionel og ordentlig måde, der også tager hensyn til 
både medarbejdere og den øvrige organisation, jf. publikationen Kort om 
afskedigelsesprocessen, Personalestyrelsen, januar 2002. Tilpasninger skal ske 
i overensstemmelse med de personalepolitiske principper, herunder også 
seniorpolitiske hensyn, og der skal tilbydes individuel rådgivning og kom-
petenceudvikling til de berørte, jf. www.perst.dk. 
 
6.3. Opgørelse af personaleoplysningerne på FFL03 
Ifølge personaleoplysningsskemaerne på FFL03 falder personaleforbruget 
umiddelbart med godt 2.000 årsværk3 fra 2002 til 2003, jf. tabel 6.1. 
 
Det største fald i personaleforbruget fra 2002 til 2003 sker på Trafikmini-
steriets område. Størstedelen af faldet på Trafikministeriets område skyldes 
imidlertid tekniske forhold, herunder især vedrørende budgetteringen af 
Bornholmstrafikken4.  
 
Når der korrigeres for de ovenstående tekniske forhold på Trafikministeri-
ets område, udgør det samlede fald på personaleoplysningsskemaerne på 
finanslovforslaget som helhed således ca. 1.600 årsværk fra 2002 til 2003. 
 
En del af det samlede fald kan henføres til gennemførelsen af effektivise-
ringer i Skatteministeriet, som skønnes at mindske personaleforbruget 
med ca. 400 årsværk fra 2002 til 2003. Tilpasningerne skal blandt andet 
ses i sammenhæng med den ændrede regionsstruktur inden for 
Told&Skat, der trådte i kraft den 1. juli 2002. 
 
En del af personaletilpasningerne på Miljøministeriets område skyldes ikke 
ændrede bevillinger, men tilpasninger til nye markedsforhold for flere af 
ministeriets statsvirksomheder. 
 
 

                                                           
3 Et årsværk svarer til en fuldtidsbeskæftiget i et år. 
4 Bornholmstrafikken er således på FFL03 indtil videre kun indbudgetteret til og med 
udløbet af forsøgsperioden med indchartring af en hurtigfærge d. 31. marts 2003. Forslag 
om ændring af lov om Bornholmstrafikken forventes fremsat i efteråret 2002, hvorefter 
der tages stilling til budgetteringen på finansloven for 2003. 
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Tabel 6.1. Personaletal ifølge personaleoplysningsskemaerne 
på FFL03 før udmøntning af reserver 

Antal årsværk 2002 2003 2004 2005 2006 

§3 Folketinget 702 713 713 713 713 

§5 Statsministeriet 108 107 107 107 107 

§6 Udenrigsministeriet 1) 2)  2.528 2.672 2.435 2.342 2.315 

§7 Finansministeriet 1.121 1.064 1.030 1.014 1.002 

§8 Økonomi- og Erhvervsministeriet 1) 2.611 2.510 2.419 2.319 2.275 

§9 Skatteministeriet 5.678 5.248 5.094 4.988 4.858 

§11 Justitsministeriet 3) 21.129 21.111 20.881 20.588 20.463 

§12 Forsvarsministeriet 26.795 26.803 26.586 26.583 26.583 

§15 Socialministeriet 1.042 1.068 1.034 987 964 

§16 Indenrigs- og Sundhedsministeriet 3.701 3.752 3.672 3.592 3.558 

§17 Beskæftigelsesministeriet 3.942 3.758 3.638 3.505 3.435 

§18 Integrationsministeriet 644 610 570 548 537 

§19 Videnskabsministeriet 4) 20.716 20.586 20.276 19.709 19.448 

§20 Undervisningsministeriet 4) 25.845 25.690 25.268 24.586 24.373 

§21 Kulturministeriet 4) 4.444 4.300 4.113 4.209 4.276 

§22 Kirkeministeriet 54 54 54 53 53 

§23 Miljøministeriet 1) 3.144 2.921 2.758 2.686 2.652 

§24 Fødevareministeriet 5.432 5.254 4.997 4.725 4.647 

§28 Trafikministeriet 5) 6.224 5.580 5.255 5.148 5.064 

I alt 135.860 133.801 130.900 128.402 127.323 

Ændring i forhold til 2002  -2.059 -4.960 -7.458 -8.537 

Note: Der er ikke i personaleopgørelserne inkluderet personaleforbrug som følge af udmøntning 
af reserverne på FFL03 til uddannelse, forskning og øvrige nye initiativer. 

 Visse institutioner indgår ikke i personaleopgørelserne. 
1) Personaletallene anført for Udenrigsministeriet, Økonomi- og Erhvervsministeriet og 

Miljøministeriet for så vidt angår budgetoverslagsårene, indeholder ikke personaleforbrug 
til administration af tilskud under Miljø-, Freds-, og Stabilitetsrammen, som udmøntes for 
et år ad gangen, jf. FFL03. 

2) Udviklingen fra 2002 til 2003 hænger blandt andet sammen med etableringen af Dansk 
Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder.  

3) Udviklingen følger blandt andet af udløb af flerårsaftaler. 
4) Inkluderer ikke personaleforbrug som følge af senere udmøntning af omstillingsreserver til 

forskning og uddannelse. 
5) For Bornholmstrafikken er der kun opgjort personaleskøn for 1. kvartal af 2003. Endelig 

budgettering af Bornholmstrafikken vil ske efter fremsættelse af lovforslag om Born-
holmtrafikkens fremtidige organisering mv. 
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6.4. Reservernes betydning for personaleforbruget 
Personaleoplysningerne skal ses i sammenhæng med de afsatte reserver på 
FFL03 til uddannelse, forskning mv. Der er således på finanslovforslaget 
ikke taget højde for, hvor meget personaleforbruget vil blive øget som 
følge af udmøntningen af reserver. 
 
På uddannelses- og forskningsområdet er der i de kommende år afsat be-
tydelige reserver til uddannelsesreformer, nye initiativer og omprioriterin-
ger, jf. tabel 6.2. Alene i 2003 er der afsat 1 mia.kr. til forskning og ud-
dannelse mv., som ikke er inkluderet i personaleoplysningsskemaerne. 
 

Tabel 6.2. Særlige reserver til uddannelse og forskning mv. på 
FFL03 

Mill.kr. 2003 2004 2005 2006 

Undervisningsministeriets omstillingsreserve 217 505 782 1.035 

Videnskabsministeriets omstillingsreserve 123 296 458 627 

Kulturministeriets omstillingsreserve 23 38 53 57 

Reserve til tværgående uddannelsesformål 215 215 215 215 

UMTS-reserve 138 473 593 - 

Reserve til forskning og innovation 1) 250 500 1.270 - 

I alt 966 2.027 3.371 1.934 

1) Den afsatte reserve til forskning og innovation skal ses i sammenhæng med den treårige 
aftale om UMTS. Regeringen vil senere vurdere niveauet fra 2006, idet der forudses en 
gradvis forøgelse af den offentlige forskningsindsats. 

 
Hvis eksempelvis 2/3 af de afsatte reserver på knap 1 mia.kr. i 2003 ud-
møntes til mere personale, vil det kunne svare til mellem 1.500 og 1.800 
årsværk.5 Den konkrete udmøntning af reserverne fastlægges i forbindelse 
med finanslovsforhandlingerne. 
 
Tages der højde for de afsatte reserver samt de tekniske forhold, tyder me-
get således på, at der reelt vil være tale om et omtrent uændret personale-
forbrug i staten fra 2002 til 2003. 
 
Et nogenlunde uændret personaleforbrug for staten som helhed vil i sagens 
natur dække over omprioriteringer mellem institutioner og mellem mini-

                                                           
5 Beregnet ud fra en gennemsnitlig årsløn i staten inkl. pension på mellem 350.000 og 
400.000 kr., jf. Økonomistyrelsens lønstatistik for staten. 
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sterier. I visse institutioner og ministerier vil der være behov for at tilpasse 
personaleforbruget nedad – i andre vil der blive ansat mere personale. 
 
6.5. Råderummet i budgetoverslagsårene 
I budgetoverslagsårene falder personaleforbruget ifølge personaleoplys-
ningsskemaerne yderligere. Udover de konkret afsatte reserver på finans-
lovforslaget skal faldet over budgetoverslagsårene desuden ses i sammen-
hæng med regeringens flerårige udgiftspolitiske sigte, jf. også kapitel 5.  
 
Finanslovforslagets omprioriteringer og effektiviseringer i staten skaber 
således råderum i budgetoverslagsårene til at prioritere personaleressourcer 
til nye aktiviteter og opgaver. Den konkrete prioritering af råderummet vil 
ske løbende i de kommende år i forbindelse med udarbejdelsen af og for-
handlingerne om de enkelte års finanslove. 
 
Faldet over budgetoverslagsårene på personaleoplysningsskemaerne er så-
ledes ikke regeringens mål for statens samlede personaleforbrug i de kom-
mende år. Det er et middel til at sikre plads til at prioritere nye opgaver og 
aktiviteter inden for de samlede beskæftigelsesmæssige rammer. 
 
6.6. Den samlede offentlige beskæftigelse 
Den statslige beskæftigelse udgør ca. en fjerdedel af den samlede offentlige 
beskæftigelse i stat, amter og kommuner. Amter og kommuner varetager 
en stor del af den direkte borgerrettede service. 
 
Den samlede offentlige beskæftigelse skønnes at vokse med 6.000 personer 
i 2002 og med 3.000 personer i 2003, jf. kapitel 4 og Økonomisk 
Redegørelse, august 2002. 
 
Ved et stort set uændret personaleforbrug i staten, vil væksten i den offent-
lige beskæftigelse primært finde sted i kommuner og amter, herunder til 
service til borgerne. 
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Bilag 1. Offentlige finanser, 2002-2003  

 2002 2003 

Mia.kr., løbende priser Maj August Ændr. Maj August Ændr. 

Forbrug 356,0 356,0 0,0 369,2 369,0 -0,2 

Overførsler 236,4 236,5 0,1 244,2 244,7 0,5 

Investeringer 24,5 24,5 0,0 25,6 25,6 0,0 

Renteudgifter 50,4 50,3 -0,1 48,0 48,1 0,2 

Øvrige udgifter1) 67,7 67,7 0,0 68,5 68,0 -0,5 

Udgifter i alt 735,0 735,0 0,1 755,4 755,4 0,0 

Personskatter mv.2) 304,4 302,6 -1,8 316,6 315,2 -1,4 

Arbejdsmarkedsbidrag 61,9 61,6 -0,2 64,6 64,3 -0,3 

Selskabsskatter 41,3 41,4 0,1 40,4 39,7 -0,7 

Pensionsafkastskat 3,4 0,3 -3,1 11,2 0,4 -10,8 

Moms 131,0 133,2 2,2 136,2 137,9 1,7 

Øvrige indirekte skatter 103,6 105,1 1,5 106,8 108,8 2,0 

Øvrige skatter3) 23,1 22,6 -0,5 23,4 23,1 -0,3 

Renteindtægter 31,8 31,7 -0,1 32,0 32,3 0,3 

Øvrige indtægter4) 65,7 66,0 0,3 65,5 65,9 0,4 

Indtægter i alt 766,3 764,7 -1,6 796,6 787,6 -9,0 

Offentlig saldo 31,3 29,7 -1,7 41,2 32,2 -9,0 

Renter, netto 18,6 18,6 0,0 16,0 15,9 -0,2 

Offentlig primær saldo5) 49,9 48,3 -1,6 57,2 48,1 -9,1 

1) Øvrige udgifter indeholder blandt andet subsidier, kapitaloverførsler, overførsler til Fær-
øerne og Grønland samt bidrag til EU's budget. 

2) Personskatter mv. indeholder: Kildeskatter, ejendomsværdiskat, vægtafgift fra hushold-
ninger, afgift af dødsboer og gaver samt andre personlige skatter.  

3) Øvrige skatter indeholder bidrag til sociale ordninger (ordinært ATP-bidrag, A-kassebidrag 
og efterlønsbidrag). 

4) Øvrige indtægter indeholder blandt andet overskud af offentlig virksomhed, diverse drifts- 
og kapitaloverførsler fra andre indenlandske sektorer og EU samt imputerede (beregnede) 
indtægter i form af bruttorestindkomst og bidrag til tjenestemandspensioner. 

5) Den primære saldo angiver stillingen på de offentlige finanser før nettorenteudgifter. 



Bilag 2. Ministerfordelte udgifter, 2003 

Mio.kr. 
Drifts-     
ramme 

Overfør-
selsramme 

Anlægs-
budget I alt 

Folketinget1) 748,2 105,4 - 853,6 

Statsministeriet 104,4 13,8 - 118,2 

Udenrigsministeriet 862,8 11.795,9 13,0 12.671,7 

Finansministeriet 596,9 2.910,2 110,1 3.617,2 

Økonomi- og Erhvervsministeriet 1.521,1 3.286,1 - 4.807,2 

Skatteministeriet 3.407,9 -55,3 - 3.352,6 

Justitsministeriet 9.614,2 780,2 214,2 10.608,6 

Forsvarsministeriet 17.278,2 351,7 1103,3 18.733,2 

Socialministeriet 467,2 95.438,0 - 95.905,2 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2.398,2 36.192,0 5,4 38.595,6 

Beskæftigelsesministeriet  4.661,5 76.180,8 - 80.842,3 

Integrationsministeriet 1.159,6 4.266,6 10,0 5.436,2 

Videnskabsministeriet 11.184,5 717,8 60,9 11.963,2 

Undervisningsministeriet 18.405,5 11.823,3 45,0 30.273,8 

Kulturministeriet 2.959,4 925,3 61,4 3.946,1 

Kirkeministeriet 34,8 399,2 15,0 449,0 

Miljøministeriet 1.287,3 518,8 59,1 1.865,2 

Fødevareministeriet 1.860,4 1.086,8 35,0 2.982,2 

Trafikministeriet 3.060,4 4.706,1 2.765,3 10.531,8 

Generelle reserver mv. 5.978,4 3.191,3 - 9.169,7 

Pension - 11.475,8 - 11.475,8 

Renteudgifter ad anlæg -  - -36,1 -36,1 

I alt 87.590,9 266.109,8  4.461,6 358.162,3 

1) Inkl. §1. Dronningen og §2. Medlemmer af det kongelige hus. 



Bilag 3. Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 1997-
2003 

Mia.kr., årets priser  

Fremrykning af kildeskatteafregning  8,8 

Afregning af feriepenge 4,7 

Feriefondens renteindtægter 0,1 

Statens Bygningsfredningsfond 0,03 

Aktiesalg, EKR Kreditforsikring 0,3 

Etablering af Statens Ejendomsselskab 0,2 

Fremrykning af selskabs-, fonds- og kulbrintebeskatningen 8,9 

Korrektion vedr. endelig afregning i 1999 af indkomstskat til kommunerne for 1997  0,1 

Endelig afregning af indkomstskat til kommunerne for indkomståret 1995 -2,4 

1997 i alt 20,8 

Salg af aktier i TeleDanmark 30,9 

Omlægning af statslige aktiver 1,9 

Harmoniseret afregning af lønsumsafgift 0,7 

Betalingsregler for elafgift (inkl. momseffekt) 0,5 

Scandlines 0,5 

Fremrykning af selskabs-, fonds- og kulbrintebeskatningen 1,6 

Korrektion vedr. endelig afregning i 2000 af indkomstskat til kommunerne for 1998  -1,3 

Endelig afregning af indkomstskat til kommunerne for indkomståret 1996 0,1 

1998 i alt 35,0 

Salg af statslige aktiver 1,3 

Kapitalindskud i COMBUS -0,3 

Aftale med Naturgas Syd og DONG -1,4 

A contoindbetaling vedr. Dansk Tipstjeneste 0,7 

Pinsepakken -0,7 

Fremrykning af selskabs-, fonds- og kulbrintebeskatningen 5,2 

Korrektion vedr. endelig afregning i 2001 af indkomstskat til kommunerne for 1999  0,1 

Endelig afregning af indkomstskat til kommunerne for indkomståret 1997 -0,1 

Korrektion vedr. endelig afregning i 2001 af kapitalpensionsafgift til kommunerne for 
1999  -0,3 

1999 i alt 4,6 

 



Bilag 3. Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 1997-
2003 

Mia.kr., årets priser  

Pinsepakken 0,8 

Selskabsskat -3,4 

Overdragelse af statshavne -0,7 

Kapitaludtræk fra Post Danmark 0,3 

Ekstraordinær indfrielse af saneringslån (Københavns kommune) 0,5 

Ekstraordinært udbytte fra PostDanmark og DSB 0,2 

Korrektion vedr. endelig afregning i 2002 af indkomstskat til kommunerne for 2000  2,0 

Endelig afregning af indkomstskat til kommunerne for indkomståret 1998 1,3 

Frivillige indbetalinger af personskat 0,4 

Opløsning af Dansk Eksportfinansieringsfond 0,2 

Omlægning af kredittider for momsen (inkl. afledet effekt på andre afgifter) 12,4 

Omlægning af kredittider for vandafgiften 0,2 

Afvikling af ejendomsselskabet TOR I/S -1,0 

Ændring af procentgodtgørelse 0,5 

Pensionsafkastskat 2,7 

Korrektion vedr. endelig afregning i 2002 af ejendomsværdiskat til kommunerne for 
2000  0,5 

Korrektion vedr. endelig afregning i 2002 af kapitalpensionsafgift til kommunerne for 
2000  0,8 

Kraftvarmeværkers efterbetaling 0,3 

Overførsel fra Hypotekbankens reserver 1,0 

Salg af aktier i Københavns Lufthavn 0,9 

2000 i alt 20,0 

 



Bilag 3. Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 1997-
2003 

Mia.kr., årets priser  

Selskabsskat 5,8 

Ændret beskatning af husdyrbesætninger  0,4 

Ekstraordinært aktieudbytte fra DONG mv. 1,0 

Endelig afregning af indkomstskat til kommunerne for indkomståret 1999 -0,1 

Stramning af momskredittider for store virksomheder 14,4 

Afskaffelse af importmoms -1,9 

Omlægning af momskredittider for landbrug (inkl. afledet effekt på andre afgifter) 0,5 

Stramning af kredittid for lønsumsafgift 0,3 

Pinsepakken  1,1 

Frivillige skatteindbetalinger  6,3 

Fastfrysning af personfradrag/nedsættelse af A-kassekontingent -1,2 

Ekstraordinært bidrag til EU sfa. omlægning af kredittider for momsen i 2000 -0,5 

Overdragelse af statshavne -0,1 

Pensionsafkastskat -13,4 

Naturgas Sjællands overgang til DONG -0,2 

UMTS-licenser – ekstraordinær indtægt i 2001 i forhold til den årlige indtægt 10 år frem 0,7 

Indbetaling fra DTU m.fl. vedr. overgang til selveje 1,8 

Endelig afregning af kapitalpensionsafgift til kommunerne for indkomståret 1999 -0,3 

Korrektion vedr. endelig afregning i 2003 af kapitalpensionsafgift til kommunerne for 
2001 0,1 

2001 i alt 14,7 

 



Bilag 3. Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 1997-
2003 

Mia.kr., årets priser  

Fastfrysning af personfradrag/nedsættelse af A-kassekontingent 1,2 

Selskabsskat 2,4 

Pinsepakke 0,8 

Ekstraordinært bidrag til EU som følge af omlægning af kredittider for momsen i 2001 -0,6 

Endelig afregning af indkomstskat til kommunerne for indkomståret 2000 -2,0 

EU-formandskab -0,4 

Stramning af kredittider for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag 13,3 

Tilbagebetaling af kantinemoms -0,3 

Endelig afregning af ejendomsværdiskat til kommunerne for indkomståret 2000 -0,5 

Endelig afregning af kapitalpensionsafgift til kommunerne for indkomståret 2000 -0,8 

Pensionsafkastskat -12,3 

Omlægning af statslige aktiver (FL02 §35) 0,5 

Konkurrenceevnepakke, lempelse af kredittid for mellemstore virksomheder -1,5 

Sygehuse -1,5 

Mindreforbrug som følge af reduktion af videreførte midler 0,5 

Regeringsinitiativ i forbindelse med FL02 (Hjemme-PC-ordning, skattefritagelse for 
arbejdsgiverbetalt dataforbindelse mv. )    0,1 

Ekstraordinært låneafdrag fra DONG 0,5 

Merudgift vedr. eftergivelse af gæld til private jernbaner -0,5 

2002 i alt -1,2 

Pensionsafkastskat -11,7 

Selskabsskat 1,6 

Endelig afregning af kapitalpensionsafgift til kommunerne for indkomståret 2001 -0,1 

Modregning af regeringsinitiativer i forbindelse med FL02 -0,1 

Ekstraordinært udbytte fra DSB 0,2 

Omlægning af statslige aktiver (FFL03 §35) 1,0 

2003 i alt -9,0 

 




