
December 2009

Budgetoversigt 3



 



Budgetoversigt 3

December 2009



Budgetoversigt 3 
December 2009 
 
I tabeller kan afrunding medføre, 
at tallene ikke summer til totalen. 
 
Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: 
Rosendahls-Schultz Distribution 
Herstedvang 10, 
2620 Albertslund 
T 43 22 73 00 
F 43 63 19 69 
E Distribution@rosendahls-schultzgrafisk.dk 
W www.rosendahls-schultzgrafisk.dk 
 
Henvendelse om publikationen 
kan i øvrigt ske til: 
Finansministeriet 
Udgiftspolitisk center 
Christiansborg Slotsplads 1 
1218 København K 
Telefon 33 92 33 33 
 
Omslag: BGRAPHIC 
Foto:  Getty Images 
Tryk:  Rosendahls-Schultz Grafisk 
Oplag:  2.000 
Pris:  100 kr. inkl. moms 
ISBN:  978-87-7856-931-8 
 
Elektronisk publikation: 
Produktion:  Rosendahls-Schultz Grafisk 
ISBN:  978-87-7856-932-5 
 
Publikationen kan hentes på 
Finansministeriets hjemmeside: 
www.fm.dk  
 



Indholdsfortegnelse 
 
1 Indledning ...........................................................................................................  5 

 

2 Aftalerne om finansloven for 2010 .......................................................................  13 

 2.1 Aftaler om Finansloven for 2010.................................................................  14 

 2.2 Nye vækstinitiativer til at understøtte vækst og beskæftigelse ...................  16 

 2.3 Anvendt Borgernær Teknologi – Udmøntning af ABT-fonden .....................  18 

 2.4 Afbureaukratisering i kommuner og regioner.............................................  19 

 2.5 Udmøntning af globaliseringsreserven.......................................................  20 

 2.6 Flere 15-17-årige i uddannelse og job.........................................................  26 

 2.7 En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år................................  27 

 2.8 Forstærket indsats for flere praktikpladser – 5.000 flere praktikpladser ......  28 

 2.9 Forstærket indsats mod bander og rockere ................................................  29 

 2.10 Styrkelse af politiet ....................................................................................  29 

 2.11 Afvikling af sagspukkel i domstole og styrkelse af tinglysningen.................  30 

 2.12 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet .........................................................  31 

 2.13 Aftale om satspuljen for 2010.....................................................................  31 

 2.14 Ældreområdet ............................................................................................  33 

 2.15 Infrastrukturfonden ...................................................................................  34 

 2.16 Kultur.........................................................................................................  36 

 2.17 Andre initiativer .........................................................................................  37 

 

3 Statens finanser ...................................................................................................  39 

 3.1 Oversigt over statens finanser ....................................................................  40 

 3.2 Statens udgifter .........................................................................................  42 

 3.3 Statens indtægter ......................................................................................  49 

 3.4 Statens finansieringsbehov og gæld ...........................................................  54 

 

4 Offentlige finanser og finanspolitikken.................................................................  61 

 4.1 Offentlige finanser .....................................................................................  62 

 4.2 Finanspolitikkens aktivitetsvirkning ...........................................................  75 

 4.3 Strukturel saldo..........................................................................................  76 

 

5 Offentlige investeringer .......................................................................................  81 

 5.1 Historisk høj vækst i de offentlige investeringer i 2009 og 2010..................  82 

 5.2 Kvalitetsfonden..........................................................................................  85 

 5.3 Infrastrukturfonden ...................................................................................  87 

 5.4 De offentlige investeringer i et historisk og internationalt perspektiv .........  89 

  



6 English summary..................................................................................................  95 

 6.1 General government finances ....................................................................  95 

 6.2 Fiscal stance...............................................................................................  100 

 6.3 Structural budget balance..........................................................................  101 

 6.4 Public investments.....................................................................................  103 

 6.5 Central government finances .....................................................................  104 

 6.6 Central government financing requirement and debt.................................  105 

 

Bilag 1 Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 1997-2010.....................  111 

Bilag 2 Offentlige finanser, 2008-2010 ..................................................................  117 



 

 

 Kapitel 1. Indledning

 Budgetoversigt 3 · December 2009 5

1. Indledning 

Dansk økonomi er stadig præget af det internationale økonomiske tilbageslag i for-
længelse af finanskrisen sidste efterår, men der er nu udsigt til, at aktiviteten i den in-
ternationale økonomi gradvist øges. Ledigheden ventes fortsat at stige især i lyset af 
den kraftige nedgang i produktionen, som er indtruffet – omend med aftagende styr-
ke, jf. Økonomisk Redegørelse, december 2009. Samtidig er der iværksat en lang række 
finanspolitiske tiltag, som skal understøtte vækst og beskæftigelse. Finanspolitikken 
og faldet i renten ventes at virke med stigende styrke i 2010.          
          
Med konjunkturnedgangen og den ekspansive finanspolitik ventes der en betydelig 
svækkelse af de offentlige finanser, og de seneste års markante overskud på de of-
fentlige finanser ventes vendt til betydelige underskud på 50¼ mia. kr. i 2009 og 94½ 
mia. kr. i 2010. Den offentlige saldo svækkes samlet set med 154 mia. kr. fra 2008 til 
2010. Det svarer til en reduktion på 8,9 pct.-enheder af BNP, hvoraf ca. en tredjedel 
afspejler finanspolitiske lempelser. Svækkelsen viser, at de offentlige finanser i Dan-
mark er særdeles følsomme over for ændringer i konjunkturer og udviklingen på de 
finansielle markeder. 
 
Med finanslovsaftalerne for 2010 igangsættes der nye investeringer mv. for i alt knap 
5 mia. kr. i 2010-2013 til understøttelse af vækst og beskæftigelse. Desuden er der af-
sat yderligere kommunale lånepuljer på i alt 3 mia. kr. i 2010 til understøttelse af det 
aftalte kommunale anlægsniveau på 20 mia. kr. i 2010. Kredittiderne for virksomhe-
ders A-skat og arbejdsmarkedsbidrag forlænges yderligere, og det bliver muligt at få 
udbetalt opsparede midler på selvpensioneringskonti i 2010. 
 
Aftalerne om finansloven for 2010 afspejler endvidere en række nye større initiativer, 
der medfører investeringer i blandt andet uddannelse og forskning. Der er igangsat 
initiativer, som skal sikre bedre muligheder for, at unge gennemfører deres uddannel-
se og efterfølgende får job. Samtidig er der aftalt etablering af i alt 5.000 ekstra prak-
tikpladser i 2010. Desuden tilføres politiet yderligere ressourcer, indsatsen mod kri-
minelle bander og rockere styrkes, og der er aftalt en mere konsekvent indsats over 
for børn og unge, der begår kriminalitet. Aftalerne om finansloven for 2010 medfø-
rer endvidere en række forbedringer for ældre samt udsatte og svage grupper, jf. kapi-
tel 2. 
 
Offentlige nøgletal i 2009 og 2010 
Med finansloven for 2010 ventes der et underskud på statens finanser, den såkaldte 
DAU-saldo, på 77¼ mia. kr. i 2010, jf. tabel 1.1 og kapitel 3. Samtidig skønnes der et 
underskud på statens finanser på 52½ mia. kr. i 2009. 
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Tabel 1.1  
Offentlige nøgletal for 2009 og 2010 

 
  2009 2010  
  August December August December  

 DAU-saldo (mia. kr.) -26,5 -52,5 -91,1 -77,3  
 DAU-saldo (pct. af BNP) -1,6 -3,1 -5,2 -4,5  
 DAU-saldo ekskl. engangsforhold (mia. kr.) -22,3 -29,4 -66,5 -74,7  
 DAU-saldo ekskl. engangsforhold (pct. af BNP) -1,3 -1,8 -3,8 -4,3  
 Statens nettokassesaldo (mia. kr.) -132,3 -141,6 -109,5 -74,5  
 Offentlig saldo1) (mia. kr.) -33,5 -50,3 -86,3 -94,4  
 Offentlig saldo1) (pct. af BNP) -2,0 -3,0 -4,9 -5,5  
 Strukturel budgetsaldo2) (pct. af BNP) 0,3 -0,6 -1,3 -1,6  
 Realvækst i det offentlige forbrug (pct.) 1,4 1,6 1,0 1,0  
 Realvækst i de offentlige investeringer (pct.) 14,8 12,6 15,3 18,4  
 Finanseffekt (pct. af BNP) 0,9 1,0 0,7 0,8  
 Samlet aktivitetsvirkning af finanspolitik mv.3) 1,2 1,3 0,9 1,4  

  
1) Stat, regioner, kommuner og sociale kasser og fonde (A-kasser og Lønmodtagernes Garantifond). 
2) Den strukturelle saldo tager højde for konjunkturernes påvirkning af de offentlige finanser samt sær-

lige forhold, der primært er afledt af udviklingen på de finansielle markeder.  
3) Finanspolitik og bidrag fra udbetalinger af selvpensioneringskonti og SP-midler. I 2010 er medregnet 

1. års virkningen af tiltag i 2010 samt 2. års virkningen af tiltag i 2009. 
 

 

 
Dermed er det forventede DAU-underskud opjusteret med 26 mia. kr. i 2009, men 
nedjusteret med 13¾ mia. kr. i 2010 i forhold til skønnet i Budgetoversigt 2, august 
2009. Det større DAU-underskud i 2009 og det lavere DAU-underskud i 2010 af-
spejler især den udskudte udfasning af de forlængede kredittider for indbetaling af A-
skat og arbejdsmarkedsbidrag. Kredittidsforlængelserne betyder isoleret set, at ind-
tægter for omkring 19 mia. kr. flyttes fra 2009 til 2010.  
 
Korrigeret for engangsforhold mv.1 skønnes der et underskud på DAU-saldoen på 
29½ mia. kr. i 2009 og 74¾ mia. kr. i 2010. I begge år afspejler forskellen mellem 
DAU-saldoen og den korrigerede DAU-saldo navnlig korrektioner som følge af ud-
skydelsen af forlængelsen af kredittiderne for indbetaling af A-skat og arbejdsmar-
kedsbidrag samt lavere provenu fra pensionsafkastskatten end i år med normalt af-
kast. Dertil kommer en korrektion i 2009 for afgiftsprovenuet fra udbetalingen af 
SP-midler. 
 
Statens nettokassesaldo, der er relevant i forhold til den umiddelbare virkning på 
statsgælden, skønnes til -141½ mia. kr. i 2009 og -74½ mia. kr. i 2010. Det er en for-
øgelse af underskuddet på 9¼ mia. kr. i 2009 og en reduktion på 35 mia. kr. i 2010 i 
forhold til augustvurderingen. Det afspejler igen især udskydelsen af forlængelsen af 
kredittiderne for indbetaling A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Hertil kommer et 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 DAU-saldoen korrigeret for engangsforhold mv. omfatter ikke korrektioner for konjunkturernes påvirkning 
og afspejler derfor ikke et strukturelt forløb, således som det beregnes for den strukturelle offentlige budgetsaldo, jf. 
også kapitel 4. 
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mindre omfang af genudlån, herunder især i tilknytning til Finansiel Stabilitet A/S i 
2010, jf. også nedenfor.  
  
Efter et overskud på 59¾ mia. kr. i 2008 (3,4 pct. af BNP) skønnes et offentlige un-
derskud på 50¼ mia. kr. i 2009 (-3,0 pct. af BNP) og 94½ mia. kr. i 2010 (-5,5 pct. af 
BNP), jf. også kapitel 4. Dermed svækkes den offentlige saldo samlet set med 154 mia. 
kr. fra 2008 til 2010 svarende til en reduktion på 8,9 pct.-enheder af BNP. Et første 
og overvejende beregningsteknisk skøn for de offentlige finanser i 2011 viser et un-
derskud på 79 mia. kr. svarende til -4,4 pct. af BNP.    
 
Med konjunkturnedgangen og den ekspansive finanspolitik ventes der således en be-
tydelig svækkelse af de offentlige finanser fra 2008 til 2010. 
 
Når der tages højde for konjunkturerne og andre midlertidige forholds påvirkning af 
de offentlige finanser, skønnes der et underskud på den strukturelle offentlige saldo 
på ½ pct. af BNP i 2009 efter et beregnet strukturelt overskud på 2 pct. af BNP i 
2008. I 2010 øges det beregnede strukturelle underskud til godt 1½ pct. af BNP 
navnlig som følge af de finanspolitiske lempelser. Med de beregningstekniske forud-
sætninger, der er lagt til grund for finanspolitikken og skønnet for de offentlige fi-
nanser i 2011, er der beregnet et strukturelt underskud på ca. 1¼ pct. af BNP. 
 
Realvæksten i det offentlige forbrug skønnes til 1,6 pct. i 2009. Forbrugsvæksten er 
dermed opjusteret med 0,2 pct.-enheder i forhold til skønnet i august. I 2010 skøn-
nes realvæksten uændret til 1,0 pct. Afledt af forårets aftaler om blandt andet kom-
munernes økonomi i 2010 samt vækstinitiativerne i aftalerne om finansloven for 
2010 skønnes realvæksten i de offentlige investeringer til 12,6 pct. i 2009 og 18,4 pct. 
i 2010. For første gang siden 1960’erne kan de offentlige investeringer dermed vokse 
med tocifrede vækstrater to år i træk, jf. også kapitel 5. 
 
Ekspansiv finanspolitik i 2009 og 2010  
For at understøtte væksten og beskæftigelsen er der i løbet af det seneste år iværksat 
en lang række politiske tiltag.  
 
Med forårets aftaler om en grøn transportpolitik og løft af de kommunale anlægsin-
vesteringer er der som nævnt planlagt en betydelig vækst i de offentlige investeringer 
i år og til næste år. Dertil kommer blandt andet aftalen om Erhvervspakken, skatte-
nedsættelser som led i skattereformen i Forårspakke 2.0 samt udbetaling af SP-midler.  
 
Med aftalen om finansloven for 2010 er der planlagt yderligere vækstinitiativer. Det 
drejer sig blandt andet om en forstærket vedligeholdelse af statens veje, fremrykket 
vedligeholdelse af sygehuse og energirenoveringer i statens bygninger. Desuden for-
længes de lempeligere kredittider for virksomheders indbetaling af A-skat og ar-
bejdsmarkedsbidrag, og der åbnes for skattefrie udbetalinger af opsparede midler på 
selvpensioneringskonti på i alt 4½ mia. kr. 
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Målt ved finanseffekten skønnes finanspolitikken at stimulere den økonomiske akti-
vitet med 1,0 pct. af BNP i 2009 primært i lyset af den offentlige forbrugs- og inve-
steringsvækst samt skattenedsættelserne ifølge skatteaftalen fra 2007, jf. figur 1.1a. 
Den ekspansive finanspolitik omfatter blandt andet initiativer knyttet til Forårspakke 
2.0, herunder løft af de kommunale anlægsaktiviteter og tilskudspuljen til renove-
rings- og bygningsarbejder.  
 
Hertil kommer virkningen af udbetalingen af SP-midlerne, som skønnes at øge akti-
viteten med 0,3 pct. af BNP i 2009. Dermed skønnes de besluttede lempelser samlet 
set at stimulere aktiviteten svarende til 1,3 pct. af BNP i 2009. 
 

Figur 1.1a  Figur 1.1b   
Lempelsernes sammensætning, 2009-2010  Svækkelse af den offentlige saldo,  

2008-2010  
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Anm.: 2010-niveau angiver virkningen på BNP i 2010 som summen af 1. og 2. års virkningerne af diskretionære 

tiltag i 2009 samt 1. års virkningen af tiltag i 2010.  
 
I 2010 skønnes aktiviteten målt ved finanseffekten styrket med 0,8 pct. af BNP. Den 
ekspansive finanspolitik skal især ses i sammenhæng med den planlagte offentlige in-
vesteringsvækst og skattenedsættelserne i medfør af skattereformen i Forårspakke 2.0. 
Med finanslovsaftalerne for 2010 åbnes der endvidere mulighed for udbetaling af op-
sparede midler på selvpensioneringskonti, hvilket isoleret set skønnes at styrke aktivi-
teten med yderligere 0,1 pct. af BNP i 2010.  
 
De diskretionære lempelser i 2009 og 2010 skønnes samlet set at øge aktivitetsni-
veauet med ca. 2¾ pct. af BNP i 2010, jf. også tabel 1.2. De finanspolitiske lempelser 
mv. i 2009 og 2010 betyder endvidere, at beskæftigelsen i 2010 kan være ca. 50.000 
personer højere end ved neutral finanspolitik.  
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Tabel 1.2 
Finanspolitikken mv. i 2009 og 2010 – virkninger på aktivitet og beskæftigelse  

 
  Aktivitetsvirkninger, pct. af BNP Beskæftigelsesvirkning, 1.000 pers.  
 

 2009 20102) 
2010 

Niveau3) 20091) 20102) 
2010 

Niveau3) 
 

 Finanspolitikken 1,0 1,1  2,13) 17 25 423)  
 SP-udbetalinger4) 0,3 0,2  0,53) 4 4 83)  
 Selvpensioneringskonti4) - 0,1  0,1 - 1 1  
 Samlet virkning 1,3 1,4  2,73) 21 30 513)  
  

1) 1. års virkning. Skønnet for 2009 er korrigeret for virkningen af strejkerne på det offentlige område i 
2008. Det påvirker ikke aktivitetsvirkningen. 

2) 1. års virkning af diskretionære tiltag i 2010 samt 2. års virkning af diskretionære tiltag i 2009.  
3) Virkningen på BNP- og beskæftigelsesniveauet i 2010 udgøres af summen af virkningerne på BNP-

væksten hhv. beskæftigelsen i 2009 og 2010.  
4)  SP og selvpensioneringskonti er individuelle opsparingsbaserede pensionsordninger og dermed ikke en 

del af finanspolitikken som sådan. 
Kilde: Egne beregninger på baggrund af ADAM-modellen, der er behæftet med usikkerhed.  
 

 

 
Med konjunkturnedgangen og den meget ekspansive finanspolitik ventes der en be-
tydelig svækkelse af de offentlige finanser. Fra 2008 til 2010 reduceres den offentlige 
saldo samlet set med 154 mia. kr. fra 2008 til 2010 svarende til en reduktion på 8,9 
pct.-enheder af BNP, jf. figur 1.1b.  
 
Omkring en tredjedel af svækkelsen af de offentlige finanser afspejler diskretionære 
finanspolitiske lempelser (målt ved de direkte provenuvirkninger), som delvist er af 
midlertidig karakter, herunder blandt andet fremrykning af offentlige investeringer og 
indfasning af skattereformen i Forårspakke 2.0, der er underfinansieret de første år.  
 
Derudover svækkes de offentlige finanser primært som følge af konjunkturelt betin-
gede merudgifter og mindreindtægter, herunder højere udgifter til indkomstoverførs-
ler og et lavere provenu fra blandt andet selskabsskatter. Samlet set øges udgiftstryk-
ket således med 7 pct.-enheder af BNP fra 2008 til 57,9 pct. af BNP i 2010, mens 
indtægtstrykket falder med 1,9 pct.-enheder af BNP fra 2008 til 52,4 pct. af BNP i 
2010. 
 
DAU- og nettokassesaldo 
Der er betydelig forskel på DAU- og nettokassesaldoen i 2009. I 2009 skønnes 
DAU-saldoen således til -52½ mia. kr., mens nettokassesaldoen skønnes til -141½ 
mia. kr., jf. tabel 1.3. Skønnet for DAU-saldoen er desuden reduceret med 26 mia. kr. 
i 2009 i forhold til augustvurderingen, mens nettokassesaldoen kun er reduceret med 
9¼ mia. kr.    
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Tabel 1.3 
DAU- og nettokassesaldo, 2009-2010 

 
 

 
2009  

August 
2009  

December
2010 

August 
2010 

December 
 

 Mia. kr., årets priser       
 1. DAU-saldo -26,5 -52,5 -91,1 -77,3  
 2. Kapitalindskud i kreditinstitutter afledt af  

 kreditpakken       -55,0 -47,0 - - 
 

 3. Udlån til Island -2,7 -0,6 -0,9 -3,0  
 4. Udlån til Letland - - -3,0 -2,8  
 5. Eksportlån i regi af Eksport Kredit Fonden -4,0 -3,0 -9,0 -5,2  
 6. Finansiel Stabilitet A/S -34,6 -31,1 - 17,9  
 7. Øvrige genudlån mv. -8,6 -6,9 -5,3 -4,0  
 8. Beholdningsbevægelser og periodisering mv.           -0,9 -0,4 -0,1 0,0  

 Nettokassesaldo (1+2+3+4+5+6+7+8) -132,3 -141,6 -109,5 -74,5  
   

 
Forskellen mellem DAU-saldoen og nettokassesaldoen hænger sammen med, at net-
tokassesaldoen afspejler statens nettobetalinger, mens DAU-saldoen er en regn-
skabsmæssig opgørelse af statens indtægter og udgifter, som ikke nødvendigvis er 
sammenfaldende med de faktiske ind- og udbetalinger i et givet år. Forskellen afspej-
ler primært statslige genudlån samt beholdningsbevægelser og periodiseringer, der fx 
dækker over, at der kan være tidsmæssig forskel på, hvornår en udgift eller indtægt 
bogføres (dvs. påvirker DAU-saldoen), og hvornår de konkrete ud- og indbetalinger 
finder sted (dvs. påvirker nettokassesaldoen). 
 
I 2009 kan forskellen mellem DAU- og nettokassesaldoen navnlig henføres til udlån 
relateret til den finansielle uro på samlet set 81¾ mia. kr., jf. figur 1.2a. Udlånene dæk-
ker primært over, at der med Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter er givet mu-
lighed for et statsligt kapitalindskud i penge- og realkreditinstitutter på ca. 100 mia. 
kr. i hybrid kernekapital fra staten. De afledte renteindtægter fra kapitalindskuddet i 
medfør af kreditpakken reducerer de offentlige nettorenteudgifter. Der er bereg-
ningsteknisk indregnet et træk på 47 mia. kr. i 2009. 
 
Udlånene relateret til den finansielle uro i 2009 omfatter også genudlån til Finansiel 
Stabilitet A/S på godt 31 mia. kr., som blandt andet kan henføres til overtagelsen og 
afviklingen af Roskilde Bank A/S, der i august 2009 blev overdraget fra National-
banken. Dertil kommer udlån til Island samt eksportlån i regi af Eksport Kredit 
Fonden.  
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Figur 1.2a  Figur 1.2b   
Skøn for nettokassesaldoen i 2009 og 2010 DAU- og nettokassesaldo samt statsgæld, 
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I 2010 er nettokasseunderskuddet og DAU-underskuddet af nogenlunde samme 
størrelsesorden. Nettokassesaldoen er forbedret med 35 mia. kr. siden august. Ud-
over lavere underskud på DAU-saldoen skyldes det et lavere omfang af genudlån pri-
mært relateret til den finansielle krise, hvoraf 18 mia. kr. kan henføres til Finansiel 
Stabilitet A/S. Det skønnes således, at Finansiel Stabilitet A/S tilbagebetaler tidligere 
lån, realiserer en andel af garantiprovisionen fra det private beredskab i relation til 
Bankpakke I samt nedbringer deres likvide beholdning. 
 
Nettokassesaldoen svarer i store træk til ændringen i statsgælden. Opgjort nominelt 
skønnes statsgælden således at stige med 213¼ mia. kr. fra 2008 til i alt 409¼ mia. kr. 
i 2010, jf. figur 1.2b, mens nettokasseunderskuddet samlet set udgør godt 216 mia. kr. 
i 2009 og 2010. 
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2. Aftaler om finansloven for 2010 

Resumé 
 
• Aftalerne om finansloven for 2010 afspejler større initiativer for i alt godt 7,2 mia. kr. Dertil kommer en 

række nye initiativer til understøttelse af vækst og beskæftigelse. 
 
• Der igangsættes nye investeringer mv. for i alt knap 4,9 mia. kr. i 2010-2013 til understøttelse af vækst 

og beskæftigelse. Desuden er der afsat yderligere kommunale lånepuljer på i alt 3 mia. kr. i 2010 til 
understøttelse af det aftalte kommunale anlægsniveau på 20 mia. kr. i 2010.  Kredittiderne for virk-
somheders A-skat og arbejdsmarkedsbidrag forlænges yderligere, og det bliver muligt at få udbetalt 
opsparede midler på selvpensioneringskonti i 2010. 

 
• Der udmøntes knap 0,4 mia. kr. i 2010 til medfinansiering af ny teknologi og nye arbejds- og organisa-

tionsformer, der kan aflaste medarbejdere og give mere tid til opgaver, der direkte berører borgerne. 
Der er afsat godt 0,1 mia. kr. til 25 konkrete projekter, godt 0,1 mia. kr. er reserveret til projektet Fæl-
les Medicinkort, og der er afsat 0,1 mia. kr. til nye projekter i en ansøgningsrunde i foråret 2010. 

 
• Statslige regler og dokumentationskrav skal afbureaukratiseres svarende til knap 0,3 mia. kr. i 2010 

stigende til knap 0,6 mia. kr. årligt fra 2011 og frem. De frigjorte ressourcer skal omsættes til borger-
nær service i kommuner og regioner. 

 
• Fra globaliseringspuljen er der udmøntet i alt knap 2,9 mia. kr. i 2010 blandt andet til et teknologisk 

løft af laboratorier, forskning, forhøjelse af uddannelsestaxametre, innovation og iværksætteri, en ny 
flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser og forbedringer på de videregående uddan-
nelser. 

 
• En række initiativer skal sikre, at flere unge kommer i uddannelse og job.  På finansloven for 2010 er 

der afsat i alt knap 0,5 mia. kr. i 2010 til blandt andet etablering af 5.000 ekstra praktikpladser i 2010, 
en styrket kontakt- og vejledningsindsats for de 15-17-årige og en ny chance til alle unge under 30 år 
med mere end 12 måneders sammenhængende offentlig forsørgelse. 

 
• Indsatsen mod kriminelle bander og rockere forstærkes yderligere, og der afsættes i alt knap 0,3 mia. 

kr. i 2010-2013, heraf godt 0,1 mia. kr. i 2010. Til bekæmpelse af ungdomskriminalitet er der afsat 
knap 0,2 mia. kr. i 2010, heraf ca. 0,1 mia. kr. som led i satspuljeaftalen for 2010. Endvidere styrkes po-
liti og domstole. 

 
• Med aftalen om satspuljen for 2010 er der afsat i alt 4,4 mia. kr. i 2010-2013. Der er blandt andet afsat 

midler til en bred vifte af tiltag for at imødegå ungdomskriminalitet, til Barnets Reform, der skal styrke 
indsatsen over for udsatte børn og unge, til styrkelse af indsatsen for sindslidende i både social- og be-
handlingspsykiatrien samt til en styrket forebyggelsesindsats for udsatte grupper. 

 
• Den kommunale ældrepleje styrkes med 0,3 mia. kr. årligt, og der er aftalt et prisloft på 45 kr. pr. dag 

for ældre i eget hjem, der benytter den kommunale madservice.  Desuden forhøjes formuegrænsen for 
modtagelse af den supplerende pensionsydelse (ældrechecken) og helbredstillæg med 10.000 kr. 

 
• Fra Forebyggelsesfonden udmøntes godt 0,4 mia. kr. til initiativer, der forebygger og forhindrer fysisk 

og psykisk nedslidning i 2010. Heraf godt 0,2 mia. kr. til at imødegå nedslidende rutiner og arbejds-
gange, 0,1 mia. kr. til bedre genoptræning og rehabilitering og 0,1 mia. kr. til sundhedsfremmende ak-
tiviteter på arbejdspladserne. 

 
• Til et løft af dansk kulturliv er der afsat knap 0,3 mia. kr. i 2010-2013. Blandt andet styrkes teatre og 

spillesteder, der er afsat en pulje til danske kulturminder i udlandet, og modtagere af overskud fra 
Danske Spil kompenseres for et forventet faldende overskud i 2010 og 2011. 
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2.1 Aftaler om Finansloven for 2010 
Der er indgået i alt 19 delaftaler om finansloven for 2010, som er offentliggjort i 
publikationen Aftaler om Finansloven for 2010, november 2009. Med aftalen iværksættes 
en række større initiativer for samlet set godt 7,2 mia. kr. i 2010, jf. tabel 2.1. Dertil 
kommer en række nye initiativer, der skal medvirke til at understøtte vækst og be-
skæftigelse, blandt andet ved at igangsætte investeringer mv. for i alt 4,9 mia. kr. i 
2010-2013. Heraf er 2,1 mia. kr. indbudgetteret i 2010 på finansloven for 2010. 
 
Aftalerne om finansloven for 2010 medfører yderligere investeringer i uddannelse og 
forskning, og der er igangsat initiativer, der skal sikre bedre muligheder for, at unge 
gennemfører deres uddannelse og efterfølgende får job. Desuden tilføres politiet 
yderligere ressourcer, indsatsen mod kriminelle bander og rockere styrkes, og der er 
aftalt en mere konsekvent indsats over for børn og unge, der begår kriminalitet. Afta-
lerne om finansloven for 2010 medfører endvidere en række forbedringer for ældre 
samt udsatte og svage grupper. 
 



 

 

 Kapitel 2. Aftaler om finansloven for 2010

 Budgetoversigt 3 · December 2009 15

Tabel 2.1 
Større initiativer på finansloven for 2010 

 
 Mio. kr., 2010-priser 2010  
 Forbedringer af den borgernære velfærd 874  
 Forbedringer for ældre 490 
 Investeringer i Anvendt Borgernær Teknologi (ABT) 354 
 Andre forbedringer på de borgernæreområder 30 
   
 Investeringer i uddannelse og forskning, udmøntning af globaliseringspuljen mv. 3.536 
 Forskning og udvikling 971 
 Forhøjelse af taxametre på de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser 184 
 Investeringer i moderne laboratorier på universiteterne 1.000 
 Innovation og iværksætteri mv. 142 
 Ungdomsuddannelser, herunder flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 524 
 Videregående uddannelser 428 
 Styrket voksen- og efteruddannelse 46 
 UMTS-midler til forskning og innovation  184 
 Øvrige uddannelsestiltag 57 
   
 Flere unge i uddannelse og job 477 
 Flere 15-17-årige i uddannelse 119 
 En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år1) 132 
 Forstærket indsats for flere praktikpladser2) 226 
   
 Øget tryghed og sikkerhed 329 
 Styrket indsats mod kriminelle bander  132 
 Styrkelse af politiet mv. 43 
 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet 74 
 Styrkelse af domstolene og digitalisering af tinglysning 80 
   
 Forbedringer for syge udsatte og svage grupper 1.702 
 Initiativer som led i satspuljeaftalen for 2010 1.149 
 Forebyggelse af fysisk og psykisk nedslidning på arbejdspladsen 421 
 Yderligere forbedringer for syge, udsatte og svage 133 
   
 Andre temaer 328 
 Miljø og klima, bl.a. en ny kemikaliehandlingsplan 139 
 Fast og fair udlændingepolitik3)   61 
 Et løft til det danske kulturliv 81 
 Øvrige initiativer 47 
 Nye større initiativer på finansloven for 2010 7.246 
   
 Initiativer til understøttelse af vækst og beskæftigelse indbudgetteret på FL10 2.131 
   
 I alt 9.377 
 

1) Der er samlet set afsat 142 mio. kr. til en styrket beskæftigelsesindsats for ledige 18-19-årige, heraf 10 mio. kr. 
fra satspuljen. 

2) Ud over midlerne på finansloven for 2010 tredobles præmien til virksomheder, der optager nye elever. Udgif-
ten udgør 627 mio. kr. i 2010 og finansieres af opsparende midler i Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER).  

3) Investeringer i container- og passcanner, PET’s tekniske overvågningssystem samt it i Udlændingeservice er 
indbudgetteret efter reglerne om periodisering efter omkostningsprincipper. 
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2.2 Nye vækstinitiativer til at understøtte vækst og beskæftigelse 
Med finanslovsaftalen for 2010 igangsættes en række nye investeringer mv., der skal 
medvirke til at understøtte vækst og beskæftigelse, jf. også kapitel 5. Initiativerne om-
fatter blandt andet forstærket vejvedligeholdelse samt fremrykket vedligeholdelse og 
energirenoveringer af bygninger.  
 
Der er nye vækstinitiativer for i alt godt 4,3 mia. kr. i 2010-2013 på finansloven for 
2010. Dertil kommer medfinansiering fra ansøgere til puljemidler til sygehusinveste-
ringer, OPP-projektudgifter mv. for i alt knap 0,6 mia. kr. i 2010-2013. Samlet set 
igangsætte der således nye investeringer mv. for i alt knap 4,9 mia. kr. i 2010-2013, jf. 
tabel 2.2. 
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Tabel 2.2 
Nye vækstinitiativer til understøttelse af vækst og beskæftigelse 

 
  2010 2011 2012 2013 I alt  

 Mio. kr., 2010-priser       
 Forstærket vedligeholdelsesindsats af statens vejnet1) 800 - - - 2.700  
 Fremrykning af vedligeholdelse på sygehuse mv. 450 - - - 450  
 - Vedligeholdelsesprojekter på sygehuse 250 - - - 250  
 - Nye retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatri  25 - - - 25  
 - Bygningsforbedringer på foreningsejede specialsygehuse  100 - - - 100  
 - Psykiatri – etablering/modernisering af enestuer  50 - - - 50  
 - Psykiatri – retspsykiatri, herunder bl.a. fokus på sikkerhed 25 - - - 25  
 Istandsættelse af havner og moler mv. 169 28 7 7 210  
 - Istandsættelse af færgelejer ved Bøjden og Fynshav  29 - - - 29  
 - Istandsættelse af moler ved Hanstholm Havn  36 11 - - 47  
 - Istandsættelse af læmoler ved Løkken og Nr. Vorupør  12 - - - 12  
 - Kystsikring på små øer  4 4   8  
 - Minerydning af Skallingen 88 13 7 7 114  
 Modernisering af naturfagslokaler mv.  80 80 40 20 220  
 Energirenoveringer i statens bygninger mv. 235 175 -50 - 360  
 - Fremrykket vedligeholdelse af kontorejendomme  30 60 - - 90  
 - Energirenovering i kontorejendomme (F+G mærkning)  20 20 - - 40  
 - Vedligeholdelse og energiinvesteringer i kulturejendomme  50 50 - - 100  
 - Fremrykket vedligeholdelsesprojekter under Universitets- 

og Bygningsstyrelsen 100 -50 -50 - 0 
 

 - Energiinvesteringer indenfor huslejeordningen2) 35 95 - - 130  
 Skrotningspræmie for oliefyr  397 2 1 - 400  
 Nye vækstinitiativer på FL10 i alt 2.131 314 -46 44 4.343  
 Medfinansiering til forbedringer af foreningsejede  

sygehuse3) 25 - - - 25 
 

 Regional medfinansiering til mindre vedligeholdelsesprojek-
ter3) 250 - - - 250 

 

 Regional medfinansiering af nye retspsykiatriske pladser3) 6 - - - 6  
 Kommunal medfinansiering af læmoler ved Løkken og Nr. 

Vorupør4) 12 - - - 12 
 

 Ny retsbygning til Vestre Landsret (OPP-projekter)5) 5 45 170 40 260  
 Vækstinitiativer i alt  2.429 359 124 84 4.896  
  

1) Med finanslovsaftalen for 2010 tilføres Infrastrukturfonden 2,7 mia. kr. til en forstærket vedligeholdel-
sesindsats af det statslige vejnet. Det er indbudgetteret en skønsmæssig reserve på 800 mio. kr. i 2010. 
Udgiftsprofilen i 2011-2013 fastlægges senere. 

2) Den fremrykkede vedligeholdelse forventes at afstedkomme rentable energiinvesteringer for i alt 130 
mio. kr. i 2010 og 2011, der finansieres gennem lejernes forhøjede husleje, som samtidig realiserer be-
sparelserne ved det lavere energiforbrug. I henhold til reglerne for den statslige huslejeordning finansie-
res investeringerne via intern statslig lånoptagelse med tilhørende rentebetaling. 

3) Der er forudsat medfinansiering af forbedringer på de foreningsejede specialsygehuse samt regionale 
medfinansiering til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene og til etablering af nye retspsy-
kiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien. 

4) Istandsættelsen af læmoler i henholdsvis Løkken og Nr. Vorupør sker under forudsætning af, at Thisted 
og Hjørring kommuner bidrager med et tilsvarende beløb. 

5) Der skal opføres en ny retsbygning til Vestre Landsret som et offentligt-privat partnerskab (OPP). De 
private investeringsudgifter anslås til i alt 260 mio. kr. Fordelingen af udgifter er baseret på et helt fore-
løbigt skøn. 
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Desuden er der med finanslovsaftalen for 2010 iværksat yderligere vækstinitiativer, jf. 
tabel 2.3. 
 

Tabel 2.3 
Andre initiativer til understøttelse af vækst og beskæftigelse i 2010 

 
  2010

 Mia. kr., 2010-priser 

 Yderligere lånepuljer til kommunale anlægsinvesteringer 3,0

 Forlængelse af kredittider (20 mia. kr.)  0,5

 Mulighed for førtidige udbetalinger fra selvpensionieringskonti 4,0

 
 
En foreløbig status for kommunernes budgetter for 2010 viser et samlet investe-
ringsniveau på i størrelsesorden 17 mia. kr., hvilket er knap 3 mia. kr. under det aftal-
te niveau på mindst 20 mia. kr. For at understøtte det aftalte investeringsløft i kom-
munerne i 2010 afsættes der to lånepuljer – dels en lånepulje på 2 mia. kr. til investe-
ringer på kvalitetsfondsområderne, dvs. i folkeskoler, daginstitutioner, idrætsfacilite-
ter målrettet børn og unge samt ældreområdet, og dels en lånepulje på 1 mia. kr. mål-
rettet øvrige områder, herunder investeringer i kommunale veje. Puljerne skal under-
støtte det aftalte kommunale anlægsniveau på 20 mia. kr. i 2010. 
 
Desuden forlænges de lempeligere kredittider for virksomheders A-skat og arbejds-
markedsbidrag, så ordningen udfases ultimo 2010. Der udskydes betalinger for om-
kring 20 mia. kr. svarende til en renteudgift for staten på ca. ½ mia. kr. i 2010. 
 
Endvidere gives der med finanslovsaftalen for 2010 mulighed for, at alle uanset alder 
kan få udbetalt opsparede midler på selvpensioneringskonti i 2010. Initiativet skøn-
nes at øge husholdningernes disponible indkomst med op til 4 mia. kr. i 2010. 
 
 
2.3 Anvendt Borgernær Teknologi – Udmøntning af ABT-fonden 
Med finansloven for 2008 blev der afsat i alt 3 mia. kr. i 2009-2015 til medfinansie-
ring af afprøvning og udbredelse af ny teknologi og nye arbejds- og organisations-
former, der kan aflaste medarbejderne og give mere tid til opgaver, der direkte berø-
rer borgerne. 
 
Finanslovsaftalen for 2010 udmønter 354 mio. kr. i 2010. Der afsættes 126 mio. kr. 
til konkrete projekter på baggrund af et bedømmelsesudvalgs faglig vurdering, 120 
mio. kr. reserveres til projektet Fælles Medicinkort, og der afsættes yderligere 100 mio. 
kr. på en reserve til nye projekter i en ansøgningsrunde i foråret 2010. Endelig afsæt-
tes 9 mio. kr. til administration, jf. tabel 2.4. 
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Tabel 2.4 
Anvendt Borgernær Teknologi – ABT-fonden 

 
  2010 2011 2012 2013 I alt  
 Mio. kr., 2010-priser       
 ABT-fonden på FFL10 365 388 501 508 1.762  
 Videreførte midler fra 2009 27 - - - 27  
 Politisk aftale fra foråret 2009 om støtte til en række  

projekter 38 1 - - 39 
 

 I alt udmøntning i FL10-forhandlingerne 354 387 501 508 1.750  
 - 25 konkrete projekter 126 - - - 126  
 - Reserve til Fælles Medicinkort 120 - - - 120  
 - Reserve til udmøntning på FFL10 100 - - - 100  
 - Administration 9 - - - 9  
 Resterende reserve til senere udmøntning - 387 501 508 1.396  
  

Anm.: ABT-fonden er fra og med udmøntningen på FL10 overgået til tilsagnsbudgettering. 
 

 

 
Fra og med udmøntningen på finansloven for 2010 er ABT-fonden overgået til til-
sagnsbudgettering. Det betyder, at hele bevillingen til et projekt udgiftsføres i det år 
tilsagnet gives, selvom en del af udbetalingen falder i senere år. De 25 projekter, der 
er givet tilskud til med finansloven for 2010, forventes igangsat i 2010 og afsluttet i 
løbet af 2011 eller 2012. 
 
 
2.4 Afbureaukratisering i kommuner og regioner 
Med finanslovsaftalen for 2010 er det besluttet at afbureaukratisere statslige regler og 
dokumentationskrav for at frigøre ressourcer i kommuner og regioner, så der frem-
over kan bruges mere tid på borgerkontakt og mindre tid på administration mv. 
 
De aftalte initiativer i finanslovsaftalen vil frigøre ca. 260 mio. kr. i 2010 og knap 550 
mio. kr. fra 2011 og frem til bedre service i kommuner og regioner. Dertil kommer 
42 mio. kr. fra 2011 og frem som følge af regelforenkling på handicapområdet og 
området for udsatte børn og unge, der er aftalt i regi af Barnets Reform, jf. tabel 2.5. 
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Tabel 2.5 
Frigørelse af ressourcer i kommuner og regioner 

 
  2010 2011  

 Mio. kr., 2010-priser    
 Dagtilbud1) 105 209  
 Ældre 80 159  
 Handicappede (ekskl. initiativ i Barnets Reform)2) 19 26  
 Andre initiativer på det sociale område 7 9  
 Integration 16 30  
 Sundhed 26 50  
 Ungdommens Uddannelsesvejledning - 3  
 Øvrige initiativer 7 20  
 Finanslovsaftale  259 505  
     
 Barnets Reform  1,0 42  
 I alt 260 547  

  
1) Inkl. 0,5 mio. kr. der forhandles i Folkeskolekredsen. 
2) Enkelte initiativer drøftes med partierne i satspuljeforliget. 
 

 

 
Derudover er der fortsat forhandlinger på folkeskoleområdet om forenklinger, der 
kan frigøre op til 209 mio. kr. årligt. 
 
Potentialet fra regelforenklingsaftalen indarbejdes ikke på finansloven for 2010, da 
potentialet skal omsættes til borgernær service i kommuner og regioner. Potentialet 
på det kommunale område bidrager til regeringens opfyldelse af den flerårsaftale, 
som blev indgået med KL i 2008 om frigørelse af ressourcer til borgernær service i 
kommunerne i 2009-2013. 
 
 
2.5 Udmøntning af globaliseringsreserven 
Med Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fra juni 2006 blev der 
afsat en globaliseringspulje på 39 mia. kr. (2007-priser) til investeringer i uddannelse, 
forskning og innovation i 2007-2012. Globaliseringspuljen skal medvirke til at gøre 
Danmark til et førende vækst-, viden- og iværksættersamfund.  
 
Som en del af finansloven for 2010 er der indgået fem delaftaler om udmøntning af 
globaliseringspuljen på de fem hovedområder, der blev fastlagt i Aftale om udmøntning 
af globaliseringspuljen fra november 2006, jf. tabel 2.6. 
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Tabel 2.6 
Aftalt udmøntning af ufordelt reserve fra globaliseringspuljen i 2010-2012 

 
  2010 2011 2012 I alt  

 Mio. kr., 2010-priser      
 Aftalt udmøntet på hovedområderne 1.781 2.084 1.990 5.856  
 Ungdomsuddannelse 393 436 382 1.211  
 Videregående uddannelse 319 320 320 960  
 Voksen- og efteruddannelse 46 46 46 138  
 Innovation og iværksætteri 142 142 142 426  
 Forskning og udvikling 881 1.140 1.100 3.121  
 Teknologisk løft af laboratorier 1.000 1.000 1.000 3.000  
 Forhøjelse af uddannelsestaxametre 100 100 100 300  
 I alt 2.881 3.184 3.090 9.156  

  
Anm.: Ekskl. aktivitetsmidler. 
 

 

 
Udover udmøntningen af globaliseringspuljen er der i forbindelse med forhandlin-
gerne om de forskellige delområder tilført yderligere midler, jf. nedenfor. 
 
Initiativerne for at få flere 15-17-årige i uddannelse og job samt en styrket beskæfti-
gelsesindsats for unge under 30 år medfinansieres desuden af globaliseringspuljen for 
2010-2012 samt ved uforbrugte globaliseringsmidler fra tidligere år. 
  
Ungdomsuddannelse – flerårsaftale for erhvervsrettede ungdomsuddannelser  
Som led i målsætningen om, at alle unge skal have mulighed for at påbegynde og 
gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse, er der indgået en ny flerår-
saftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. 
 
Der er afsat i alt 327 mio. kr. årligt fra globaliseringspuljen til en fornyelse af flerår-
saftalen for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, jf. tabel 2.7. 
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Tabel 2.7 
Ungdomsuddannelsesområdet – flerårsaftale for erhvervsuddannelserne mv. 

 
  2010 2011 2012 I alt  

 Mio. kr., 2010-priser      
 Udmøntning af globaliseringspuljen, herunder: 327 327 327 9811)  
 - Initiativer til styrkelse af de erhvervsrettede  

 ungdomsuddannelser 79 79 79 238 
 

 - Indsatsen for unge med svage forudsætninger skal styrkes 171 171 171 513  
 - Indsatsen for flere praktikpladser øges 37 37 37 110  
 - Omfanget af erhvervsrettede ungdomsuddannelsestilbud skal 

 øges 7 7 7 20 
 

 - Indsats for øget gennemførelse og forbedring af skolernes  
 omdømme 34 34 34 101 

 

 Kvalitetsudviklingspulje til fremme af erhvervsuddannelsernes  
kvalitet 133 133 133 399 

 

 Ekstraordinær takstforhøjelse på grundforløb og hovedforløb 54 - - 54  
 Pulje til kapacitetsudvidelser på de almene gymnasier  10 70 120 200  
 I alt udmøntet til ungdomsuddannelsesområdet 524 530 580 1.634  

  
Anm.: Der er desuden afsat 229 mio. kr. i 2010-2012 til medfinansiering af regeringens initiativer for at få 

flere 15-17-årige i uddannelse og job, jf. afsnit 2.6. 
 

 

 
Som led i globaliseringsforhandlingerne om ungdomsuddannelsesområdet blev det 
besluttet at afsætte en kvalitetsudviklingspulje på 133 mio. kr. årligt i 2010-2012 til 
fremme af erhvervsuddannelsernes kvalitet. Puljen er tilvejebragt ved omprioriterin-
ger af uforbrugte aktivitetsmidler fra 2009. 
 
I tillæg til flerårsaftalen for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser blev der endvi-
dere afsat 54 mio. kr. til en ekstraordinær forhøjelse af taxametrene på både grund-
forløb og hovedforløb via omprioriteringer af uforbrugte midler til efteruddannelse 
af lærere på erhvervsuddannelserne i 2009. 
 
Endvidere er der etableret en pulje til kapacitetsudvidelser på de almene gymnasier 
på i alt 200 mio. kr. i 2010-2012 på baggrund af gymnasiernes overtagelse af egne 
bygninger pr. 1. januar 2010. Puljen er finansieret af midler afsat til øget kapacitet på 
ungdomsuddannelserne. 
 
Der er således afsat i alt godt 1,6 mia. kr. til ungdomsuddannelsesområdet i 2010-
2012. 
 
Dertil kommer, at der fra globaliseringspuljen til ungdomsuddannelsesområdet er af-
sat i alt 229 mio. kr. i 2010-2012 til medfinansiering af initiativerne for at få flere 15-
17-årige i uddannelse og job, jf. afsnit 2.6. 
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Videregående uddannelser 
Der er med finansloven for 2010 udmøntet i alt 960 mio. kr. i 2010-2012 fra globali-
seringspuljen til de videregående uddannelser, der skal medvirke til at nå målet om, at 
mindst halvdelen af alle unge skal have en videregående uddannelse i 2015. 
 
Endvidere udmøntes der i alt 200 mio. kr. i 2010-2012 til styrkelse af praksisviden på 
professionshøjskolerne mv. og styrkede studiestartsforløb på professionsbachelor-
uddannelserne samt initiativer rettet mod det pædagogiske område. Initiativerne fi-
nansieres af midlerne, der oprindeligt var afsat til omlægning af pædagoguddannel-
sens praktikperiode fra lønnet praktik til SU-finansieret praktik. 
 
Dertil kommer 42 mio. kr. i 2010, der udmøntes gennem uddannelsesinstitutionernes 
udviklingskontrakter med henblik på at reducere frafald mv. Initiativet prioriteres via 
uforbrugte midler i 2009 til efteruddannelse af lærere og undervisere på lærer- og 
pædagoguddannelsen. 
 
Samlet set er der således afsat 428 mio. kr. i 2010 og i alt 1,2 mia. kr. i 2010-2012 til 
de videregående uddannelser, jf. tabel 2.8. 
 

Tabel 2.8 
Udmøntning af midler til de videregående uddannelser 2010-2012 

 
  2010 2011 2012 I alt  

 Mio. kr., 2010-priser      
 Udmøntning af midler fra globaliseringspuljen  319 320 320 960  
 - Akkreditering 34 34 34 102  
 - Styrkelse af kvaliteten på de lange videregående uddannelser 24 24 24 72  
 - Styrket internationalisering 36 36 36 108  
 - Kvalitetsløft og styrket sammenhæng mellem teori og praksis på 

erhvervsakademierne, professionshøjskoler mv. og ingeniørhøj-
skolerne 225 226 226 678 

 

 Udmøntning af midler fra kvalitetspuljen 67 66 67 200  
 - Styrkelse af praksisviden på professionshøjskolerne mv og styrke-

de studiestartsforløb på professionsbacheloruddannelserne 33 33 34 100 
 

 - Styrkelse af det pædagogiske område 34 33 33 100  
 Udmøntning af uforbrugte midler til kvalitetsløft på professions-

højskolerne 42 -  - 42 
 

 I alt udmøntet til de videregående uddannelser 428 386 387 1.201  
   

Anm.: Af globaliseringspuljen til forskning og udvikling prioriteres endvidere 65 mio. kr. årligt i 2010-2012 
til konsolidering af produktion af viden i professionsbacheloruddannelserne. 

 

 

 
Voksen- og efteruddannelse 
Løbende voksen- og efteruddannelse skal medvirke til, at virksomheder og medar-
bejdere er bedre rustede til omstillinger, og til at den enkelte er efterspurgt på ar-
bejdsmarkedet. Der er derfor udmøntet 46 mio. kr. årligt i 2010-2012 til voksen- og 
efteruddannelsesinitiativer fra globaliseringspuljen, jf. tabel 2.9. 
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Tabel 2.9 
Udmøntning af midler til voksen- og efteruddannelse 

 
  2010 2011 2012 I alt  

 Mio. kr., 2010-priser      
 Bedre vejledning og rådgivning 16 14 14 44  
 Øget anerkendelse af kompetencer 2 2 2 6  
 Bedre tilbud til tosprogede 9 9 9 27  
 Flere og bedre tilbud på videregående niveau 1 1 1 3  
 Drift af VEU- centre 14 14 14 42  
 Efteruddannelse af lærere 4 6 6 16  
 I alt udmøntet til voksen- og efteruddannelse 46 46 46 138  
  

 
Innovation og iværksætteri 
Som en del af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen fra 2006 blev der igangsat en 
samlet indsats for at styrke innovation, iværksætteri og offensiv global markedsføring 
af Danmark med henblik på at gøre Danmark til et førende vækst-, viden- og iværk-
sættersamfund. 
 
Med finanslovsaftalen for 2010 er der blandt andet oprettet en fond til grøn omstil-
ling og erhvervsmæssig fornyelse på i alt 760 mio. kr., og der er afsat i alt 375 mio. kr. 
til at sikre bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder samt 324 mio. kr. til en 
offensiv global markedsføring af Danmark. Samlet set er der udmøntet ca. 545 mio. 
kr. årligt og i alt godt 1,6 mia. kr. i 2010-2012 til innovation og iværksætteri, jf. tabel 
2.10. 
 

Tabel 2.10 
Udmøntning af midler til innovation og iværksætteri 

 
  2010 2011 2012 I alt  

 Mio. kr., 2010-priser      
 Styrkelse af den virksomhedsrettede innovation og fornyelse 304 316 316 936  
 - Fond til grøn omstilling og erhvervsmæssig fornyelse  236 262 262 760  
 - Styrket erhvervsmæssigt potentiale i kultur- og oplevelses-

økonomien og fremme af dansk design 32 17 17 66 
 

 - Styrket konkurrence, forbrugerpolitik og øget offentlig-privat 
samarbejde  36 37 37 110 

 

 Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder 125 125 125 375  
 - Kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen 70 70 70 210  
 - Etableringskontoloven  40 40 40 120  
 - Styrket idéudvikling i uddannelserne  15 15 15 45  
  Offensiv global markedsføring af Danmark 117 104 103 324  
 I alt til innovation og iværksætteri 546 545 544 1.635  
 - Udmøntning af globaliseringsreserven til innovation og iværk-

 sætteri 142 142 142 426 
 

 - Omprioriteringer af tidligere udmøntet globaliseringsmidler 404 403 402 1.209  
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Samlet set er der udmøntet 142 mio. kr. årligt fra globaliseringspuljen, mens der er 
tilvejebragt ca. 400 mio. kr. årligt ved omprioriteringer af tidligere udmøntede midler 
fra globaliseringspuljen til innovation og iværksætteri. 
 
Forskning og udvikling 
Med aftalen om fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling udmøn-
tes 2.155 mio. kr. i 2010 og i alt 7.025 mio. kr. i 2010-2012 til nye initiativer til forsk-
ning og udvikling, jf. tabel 2.11. 
 

Tabel 2.11 
Fordeling af globaliseringsmidler til forskning og udvikling 2010-2012 

 
  2010 2011 2012 I alt  

 Mio. kr., 2010-priser      
 Ufordelt globaliseringsreserven til forskning og  

udvikling på FFL10 1.981 3.623 3.813 9.417 
 

 Fordeling af globaliseringsreserven til forskning1) 881  1.140 1.100  3.121   
 Midler til strategisk forskning fra forskningsreserven på  

§ 35  90  90 110  290  
 

 Teknologisk løft af laboratorierne på universiteterne 1.000  1.000 1.000  3.000   
 Forhøjelse af uddannelsestaxametre 184  210 220  614  
 - heraf midler fra globaliseringspuljen 100 100 100 300 
 - heraf midler fra forskningsreserven på § 35 84  110 120    314   
 I alt til forskning og udvikling  2.155 2.440 2.430 7.025  
 - Udmøntning fra globaliseringspuljen 1.981  2.240 2.200  6.421   
 - Forskningsreserven på § 35 174  200 230  604   
 Resterende globaliseringsreserve til forskning og  

udvikling -   1.383 1.613 2.996 
 

    
1) Der er prioriteret 65 mio. kr. årligt i 2010-2012 til konsolidering af produktion af viden i professions-

bacheloruddannelserne. 
 

 

 
Der udmøntes 6.421 mio. kr. af de i alt 9.417 mio. kr. der er afsat i globaliseringsre-
serven til forskning og udvikling i 2010-2012. Heraf er der udmøntet i alt 1 mia. kr. 
årligt til renovering af laboratorier og 100 mio. kr. årligt til forhøjelse af uddannelses-
taxametrene på humaniora og samfundsvidenskab i 2010-2012. 
 
Desuden er der udmøntet i alt 604 mio. kr. fra forskningsreserven på § 35 dels til 
strategisk forskning i bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter samt 
økologi og GUDP, og dels til medfinansiering af en forhøjelse af uddannelsestaxa-
metrene på humaniora og samfundsvidenskab. 
 
Med finanslovsaftalen for 2010 er der afsat 1 pct. af BNP til offentlig forskning og 
udvikling i 2010, og målsætningen fra Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investerin-
ger i fremtiden er således nået. 
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2.6 Flere 15-17-årige i uddannelse og job 
Godt 10.000 unge mellem 15-17 år er hverken i job eller uddannelse. Med finanslo-
ven for 2010 igangsættes en række initiativer målrettet disse unge. I regi af Beskæfti-
gelsesministeriet igangsættes blandt andet en aktiv indsats over for 15-17-årige, som 
hverken er i uddannelse eller job, og der er afsat midler til at skabe bedre sammen-
hæng mellem praktikplads.dk og jobnet.dk samt forbedre datagrundlaget for unge-
indsatsen. På Undervisningsministeriets område omfatter initiativerne blandt andet, 
at kontakt- og vejledningsindsatsen målrettes, herunder med henblik på at understøt-
te, at alle 15-17-årige skal følge en uddannelsesplan, og at kommunerne skal følge op 
herpå. Desuden målrettes uddannelsesinstitutionernes indsats for frafaldstruede ele-
ver. 
 
Der er i alt afsat 586 mio. kr. i 2010-2012 til initiativerne, jf. tabel 2.12. 
 

Tabel 2.12 
Initiativer for at få flere 15-17-årige i uddannelse og job 

 
  2010 2011 2012 I alt  

 Mio. kr., 2010-priser      
 Initiativer vedr. bl.a. aktive tilbud til 15-17-årige 23 28 25 76  
 Initiativer vedr. bl.a. styrket kontakt- og vejledningsindsats 96 156 258 510  
 I alt 119 184 283 586  
   

 
Initiativerne målrettet de 15-17-årige har blandt andet til hensigt at sikre opfyldelsen 
af målsætningen i Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden om, at 
alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2015. Det er forventningen, at 
udspillet vil medføre en øget aktivitet på ungdomsuddannelserne, der finansieres af 
globaliseringspuljens aktivitetsreserve. 
 
Der tilvejebringes midler til initiativerne fra blandt andet globaliseringspuljen til ung-
domsuddannelsesområdet, uforbrugte globaliseringsmidler, afbureaukratisering af 
ungeregler og omprioriteringer inden for Undervisningsministeriets områder, jf. tabel 
2.13. 
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Tabel 2.13 
Finansiering af indsatsen for at få flere 15-17-årige i uddannelse og job 

 
  2010 2011 2012 I alt  
 Mio. kr., 2010-priser      
  Globaliseringspulje til ungdomsuddannelsesområdet 65 109 55 229  
  Midler fra globaliseringspuljen vedr. jobrotationsordningen 5 5 2 12  
  Globaliseringsmidler til forsøg med erhvervsklasser mv.  - - 39 39  
  Uforbrugte globaliseringsmidler fra 2008  18 - 47 65  
  Afbureaukratisering af ungeregler 18 23 23 64  
  Omprioritering på Undervisningsministeriets områder 13 47 117 177  
  I alt 119 184 283 586  
   

 
 
2.7 En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år  
Med finansloven for 2010 igangsættes en række initiativer, der skal styrke beskæfti-
gelsesindsatsen for ledige mellem 18 og 30 år. De omhandler blandt andet en tidlig 
indsats for ledige 18-19-årige, en ny chance til alle unge under 30 år med mere end 12 
måneders sammenhængende offentlig forsørgelse og flere relevante kurser for unge 
med læse-, skrive- eller regnevanskeligheder. Der afsættes i alt 386 mio. kr. i 2010-
2013 til indsatsen, jf. tabel 2.14. 
 

Tabel 2.14 
En styrket beskæftigelsesindsats for unge under 30 år 

 
  2010 2011 2012 2013 I alt  
 Mio. kr., 2010-priser      
 Strakstilbud til 18-19-årige 38 43 - - 82  
 Ny chance til unge uden uddannelse 28 48 - - 76  
 Læse- og skrivetest og -kurser samt regnekurser 32 35 35 35 137  
 Udvidet adgang til mentorstøtte 4 10 10 10 34  
 Udvidet adgang til opkvalificering i forbindelse med  

ansættelse 1 1 1 - 3 
 

 National Ungeenhed 3 4 1 - 8  
 Pjece om tilrettelæggelse af indsatsen efter de nye regler 1 - - - 1  
 Akademikerinitiativ 2 - - - 2  
 Fritidsjobinitiativ 3 - - - 3  
 Udslusning fra fængsler 10 10 - - 20  
 Projekt unge godt i gang 21 - - - 21  
  I alt 142 152 47 45 386  
   

 
Midlerne til indsatsen tilvejebringes fra globaliserings- og i mindre omfang satspuljen 
og ved afbureaukratisering af regler på ungeområdet samt omprioriteringer inden for 
Beskæftigelsesministeriets område mv., jf. tabel 2.15. 
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Tabel 2.15 
Finansiering af initiativerne for at styrke beskæftigelsesindsatsen for unge under 30 år 

 
  2010 2011 2012 2013 I alt  
 Mio. kr., 2010-priser      
 Midler fra globaliseringspuljen vedr. jobrotationsordningen  79 103 33 35 250  
 Midler fra satspuljen – jobrettet udslusning fra fængsler 10 10 - - 20  
 Afbureaukratisering af ungereglerne 33 38 2 10 83  
 Omprioriteringer på Beskæftigelsesministeriets område mv. 21  - 12 - 33  
  I alt 142 152 47 45 386  
   

 
 
2.8 Forstærket indsats for flere praktikpladser – 5.000 flere praktikpladser 
I lyset af det faldende antal praktikpladser og den aktuelle økonomiske situation an-
vendes knap 1,4 mia. kr. i 2010-2012 til at sikre etableringen af i alt 5.000 ekstra prak-
tikpladser i 2010, jf. tabel 2.16. 
 

Tabel 2.16 
5000 ekstra praktikpladser i 2010 

 
  2010 2011 2012 I alt  
 Mio. kr., 2010-priser      
 Tredobling af præmie til virksomheder  

(opsparede AER-midler) 627 273 - 900 
 

 1.500 ekstra skolepraktikpladser mv.  
(opsparede midler i Arbejdsmarkedets Feriefond) 227 144 79 450 

 

  I alt til ekstra praktikpladser 854 417 79 1.350  
  

Anm.: Da mange uddannelsesaftaler har en varighed på flere år, er der også udgifter efter 2010. 
 

 

 
Det er forventningen, at en tredobling af den præmie, virksomheder modtager for at 
indgå nye uddannelsesaftaler, vil skabe 1.650 ekstra almindelige private praktikplad-
ser. På baggrund af den forhøjede praktikpladspræmie er der desuden indgået en af-
tale med kommunerne og regionerne om en model for etablering af 1.650 ekstra 
praktikpladser i kommuner og regioner. Tilsvarende skal der etableres 200 ekstra 
pladser i staten. Tredoblingen af præmien tilvejebringes via opsparede midler i Ar-
bejdsgivernes Elevrefusion (AER).  
 
Endvidere etableres der 1.500 ekstra skolepraktikpladser i 2010, og muligheden for 
også at få skolepraktik til trin 2 på visse erhvervsuddannelser forlænges fra 2009 til 
2010. Desuden iværksættes en række andre initiativer på praktikpladsområdet med 
henblik på at skabe bedre rammevilkår. Udgifterne til skolepraktikpladser mv. tilve-
jebringes via opsparede midler i Arbejdsmarkedets Feriefond. 
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2.9 Forstærket indsats mod bander og rockere 
Med aftalen om finansloven for 2010 forstærkes indsatsen mod kriminelle bander og 
rockere yderligere, og der afsættes i alt ¼ mia. kr. i 2010-2013, jf. tabel 2.17. 
 

Tabel 2.17 
Forstærket indsats mod bander og rockere 

 
  2010 2011 2012 2013 I alt  
 Mio. kr., 2010-priser   
 Pulje bl.a. til udbetaling af overarbejde 80 - - - 80  
 Forstærket ’Al Capone’ indsats 29 29 29 29 116  
 Indkøb og drift af en ny containerscanner1) 5 7 7 6 24  
 Anskaffelse af flere tjenestehunde 5 5 5 5 20  
 Kampagne mod ulovlig kørsel i udenlandsk indregistrerede biler 10 - - - 10  
 Analyse af rekrutteringen af børn og unge til kriminelle bander 3 - - - 3  
 I alt 132 41 41 40 253  
  

1) Der er afsat i alt 20 mio. kr. til anskaffelse af en ny containerscanner. Ved indbudgettering på finans-
loven for 2010 er bevillingen tilpasset de gældende omkostningsbaserede regler. Anskaffelsesudgiften 
afskrives over 5 år. 

 

 

 
Der er afsat en pulje på 80 mio. kr. i 2010 blandt andet til udbetaling af overarbejde i 
forbindelse med politiets intensiverede bandeindsats, og SKAT’s enhed for økono-
misk kriminalitet udbygges med 40 medarbejdere med henblik på at forstærke Al Ca-
pone-indsatsen i samarbejde med politiet. Endvidere er der blandt andet afsat 20 
mio. kr. til indkøb af en ny containerscanner og 2 mio. kr. årligt til drift heraf i 2011 
og frem. 
 
 
2.10 Styrkelse af politiet  
Som en del af finansloven for 2010 styrkes politiet yderligere og får bedre redskaber 
til blandt andet bekæmpelse af terrorisme og kontrol med de danske grænser. 
 
For at sikre en varig udvidelse af politistyrken, skal der optages 100 ekstra elever på 
politiskolen i 2010. Der afsættes 34 mio. kr. i 2010 og 51 mio. kr. årligt i 2011 og 
frem, jf. tabel 2.18. 
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Tabel 2.18 
Styrkelse af politiet  

 
  2010 2011 2012 2013 I alt  
 Mio. kr., 2010-priser       
 Udvidelse af politistyrken 34 51 51 51 188  
 Styrkelse af PET's tekniske overvågning1) 8 5 5 4 21  
 Passcanner2) 2 2 1 1 6  
 I alt 43 58 60 58 215  
  

1) Bevillingen er indarbejdet på finansloven for 2010 efter omkostningsbaserede principper for budget-
teringen. Anskaffelsesudgiften afskrives over en 3-årig periode. 

2) Bevillingen er indarbejdet på finansloven for 2010 efter omkostningsbaserede principper for budget-
teringen. Anskaffelsesudgiften afskrives over en 8-årig periode. 

 

 

 
Der er desuden afsat 20 mio. kr. til investeringer i tidssvarende systemer til observa-
tion, aflytning mv. Det skal medvirke til at styrke Politiets Efterretningstjenestes 
(PET) tekniske overvågning blandt andet som led i kampen mod terror. For at for-
bedre politiets hjælpemidler til kontrol af de danske grænser er der endvidere afsat 10 
mio. kr. til en passcanner, der på baggrund af en analyse af blandt andet sikkerheds-
mæssige forhold skal give politiet mulighed for at scanne pas i Interpol’s database 
ved indrejse fra ikke-Schengen-lande. Samlet set styrkes politiet med i alt 215 mio. kr. 
i 2010-2013. 

 
 

2.11 Afvikling af sagspukkel i domstole og styrkelse af tinglysningen 
Domstolene har de seneste år oplevet en stigende tilgang af sager, der har medført, at 
der er opbygget en sagspukkel. I maj fik domstolene derfor tilført 110 mio. kr. i 2009 
til 200 ekstra årsværk med henblik på at styrke indsatsen for at nedbringe sagspuklen. 
Med finanslovsaftalen for 2010 fastholdes de 200 årsværk frem til udgangen af 2011 
med henblik på at styrke sagsproduktionen og nedbringe sagsbehandlingstiderne. Fra 
2010 annulleres desuden de effektiviseringskrav, der er indeholdt i den oprindelige 
domstolsreform. Samlet styrkes domstolene med 361 mio. kr. i 2010-2013, jf. tabel 
2.19. 
 

Tabel 2.19 
Afvikling af sagspukkel i domstolene og styrkelse af tinglysningen 

 
  2010 2011 2012 2013 I alt  
 Mio. kr., 2010-priser   
 Fastholdelse af 200 ekstra årsværk i domstolene 38 115 - - 153  
 Annullering af effektiviseringskravene i domstolsreformen 27 47 67 67 208  
 Styrkelse af domstolene i alt 65 162 67 67 361  
   

 
Siden september 2009 er tinglysning af fast ejendom foregået digitalt. For at sikre vi-
dereudviklingen af det digitale tinglysningssystem er der desuden afsat 15 mio. kr. 
årligt i 2010 og 2011. 
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2.12 Bekæmpelse af ungdomskriminalitet 
Med finanslovsaftalen for 2010 er der samlet set afsat 724 mio. kr. i 2010-2013 til en 
yderligere styrkelse af indsatsen mod ungdomskriminalitet, jf. tabel 2.20. 
 

Tabel 2.20 
Bekæmpelse af ungdomskriminalitet 

 
  2010 2011 2012 2013 I alt  
 Mio. kr., 2010-priser      
 Aftale om finansloven for 2010 74 56 55 54 238  
 - Nedsættelse af den kriminelle lavalder 64 49 49 49 212  
 - Ungedommere ved byretterne 3 1 1 1 6  
 - Hurtig reaktion ved kriminalitet begået af unge 1 3 2 1 7  
 - Øgede muligheder for anbringelse på sikrede  

afdelinger 5 3 3 3 13 
 

 Aftale om udmøntning af satspuljen for 20101) 103 123 132 129 486  
 - Helhedsorienteret gadeplansindsats 27 42 51 50 170  
 - Mere konsekvens i det sociale system 23 9 9 10 51  
 - Sikring af konsekvent kommunal indsats 8 13 13 9 43  
 - En styrket kriminalpræventiv indsats 42 52 52 52 198  
 - Ungesamråd i alle politikredse 3 7 7 8 24  
 I alt til bekæmpelse af ungdomskriminalitet 177 178 186 183 724  
  

1) Herunder 8 mio. kr. årligt vedrørende en styrket integrationsindsats for nydanske børn og unge i ud-
satte boligområder. 

 

 

 
Der afsættes i alt 238 mio. kr. til at skabe en mere konsekvent indsats over for børn 
og unge, der begår kriminalitet. Den kriminelle lavalder sættes ned til 14 år, og der er 
blandt andet afsat 212 mio. kr. i 2010-2013 til behandling af et øget antal sager i rets-
væsnet samt oprettelse og drift af sikrede pladser, hvor unge kriminelle kan anbringes 
i varetægt og til afsoning. 
 
Som en del af satspuljeaftalen for 2010 afsættes der desuden i alt 486 mio. kr. i 2010-
2013 til initiativer, der skal imødegå ungdomskriminalitet. Der er blandt andet afsat i 
alt 198 mio. kr. til en styrket præventiv indsats over for kriminelle og kriminalitets-
truede unge og 170 mio. kr. til en helhedsorienteret gadeplansindsats i udsatte bolig-
områder, herunder 32 mio. kr. vedrørende en styrket integrationsindsats for nydan-
ske børn og unge i udsatte boligområder i perioden 2010-2013. 
  
 
2.13 Aftale om satspuljen for 2010 
Fra satspuljen udmøntes i alt 4,4 mia. kr. i 2010-2013 til en styrket indsats mod ung-
domskriminalitet, til psykiatri, sundhed og forebyggelse, udsatte grupper, udsatte 
børn og unge, handicappede, svage grupper på arbejdsmarkedet, integration samt 
andre initiativer. 
 
Med aftalen om satspuljen for 2010 er der afsat 936 mio. kr. i 2010 til at forbedre vil-
kårene for svage grupper samt personer på overførselsindkomster. Som følge af om-
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prioriteringer af blandt andet uforbrugte midler fra tidligere år udmøntes yderligere 
212 mio. kr. i 2010, jf. tabel 2.21. 
 

Tabel 2.21 
Udmøntning af satspuljen for 2010 

 
  2010 2011 2012 2013 I alt  

 Mio. kr., 2010-priser       
 Styrket indsats mod ungdomskriminalitet 95 115 124 121 454  
 Psykiatri, sundhed og forebyggelse 251 223 225 225 925  
 Udsatte grupper 203 149 141 129 622  
 Udsatte børn og unge 291 303 253 249 1.095  
 Handicappede 183 182 182 181 728  
 Svage grupper på arbejdsmarkedet 39 43 40 40 162  
 Integration 55 60 60 60 235  
 Andre initiativer 33 32 60 60 185  
 I alt 1.149 1.108 1.085 1.064 4.405  
 - Heraf omprioriteringer -212 -23     -235  
 - Heraf satspuljen for 2010 936 1.085 1.085 1.064 4.170  
   

 
Styrket indsats mod ungdomskriminalitet 
Der er afsat i alt 95 mio. kr. til at styrke indsatsen over for kriminelle og kriminali-
tetstruede børn og unge i 2010, jf. også afsnit 2.12. Der er blandt andet afsat midler til 
en styrket kriminalpræventiv indsats, gadeplansindsatser i udsatte boligområder, mere 
konsekvens i det sociale system samt sikring af en konsekvent kommunal indsats. 
Gadeplansindsatserne skal ses i sammenhæng med initiativet om integrationsindsat-
sen for nydanske børn og unge i udsatte boligområder.  
 
Psykiatri, sundhed og forebyggelse 
Der er i 2010 afsat 251 mio. kr. målrettet psykiatri, sundhed og forebyggelse for sær-
ligt udsatte grupper, herunder midler til at styrke den sammenhængende indsats over 
for psykiatriske patienter som led i en målrettet handlingsplan for psykiatri. Der 
igangsættes blandt andet en forsøgsperiode med såkaldt tvungen opfølgning, flere 
opsøgende og udgående teams samt nye tilbud, som skal forbedre tilgængeligheden 
til de psykiatriske tilbud, sikre en hurtig opfølgning og forbedre forebyggelsen af 
selvmord. Derudover er der afsat midler til blandt andet styrket kvalitet i alkoholbe-
handlingen samt en styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper. 
 
Udsatte grupper 
Til udsatte grupper er der afsat 203 mio. kr. i 2010, herunder blandt andet til en styr-
ket indsats for sindslidende og medfinansiering af frivilligcentrene. Endvidere er der 
afsat midler til at støtte NGO’er, frivillige organisationer, selvejende og private orga-
nisationer, der udfører socialt arbejde. 
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Udsatte børn og unge 
Der er afsat 291 mio. kr. til initiativer for udsatte børn og unge i 2010. Midlerne er 
primært afsat som led i aftalen om Barnets Reform. Derudover er der blandt andet 
afsat midler til fritidspas til udsatte børn og unge samt til tværfaglig sagsbehandling i 
sager med særligt udsatte børn i komplicerede samværssager. 
 
Handicappede 
I 2010 er der afsat 183 mio. kr. til initiativer målrettet handicappede. De konkrete ini-
tiativer vedrører blandt andet ordningen om vederlagsfri fysioterapi samt en styrket 
indsats for hjerneskadedes muligheder for at bevare tilknytningen til arbejdsmarke-
det. 
 
Svage grupper på arbejdsmarkedet 
Til initiativer for svage grupper på arbejdsmarkedet er der afsat 39 mio. kr. i 2010, 
blandt andet til at forlænge puljen til initiativer for svage grupper på kanten af ar-
bejdsmarkedet. Herudover er der blandt andet afsat midler til at støtte en række pri-
vate ansøgere samt til at styrke indsatsen over for seniorer samt handicappede, der 
har vanskeligt ved at opnå eller fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet. 
 
Integration 
Der er afsat 55 mio. kr. i 2010, der blandt andet er målrettet integrationsindsatsen 
over for svage grupper på arbejdsmarkedet og svage grupper i uddannelsessystemet. 
Herudover er der afsat midler til projekter, der skal understøtte aktiv samfundsdelta-
gelse samt en styrket integrationsindsats for nydanske børn og unge i udsatte bolig-
områder. 
 
Andre initiativer 
Blandt de øvrige initiativer for 33 mio. kr. i 2010 kan blandt andet peges på en eks-
traordinær indsats for produktionsskoleelever med læse- og stavevanskeligheder, 
fremme af ligestilling samt en videreførelse og styrkelse af projektet for at få arbejds-
skadede tilbage til arbejdsmarkedet. 
 
 
2.14 Ældreområdet 
Som en del af finansloven for 2010 gennemføres der forbedringer på ældreområdet 
for i alt knap ½ mia. kr. i 2010 og over 2 mia. kr. i alt i 2010-2013, jf. tabel 2.22. 
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Tabel 2.22 
Forbedringer for ældre 

 
  2010 2011 2012 2013 I alt  
 Mio. kr., 2010-priser      
 Loft over prisen på udbragt mad til ældre 25 50 50 50 175  
 Løft af service til ældre i kommunerne 300 300 300 300 1.200  
 Højere formuegrænse for modtagere af supplerende  

pensionsydelse  165 165 165 165 660 
 

 I alt  490 515 515 515 2.035  
   

 
Den 1. juli 2010 indføres et prisloft på 45 kr. pr. dag for ældre i eget hjem, der benyt-
ter den kommunale madservice. Der er afsat 25 mio. kr. i 2010 og 50 mio. kr. årligt 
fra 2011 og frem, som finansieres af midler fra kvalitetspuljen i 2010 og 2011.  
 
Med finansloven for 2010 er der desuden afsat 300 mio. kr. årligt til at styrke kvalite-
ten i den kommunale ældrepleje. Midlerne vil blive fordelt til kommunerne på bag-
grund af en demografisk nøgle for ældreområdet. 
 
Endvidere forhøjes formuegrænsen for modtagelse af den supplerende pensionsydel-
se (ældrechecken) og helbredstillæg med 10.000 kr. Med forhøjelsen af formuegræn-
sen skønnes antallet af modtagere af den supplerende pensionsydelse at blive forøget 
med 13.000 folkepensionister, og godt 14.000 flere vil være berettiget til helbredstil-
læg. Forhøjelsen af formuegrænsen indebærer en forbedring af den supplerende pen-
sionsydelse og helbredstillægget svarende til 165 mio. kr. årligt. 
 
 
2.15 Infrastrukturfonden 
Med Aftale om en grøn transportpolitik, januar 2009, blev der etableret en Infrastruktur-
fond, der skal finansiere investeringer på transportområdet frem til og med 2020. I 
oktober og december 2009 er der indgået aftaler, som følger op på aftalen om en 
grøn transportpolitik. 
 
Med Aftale om en moderne jernbane, oktober 2009, er der truffet beslutning om at anlæg-
ge en ny jernbane mellem København og Ringsted via Køge til i alt knap 10,4 mia. 
kr. Herudover er der truffet beslutning om anlæg af dobbeltspor på strækningen Lej-
re-Vipperød, og der er reserveret midler til anlæg af dobbeltspor på strækningen Vo-
jens-Vamdrup, idet den endelige stillingtagen afventer en opdatering af VVM-
redegørelsen, jf. tabel 2.23.  
 
Med aftalen blev der endvidere tilført Infrastrukturfonden 350 mio. kr. som følge af 
mindreudgifter ved genudbud af jernbanetrafikken i Midt- og Vestjylland, medfinan-
siering fra ledningsejere i forbindelse af anlæg af banen mellem København og Ring-
sted og merindtægter fra baneafgifter i 2010-2012 med henblik på overdækning af 
banen ved Kulbanevej i Valby. 
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Tabel 2.23 
Aftale om en moderne jernbane 

 
    

 Mia. kr., 2009-priser   
 Udbygning af jernbanekapaciteten København-Ringsted 10,4  
 Anlæg af dobbeltsport på Nordvestbanen (Lejre-Vipperød) 1,3  
 Etablering af dobbeltspor i Sønderjylland (reserveret) 0,7  
   

 
Med Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer igangsættes en lang række kon-
krete initiativer blandt andet med henblik på at forbedre forholdene for cyklister, gø-
re den kollektive trafik mere konkurrencedygtig og attraktiv, øge trafiksikkerhedsind-
satsen, fremme gods på banen, øge mobiliteten mv. Der er med aftalen opnået enig-
hed om anvendelsen af i alt knap 1,2 mia. kr., jf. tabel 2.24.  
 
Til igangsættelse af konkrete projekter og initiativer udmøntes der med finansloven 
for 2010 i alt knap 0,6 mia. kr. i perioden 2010-2013, mens der reserveres godt 0,2 
mia. kr. til flytning og modernisering af Enghave Station samt til medfinansiering 
af nye sporforbindelser til Esbjerg Havn og Nyborg Havn. Hertil kommer pulje-
rammer på ca. 0,4 mia. kr. til puljerne vedrørende bedre fremkommelighed for bus-
ser, fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer samt mere 
cykeltrafik. 
 

Tabel 2.24 
Nye initiativer mv. som led i udmøntning af puljer 

 
    
 Mio. kr., 2010-priser    
 Bedre fremkommelighed for busser1) 201  
 Fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer1) 100  
 Stationsmoderniseringer 94  
 Nye teknologiske muligheder                     122   
 Bedre kapacitet og bekæmpelse af lokale flaskehalse                     114   
 Mere cykeltrafik1)                   186   
 Bedre trafiksikkerhed                      71   
 Fremme af gods på bane                    181   
 Støjbekæmpelse                     68   
 Nye beslutningsgrundlag og strategisk planlægning                      45   
 I alt 1.182  
  

Anm.: For flere af puljerne gælder, at de konkrete initiativer har afløb over perioden 2010-2013. 
1) Puljerammer for 2010, idet puljerne udmøntes ved ansøgning. For puljen vedrørende mere cykeltrafik 

blev der med aftalen udmøntet i alt 87 mio. kr. af rammen i 2010 til konkrete projekter. 
 

 

 
Endvidere er der med Aftale om visse vejprojekter og Aftale om bedre veje mv. prioriteret en 
række konkrete vejprojekter for i alt ca. 7,3 mia. kr., jf. tabel 2.25. 
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Tabel 2.25 
Aftale om bedre veje mv. – besluttede projekter 

 
    
 Mio. kr., 2009-priser    
 Køge Bugt, 1. etape (Greve S – Solrød S) 1.567  
 Vejlefjord 1.376  
 Vestfyn, 1. etape ((Middelfart – Nørre Aaby) 1.146  
 Helsingør, 1. etape (Øverødvej – Hørsholm S) 1.370  
 Brande omfartsvej 439  
 Nordlig omfartsvej ved Næstved 704  
 Nordligt hængsel til Djursland 340  
 Slagelse omfartsvej, 2. etape 109  
 Nord- og sydvendte ramper, ny bro mv. ved Køge Nord st. 117  
 Anlæg af parallelspor ifm. Vejlefjord 36  
 Reserveret statsligt bidrag til anlæg af en omfartsvej nord om Grenaa 100  
 I alt 7.304  
   

 
Der er samtidig enighed om at forhåndsreservere godt 0,3 mia. kr. til udbygning af 
Motorring 4 omkring København på den ca. 4 km. lange strækning mellem Taastrup 
og Frederikssundsmotorvejen fra 4 til 6 spor samt 0,1 mia. kr. til puljen vedrørende 
stationsmoderniseringer, jf. tabel 2.26. Initiativerne vil blive finansieret forud for an-
dre projekter, når der er tilvejebragt finansieringsmæssigt grundlag herfor i Infra-
strukturfonden. 
 

Tabel 2.26 
Aftale om bedre veje mv. – forhåndsreservationer 

 
    
 Mio. kr., 2009-priser   
 Motorring 4 311  
 Pulje vedr. stationsmoderniseringer 100  
 I alt 411  
   

 
Endelig er det med Finanslovaftalen for 2010 tilført Infrastrukturfonden 2,7 mia. kr. 
øremærket til et markant løft af vedligeholdelsesindsatsen på det statslige vejnet som 
et led i rækken af nye vækstinitiativer i lyset af den aktuelle økonomiske situation, jf. 
afsnit 2.2. 
 
 
2.16 Kultur 
Med finansloven for 2010 er der afsat i alt 260 mio. kr. i 2010-2013 til et løft af dansk 
kulturliv, jf. tabel 2.27. 
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Tabel 2.27 
Initiativer på kulturområdet 

 
  2010 2011 2012 2013 I alt  

 Mio. kr., 2010-priser       
 Styrkelse af idræts- og kulturliv 40 70 - - 110  
 Styrkelse af teatre og spillesteder 4 8 13 20 45  
 Fortsættelse af huskunstnerordningen 10 10 10 10 42  
 Skuespilhuset 19 19 - - 37  
 Danske kulturminder i udlandet 6 6 6 6 22  
 Kaj Munks minde 2 1 1 1 4  
 Et løft til det danske kulturliv 81 113 30 37 260  
   

 
Der er blandt andet afsat i alt 110 mio. kr. til et ekstraordinært tilskud til modtagere 
af overskud fra Danske Spil i 2010 og 2011 med henblik på at kompensere over-
skudsmodtagerne for et forventet faldende overskud i Danske Spil. 
 
Til en styrkelse af teatre og spillesteder er der afsat en pulje på i alt 45 mio. kr., og der 
er afsat i alt 42 mio. kr. i perioden 2010-2013 til huskunstnerordningen, der har til 
formål at fremme børns og unges møde med kunsten og de kreative fag i skoler og 
institutioner. Med finansloven for 2010 er der endvidere afsat knap 19 mio. kr. årligt 
i 2010 og 2011 til at dække uforudsete bygningsmæssige driftsomkostninger som føl-
ge af ibrugtagelse af Skuespilhuset. 
 
 
2.17 Andre initiativer 
 
Udlændingeområdet 
Som en del af finansloven for 2010 er der afsat 9,5 mio. kr. i 2010 og 12,5 mio. kr. 
årligt i 2011 og frem til yderligere kontrolinitiativer i Udlændingeservice. Derudover 
er der afsat i alt 11 mio. kr. til udvikling af en it-løsning til samkøring af registre. 
 
For at styrke tilskyndelsen til og indsatsen for, at udlændinge vender tilbage til deres 
hjemland eller tidligere opholdsland, forhøjes støttebeløbene i repatrieringsordnin-
gerne væsentligt. Endvidere styrkes de kommunale incitamenter til en kommunal re-
patrieringsindsats, idet refusionen af kommunernes udgifter til repatrieringshjælp 
øges fra 75 pct. til 100 pct., og der afsættes en pulje på 20 mio. kr. i 2010 til støtte til 
blandt andet øget information om repatrieringsordningen mv. 
 
Kommunerne forpligtes desuden til at give ægtefælleforsørgede udlændinge, der står 
uden for arbejdsmarkedet, beskæftigelsesrettede tilbud, hvis det skønnes at forbedre 
vedkommendes muligheder for at komme i beskæftigelse. Der er afsat 20 mio. kr. 
årligt hertil. 
 
Udlændingeservice har i løbet af 2009 modtaget et større antal sager end forudsat, og 
det er forventningen, at tendensen fortsætter i 2010. På baggrund af det skønnede 
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sagsniveau for 2010 er der afsat 38 mio. kr. i 2010 til håndtering af den stigende 
sagstilgang og nedbringe antallet af verserende sager mv. 
 
Miljø 
Der er afsat 45 mio. kr. årligt i 2010 og 2011 til en ny handlingsplan for miljøtekno-
logi, der skal fremme miljøteknologi på områder som vand, luft og affald. Endvidere 
er der med finanslovsaftalen for 2010 afsat i alt 173 mio. kr. i 2010-2013 til en hand-
lingsplan for kemikalieindsatsen. 
 
Forebyggelsesfonden 
Med Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden fra 2006 blev der op-
rettet en Forebyggelsesfond med en kapital på 3 mia. kr. Fonden har til formål at fo-
rebygge og forhindre fysisk og psykisk nedslidning. Der er udmøntet 421 mio. kr. fra 
Forebyggelsesfonden i 2010, heraf udgør 71 mio. kr. uforbrugte midler fra 2008. 
 
Der er afsat 210 mio. kr. til at imødegå nedslidende rutiner og arbejdsgange, 100 mio. 
kr. til bedre genoptræning og rehabilitering, 100 mio. kr. til initiativer vedrørende 
kost, rygning, alkohol og motion, og der er afsat 11 mio. kr. til drift af sekretariatet 
mv. 
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3. Statens finanser  

Resumé 
 

• På finansloven for 2010 er der budgetteret med et DAU-underskud på 77¼ mia. kr. svarende til 
4,5 pct. af BNP. 

 
• I 2009 skønnes DAU-underskuddet til 52½ mia. kr. eller 3,1 pct. af BNP.  
 
• I forhold til vurderingen i august er DAU-saldoen nedjusteret med 26 mia. kr. i 2009, men opju-

steret med 13¾ mia. kr. i 2010. Det skal navnlig ses i sammenhæng med de aftalte kredittidsfor-
længelser for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag, der udskyder skattebetalinger på ca. 19 mia. kr. 
fra 2009 til 2010. 

 
• Korrigeret for engangsforhold skønnes DAU-underskuddet til 29½ mia. kr. i 2009 og 74¾ mia. kr. 

i 2010.  De lavere korrigerede DAU-underskud skal blandt andet ses i sammenhæng med et for-
ventet lavt provenu fra pensionsafkastskatten i forhold til normalniveauet. I 2009 trækker afgifter 
på udbetalinger af SP-midler i modsat retning. 

 
• Statens udgifter er budgetteret til 669¼ mia. kr. på finansloven for 2010. I 2009 skønnes statens 

udgifter til 633¾ mia. kr.  Stigningen i udgifterne fra 2009 til 2010 kan blandt andet henføres til 
øgede overførselsudgifter afledt af en højere ledighed samt væksten i midlerne fra globalise-
ringspuljen og kvalitetsfonden. 

 
• De budgetterede indtægter på finansloven for 2010 udgør 591¾ mia. kr.  i 2010, mens statens 

indtægter ventes at udgøre 581¼ mia. kr. i 2009.  Forøgelsen af statens indtægter fra 2009 til 
2010 skal blandt andet ses i lyset af kredittidsforlængelsen for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. 
Lavere personskatter i medfør af Forårspakke 2.0 og lavere indtægter fra pensionsafkastskatten 
trækker i modsat retning. 

 
• Budgetteringen på finansloven for 2010 indebærer et underskud på nettokassesaldoen på 74½ 

mia. kr., hvilket primært følger af det budgetterede underskud på DAU-saldoen. 
 
• Nettokassesaldoen skønnes at udvise et underskud på 141½ mia. kr. i 2009. Nettokassesaldoen 

er nedjusteret med 9¼ mia.  kr. i 2009 og er opjusteret med knap 35 mia. kr. i 2010 i forhold til 
augustvurderingen. Det skyldes især de forlængede kredittider for A-skat og arbejdsmarkedsbi-
drag samt et mindre omfang af genudlån til blandt andet Finansiel Stabilitet A/S i 2010. 

 
• Fra 2008 skønnes statsgælden at stige med 213¼ mia. kr. til i alt 409¼ mia. kr. i 2010.  Målt som 

andel af BNP skønnes statsgælden forøget med knap 12½ pct.-enheder fra 2008 til 2010. Dermed 
ventes statsgælden at stige meget for første gang siden 1997.  

 
• Det offentliges finansielle nettotilgodehavende var i 2008 på 6,1 pct. af BNP. Tilgodehavendet 

skønnes imidlertid at blive vendt til en nettogæld på 1,8 pct. af BNP i 2010. 
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3.1 Oversigt over statens finanser 
Med finansloven for 2010 ventes et underskud på statens drifts-, anlægs- og udlåns-
budget – den såkaldte DAU-saldo – på 77¼ mia. kr. i 2010 svarende til 4,5 pct. af 
BNP, jf. tabel 3.1.  
 

Tabel 3.1 
DAU-saldoen, 2009-2010 

 
   2009   2010   
  August December Ændr. FFL10 FL10 Ændr.  
 Mia. kr., årets priser        
 Indtægter 605,1 581,3 -23,8 576,5 591,8 15,3  
 Udgifter 631,6 633,8 2,2 667,6 669,2 1,6  
          
 DAU-saldo -26,5 -52,5 -26,0 -91,1 -77,3 13,8  
          
 DAU-saldo (pct. af BNP) -1,6 -3,1 -1,6 -5,2 -4,5 0,8  
               

 
I 2009 skønnes et DAU-underskud på 52½ mia. kr., hvilket svarer til godt 3 pct. af 
BNP.  
 
Underskuddene i 2009 og 2010 skal i vidt omfang ses i lyses af konjunkturtilbagesla-
get, som fører til færre statslige indtægter fra skatter og afgifter, samtidig med at ud-
gifterne til blandt andet A-dagpenge stiger. Hertil kommer virkningen af finanspoliti-
ske lempelser i begge år. 
 
Skønnet for DAU-saldoen i 2009 er nedjusteret med 26 mia. kr. i forhold til august-
vurderingen afledt af en nedjustering af indtægtsskønnet på 23¾ mia. kr. og en opju-
stering af udgiftsskønnet på godt 2 mia. kr. 
 
Nedjusteringen af indtægtsskønnet for 2009 kan primært henføres til den udskudte 
udfasning af de forlængede kredittider for indbetaling af A-skat og arbejdsmarkeds-
bidrag. Kredittidsforlængelserne betyder, at indtægter for omkring 19 mia. kr. flyttes 
fra 2009 til 2010. Momsprovenuet er desuden nedjusteret med knap 3½ mia. kr. i 
2009 som følge af et lavere skøn for privatforbruget, jf. tabel 3.2.  
 
Samtidig forventes budgetterede indtægter på 2 mia. kr. i 2009 fra omlægning af 
statslige aktiver ikke realiseret. Opjusteringen af udgiftsskønnet i 2009 skyldes blandt 
andet erhvervspakken og udgifter til sikkerheden i forbindelse med afholdelsen af 
COP15, jf. også afsnit 3.2. 
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Tabel 3.2 
Ændring af DAU-saldoen i 2009 og 2010 siden august 

 
  2009 2010  

 Mia. kr., årets priser                  
 Personskatter til staten -13,6 20,6  
 Arbejdsmarkedsbidrag -4,5 2,8  
 Moms -3,5 -5,9  
 Afgifter -1,1 -2,5  
 Pensionsafkastskat 0,0 -1,5  
 Erhvervsskatter til staten 1,7 -1,1  
 Renteudgifter -0,8 4,2  
 A-dagpenge 0,5 -1,3  
 Omlægning af statslige aktiver -2,0 -  
 Erhvervspakken -1,0 -  
 Sikkerheden ved COP15 -0,6 -  
 Virkning af aftalerne om finansloven for 2010 - -3,7  
 Salg af gymnasier mfl. ifm. overgang til bygningsselveje - 2,1  
 Øvrige indtægter og udgiftsposter -1,1 0,1  
 Ændring af DAU-saldoen, i alt -26,0 13,8  

  
Anm.: Negative tal angiver saldoforværringer, mens positive tal angiver saldoforbedringer. 
 

 

 
I forhold til augustvurderingen er DAU-saldoen forbedret med 13¾ mia. kr. i 2010 
primært som følge af forlængelsen af kredittiderne for A-skat og arbejdsmarkeds-
markedsbidrag. Dertil kommer en nedjustering af renteudgifterne på 4¼ mia. kr. i 
2010, der blandt andet skal ses i lyset af introduktionen af korte statsobligationer i 
stedet for lange statsobligationer og en teknisk betinget merindtægt på godt 2 mia. kr. 
vedrørende salg af gymnasier mfl. i forbindelse med overgang til bygningsselveje. 
Færre indtægter fra moms og afgifter samt virkningen af finanslovsaftalerne for 2010 
trækker i modsat retning.  
 
DAU-saldoen er påvirket af engangsforhold i varierende omfang fra år til år, jf. figur 
3.1. Korrigeret for engangsforhold mv.1 skønnes der et underskud på DAU-saldoen 
på 29½ mia. kr. i 2009 og 74¾ mia. kr. i 2010. Målt i pct. af BNP svarer den korrige-
rede DAU-saldo til -1,8 pct. af BNP i 2009 og -4,3 pct. af BNP i 2010. Både i 2009 
og 2010 er det korrigerede DAU-underskud således mindre end det forventede fakti-
ske DAU-underskud. 
 
Korrektionen af DAU-saldoen i 2009 kan blandt andet henføres til den udskudte ud-
fasning af de forlængede kredittider for indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbi-
drag, som indgik i aftalen om finansloven for 2010, lavere provenu fra pensionsaf-
kastskatten end normalt samt øgede pensionsindbetalinger afledt af Forårspakke 2.0. I 
modsat retning trækker afgiftsprovenuet fra udbetalingen af SP-midler. 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 DAU-saldoen korrigeret for engangsforhold mv. omfatter ikke korrektioner for konjunkturernes påvirkning og 
afspejler derfor ikke et strukturelt forløb, således som den beregnes for den strukturelle offentlige budgetsaldo, jf. også 
kapitel 4. 
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I 2010 skal korrektionen af DAU-saldoen primært ses i lyset af et forventet lavere 
provenu fra pensionsafkastskatten. I modsat retning trækker den udskudte udfasning 
af kredittider for indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. 
 

Figur 3.1 
DAU-saldo med og uden engangsforhold, 1997-2010 
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3.2 Statens udgifter 
På finansloven for 2010 er statens samlede udgifter ekskl. renteudgifter budgetteret 
til 644¼ mia. kr., jf. tabel 3.3. 
 

Tabel 3.3 
De statslige udgifter eksklusive renteudgifter, 2009-2010  

 
  2009 2010 Ændr. Ændr.  
 

 FL09 Dec. FFL10 FL10 
FL09-
FL10 

Dec.09-
FL10 

 

 Mia. kr., 2010-priser        
 Ministerfordelte udgifter1) 568,3  584,5 603,9 609,5 41,2 25,0  
 Øvrige udgifter2) 33,7  34,8 34,8 34,9 1,1 0,2  
 Udgifter i alt, ekskl. renteudgifter 602,1 619,3 638,6 644,3 42,2 25,1  
  

Anm.: Statens udgifter ekskl. renteudgifter er opregnet til 2010-priser med generelle pris- og lønstigninger på 
2,2 pct. 

1) Statens drifts-, overførsels- og anlægsudgifter. 
2) Omfatter børnefamilieydelse og EU-bidrag mv.  
 

 

 
Opgjort i 2010-prisniveau skønnes statens udgifter ekskl. renteudgifter dermed at sti-
ge med ca. 25 mia. kr. fra 2009 til 2010.  
 
Samtidig ventes stigningen i statens udgifter fra finansloven for 2009 til finansloven 
for 2010 at udgøre ca. 42¼ mia. kr. Stigningen kan primært henføres til de minister-
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fordelte udgifter og afspejler blandt andet konjunkturbetingede merudgifter til over-
førsler i form af A-dagpenge og kontanthjælp som følge af højere ledighed. Desuden 
forventes der merudgifter til folke- og førtidspension, bloktilskud til kommuner og 
regioner, den kommunale momsudligningsordning og den centrale refusionsordning 
på socialområdet. Dertil kommer merudgifter til SU, de almengymnasiale uddannel-
ser og almene voksenuddannelser, og at der er planlagt en betydelig vækst i midlerne 
fra globaliseringspuljen og kvalitetsfonden. 
 
Statens udgifter i 2009 
Skønnet for de statslige udgifter i 2009 er opjusteret med 2¼ mia. kr. siden august-
vurderingen. Statens samlede udgifter skønnes således til godt 633¾ mia. kr. opgjort 
i årets priser jf. tabel 3.4. 

 
Opjusteringen af udgiftsskønnet for 2009 kan henføres til højere ministerfordelte 
udgifter og højere renteudgifter af statsgælden. I modsat retning trækker lavere ud-
giftsskøn for EU-bidrag mv. 
 
Det ændrede skøn for de ministerfordelte udgifter sammenholdt med augustvurde-
ringen skyldes blandt andet merudgifter til den kommunale momsrefusionsordning 
(1,0 mia. kr.), COP15 (0,6 mia. kr.) og til aktivering og løntilskud (0,6 mia. kr.). I 
modsat retning trækker blandt andet mindreudgifter til A-dagpenge (0,5 mia. kr.) og 
ændret afløb vedrørende kvalitetsfondsmidler til den nye sygehusstruktur (1,0 mia. 
kr.). 
 
Det seneste skøn for statens samlede udgifter i 2009 er 16¾ mia. kr. højere end bud-
getteret på finansloven for 2009. Heraf vedrører 15¾ mia. kr. de ministerfordelte 
områder og knap 1 mia. kr. EU-bidrag mv., mens lavere udgifter til renter af statens 
gæld trækker i modsat retning. 
 
Udviklingen i de ministerfordelte udgifter siden budgetteringen på finansloven for 
2009 afspejler konjunkturbetingede merudgifter til A-dagpenge og kontanthjælp på 
5½ mia. kr. jf. tabel 3.5. Samtidig forventes højere udgifter til den kommunale moms-

Tabel 3.4 
De statslige udgifter i 2009 

 
 

 FL09 
August 

skøn 
December 

skøn 
Ændr. 

FL-dec. 
Ændr.  

aug-dec. 
 

 Mia. kr., 2009-priser       
 Ministerfordelte udgifter1) 556,1 570,3 571,9 15,8 1,6  
 Rente af statsgæld mv. 28,0 26,9 27,9 -0,1 1,0  
 EU-bidrag mv. 18,8 20,2 19,7 0,9 -0,5  
 Børnefamilieydelse 14,3 14,3 14,3 0,0 0,0  
 I alt 617,1 631,6 633,8 16,7 2,2  
  

1) Drifts-, overførsels- og anlægsudgifter i staten. 
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refusionsordning, midtvejsreguleringen af bloktilskuddet samt øgede udgifter til den 
centrale refusionsordning på socialområdet. I modsat retning trækker blandt andet 
modregning af bloktilskud vedrørende kommunal afståelse af energivirksomheder 
samt ændrede skøn for aktivering og løntilskud. Dertil kommer merudgifter som føl-
ge af blandt andet renoveringspuljen og erhvervspakken. 
 

Tabel 3.5 
Ændrede skøn for de statslige udgifter i 2009 sammenlignet med FL09 

 
    

 Mia. kr., 2009-priser   
 A-dagpenge 5,4  
 Kontanthjælp 0,2  
 Aktiveringsydelse og løntilskud mv. (aktivramme) -0,7  
 Aktivering af forsikrede ledige (aktivrammen) -0,4  
 Refusion af kontanthjælp under vejledning, opkvalificering og virksomhedspraktik 0,6  
 Fleksjob 0,4  
 ATP-bidrag for dagpengemodtagere 0,2  
 Sygedagpenge -0,5  
 Barselsdagpenge 0,4  
 Efterløn -0,3  
 Førtidspension 0,3  
 SU-stipendier, -lån og renter af lån 0,5  
 VEU-godtgørelse 0,6  
 Driftsudgifter til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 0,6  
 Den kommunale momsrefusionsordning 3,3  
 Ændret afløb vedr. midler fra kvalitetsfonden til ny sygehusstruktur -1,0  
 Modregning i bloktilskud vedr. kommunal afståelse af energivirksomheder -0,7  
 Midtvejsregulering af bloktilskud mv. 1,0  
 Den centrale refusionsordning på socialområdet 1,6  
 Renoveringspuljen 1,5  
 Erhvervspakke 1,0  
 Reduktion i kontraktbetaling til DSB -0,4  
 Aftale om en grøn transportpolitik  2,2  
 Ændret skøn for udgifter til vej- og baneprojekter mv. -1,6  
 Kapitaludvidelse i SAS 0,6  
 Mindreindtægt vedr. landbrugsstøtte som følge af EU-afgørelse 0,7  
 Forsvaret -0,7  
 Sikkerheden ved COP15 0,6  
 Aktivitet på uddannelserne 0,4  
 Ministerfordelte udgifter, i alt 15,8  
    
 Øvrige udgifter:   
 Renter af statens gæld mv. -0,1  
 EU-bidrag mv. 0,9  
 Øvrige udgifter, i alt  0,8  
    
 I alt 16,7  
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Statens udgifter i 2010 
På finansloven for 2010 er statens samlede udgifter budgetteret til 669¼ mia. kr. inkl. 
renteudgifter. Det er ca. 1½ mia. kr. mere end budgetteret på finanslovforslaget for 
2010, jf. tabel 3.6. 
 

Tabel 3.6 
De statslige udgifter på FL10 og FFL10 

 
 

 FFL10 FL10 
Ændr. 

FFL10-FL10 
 

 Mia. kr., årets priser      
 Driftsramme 119,8 122,4 2,6  
 Overførselsbudget 471,9 478,0 6,1  
 Anlægsbudget 12,2 9,1 -3,1  
 Ministerfordelte udgifter, i alt1) 603,9 609,5 5,6  
 Renter af statsgæld mv. 29,0 24,8 -4,2  
 EU-bidrag mv. 20,1 20,2 0,1  
 Børnefamilieydelse 14,7 14,7 0,0  
 Statens udgifter, i alt  667,6 669,2 1,5  
  

1) Statens drifts-, overførsels- og anlægsudgifter. 
 

 

 
Opjusteringen af statens udgifter i forhold til budgetteringen på finanslovforslaget 
for 2010 kan navnlig henføres til en opjustering af de ministerfordelte udgifter på 
godt 5½ mia. kr. Dog nedjusteres anlægsbudgettet med godt 3 mia. kr., hvilket pri-
mært kan henføres til statens salg af gymnasier mv. i forbindelse med overgang til 
bygningsselveje. I samme retning trækker en nedjustering af statens renteudgifter på 
4¼ mia. kr. De lavere renteudgifter skyldes primært introduktionen af korte statsob-
ligationer i stedet for lange statsobligationer. Det nedbringer renteudgifterne på den 
indenlandske gæld, fordi de korte renter i øjeblikket er mærkbart lavere end de lange 
renter. Dertil kommer lavere renteudgifter på den udenlandske gæld afledt af et lave-
re renteniveau og et lavere udenlandsk lånebehov i 2009, der slår igennem på rente-
udgifterne i 2010. 
 
Det højere skøn for de ministerfordelte udgifter er blandt andet afledt af aftalerne 
om finansloven for 2010 samt ændrede skøn og tekniske ændringer, jf. tabel 3.7. Fi-
nanslovsaftalerne for 2010 øger isoleret set statens udgifter med 4,1 mia. kr. Det 
skyldes navnlig vækstinitiativerne, og at en række initiativer er finansieret af opspare-
de midler fra tidligere år. Dertil kommer, at de afsatte midler til et teknologisk løft af 
universiteternes laboratorier på 1 mia. kr. var budgetteret på § 40 på finanslovforsla-
get for 2010, men nu er budgetteret på § 19. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 
Udvikling, dvs. under de ministerfordelte udgifter. 
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Tabel 3.7 
Større ændringer i de ministerfordelte udgifter fra FFL10 til FL10 

 
    

 Mia. kr., årets priser   
 Finanslovaftalerne:  4,1  
 - Løft af velfærd og service til de ældre  0,5  
 - Investeringer i arbejdskraftbesparende teknologi 0,4  
 - Satspulje for 2010 1,1  
 - Forskning og uddannelse  3,4  
 - Flere unge i uddannelse og job 0,5  
 - Øget tryghed og sikkerhed  0,3  
 - Andre initiativer  0,3  
 - Ændring af profil for VEU-pulje 0,3  
 - VEU-godtgørelse 0,2  
 - Initiativer til understøttelse af vækst og beskæftigelse 2,1  
 - Omprioriteringer -0,4  
 - Finansiering ved udmøntning af puljer og reserver mv. -4,5  
    
 Tekniske ændringer og ændrede skøn: 1,5  
 - A-dagpenge 1,3  
 - Feriedagpenge 0,2  
 - Kontanthjælp -0,3  
 - Efterløn -0,4  
 - Sygedagpenge -0,6  
 - ATP-bidrag for overførselsmodtagere 0,3  
 - Refusion af udgifter vedr kontanthjælp under vejl., opkvalificering og virksomhedspraktik 0,7  
 - Uddannelsesydelse til forsikrede ledige i 6 ugers selvvalgt uddannelse 0,6  
 - Ændrede skøn på udlændingeområdet 0,2  
 - Ændrede aktivitetsskøn på uddannelsesområdet 1,1  
 - Salg af gymnasier mv. ifm. overgang til bygningsselveje -2,1  
 - Ændret afløb for trafikinvesteringer -0,8  
 - Reserve til dækning af dansk forpligtelse i kvotedirektiv 0,2  
 - Vedligeholdelse af laboratorier ved træk på overførte overskud  0,2  
 - Øvrige mindre ændringer på en række områder 0,8  
    
 I alt 5,6  
     

 
Opjusteringen af de ministerfordelte udgifter omfatter også en række øvrige ændrin-
ger i forhold til finanslovforslaget for 2010. Ændringerne omfatter blandt andet øge-
de udgifter til A-dagpenge og uddannelsesydelse til forsikrede ledige, idet skønnet for 
ledigheden i 2010 er øget siden august. Desuden medfører ændrede aktivitetsskøn på 
uddannelsesområdet en opjustering af udgifterne. I modsat retning trækker et ændret 
afløb for en række anlægsprojekter på transportområdet samt en teknisk ændring 
vedrørende statens salg af gymnasier mv. i forbindelse med overgang til bygnings-
selveje. 
 
De statslige udgifters sammensætning i 2010 
På finansloven for 2010 er der som nævnt samlet set budgetteret med statslige udgif-
ter på 669¼ mia. kr., jf. tabel 3.8. 
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Tabel 3.8 
Statens udgifter i 2010 

 
  Mia. kr. Andel i pct.  

 Indkomstoverførsler 261,6 39,0  
 Tilskud til regioner og kommuner  187,6 28,0  
 Driftsudgifter 122,4 18,3  
 Øvrige udgifter  43,4 6,5  
 Renter af statsgæld mv. 24,8 3,7  
 EU-bidrag mv. 20,2 3,0  
 Anlægsudgifter 9,1 1,4  
 I alt 669,2 100,0  
  

Anm.: Den valgte fordeling af udgifterne følger ikke det statslige rammesystem fuldt ud. Børnefamilieydelsen 
er placeret under indkomstoverførslerne på linje med nationalregnskabets kategorisering. Driftsudgif-
terne er afgrænset som statens driftsramme. Øvrige udgifter omfatter blandt andet ulandsbistand og 
erhvervstilskud. 

 

 

 
Indkomstoverførslerne udgør langt hovedparten af statens udgifter og er budgetteret 
til godt 261½ mia. kr. svarende til 39 pct. af de samlede statslige udgifter på finanslo-
ven for 2010.  
 
Den næststørste udgiftspost er bloktilskud mv. til regioner og kommuner, som udgør 
godt 187½ mia. kr. eller 28 pct. af de samlede statslige udgifter. Størrelsen af tilskud-
det fastsættes hvert år ved forhandlinger med kommunerne og regionerne. 
 
Statens driftsudgifter udgør knap 122½ mia. kr. eller godt 18¼ pct. af de samlede 
statslige udgifter. Driftsudgifterne omfatter blandt andet løn til statens ansatte og en 
række andre udgifter, der skal afholdes for at drive de statslige institutioner - herun-
der fx universiteter, gymnasier, forsvaret og politiet. 
 
Renter af statsgæld udgør godt 24¾ mia. kr. eller knap 3¾ pct. af de samlede udgif-
ter, mens øvrige udgifter, herunder blandt andet ulandsbistand og diverse tilskud 
mv., udgør knap 43½ mia. kr. svarende til en andel på 6½ pct. 
 
Hertil kommer EU-bidrag mv. på knap 20¼ mia. kr. svarende til 3 pct. af statens ud-
gifter i 2010, mens anlægsudgifterne på godt 9 mia. kr. udgør knap 1½ pct. 
 
Nedenfor gives en mere detaljeret oversigt over udgiftssammensætningen for ind-
komstoverførsler og driftsudgifter, der er to centrale poster på statens udgiftsbudget. 
 
Indkomstoverførsler 
Af statens udgifter til indkomstoverførsler på i alt godt 261½ mia. kr. udgør udgif-
terne til folkepension godt 96¼ mia. kr. på finansloven for 2010, jf. tabel 3.9. Det sva-
rer til over en tredjedel af de samlede udgifter til indkomstoverførsler. Efterløn, før-
tidspension, tjenestemandspension og A-dagpenge er andre store udgiftsposter, hvor 
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blandt andet efterlønnen med knap 22¾ mia. kr. udgør knap 8¾ pct. af de samlede 
udgifter til indkomstoverførsler. 
 

Tabel 3.9 
Statens udgifter til indkomstoverførsler i 2010 

 
   Mia. kr. Andel i pct.  

 Folkepension 96,3 36,8  
 Efterløn 22,7 8,7  
 Førtidspension 21,3 8,1  
 Tjenestemandspensioner 20,3 7,7  
 A-dagpenge 19,8 7,6  
 Børnefamilieydelse 14,7 5,6  
 Stipendier (SU) 12,4 4,7  
 Barselsdagpenge 9,9 3,8  
 Boligstøtte 7,8 3,0  
 Sygedagpenge 6,5 2,5  
 Løntilskud til fleks- og skånejob 6,0 2,3  
 Aktivering1) 4,9 1,9  
 Resterende indkomstoverførsler2) 4,0 1,5  
 Kontanthjælp 3,5 1,3  
 Børnetilskud mv. 2,8 1,1  
 VEU-godtgørelse, SVU, uddannelsesydelse mv. 2,7 1,0  
 Elevstøtte/skoleydelse 1,8 0,7  
 Revalidering 1,7 0,7  
 Fleksydelse 1,0 0,4  
 Personlige tillæg og varmetillæg 0,9 0,3  
 Ledighedsydelse 0,7 0,3  
     
 Indkomstoverførsler i alt 261,6 100,0  
  

Anm.: Afgrænsningen af indkomstoverførslerne stemmer ikke fuldstændig overens med afgrænsningen i 
nationalregnskabet. For visse ordninger, fx førtidspension, kontanthjælp og sygedagpenge, er der også 
kommunale udgifter. Af tabellen fremgår kun de statslige udgifter. 

1) Afgrænset som den del af den aktive beskæftigelsesindsats, der er opført på statens overførselsbudget. 
ekskl. løntilskud til fleks- og skånejob.  

2) Omfatter blandt andet udgifter til børnepasningsorlov, introduktionsydelse og delpension.  
 

 

 
Driftsudgifter  
Statens driftsudgifter – afgrænset som den statslige driftsramme – er budgetteret til 
knap 122½ mia. kr. på finansloven for 2010, jf. tabel 3.10. 
 
Udgifterne til videregående uddannelser og forskning udgør 23¾ mia. kr. eller knap 
19½ pct. af statens driftsudgifter. Udgifterne til forsvaret og hjemmeværnet på godt 
20½ mia. kr. er en anden stor post på statens driftsramme. Af øvrige store poster på 
driftsrammen kan nævnes udgifterne til ungdomsuddannelserne, departementer, sty-
relser mv. og politiet. 
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Tabel 3.10 
Statens driftsudgifter i 2010 

 
  Mia. kr. Andel i pct.  

 Videregående uddannelser, forskning mv. 23,8 19,4  
 Forsvar og Hjemmeværnet 20,6 16,9  
 Ungdomsuddannelser 17,9 14,6  
 Departementer, styrelser mv. 13,1 10,7  
 Momsreserve1) 9,1 7,4  
 Politi 8,9 7,3  
 SKAT 5,4 4,4  
 Diverse driftsudgifter 5,3 4,3  
 AMU, åben uddannelse, folkeoplysning mv. 4,9 4,0  
 Kriminalforsorg og retsvæsen 4,5 3,7  
 Kulturområdet 4,0 3,3  
 Grundskolen 2,6 2,1  
 Miljø- og klimaområdet 1,0 0,8  
 Trafikområdet  0,6 0,5  
 Fødevareområdet 0,6 0,5  
     
 Driftsudgifter i alt 122,4 100,0  
  

Anm.: Opgørelsen er baseret på statens driftsramme med udgangspunkt i finanslovens aktivitetsområder.  
1) Statsinstitutionernes udgifter til ikke-fradragsberettiget købsmoms afholdes ved træk på momsreserven, 

jf. finanslovens § 35. 
 

 

 
 
3.3 Statens indtægter  
I 2009 skønnes statens indtægter at udgøre godt 581¼ mia. kr., jf. tabel 3.11. Det er 
en nedjustering på knap 24 mia. kr. i forhold til skønnet i august, der primært skyldes 
lavere indtægter fra personskatter, moms, arbejdsmarkeds- og sociale bidrag. 
 
På finansloven for 2010 skønnes statens indtægter til godt 591¾ mia. kr. Det er en 
opjustering på 15¼ mia. kr. i forhold til finanslovforslaget fra august, der overvejen-
de kan henføres til forventede højere indtægter fra personskatterne. 
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Tabel 3.11 
Statens indtægter  

 
   2009   2010   
  Aug. Dec. Ændr. Aug. Dec. Ændr.  

 Mia. kr., årets priser        
 Personskat til staten, netto 167,0 153,5 -13,6 140,9 161,5 20,6  
 Arbejdsmarkeds- og sociale bidrag 99,7 95,2 -4,5 100,5 103,4 2,8  
 Erhvervsskatter til staten, netto 41,0 42,7 1,7 41,6 40,5 -1,1  
 Moms 169,6 166,1 -3,5 174,9 169,0 -5,9  
 Registreringsafgift 13,5 12,5 -1,0 15,2 13,8 -1,5  
 Benzin, vægt- og ansvarsafgift mv. 22,9 22,7 -0,2 23,8 23,4 -0,4  
 Energi- og miljøafgifter 32,7 32,7 0,0 36,1 35,9 -0,2  
 Nydelsesmiddel- og øvrige afgifter 17,7 17,8 0,0 19,0 18,6 -0,4  
 Pensionsafkastskat 10,9 10,9 0,0 -6,3 -4,9 1,5  
 Tinglysningsafgift mv. 7,4 7,7 0,3 7,3 7,6 0,3  
 Skatter og sociale bidrag i alt 582,5 561,8 -20,7 553,2 568,9 15,8  
         
 Øvrige indtægter 22,6 19,5 -3,1 23,3 22,9 -0,5  
         
 Indtægter i alt 605,1 581,3 -23,8 576,5 591,8 15,3  
   

 
Indtægtsskønnene for 2009 og 2010 er baseret på den seneste konjunkturvurdering, 
jf. Økonomisk Redegørelse, december 2009. De væsentligste budgetteringsforudsætnin-
ger er vist i tabel 3.12. 
 
I forhold til konjunkturvurderingen i august forventes et større fald i BNP i 2009. 
Det skyldes navnlig et større fald i privatforbruget end tidligere ventet, hvilket træk-
ker momsgrundlaget ned. Udskrivningsgrundlagene for bundskatten og arbejdsmar-
kedsbidraget er ligeledes nedjusteret. Det skyldes blandt andet en forventning om 
højere renteudgifter i personligt ejede virksomheder end lagt til grund i august. For så 
vidt angår grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag er der endvidere foretaget en korrek-
tion vedrørende indtægter fra begrænset skattepligtige. 
 
Der forventes positive vækstrater for privatforbrug og BNP i 2010, mens ledigheden 
ventes at stige fra 101.000 personer i 2009 til 155.000 personer i 2010. Siden august 
er udskrivningsgrundlaget for bundskatten opjusteret med 5½ mia. kr., mens ud-
skrivningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidraget er nedjusteret med godt 4½ mia. 
kr., hvilket afspejler en mindre opjustering af den samlede lønsum i 2010 samt oven-
nævnte korrektion vedrørende de begrænset skattepligtige. 
 



 

 

 Kapitel 3. Statens finanser

 Budgetoversigt 3 · December 2009 51

Tabel 3.12 
Budgetteringsforudsætninger, 2009-2010  

 
  2009 2010  
  Aug. Dec. Ændr. Aug. Dec. Ændr.  

 BNP, realvækst i pct. -3,0 -4,3 -1,4 1,0 1,3 0,3 
 Privatforbrug, realvækst i pct. -3,7 -4,7 -1,0 2,8 2,4 -0,4 
 Heraf bilkøb -30,0 -34,0 -4,0 15,0 10,0 -5,0 
 Forbrugerpriser, vækst i pct. 1,4 1,4 0,0 2,0 2,0 0,0 
 Momsgrundlag, nominel vækst pct. -3,1 -5,4 -2,3 4,3 3,1 -1,2 
 Timeløn for LO/DA-arbejder, nominel vækst 

i pct. 3,6 3,4 -0,2 3,1 2,7 -0,4 
 Ledighed, 1.000 personer 105 101 -4 150 155 5 
 Beskæftigelse, 1.000 personer 2.802 2.830 28 2.729 2.759 30 
 Udskrivningsgrundlag, bundskat, mia. kr. 882,1 879,6 -2,5 927,4 932,9 5,5 
 Udskrivningsgrundlag,  

arbejdsmarkedsbidrag, mia. kr. 1.016,0 1.002,1 -13,8 1.022,4 1.017,8 -4,6 
 Oliepris, kroner pr. tønde 329 331 2 374 403 29 
   

 
Statens indtægter i 2009 
De væsentligste ændringer af skøn for statens indtægter i 2009 i forhold til august-
vurderingen er vist i figur 3.2. 
 

Figur 3.2 
Vigtigste revisioner af indtægtsskøn for 2009 i forhold til augustskøn 
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Anm.: Personskat til staten, netto er her opgjort ekskl. afgift på SP-udbetalinger. 
 
Personskatterne til staten (153,5 mia. kr.) er nedjusteret med 13½ mia. kr. i forhold til 
august. Det skyldes primært udskydelsen af udfasningen af de forlængede kredittider 
for indbetaling af A-skat. Derudover forventes det faldende renteniveau at slå lang-
sommere igennem på renteudgifterne i husholdninger og personligt ejede virksom-
heder end tidligere forudsat. På den baggrund forventes højere renteudgifter for hus-
holdninger og personligt ejede virksomheder i 2009 end ventet i august.  
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Arbejdsmarkeds- og sociale bidrag (95,2 mia. kr.) er 4½ mia. kr. lavere end skønnet i au-
gust. Det skyldes udskydelsen af udfasningen af de forlængede kredittider for indbe-
taling af arbejdsmarkedsbidrag.  
 
Erhvervsskatter til staten (42,7 mia. kr.) er opjusteret med 1¾ mia. kr. Ændringen skyl-
des primært, at provenuet fra selskabsskatten fra ikke-kulbrinteproducerende selska-
ber er opjusteret med 1¾ mia. kr. som følge af højere accontoindbetalinger af sel-
skabsskat i 2009. Det vurderes således, at erhvervslivets lånevilkår i 2009 overordnet 
set ikke har medført, at selskaberne i højere grad end i tidligere år udskyder betaling 
af selskabsskat vedrørende 2009 til restskattebetalingen i november 2010. 
 
Momsindtægterne (166,1 mia. kr.) skønnes 3½ mia. kr. lavere end i august. Det kan 
primært henføres til, at skønnet for momsgrundlaget fra investeringer, herunder i bo-
ligbyggeri, er nedjusteret. Desuden bidrager nedjusteringen af privatforbruget til de 
lavere momsindtægter.  
 
Registreringsafgiften (12,5 mia. kr.) ventes at indbringe 1 mia. kr. mindre end skønnet i 
august. Det skyldes primært lavere forventet bilkøb. 
 
Tinglysningsafgiften (7,7 mia. kr.) er i lyset af de seneste regnskabstal opjusteret med ¼ 
mia. kr. i forhold til augustvurderingen.  
 
Øvrige indtægter (19,5 mia. kr.) er nedjusteret med godt 3 mia. kr. siden august. Det kan 
primært henføres til, at der ikke forventes indtægter fra omlægning af statslige aktiver 
i 2009. Desuden skønnes renter af mellemværender i forbindelse med kreditpakken 
lavere end i august.  
 
Statens indtægter i 2010 
De væsentligste ændringer i statens indtægter i 2010 i forhold til augustvurderingen 
fremgår af figur 3.3 og er uddybet nedenfor. 
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Figur 3.3 
Vigtigste revisioner af indtægtsskøn for 2010 i forhold til augustskøn 
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Personskatterne til staten (161,5 mia. kr.) forventes at indbringe 20½ mia. kr. mere end 
skønnet i august. Det skyldes primært forskydningen af indtægter fra 2009 til 2010 
som følge af udskydelsen af udfasningen af de forlængede kredittider for indbetaling 
af A-skat.  
 
Arbejdsmarkeds- og sociale bidrag (103,4 mia. kr.) skønnes at indbringe 2¾ mia. kr. mere 
end skønnet i august, hvilket ligeledes skal ses i lyset af de forlængede kredittider.  
 
Erhvervsskatter til staten (40,5 mia. kr.) ventes reduceret med godt 1 mia. kr. i forhold 
til augustvurderingen. Ændringen kan primært henføres til en nedjustering af prove-
nuet fra ikke-kulbrinteproducerende selskaber på 2 mia. kr., hvilket blandt andet skyl-
des lavere skøn for restskatteindbetalinger vedrørende 2009. Omvendt er provenuet 
fra skatter og afgifter fra de kulbrinteproducerende selskaber opjusteret som følge af 
højere skøn for olieprisen. 
 
Momsindtægterne (169,0 mia. kr.) skønnes at indbringe knap 6 mia. kr. mindre end 
skønnet i augustvurderingen. Det kan primært henføres til, at momsgrundlaget fra 
investeringer, herunder specielt boliginvesteringer, ventes at blive lavere. Det samme 
gælder for momsgrundlaget afledt af privatforbruget. 
 
Registreringsafgiften (13,8 mia. kr.) ventes at indbringe knap 1½ mia. kr. mindre end 
skønnet i august som følge af lavere forventet bilkøb. 
 
Benzin-, vægt- og ansvarsafgiften (23,4 mia. kr.) skønnes reduceret med knap ½ mia. kr. i 
forhold til skønnet i august. Det kan henføres til lavere forventet bilkøb og at ni-
veauet for privatforbruget af benzin mv. til køretøjer er blevet nedjusteret i forhold 
til augustvurderingen.   
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Pensionsafkastskatten (-4,9 mia. kr.) er opjusteret med 1½ mia. kr. sammenlignet med 
august. Det samlet set negative provenu i 2010 skal ses i lyset af omlægningen af 
pensionsafkastskatten, der blev vedtaget af Folketinget i 2007. Omlægningen indebæ-
rer, at indbetalingstidspunktet for pensionsafkastskat, optjent i 2010, flyttes fra 2010 
til 2011. I 2010 indbetales der således ikke pensionsafkastskat vedrørende indkomst-
året 2010. Desuden indebærer omlægningen, at beholdningen af negativ pensionsaf-
kastskat ved udgangen af 2009 udbetales i 2010 i forbindelse med overgangen fra 
skattepligt på institutniveau til individniveau. Skønnet for denne udbetaling er nedju-
steret med 1½ mia. kr. siden august, hvilket hovedsagligt kan henføres til højere for-
udsatte aktiekursgevinster i 2009, der medfører, at den negative skat fra 2008 i højere 
grad udnyttes i 2009. 
 
Øvrige indtægter (22,9 mia. kr.) ventes at indbringe ½ mia. kr. mindre end skønnet i au-
gust. Det kan primært henføres til, at renter af mellemværender mellem ministerier 
og styrelser skønnes lavere. I modsat retning trækker, at statens indtægter fra over-
skudsdeling i forbindelse med aktiviteterne i Nordsøen er opjusteret i forhold til au-
gust samt, at der budgetteres med indtægter fra Arbejdsmarkedet Feriefond jf. Aftaler 
om finansloven for 2010. 
 
 
3.4 Statens finansieringsbehov og gæld 
 
Statsgælden i 2009 og 2010 
Statsgælden målt som andel af BNP skønnes at stige fra 11,3 pct. af BNP i 2008 til 
23,7 pct. af BNP i 2010 svarende til en stigning på knap 12½ pct.-enheder, jf. tabel 
3.13. Dermed ventes statsgælden at stige meget for første gang siden 1997.  
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Tabel 3.13 
Statsgælden 2008-2010 

 
 

 2008 2009 2010 
Ændr. 
08-10 

 

 Nominel gæld ultimo året, mia. kr., årets priser      
 Indenlandsk gæld 429,5 474,9 542,7 113,2  
 Udenlandsk gæld 133,1 140,1 144,7 11,6  
 Statens konto i Nationalbanken1) -230,8 -149,6 -149,6 81,3  
 Den Sociale Pensionsfonds formue2) -124,7 -118,3 -114,1 10,6  
 - DSP’s kontoindestående i Nationalbanken -27,3 0,0 0,0 27,3  
 Øvrige fondes formuer3) -10,8 -12,7 -14,5 -3,7  
       
 Samlet statsgæld 196,2 334,4 409,2 213,0  
 Samlet statsgæld i pct. af BNP 11,3 20,0 23,7 12,4  
  

1) Statens konto i Nationalbanken er opgjort ifølge statsregnskabet for 2008, mens kontoen for 2009 og 
2010 er opgjort ifølge Nationalbankens månedsbalance.  

2) Formuen inkluderer obligationsbeholdning og kontoindestående i Nationalbanken. 
3) Højteknologifonden og Forebyggelsesfonden. Formuen inkluderer obligationsbeholdning og kontoin-

destående i Nationalbanken.  
 

 

 
Opgjort nominelt skønnes statsgælden at stige fra 196¼ mia. kr. i 2008 til 409¼ mia. 
kr. i 2010, dvs. samlet set med ca. 213 mia. kr. i løbet af to år Stigningen i statsgælden 
skyldes blandt andet store underskud på DAU-saldoen samt et større omfang af 
genudlån i forbindelse med kreditpakken, til Finansiel Stabilitet A/S, til Island, Let-
land og eksportlån i regi af Eksport Kredit Fonden. 
 
Ændringen i statsgælden fra år til år svarer – bortset fra kurseffekter ved lånoptagelse 
– til nettokassesaldoen, dvs. likviditetseffekten af statens budget, jf. figur 3.4. Netto-
kassesaldoen afspejler statens nettobetalinger og afviger dermed fra DAU-saldoen, 
der er en regnskabsmæssig opgørelse af statens indtægter og udgifter, som ikke nød-
vendigvis er sammenfaldende med statens faktiske ind- og udbetalinger i et givet år. 
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Figur 3.4 
Nettokassesaldoen og statsgælden, 2000-2010 
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Forskellen mellem nettokasse- og DAU-saldoen kan blandt andet henføres til be-
holdningsbevægelser, periodiseringer og statslige genudlån.  
 
For 2009 og 2010 skønnes nettokassesaldoen at udgøre henholdsvis -141½ mia. kr. 
og -74½ mia. kr., jf. tabel 3.14. I forhold til skønnet i august er der tale om en forøgel-
se af underskuddet på 9¼ mia. kr. i 2009, der primært følger af et større forventet 
underskud på DAU-saldoen som følge af udskudte kredittider for A-skat og ar-
bejdsmarkedsbidrag, hvilket til dels modgås af et lavere omfang af genudlån. 
 
I 2010 skønnes nettokassesaldoen til -74½ mia. kr., hvilket er en reduktion af under-
skuddet på 35 mia. kr. i forhold til augustskønnet. Det skyldes blandt andet, at de ud-
skudte frister for indbetaling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag flytter likviditet fra 
2009 til 2010. Hertil kommer, at det samlede omfang af genudlån ventes reduceret i 
2010, hvoraf 18 mia. kr. kan henføres til Finansiel Stabilitet A/S. Det skønnes såle-
des, at Finansiel Stabilitet A/S tilbagebetaler tidligere lån, realiserer en andel af garan-
tiprovisionen fra det private beredskab i relation til bankpakke I samt nedbringer de-
res likvide beholdning. Genudlånet til Finansiel Stabilitet A/S er behæftet med stor 
usikkerhed og afhænger af udviklingen på de finansielle markeder. 
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Tabel 3.14 
DAU, nettokassesaldo og ændring i statsgæld 2008-2010, mia. kr. 

 
  2008 2009 2010  
  Regnskab Aug. Dec. FFL10 FL10  
 Mia. kr., årets priser       
 DAU-saldo 72,3 -26,5 -52,5 -91,1 -77,3  
        
 Genudlån mv. (§ 40) -13,5 -104,9 -88,7 -18,2 2,9  
 - heraf kapitalindskud afledt af kreditpakken - -55,0 -47,0 0,0 0,0  
 - heraf udlån til Island  -2,7 -0,6 -0,9 -3,0  
 - heraf udlån til Letland - 0,0 0,0 -3,0 -2,8  
 - heraf eksportlån i regi af Eksport Kredit Fonden - -4,0 -3,0 -9,0 -5,2  
 - heraf Finansiel Stabilitet A/S -4,4 -34,6 -31,1 0,0 17,9  
        
 Beholdningsbevægelser og periodisering mv. (§ 41) -10,4 -0,9 -0,4 -0,1 0,0  
 Nettokassesaldo 48,3 -132,3 -141,6 -109,5 -74,5  
 Nettofinansieringsbehov (-nettokassesaldo) -48,3 132,3 141,6 109,5 74,5  
 Kurseffekter ved lånoptagelse/nettokøb af  

obligationer i Den Sociale Pensionsfond mv.1)   -2,6 -1,2 -3,4 0,7 0,4
 

 Ændring i statsgæld (år til år) -50,9 131,2 138,1 110,1 74,9  
  

1) Kurseffekter ved lånoptagelse afspejler emissionskurstab eller -gevinster ved udstedelse af statsobligati-
oner og nettokøb af obligationer i den Sociale Pensionsfond mfl. 

 

 

 
I 2009 skønnes omfanget af genudlån reduceret med 16¼ mia. kr. til knap 88¾ mia. 
kr. målt i forhold til augustvurderingen. Hovedparten af reduktionen relaterer sig til 
genudlån i forbindelse med den finansielle uro, herunder genudlån til Finansiel Stabi-
litet A/S, Island og eksportlån i regi af Eksport Kredit Fonden.  
 
Dertil kommer, at der med Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter er givet mu-
lighed for et statsligt kapitalindskud i penge- og realkreditinstitutter på ca. 100 mia. 
kr. i hybrid kernekapital fra staten. Der er beregningsteknisk indregnet et træk på 47 
mia. kr. i 2009. De afledte renteindtægter fra kapitalindskuddet i medfør af kredit-
pakken reducerer de offentlige nettorenteudgifter. 
 
Statens samlede indenlandske og udenlandske lånebehov i 2009 er faldet med godt 
12 mia. kr. siden august til 127¾ mia. kr., jf. tabel 3.15. Faldet dækker over et lavere 
udenlandsk lånebehov. I 2010 skønnes det samlede lånebehov at være godt 150½ 
mia. kr. Stigningen i lånebehovet fra 2009 til 2010 skal primært ses i lyset af den kraf-
tige svækkelse af statens finanser, herunder det store underskud på DAU-saldoen. 
 



 

 

Kapitel 3. Statens finanser 

58 Budgetoversigt 3 · December 2009 

Tabel 3.15 
Bruttofinansieringsbehov og statens låntagning 2008-2010 

 
  2008 2009 2010  
  Regnskab Aug. Dec. FFL10 FL10  
 Mia. kr., årets priser       
 Nettofinansieringsbehov -48,3 132,3 141,6 109,5 74,5  
 - Afdrag på statsgæld i alt1)  62,7 93,5 105,8 76,7 77,2  
 Bruttofinansieringsbehov  14,4 225,9 247,3 186,2 151,7  
  Betalinger til staten ifm. valutaswaps   5,6 11,1 11,0 1,2 1,1  
 - Nedbringelse af statens konto i  

 Nationalbanken  -171,8 75,0 108,6 20,0 0,0 
 

 Lånebehov  180,6 139,9 127,8 165,0 150,6  
  - heraf indenlandsk lånebehov  83,4 94,3 103,3 140,8 120,6  
  - heraf udenlandsk lånebehov  97,1 45,6 24,5 24,2 30,0  
  

1) Inkl. betalinger fra staten i valutaswaps samt statslige fondes nettoobligationskøb. 
 

 

 
I 2009 forventes et indenlandsk lånebehov på 103¼ mia. kr. Det aktuelle niveau for 
statslige kapitalindskud vedrørende kreditpakken på 47 mia. kr. og de udskudte kre-
dittider for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag på 19 mia. kr. påvirker ikke det inden-
landske lånebehov, da det forventes modsvaret af lavere indestående på statens kon-
to i Nationalbanken. I 2010 forventes et indenlandsk lånebehov på 120½ mia. kr. 
Stigningen fra 2009 til 2010 skyldes primært en yderligere forværring af statens finan-
ser. 
 
Det udenlandske lånebehov forventes at stige med 5½ mia. kr. fra 24½ mia. kr. i 
2009 til 30 mia. kr. i 2010, hvilket skyldes udenlandsk låntagning, der forventes refi-
nansieret i 2010. Det udenlandske lånebehov i 2010 dækker således over forfald af 
udenlandsk gæld og finansiering af udenlandske genudlån til Island, Letland og Dan-
marks Skibskredit A/S. 
 
Udviklingen i statsgælden afspejles i 2009 og 2010 ikke fuldt ud i udviklingen i 
ØMU-gælden, jf. tabel 3.16. ØMU-gælden omfatter primært statens, kommunernes og 
regionernes obligationsgæld. Statens indestående i Nationalbanken modregnes ikke i 
ØMU-gælden. Herudover korrigeres der i ØMU-gældsopgørelsen for beholdningen 
af statsobligationer i de offentlige delsektorer.  
 
ØMU-gælden målt som andel af BNP skønnes øget fra 38½ pct. af BNP i 2009 til 
41¾ pct. af BNP i 2010. Stigningen fra 2009 til 2010 er således på 3¼ pct.-enheder. I 
forhold til 2008 er der samlet set tale om en stigning på 8½ pct.-enheder.  
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Tabel 3.16 
ØMU-gælden 2008-2010 

 
 

 
 

2008 2009 2010 
Ændr. 
08-10 

 

 Nominel gæld ultimo året, mia. kr., årets priser   
 Staten:    
 Indenlandsk gæld 429,5 474,9 542,7 113,2  
 Udenlandsk gæld 133,1 140,1 144,7 11,6  
 Den Sociale Pensionsfonds statsobligationsbeholdning -87,8 -66,5 -61,2 26,6  
 Øvrige fondes statsobligationsbeholdning -10,8 -12,7 -14,5 -3,6  
 Øvrige statslige poster 15,3 6,4 7,8 -7,5  
       
 Kommuner:      
 Samlet gæld 102,1 102,1 102,1 0,0  
 Beholdning af statsobligationer -2,3 -2,3 -2,3 0,0  
       
 Sociale kasser og fonde (ATP mv.):       
 Beholdning af statsobligationer mv. 1,2 1,2 2,2 1,0  
       
 Samlet ØMU-gæld 580,3 643,2 721,5 141,3  
 Samlet ØMU-gæld i pct. af BNP 33,4 38,5 41,8 8,4  

   

 
Udviklingen i ØMU-gælden og statsgælden giver imidlertid ikke et dækkende billede 
af holdbarheden af de offentlige finanser. Det skyldes, at ØMU-gæld og statsgæld ik-
ke fuldt ud omfatter statslige, kommunale og regionale finansielle nettoforpligtelser 
og aktiver i forhold til andre sektorer. Udgangspunktet for vurderinger af de offentli-
ge finansers langsigtede holdbarhed er derfor det offentliges finansielle nettogæld. 
Den offentlige finansielle nettogæld afspejler forskellen mellem finansielle passiver og 
aktiver for hele den offentlige sektor.  
 
Den offentlige finansielle nettogæld blev i 2007 vendt til et nettotilgodehavende på 
4,1 pct. af BNP som steg til 6,1 pct. af BNP i 2008. Frem mod 2010 skønnes det of-
fentlige nettotilgodehavende imidlertid at blive vendt til en nettogæld på 1,8 pct. af 
BNP, jf. tabel 3.17. Opbygningen af offentlig nettogæld skal ses i lyset af de mærkbare 
underskud på de offentlige finanser i 2009 og 2010.  
 

Tabel 3.17 
Nettogæld 2007-2010 

 
 

 2007 2008 2009 2010 
Ændr. 
07-10 

 

 Mia. kr., årets priser       
 Offentlig nettogæld -69,3 -105,5 -63,0 31,5 100,8  
 Offentlig nettogæld i pct. af BNP -4,1 -6,1 -3,8 1,8 5,9  
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4. Offentlige finanser og finanspolitikken  

Resumé 
 

• Der ventes underskud på de offentlige finanser på 50¼ mia. kr. i 2009 og 94½ mia. kr. i 2010.  
Det svarer til henholdsvis -3,0 pct. af BNP og -5,5 pct. af BNP.  

 
• Et første og overvejende beregningsteknisk skøn for de offentlige finanser i 2011 viser et under-

skud på 79 mia. kr. svarende til -4,4 pct. af BNP. 
 
• Den offentlige saldo er nedjusteret med knap 17 mia. kr. i 2009 og 8¼ mia. kr. i 2010 i forhold til 

augustvurderingen. Nedjusteringerne afspejler vigende konjunkturer og mere ekspansiv finans-
politik, herunder konjunkturbetingede lavere provenuer fra skatter og afgifter samt øgede of-
fentlige forbrugs- og investeringsudgifter. 

 
• Der er beregnet et underskud på den strukturelle offentlige saldo på ½ pct. af BNP i 2009. Det 

beregnede strukturelle underskud øges til godt 1½ pct. af BNP i 2010, hvilket navnlig afspejler 
den lempelige finanspolitik i 2010. Med de beregningstekniske forudsætninger, der er lagt til 
grund for finanspolitikken og skønnet for de offentlige finanser i 2011, er der beregnet et struk-
turelt underskud på ca. 1¼ pct. af BNP. 

 
• Der er besluttet betydelige lempelser af den økonomiske politik i 2009 og 2010. Målt ved fi-

nanseffekten skønnes finanspolitikken således at stimulere den økonomiske aktivitet med 1,0 
pct. af BNP i 2009. Dette afspejler navnlig væksten i de offentlige forbrugs- og investeringsudgif-
ter og skattenedsættelserne som følge af skatteaftalen fra 2007. Hertil kommer udbetalingen af 
SP-midlerne, der skønnes at øge aktiviteten med omkring 0,3 pct. af BNP i 2009.  

 
• I 2010 skønnes finanspolitikken at styrke aktiviteten yderligere svarende til 0,8 pct. af BNP især 

afledt af skattenedsættelserne i forårets skattereform samt en planlagt høj vækst i de offentlige 
investeringsudgifter blandt andet i lyset af vækstinitiativerne i aftalerne om finansloven for 
2010. Med finanslovaftalerne for 2010 åbnes der desuden mulighed for udbetaling af opsparede 
midler på selvpensioneringskonti. Det skønnes at styrke aktiviteten yderligere med 0,1 pct. af 
BNP i 2010. 

 
• De diskretionære lempelser i 2009 og 2010 skønnes således samlet set at øge aktivitetsniveauet 

med 2¾ pct. af BNP i 2010. 
 
• De samlede offentlige udgiftstryk skønnes at stige fra 50,9 pct. af BNP i 2008 til 57,9 pct. af BNP i 

2010. Den markante stigning skal blandt andet ses i sammenhæng med konjunkturelt betinge-
de merudgifter samt stigende offentlige forbrugs- og investeringsudgifter.  I 2011 forudsættes 
udgiftstrykket at falde til 56,8 pct. af BNP, hvilket blandt andet skyldes et forudsat fald i de of-
fentlige investeringer. 

 
• Skattetrykket ventes reduceret fra 48,3 pct. af BNP i 2008 til 46,7 pct. af BNP i 2010. Det skyldes 

blandt andet et lavere personskattetryk som følge af skattenedsættelserne i skatteaftalen fra 
2007 og i Forårspakke 2.0.  I 2011 skønnes skattetrykket til 46,9 pct. af BNP. 
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4.1 Offentlige finanser 
De nye skøn for de offentlige finanser i 2009 og 2010 tager afsæt i den aktuelle vur-
dering af dansk økonomi, jf. Økonomisk Redegørelse, december 2009. 
 
Skønnet for de offentlige finanser i 2009 er desuden baseret på finansloven for 2009 
og de ministerielle rammeredegørelser for statens udgifter i 2009. Desuden beror 
vurderingen på de kommunale og regionale budgetter for 2009 samt aftalerne om 
kommunernes og regionernes økonomi i 2010, der blev indgået i juni 2009. I 2010 
bygger skønnet for de offentlige finanser på finansloven for 2010 samt et foreløbigt 
skøn for de kommunale og regionale budgetter i 2010. Skønnene for begge år afspej-
ler også forårets aftaler om blandt andet Forårspakke 2.0. 
 
For 2011 beror skønnet overvejende på beregningstekniske forudsætninger fra 
blandt andet 2015-planen.  
 
Danmarks Statistik har offentliggjort reviderede tal for de offentlige finanser, som 
viser et overskud på 59¾ mia. kr. i 2008 svarende til 3,4 pct. af BNP, jf. tabel 4.1.  
 

Tabel 4.1 
Saldoen på de offentlige finanser 2004-2011 

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

 Mia. kr., årets priser          
 August 27,3 77,1 81,5 75,1 59,5 -33,5 -86,3 -  
 December 27,7 77,6 82,3 80,6 59,8 -50,3 -94,4 -79,0  
 Heraf stat1)  27,8 82,7 89,7 85,1 67,2 - - -  
 Heraf kommuner og  

amter/regioner1) -0,3 -5,5 -7,8 -4,5 -7,0 - - -
 

 Heraf sociale kasser og fonde2)  0,2 0,4 0,3 0,0 -0,3 - - -  
 December, pct. af BNP 1,9 5,0 5,0 4,8 3,4 -3,0 -5,5 -4,4  
  

1) Opgørelsen af saldoen for henholdsvis stat samt kommuner og amter/regioner afspejler ikke fuldt ud, at 
staten via overførsler til kommuner og amter/regioner overvejende bærer risikoen for konjunkturelt be-
tingede udsving i udgifter og indtægter. 

2) A-kasserne og Lønmodtagernes Garantifond.  
 

 

 
Der skønnes offentlige underskud på 50¼ mia. kr. i 2009 og 94½ mia. kr. i 2010 sva-
rende til henholdsvis -3,0 pct. af BNP og -5,5 pct. af BNP. Dermed svækkes den of-
fentlige saldo samlet set med 154 mia. kr. fra 2008 til 2010 svarende til en reduktion 
på 8,9 pct.-enheder af BNP. I 2011 skønnes et underskud på 79 mia. kr., hvilket sva-
rer til -4,4 pct. af BNP.    
 
Udbetalingen af midlerne i den Særlige Pensionsopsparing (SP) mindsker under-
skuddet på den offentlige saldo i 2009. Beskatningen af SP-udbetalingerne forbedrer 
således isoleret set den offentlige saldo med omkring 14 mia. kr. i 2009, jf. også Øko-
nomisk Redegørelse, december 2009. Merprovenuet i 2009 modsvares af lavere skatte-
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indtægter på længere sigt, således at der samlet set er tale om en marginal svækkelse 
af de offentlige finanser på 0,1 mia. kr. målt i varig virkning.  
 
De offentlige underskud i 2010 og 2011 ventes at overskride referenceværdien på 3 
pct. af BNP i EU’s Stabilitets- og Vækstpagt. Det skal ses i sammenhæng med, at 
EU-landenes gennemsnitlige offentlige underskud skønnes at stige fra ca. 2½ pct. af 
BNP i 2008 til ca. 7-7½ pct. af BNP i 2009-2011, og størstedelen eller måske alle 
EU’s lande får i løbet af krisen underskud over 3 pct. af BNP. Lande med underskud 
over 3 pct. af BNP får på grundlag af reglerne i Stabilitets- og Vækstpagten en EU-
anbefaling om finanspolitisk konsolidering i form af en såkaldt henstilling fra Rådet 
af EU's finansministre (ECOFIN). Et flertal af EU’s lande har allerede underskud 
over 3 pct. af BNP og har fået henstillinger i 2009. En henstilling indebærer anbefa-
linger om at gennemføre strukturelle budgetforbedringer på mindst ½ pct. af BNP i 
gennemsnit årligt med henblik på at bringe det faktiske underskud ned under 3 pct. 
af BNP inden for en given frist. I lyset af de skønnede offentlige underskud ventes 
også Danmark i løbet af 2010 at få en henstilling.  
 
Med konjunkturnedgangen og den ekspansive finanspolitik ventes der en betydelig 
svækkelse af de offentlige finanser fra 2008 til 2010. Omkring en tredjedel af svæk-
kelsen af de offentlige finanser afspejler diskretionære finanspolitiske lempelser (målt 
ved de direkte provenuvirkninger), herunder højere offentlig forbrugs- og investe-
ringsudgifter samt lavere personskattetryk i 2010 afledt af skattereformen i Forårs-
pakke 2.0. Dertil kommer konjunkturelt betingede merudgifter og mindreindtægter, 
herunder højere udgifter til indkomstoverførsler og et lavere provenu fra blandt an-
det selskabsskatter. 
 
De offentlige finanser i Danmark er således særdeles følsomme over for ændringer i 
konjunkturer og udviklingen på de finansielle markeder.  
 
Målt ved finanseffekten skønnes finanspolitikken at stimulere den økonomiske akti-
vitet med 1,0 pct. af BNP i 2009, jf. afsnit 4.2. Den ekspansive finanspolitik omfatter 
blandt andet Forårspakke 2.0, herunder løft af de kommunale anlægsaktiviteter og til-
skudspuljen til renoverings- og bygningsarbejder. Hertil kommer virkningen af udbe-
talingen af SP-midlerne, som skønnes at øge aktiviteten med 0,3 pct. af BNP i 2009. 
 
I 2010 skønnes finanspolitikken at styrke aktiviteten med yderligere 0,8 pct. af BNP 
blandt andet i lyset af vækstinitiativerne i finanslovsaftalen og skattenedsættelserne 
som led i skattereformen i Forårspakke 2.0, der er underfinansieret i de første år. Der-
udover skønnes virkningen af udbetalinger af opsparede midler på selvpensione-
ringskonti til ca. 0,1 pct. af BNP i 2010. De diskretionære lempelser mv. i 2009 og 
2010 skønnes samlet set at øge aktivitetsniveauet med 2¾ pct. af BNP i 2010.  
 
Når der tages højde for konjunkturerne og andre midlertidige forholds påvirkning af 
de offentlige finanser, skønnes der et underskud på den strukturelle offentlige saldo 
på ½ pct. af BNP i 2009, jf. afsnit 4.3. I 2010 øges det beregnede strukturelle under-
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skud til godt 1½ pct. af BNP navnlig som følge af de finanspolitiske lempelser. Med 
de beregningstekniske forudsætninger, der er lagt til grund for finanspolitikken og 
skønnet for de offentlige finanser i 2011, er der beregnet et strukturelt underskud på 
ca. 1¼ pct. af BNP. 
 
Ændringer i forhold til vurderingen i august 2009 
Siden august har Danmarks Statistik offentliggjort reviderede tal for de offentlige fi-
nanser i 2008, herunder indarbejdet metodeændringer1.     
 
Metodeændringerne indebærer blandt andet, at Nationalbankens overskud nu indgår 
i Danmarks Statistiks opgørelse af indtægterne fra renter samt udbytter, mens over-
skuddet tidligere var medregnet under udtræk af indkomst fra såkaldte kvasiselska-
ber. Derudover har Danmarks Statistik ændret håndteringen af en tidligere ordning 
vedrørende indekslån til finansiering af vedligeholdelsesefterslæbet på ældre ejen-
domme. Dette indebærer isoleret set en nedrevision af subsidierne med ca. ½ mia. 
kr. og en omtrent tilsvarende opjustering af renteudgifterne. Danmarks Statistiks me-
todeændringer er indarbejdet i skønnene for de offentlige finanser i 2009-2011. 
 
Det offentlige overskud er ifølge de reviderede tal opgjort til 59¾ mia. kr. i 2008, og 
er således opjusteret marginalt i forhold til august, jf. tabel 4.2 og bilag 2. Revisionen 
dækker blandt andet over lavere indtægter fra personskatter mv. samt højere offentli-
ge investerings- og forbrugsudgifter, mens lavere udgifter til subsidier og merindtæg-
ter fra pensionsafkastskatten og fra renter og udbytter trækker i retning af et større 
overskud. 
 
I forhold til skønnene fra august er det offentlige underskud opjusteret med knap 17 
mia. kr. i 2009 og 8¼ mia. kr. i 2010. De større offentlige underskud skal ses i sam-
menhæng med de vigende konjunkturer, herunder nedjusteringer af provenuskønnet 
for moms og personskatter samt mere ekspansiv finanspolitik, herunder øgede of-
fentlige udgifter.    
 
Sammenholdt med augustvurderingen er de forventede indtægter fra Nordsø-aktiviteterne 
omtrent uændrede i 2009, men opjusteret med 2 mia. kr. i 2010 primært som følge af 
en opjustering af olieprisen i DKK på 7,6 pct.  
 
Provenuet fra selskabsskatterne fra ikke-kulbrinteskattepligtige selskaber er nedjusteret med 
¾ mia. kr. årligt i 2009 og 2010, hvilket skal ses i sammenhæng med det generelle 
konjunkturbillede. 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Danmarks Statistik har foretaget en række forskellige revisioner af henholdsvis data- og metodemæssig karakter i de 
offentlige finanser i perioden 1971-2008, jf. Statistiske Efterretninger, nr. 2009:29, 3. november 2009. 
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Tabel 4.2 
Ændring af den offentlige saldo i 2008-2010 siden august 

 
  2008 2009 2010  

 Mia. kr., årets priser     
 Nordsø-indtægter 0,0 0,0 2,0  
 Selskabsskatter, ikke kulbrinteskattepligtige 0,0 -0,8 -0,7  
 Pensionsafkastskat 3,0 -0,1 2,8  
 Arbejdsmarkedsbidrag  -0,3 -1,1 -0,4  
 Personskatter mv.  -3,2 -6,2 0,9  
 Moms 0,2 -3,9 -6,1  
 Registreringsafgift 0,0 -1,0 -1,4  
 Øvrige skatter og afgifter 0,0 -0,5 -0,1  
 Offentligt forbrug -0,8 -1,7 -2,0  
 Offentlige investeringer -0,8 -0,3 -1,4  
 Indkomstoverførsler -0,1 0,3 -1,0  
 Subsidier 1,1 -2,2 -1,1  
 Nettorenteudgifter og udbytter 2,6 3,3 1,8  
 Andre udgifts- og indtægtsposter  -1,3 -2,7 -1,5  
 Ændring af den offentlige saldo, i alt 0,3 -16,9 -8,2  

  
Anm.: Negative tal angiver saldoforværringer, mens positive tal viser saldoforbedringer. 
 

 

 
Provenuet fra pensionsafkastskatten er omtrent uændret i 2009, men opjusteret med 2¾ 
mia. kr. i 2010 i lyset af en nedjustering af stigningen i de lange obligationsrenter i 
kalenderåret 2010.  
 
Indtægterne fra personskatter mv. og arbejdsmarkedsbidrag er nedjusteret med 7¼ mia. kr. 
i 2009 blandt andet i lyset af, at det nu lægges til grund, at det faldende renteniveau 
slår langsommere igennem på husholdningernes renteudgifter end tidligere forudsat. 
Der forventes således højere renteudgifter for husholdningerne i 2009 end ventet i 
august. I 2010 skønnes provenuet omtrent uændret i forhold til august. 
  
Momsprovenuet er nedjusteret med knap 4 mia. kr. i 2009 og godt 6 mia. kr. 2010. Det 
lavere provenu skal blandt andet ses i sammenhæng med nedjusteringer af det skøn-
nede private forbrug, herunder køb af biler. I forlængelse heraf er provenuet fra regi-
streringsafgiften justeret ned med 1 mia. kr. i 2009 og 1½ mia. kr. i 2010 som følge af 
færre bilkøb end skønnet i august.  
 
Det nominelle offentlige forbrug er opjusteret med 1¾ mia. kr. i 2009 og 2 mia. kr. i 
2010 afledt af merudgifter til politiet i forbindelse med COP15 i 2009 og aftalerne 
om finansloven for 2010 samt aktivitetsafledte merudgifter i begge år på uddannel-
ses-, udlændinge- og aktiveringsområderne.  
 
Skønnet for de offentlige investeringer er opjusteret med ¼ mia. kr. i 2009 og knap 1½ 
mia. kr. i 2010. Opjusteringen i 2010 kan primært henføres til vækstinitiativerne i fi-
nanslovsaftalen for 2010. 
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Udgifterne til indkomstoverførsler er nedjusteret med ¼ mia. kr. i 2009, men er opjuste-
ret med 1 mia. kr. i 2010. De højere udgifter 2010 skal blandt andet ses i sammen-
hæng med skønnede merudgifter til A-dagpenge i lyset af en opjustering af ledighe-
den i 2010.  
 
Subsidierne er opjusteret med 2¼ mia. kr. i 2009 og godt 1 mia. kr. i 2010. Det afspej-
ler blandt andet merudgifter afledt af Erhvervspakken i 2009 og aftalerne om finans-
loven for 2010. I modsat retning trækker Danmarks Statistiks metoderevision, jf. 
ovenfor.  
   
Skønnet for nettorenteudgifter og udbytter er nedjusteret med 3¼ mia. kr. i 2009 og 1¾ 
mia. kr. i 2010. Nedjusteringen afspejler navnlig Danmarks Statistiks metoderevision 
vedrørende Nationalbankens overskud. Dertil kommer lavere renteudgifter på den 
udenlandske statsgæld i 2010 som følge af et lavere renteniveau og et lavere lånebe-
hov i 2009 end ventet i august. 
 
Andre udgifts- og indtægtsposter bidrager isoleret set til en forværring af den offentlige 
saldo på 2¾ mia. kr. i 2009 og 1½ mia. kr. i 2010 blandt andet som følge af Natio-
nalbankens overskud nu medregnes under renteindtægter og udbytter, jf. ovenfor.   
 
Revisionen af de skønnede offentlige underskud i 2009 og 2010 dækker både over 
større udgifter og lavere indtægter, jf. figur 4.1. 
 

Figur 4.1  
Revision af udgifter og indtægter (mia. kr., årets priser) siden august, 2009-2010 
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Boks 4.1  
Revision af udgifts- og indtægtsskøn 2009 og 2010 
 
De nye skøn for de offentlige finanser indebærer en opjustering af underskuddet på de offentlige fi-
nanser på knap 17 mia. kr. i 2009 og 8¼ mia. kr. i 2010 i forhold til augustvurderingen, jf. nedenfor. 
 
Sammenholdt med augustvurderingen er indtægterne fra Nordsø-aktiviteterne omtrent uændrede i 
2009, men er opjusteret med 2 mia. kr. i 2010. Det omtrent uændrede skøn i 2009 dækker over en 
beskeden opjustering som følge af et lidt højere olieprisskøn, der modsvares af en forventet lavere 
olieproduktion. Opjusteringen i 2010 kan primært henføres til en opjustering af olieprisen i DKK på 
7,6 pct.  
 
De skønnede provenuer fra selskabsskatterne fra ikke-kulbrinteskattepligtige selskaber er nedjuste-
ret med ca. ¾ mia. kr. årligt i 2009 og 2010. Nedjusteringerne af provenuerne skal blandt andet ses i 
sammenhæng med de forventede svagere konjunkturer, herunder et højt antal konkurser. 
 
Provenuet fra pensionsafkastskatten skønnes omtrent uændret i 2009 i forhold til augustvurderin-
gen, mens provenuet opjusteres med 2¾ mia. kr. i 2010. Opjusteringen i 2010 kan primært henføres 
til kursgevinster fra renteswaps som følge af, at de lange obligationsrenter skønnes at stige mindre 
inden for kalenderåret 2010 end ventet i august. Desuden er skønnet for fremført negativ skat i 2010 
nedjusteret.     
 
Indtægter fra personskatter mv. og arbejdsmarkedsbidrag er nedjusteret med 7¼ mia. kr. i 2009. Det 
skal blandt andet ses i lyset af, at det nu lægges til grund, at det faldende renteniveau slår langsom-
mere igennem på husholdningernes renteudgifter end tidligere forudsat. Der forventes derfor højere 
renteudgifter for husholdningerne i 2009 og dermed større fradrag end forudsat i august. I 2010 
skønnes provenuet fra personskatter og arbejdsmarkedsbidrag at være omtrent uændret i forhold til 
skønnet i august. 
 
Momsprovenuet er nedjusteret med 4 mia. kr. i 2009 og 6 mia. kr. i 2010 i forhold til augustvurderin-
gen. Nedjusteringerne af provenuet kan blandt andet henføres til lavere vækst i det private forbrug, 
herunder vedrørende køb af biler. Derudover bidrager et lavere skøn for investeringsomfanget især i 
boligbyggeriet til et lavere skøn for momsgrundlaget.  
 
Provenuet fra registreringsafgiften nedjusteres med 1 mia. kr. i 2009 og 1½ mia. kr. i 2010 som følge 
af lavere forventet bilkøb sammenholdt med augustskønnet. 
 
Det nominelle offentlige forbrug er opjusteret med 1¾ mia. kr. i 2009 og 2 mia. kr. i 2010 i forhold til 
augustvurderingen. I begge år ventes aktivitetsafledte merudgifter på udlændinge- og uddannelses-
områderne, herunder voksen- og efteruddannelse, samt til aktivering. Dertil kommer merudgifter til 
politiet i lyset af COP15 i 2009 samt merudgifter i 2010 afledt af aftalerne om finansloven for 2010. 
Aftalerne omfatter en række nye prioriteringer, herunder ældreområdet, politiet, domstole, SKAT og 
uddannelse.  
 
Skønnet for de nominelle offentlige investeringer opjusteres med ¼ mia. kr.  i 2009 og knap 1½ mia. 
kr. i 2010.  Opjusteringen i begge år skal ses i lyset af et niveauløft vedrørende de statslige tilskudsin-
stitutioner (undervisning mv.) afledt af indarbejdelsen af endelige regnskaber for 2007 og 2008. I 
modsat retning trækker mindre afløb på en række vejprojekter end skønnet i august. Skønnet i 2010 
er desuden opjusteret som følge af vækstinitiativerne i finanslovaftalen for 2010. 
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Boks 4.1 (fortsat) 
Revision af udgifts- og indtægtsskøn 2009 og 2010 

 
Udgifterne til indkomstoverførsler er nedjusteret med ¼ mia. kr. i 2009, men opjusteret med 1 mia. 
kr. i 2010 primært som følge af ændrede skøn for A-dagpengeudgifterne i lyset af en lidt lavere ledig-
hed i 2009 og en højere ledighed i 2010 end ventet i august. I begge år er udgifterne til sygedagpen-
ge nedjusteret med godt 1 mia. kr., men det modsvares af forventede merudgifter til SU og SVU samt 
merudgifter til førtidspension i 2009. Udgifterne i 2010 omfatter endvidere ca. ¼ mia. kr. fra den 
grønne check i Forårspakke 2.0, som ifølge Danmarks Statistik skal medregnes som en indkomstover-
førsel, da beløbet vedrører hjemmeboende SU-modtagere og hjemmegående personer. Den reste-
rende del af den grønne check medregnes i øvrige kildeskatter.   
 
Subsidierne er opjusteret med 2¼ mia. kr. i 2009 og godt 1 mia. kr. i 2010, hvilket blandt andet af-
spejler merudgifter afledt af Erhvervspakken i 2009 og aftalerne om finansloven for 2010, herunder 
flere praktikpladser med tilskud fra AER-ordningen og tilskud til udskiftning af oliefyr. Derudover op-
justeres de skønnede udgifter til løntilskud til fleksjob i 2009 og tilskud til aktiverede kontanthjælps-
modtagere i virksomhedspraktik i 2009 og 2010. I modsat retning trækker Danmarks Statistiks ænd-
rede håndtering af en tidligere ordning vedrørende indekslån til finansiering af vedligeholdelsesefter-
slæb på ældre ejendomme, som isoleret set sænker udgifterne med ca. ½ mia. kr. i 2009 og 2010. 
Metodeændringen indebærer en omtrent tilsvarende opjustering af renteudgifterne.  
 
Skønnet for nettorenteudgifter og udbytter er nedjusteret med 3¼ mia. kr. i 2009 og 1¾ mia. kr. i 
2010 sammenholdt med augustskønnet. Nedjusteringen afspejler navnlig, at Nationalbankens over-
skud nu indgår i Danmarks Statistiks opgørelse af renteindtægter samt udbytter, mens overskuddet 
hidtil var været håndteret som øvrige indtægter. Dertil kommer lavere renteudgifter på den uden-
landske statsgæld i 2010 som følge af et lavere renteniveau og et lavere lånebehov i 2009 end ventet i 
august. 
   
Andre udgifts- og indtægtsposter bidrager isoleret set til en nedjustering af den offentlige saldo på 
2¾ mia. kr. i 2009 og 1½ mia. kr. i 2010. Revisionen dækker navnlig over den ændrede håndtering af 
Nationalbankens overskud. Dertil kommer en nedjustering af den skønnede engangsudbetaling af 
negativ pensionsafkastskat som følge af omlægningen af pensionsafkastskatten fra institut- til indi-
vidniveau i 2010 på ½ mia. kr. til knap 5 mia. kr. i 2010.   
  

 
Udviklingen i udgifts- og skattetryk, 2004-2011 
Det samlede offentlige udgiftstryk skønnes at udgøre 56,8 pct. af BNP i 2011, og der 
skønnes en stigning på 3,1 pct.-enheder i forhold til 2004, jf. tabel 4.3. Stigningen kan 
især henføres til en forøgelse af det offentlige forbrugstryk på 2,6 pct.-enheder, mens 
udgifterne til indkomstoverførsler og investeringer som andele af BNP forventes at 
stige med henholdsvis 0,5 pct.-enheder og 0,4 pct.-enheder.  
 
I 2010 skønnes udgiftstrykket ekskl. renteudgifter til 55,7 pct. af BNP. Det er det hø-
jeste niveau nogensinde, hvilket navnlig skyldes et rekordhøjt offentligt forbrugstryk, 
samtidig med at de forventede offentlige investeringers andel af BNP ikke har været 
højere siden starten af 1980’erne. Udgiftstrykket skal dog også ses i sammenhæng 
med den ventede reduktion af BNP-niveauet.    
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Tabel 4.3 
Udgifts- og skattetryk 2004-2011 

 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Ændr. 
2004-
2011 

 

 Pct. af BNP           
 Forbrug 26,5 26,0 25,9 26,0 26,7 29,3 29,4 29,2 2,6  
 Indkomstoverførsler 17,1 16,5 15,6 15,2 15,1 16,9 17,7 17,7 0,5  
 Investeringer 1,8 1,8 2,0 1,9 1,8 2,2 2,6 2,1 0,4  
 Renteudgifter 3,1 2,6 2,2 2,0 1,8 2,2 2,1 2,3 -0,9  
 Øvrige udgifter 5,2 5,0 4,9 5,0 5,4 5,8 6,0 5,6 0,4  
 Udgiftstryk1) 53,7 51,9 50,6 50,0 50,9 56,4 57,9 56,8 3,1  
            
 Personskatter mv.2) 21,2 21,2 21,2 21,6 21,4 22,0 20,5 20,4 -0,8  
 Arbejdsmarkedsbidrag 4,4 4,4 4,4 4,5 4,6 4,8 4,7 4,7 0,3  
 Pensionsafkastskat 1,6 2,4 0,8 0,3 0,5 0,4 0,7 0,8 -0,8  
 Selskabsskatter 3,2 3,9 4,4 3,8 3,4 2,4 2,7 2,8 -0,4  
 Moms 9,8 10,1 10,3 10,4 10,1 9,9 9,9 10,0 0,2  
 Øvrige indirekte skatter 7,8 7,9 7,8 7,6 7,3 7,0 7,2 7,3 -0,6  
 Øvrige skatter3) 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 -0,2  
 Skattetryk 49,2 51,0 49,8 49,1 48,3 47,5 46,7 46,9 -2,3  
            
 Renteindtægter 1,7 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,6 1,5 -0,3  
 Øvrige indtægter 4,9 4,6 4,6 4,3 4,5 4,4 4,3 4,3 -0,6  
 Told mv. til EU4) -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 0,0  
 Indtægtstryk1) 55,6 56,9 55,7 54,8 54,3 53,4 52,4 52,4 -3,2  
  

1) Opgørelsen af de samlede offentlige udgifter og indtægter afviger fra Danmarks Statistiks opgørelse. 
Danmarks Statistik henfører fx indtægter fra salg af varer og tjenester, der indgår i det offentlige for-
brug, til indtægterne, mens det samlede offentlige forbrug indgår på udgiftssiden i tabellen. På den bag-
grund afviger udgifts- og indtægtstrykket definitorisk fra opgjorte tryk, der er baseret på Danmarks Sta-
tistiks opgørelser. 

2) Personskatter mv. omfatter kildeskatter, vægtafgift fra husholdninger, bo- og gaveafgift samt andre 
personlige skatter. 

3) Bidrag til sociale ordninger (A-kassebidrag, efterlønsbidrag mv.).  
4) Ifølge nationalregnskabsprincipperne kategoriseres disse indtægter som skatter og indgår derfor i skat-

tetrykket, men da indtægterne tilfalder EU, indgår de ikke i indtægtstrykket.   
 

 

 
Den kraftige stigning i det offentlige forbrugs andel af BNP fra 2004 til 2011 skal 
navnlig ses i lyset af udgiftsudviklingen på sundheds-, social- og undervisningsområ-
derne, jf. nedenfor.  
 
I 2011 skønnes det offentlige forbrug at udgøre 28,1 pct. af konjunkturrenset BNP, 
jf. Økonomisk Redegørelse, december 2009. Der er dermed fortsat udsigt til, at forbrugs-
andelen i 2015 vil være højere end de 26½ pct. af konjunkturrenset BNP, der indgår 
som et pejlemærke i 2015-planen.  
 
Indkomstoverførslernes bidrag til udgiftstrykket har været faldende fra 2004 til 2008. 
Det afspejler navnlig faldende udgifter til A-dagpenge og kontanthjælp i lyset af le-
dighedsudviklingen frem til 2008. Udgifterne til indkomstoverførslerne ventes at sti-
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ge med 2,6 pct.-enheder fra 2008 til 2010. Heraf vedrører godt en tredjedel øgede 
udgifter til A-dagpenge, mens godt en tredjedel kan henføres til øgede udgifter til fol-
kepension som følge af et stigende antal folkepensionister. Dertil kommer også virk-
ningen af forløbet i satsreguleringen, der er fastsat til 3,1 pct. i 2009 og 3,7 pct. i 2010 
samt skønnes til 2,2 pct. i 2011.  
 
De offentlige investeringsudgifter forventes at stige med 0,7 pct.-enheder af BNP i 
perioden 2008-2010. I 2009 og 2010 er der planlagt historisk høje vækstrater i de of-
fentlige investeringer som følge af blandt andet trafikinvesteringer, kommunale an-
lægsinvesteringer samt vækstinitiativerne i aftalen om finansloven for 2010. Investe-
ringerne forventes således at udgøre 2,6 pct. af BNP i 2010. Det planlagte høje inve-
steringsniveau i 2009 og 2010 afspejler blandt andet fremrykninger, og i lyset heraf er 
der forudsat et realt fald i de offentlige investeringer på 15 pct. i 2011. De offentlige 
investeringer forudsættes dermed at udgøre 2,1 pct. af BNP i 2011, hvilket er 0,3 
pct.-enheder mere end det gennemsnitlige niveau de seneste 25 år.  
 
Afledt af blandt andet gældsnedbringelsen er renteudgifterne reduceret med 1,3 pct.-
enheder af BNP fra 2004 til 2008. Fra 2008 til 2011 ventes rentetrykket at stige fra 
1,8 pct. af BNP til 2,3 pct. af BNP blandt andet som følge af et øget lånebehov og en 
forventet rentestigning fra 2009 til 2011. 
 
De øvrige offentlige udgifter er påvirket af ekstraordinære forhold. I 2008 skal det 
forholdsvis høje niveau ses i sammenhæng med ændrede regler for pensionsbeskat-
ning, som indebærer engangskompensationer på knap 9 mia. kr. for ophævelsen af 
fritagelsen for pensionsafkastskat vedrørende ejendomme og afkast af indeksobliga-
tioner2. I 2010 medfører omlægningen af pensionsafkastskatten fra institut- til indi-
vidniveau en skønnet engangsudbetaling af negativ pensionsafkastskat på godt 5 
mia. kr. Udbetalingen af beholdningen af negativ skat kan ses som en fremrykning af 
provenutabet, og omlægningen skønnes samlet set at være neutral over tid for de 
offentlige finanser3.  
 
Skattetrykket – dvs. skatteindtægternes andel af BNP – skønnes at falde fra 49,2 pct. 
af BNP i 2004 til 46,9 pct. af BNP i 2011 svarende til en reduktion på 2,3 pct.-
enheder. I forhold til 2008 skønnes skattetrykket reduceret med 1,6 pct.-enheder i 
2010. Det faldende skattetryk afspejler blandt andet lempelser i beskatningen som 
følge af skattestoppet, Forårspakken i 2004, skatteaftalen fra 2007 og senest skattere-
formen i Forårspakke 2.0.   
 
Udviklingen i skattetrykket er ikke et velegnet mål for den økonomiske politiks bi-
drag til ændringer i skattebelastningen. Provenuvirkninger af diskretionære besluttede 
ændringer i skatte- og afgiftsregler giver et mere retvisende billede. Det skyldes først 
                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Engangskompensationen registreres som en kapitaloverførsel og registreres dermed som en udgift og ikke som en 
skat i nationalregnskabet.  
3 Udbetalingerne af negativ pensionsafkastskat finder sted i 2010 og skønnes at vedrøre ca. halvdelen af beholdnin-
gen af negativ skat ultimo 2009. Udbetalingen registreres som en kapitaloverførsel i nationalregnskabet.  
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og fremmest, at konjunkturudviklingen samt udsving i oliepriser, aktiekurser og ren-
ter mv. ofte vil medføre, at væksten i beskatningsgrundlaget for en række skatter og 
afgifter afviger fra væksten i BNP. Det kan medføre betydelige udsving i skattetryk-
ket fra år til år, selvom skattebelastningen er uændret. Dette gælder ikke mindst pen-
sionsafkastskatten og (selskabs)skatterne fra Nordsø-aktiviteterne, men fx også regi-
streringsafgift, moms og tinglysningsafgift.  
 
Det samlede offentlige indtægtstryk skønnes reduceret fra 55,6 pct. af BNP i 2004 til 
52,4 pct. af BNP i 2011 som følge af det lavere skattetryk og en reduktion i de øvrige 
indtægters andel af BNP. 
 
Det offentlige forbrug, 2002 til 2011 
I perioden 2002-2008 er realvæksten i det offentlige forbrug opgjort til 1,6 pct. i gen-
nemsnit om året, jf. tabel 4.4. Siden august har Danmarks Statistik oprevideret real-
væksten i det offentlige forbrug med 0,7 pct.-enheder i 2006, knap 0,1 pct.-enhed i 
2007 og 0,1 pct.-enhed i 2008. I 2006 er realvæksten dermed opgjort til i alt 2,8 pct., 
hvilket er det højeste siden 1998. 
 
Realvæksten i det offentlige forbrug skønnes til 1,6 pct. i 2009, og er dermed opjuste-
ret med 0,2 pct.-enheder i forhold til augustvurderingen. Skønnet afspejler merudgif-
ter blandt andet på uddannelsesområdet, herunder produktionsskoler, almene vok-
senuddannelser (VUC), voksen og efteruddannelser (VEU) og 6 ugers selvvalgt ud-
dannelse for ledige, til aktivering og til politiets indsats i forbindelse med COP15.   
 
I 2010 skønnes en realvækst på 1,0 pct. på linje med augustvurderingen, men det 
dækker over en opjustering af de nominelle offentlige forbrugsudgifter på 2 mia. kr. 
Opjusteringen omfatter blandt andet aktivitetsafledte merudgifter på uddannelses-
området, herunder vedrørende produktionsskoler, efterskoler, gymnasier, VUC, 
VEU, 6 ugers selvvalgt uddannelse for ledige m.fl. Dertil kommer aktivitetsafledte 
merudgifter til aktivering og på udlændingeområdet. Finanslovaftalen for 2010 med-
fører desuden prioritering af en række driftsudgifter på det offentlige område til 
blandt andet ældrepulje, politi, domstole, SKAT, uddannelser og praktikpladser. I 
modsat retning trækker nedskrivning af reserver mv.  
 
Realvæksten i det offentlige forbrug i 2011 er beregningsteknisk forudsat til 1,0 pct. i 
overensstemmelse med det forudsatte forløb i 2015-planen.  
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Tabel 4.4 
Realvækst i det offentlige forbrug, 2002-2011  

 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Gnst. 
2002-
2008 2009 2010 2011 

 

 Realvækst i 
pct.            

 

 Stat 1,1 -2,1 2,4 -1,3 3,3 9,8 0,3 1,8 - - -  
 Kommuner 

og amter/ 
regioner 2,6 1,9 1,6 2,4   2,6   -1,8   2,2 1,6 - - - 

 

 I alt1) 2,1 0,7 1,8 1,3 2,8 1,3 1,6 1,6 1,6 1,0 1,0  
  

Anm.: Danmarks Statistik korrigerer ikke for flytning af opgaver mellem sektorer. I 2005 og 2006 er den sek-
torfordelte realvækst påvirket af opgaveflytningen på skatte- og inddrivelsesområdet pr. 1/11 2005. I 
2007 er realvæksten påvirket af kommunalreformen, der blandt andet har medført, at staten har overta-
get en række af amternes tidligere opgaver.       

1) Omfatter endvidere A-kasser mv., der bidrager marginalt til realvæksten i perioden. 
Kilde:  Danmarks Statistik samt egne beregninger og skøn. 
 

 

 
Fra 2001 til 2010 skønnes realvæksten i det offentlige forbrug samlet set til 66¾ mia. 
kr., jf. figur 4.2. Det svarer til en gennemsnitlig årlig vækst på knap 7½ mia. kr. i peri-
oden. 
 
Det er navnlig de borgernære områder, der er tilført ekstra midler siden 2001. Det 
skønnes således, at sundhedsområdet vil få tilført et udgiftsløft på 28¼ mia. kr. fra 
2001 til 2010, mens udgifterne på socialområdet forventes øget med 17¼ mia. kr. 
blandt andet til børn, ældre og udsatte grupper. På undervisningsområdet inkl. 
grundforskning skønnes udgiftsvæksten at udgøre omkring 17 mia. kr. fra 2001 til 
2010. 
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Figur 4.2 
Realvækst i det offentlige forbrug fra 2001 til 2010 
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Anm.: Danmarks Statistik har revideret den funktionelle fordeling af de offentlige udgifter i deres seneste opgørelse 

af de offentlige finanser, jf. Statistiske Efterretninger, nr. 2009:29, 3. november 2009. Forbrugsskønnet for 2010 
tager afsæt i Danmarks Statistiks nye opgørelsesmetode. 

 
Den offentlige beskæftigelse, 2001 til 2011 
I 2009 skønnes en vækst i den offentlige beskæftigelse på 12.700 personer, hvilket er 
2.000 mere end i augustvurderingen, jf. tabel 4.5. Det skal ses i lyset af de foreløbige 
opgørelser af den offentlige beskæftigelse for første halvår 2009, der peger i retning 
af en større offentlig beskæftigelsesvækst i 2009. ATP-indikatoren afspejler en ganske 
betydelig offentlig beskæftigelsesvækst, mens udviklingen ifølge arbejdstidsregnska-
bet (ATR) er mere afdæmpet. Da ATR ligger til grund for nationalregnskabets opgø-
relse, er der især lagt vægt på denne opgørelse i skønnet for 2009.  
 
Beskæftigelsesudviklingen skal formentlig ses i sammenhæng med, at det er blevet 
lettere at rekruttere personer til ledige stillinger i den offentlige sektor som følge af 
konjunkturafmatningen. Samtidig skal den forholdsvis store stigning i den offentlige 
beskæftigelse i 2009 ses i sammenhæng med virkningen af strejkerne på det offentlige 
område i foråret 2008.  
 

Tabel 4.5 
Skønnet ændring i den offentlige beskæftigelse, 2009-2011 

 
  2009 2010 2011  
  Aug. Dec. Aug. Dec. Dec.  
 Antal i 1.000 personer       
 Offentlig beskæftigelse 10,7 (5,2) 12,7 (7,2) 5,0 7,0 0,9  
  

Anm.:  Tallene i parentes angiver væksten i beskæftigelsen korrigeret for strejkerne.  
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Skønnet for den offentlige beskæftigelsesvækst i 2010 er ligeledes øget med 2.000 
personer i forhold til augustvurderingen til i alt 7.000 personer i 2010. Det skal ses i 
lyset af finanslovaftalen om 5.000 ekstra praktikpladser, der isoleret set skønnes at 
medføre en stigning i den offentlige beskæftigelse på omkring 1.850 personer. 
 
I 2011 forudsættes en stigning i den offentlige beskæftigelse på 900 personer på linje 
med forudsætningerne i 2015-planen.  
 
De seneste tal fra nationalregnskabet opgjort ekskl. aktiverede ledige i offentlig virk-
somhedspraktik viser et fald i den samlede offentlige beskæftigelse på 9.800 personer 
i 2008, jf. tabel 4.6. Faldet i den offentlige beskæftigelse i 2008 er således større end 
det fald på 8.700 personer, der lå til grund for vurderingen i august.  
 

Tabel 4.6 
Ændring i den offentlige beskæftigelse, 2002-2008  

 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
I alt  

02-08 
 

 Antal i 1.000          
 Nationalregnskabet, antal  

Personer, ekskl. orlov         
 

 Inkl. aktiverede ledige i offentlig 
virksomhedspraktik  11,0 -7,7 -1,2 2,9 1,1 -3,1 -9,5 -6,5 

 

 Aktiverede ledige i offentlig  
virksomhedspraktik -0,5 -4,5 -2,3 -0,9 -0,9 1,2 0,3 -7,5 

 

 Ekskl. aktiverede ledige i offentlig 
virksomhedspraktik 11,5 -3,2 1,0 3,8 2,0 -4,3 -9,8 1,0 

 

           
 ATR, antal personer, inkl. orlov 9,3 -2,8 0,9 3,7 2,7 -3,8 -4,7 5,3  
           
 ATP-opgørelse, fuldtidspersoner1) 8,4 0,6 0,5 -2,0 0,1 0,2 -2,4 5,4  
 Stat -0,3 -2,3 -2,5 0,1 1,9 - - -  
 Kommuner og amter 8,6 2,9 3,0 -1,7 -2,0 - - -  
 Sociale kasser og fonde 0,1 0,0 0,0 -0,4 0,2 - - -  
  

1)  Minimum 27 timer pr. uge. ekskl. aktiverede ledige i virksomhedspraktik. Danmarks Statistik korrige-
rer ikke for flytning af opgaver mellem sektorer. I 2005 og 2006 er sektorfordelingen påvirket af opga-
veflytningen på skatte- og inddrivelsesområdet pr. 1/11 2005. Som følge af opgaveomlægninger i for-
bindelse med kommunalreformen foreligger der ikke en sektorfordelt opgørelse fra 2007. 

Kilde:  Danmarks Statistik samt egne beregninger og skøn. 
 

 

 
Antallet af aktiverede ledige i offentlig virksomhedspraktik har været faldende og er 
reduceret med 7.500 personer fra 2001 til 2008. Det er baggrunden for faldet i den 
samlede offentlige beskæftigelse inkl. aktiverede ledige i offentlig virksomhedspraktik 
på 6.500 personer fra 2001 til 2008 ifølge nationalregnskabet. De andre beskæftigel-
sesstatistikker omfatter ikke aktiverede ledige i virksomhedspraktik.  
 
Med afsæt i arbejdstidsregnskabet (ATR) er væksten i den offentlige beskæftigelse 
opgjort til 5.300 personer inkl. orlov fra 2001 til 2008, hvilket er noget højere end na-
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tionalregnskabets opgørelse. Det skal blandt andet ses i sammenhæng med, at ATR 
opgøres inklusive personer på orlov, idet fravær i forbindelse med strejke bliver op-
gjort som orlov ifølge Danmarks Statistik. Nationalregnskabstallene eksklusive orlov 
er således præget af strejkerne på det offentlige område i foråret 2008.    
 
 
4.2 Finanspolitikkens aktivitetsvirkning 
Finanspolitikkens umiddelbare virkning på den økonomiske aktivitet måles ved den 
1-årige finanseffekt. En positiv finanseffekt indikerer, at finanspolitikken i det pågæl-
dende år medvirker til at øge den økonomiske aktivitet, mens en negativ finanseffekt 
angiver en finanspolitisk afdæmpning af aktiviteten.  
 
Med afsæt i finansloven for 2010 og et skøn for den kommunale og regionale bud-
getlægning for 2010 skønnes finanspolitikkens aktivitetsvirkning målt ved finansef-
fekten til 0,8 pct. af BNP i 2010, jf. tabel 4.7. Den ekspansive politik skal især ses i 
sammenhæng med den planlagte offentlige investeringsvækst og skattenedsættelserne 
i medfør af skattereformen i Forårspakke 2.0. 
 

Tabel 4.7 
Finanseffekten, 2005-2011 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Aktivitetsvirkning, pct. 
af BNP        

 Udgifter i alt 0,2 0,4 0,0 -0,3 0,7 0,5 -0,3 
 Indtægter i alt 0,1 0,1 0,0 0,0 0,2 0,3 -0,1 
 Finanseffekt i alt 0,3 0,5 0,0 -0,3 1,0 0,8 -0,4 
 SP-opsparing1) - - - - 0,3 0,0 -0,3 
 Selvpensioneringskonti2) - - - - - 0,1 -0,1 
  
1) Påvirkning af den økonomiske aktivitet som følge af ændringer i ordningen for den Særlige Pensionsop-

sparing (SP). 
2) Påvirkning af den økonomiske aktivitet som følge af udbetaling af opsparede midler på selvpensione-

ringskonti.   
 

 
Med finanslovsaftalerne for 2010 åbnes der endvidere mulighed for udbetaling af op-
sparede midler på selvpensioneringskonti, som omfatter midler for i alt 4½ mia. kr. 
Dermed skønnes aktiviteten styrket med yderligere 0,1 pct. af BNP i 2010.  
 
I 2009 skønnes finanspolitikkens aktivitetsvirkning til 1,0 pct. af BNP i 2009 primært 
i lyset af den offentlige forbrugs- og investeringsvækst samt skattenedsættelserne 
ifølge skatteaftalen fra 2007.  
 
Finanspolitikken er dermed særdeles ekspansiv i 2009 og 2010 efter en periode med 
mere neutral finanspolitik set under ét i årene 2005-2008.   
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I forhold til augustvurderingen er skønnet for finanseffekten opjusteret med 0,1 pct.-
enhed i både 2009 og 2010. Revisionen i 2009 afspejler blandt andet den opjusterede 
realvækst i det offentlige forbrug, mens opjusteringen i 2010 navnlig kan henføres til 
vækstinitiativerne i aftalerne om finansloven for 2010.  
 
Finanseffekten omfatter ikke aktivitetsvirkningen fra SP-udbetalingerne samt udbeta-
lingerne fra selvpensioneringskonti, da disse ordninger er private opsparingsordnin-
ger. Med udbetalingerne af SP-midlerne ventes aktiviteten styrket med yderligere 0,3 
pct. af BNP i 2009, hvor det er lagt til grund, at halvdelen af de udbetalte SP-midler 
efter afgift anvendes til privat forbrug. Det antages desuden, at ca. halvdelen forbru-
ges i år, mens den resterende del forudsættes forbrugt næste år. Det er på linje med 
De Økonomiske Råds skøn.  
 
De diskretionære lempelser i 2009 og 2010 skønnes samlet set at øge aktivitetsni-
veauet med 2¾ pct. af BNP i 2010.  
 
I 2011, som hovedsagelig beror på beregningstekniske forudsætninger, udgør finans-
effekten -0,4 pct. af BNP. Det skal navnlig ses i sammenhæng med, at der forudsæt-
tes en realvækst i de offentlige investeringer på -15 pct. i 2011. Derudover bidrager 
den videre indfasningen af skattereformen fra 2010 i 2011 isoleret set med en aktivi-
tetsvirkning på -0,1 pct. af BNP.  
 
 
4.3 Strukturel saldo 
Den strukturelle saldo viser stillingen på de offentlige finanser, når der er taget højde 
for virkningen af konjunkturer og andre midlertidige forhold, jf. også boks 4.2. I lyset 
af det kraftige omslag i BNP-vækst, beskæftigelse, virksomhedsindtjening samt aktiv- 
og oliepriser er beregningen af den strukturelle saldo mere usikker end normalt.  
 
I 2009 skønnes der et underskud på den strukturelle offentlige saldo på ½ pct. af 
BNP, jf. figur 4.3. Det beregnede strukturelle underskud øges til godt 1½ pct. af BNP 
i 2010, hvilket navnlig afspejler lempelserne af finanspolitikken. Med de beregnings-
tekniske forudsætninger, der er lagt til grund for finanspolitikken og skønnet for de 
offentlige finanser i 2011, er der beregnet et strukturelt underskud på ca. 1¼ pct. af 
BNP.  
 
Reduktionen af det strukturelle underskud på de offentlige finanser fra 2010 til 2011 
skal ses i sammenhæng med de beregningstekniske forudsætninger. Blandt andet for-
udsættes der en realvækst i de offentlige investeringer på -15 pct. i 2011, der skal ses i 
lyset af et historisk højt offentligt investeringsniveau i 2009 og 2010, samt den grad-
vise indfasning af finansieringselementerne fra skattereformen i Forårspakke 2.0.  
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Figur 4.3 
Faktisk og strukturel saldo 1995-2011  

 

-6

-4

-2

0

2

4

6

95 97 99 01 03 05 07 09 11

-6

-4

-2

0

2

4

6

Faktisk saldo Strukturel saldo

Pct. af BNP Pct. af BNP

 

 
I perioden 2004 til 2008 bidrager konjunkturerne og udviklingen på de finansielle 
markeder til, at de faktiske overskud er markant større end de skønnede strukturelle 
overskud. Det skyldes blandt andet de ekstraordinære store provenuer fra pensions-
afkastskatten i 2004 og 2005 samt den gunstige konjunkturudvikling i 2006-2008, der 
midlertidigt har bidraget til en større faktisk saldo. Dertil kommer høje indtægter fra 
Nordsø-aktiviteterne i 2005-2008 afledt af olieprisudviklingen.  
 
I 2009-2011 skønnes det beregnede strukturelle underskud at være mindre end det 
forventede faktiske underskud. Det afspejler blandt andet vigende konjunkturer, og 
at indtægterne fra pensionsafkastskatten ventes at ligge under det beregnede normal-
niveau. Finanspolitikken kan påvirke både den faktiske og den strukturelle saldo.   
 
Fra 2002 til 2010 skønnes den strukturelle saldo reduceret med 2½ pct.-enheder, jf. 
tabel 4.8. Med afsæt i de beregningstekniske forudsætninger, der er lagt til grund for 
finanspolitikken, skønnes den strukturelle saldo forøget med knap ½ pct.-enheder 
fra 2010 til 2011.   
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Tabel 4.8 
Den strukturelle saldo (pct. af BNP), 2002-2011   

 
 

 

Strukturel saldo 
(korrigeret for  

SP-indbetalinger) Ændring som følge af 

 

 

 
Ni-

veau 
Årlig 

ændr. 
Finans- 
politik1)  

Pensions-
afkastskat 

Netto- 
rente- 

udgifter  
Nordsø-

indtægter 
Specielle- 

poster2) 
Andre 

forhold 

 

           
 2002 0,9           
 2003 1,4 0,5 0,1 0,0 0,3 0,2 0,1 -0,2  
 2004 1,0 -0,4 -1,3 0,0 0,3 0,2 0,0 0,6  
 2005 1,8 0,8 -0,3 0,1 0,3 0,1 0,0 0,6  
 2006 1,7 -0,1 -0,6 0,1 0,2 0,1 -0,1 0,1  
 2007 1,9 0,2 0,3 0,0 0,2 0,1 -0,1 -0,2  
 2008 1,9 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 -0,1 -0,3  
 2009 -0,6 -2,5 -2,1 0,1 0,0 -0,1 -0,1 -0,2  
 2010 -1,6 -1,0 -1,2 0,0 0,0 -0,2 0,0 0,3  
 2011 -1,2 0,4 1,0 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,4  
 I alt  -2,1 -3,9 0,3 1,4 0,4 -0,3 0,3  
  

1) Bidraget fra finanspolitikken afviger som følge af metodeforskelle fra finanseffekten. 
2) De specielle poster indeholder blandt andet diverse drifts- og kapitaloverførsler (netto), herunder 

blandt andet offentlige overførsler til udlandet. 
Kilde:  Økonomisk Redegørelse, december 2009. 
 

 

 
Finanspolitikken bidrager isoleret set til en reduktion af den strukturelle saldo på 
knap 5 pct.-enheder fra 2002 til 2010, heraf 3¼ pct.-enheder fra 2008 til 2010. Det 
afspejler navnlig øgede offentlige forbrugs- og investeringsudgifter samt skattened-
sættelserne afledt af skatteaftalen i 2007 og skattereformen i Forårspakke 2.0. Fra 
2010 til 2011 er der lagt til grund, at finanspolitikken isoleret set øger den strukturelle 
saldo med omkring 1 pct.-enhed, hvilket blandt andet afspejler lavere offentlige inve-
steringer og den gradvise indfasningen af skattereformens finansieringselementer. 
 
Modsat forbedrer faldende nettorenteudgifter isoleret set den strukturelle saldo fra 
2002 til 2011 med knap 1½ pct.-enheder. Det gælder også for indtægterne fra Nord-
søen, der medvirker til en forbedring på knap ½ pct.-enhed i perioden.    
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Boks 4.2  
Den strukturelle budgetsaldo 

 
Saldoen på de offentlige finanser afhænger af konjunktursituationen, jf. Økonomisk Redegørelse, december 
2009. I perioder med høj økonomisk vækst stiger de offentlige indtægter fra skatter og afgifter således rela-
tivt meget, mens udgifterne til indkomstoverførsler har en tendens til at falde – primært som følge af fal-
dende ledighed.  
 
Potentialet for en gunstig udvikling i den faktiske offentlige saldo er derfor større i en højkonjunktur med 
faldende ledighed og stigende beskæftigelse end i en periode med stigende ledighed og faldende beskæfti-
gelse. 
 
Den strukturelle saldo opgøres som den faktiske offentlige saldo korrigeret for det positive eller negative 
bidrag fra konjunkturerne og angiver dermed stillingen på de offentlige finanser renset for den givne kon-
junktursituation. Forskellen mellem den faktiske og den strukturelle saldo afhænger af, hvor mange ledige 
ressourcer der er i økonomien. Den strukturelle saldo er derfor blandt andet bestemt af finanspolitikkens 
stramhedsgrad og den skønnede strukturelle ledighed. 
 
Udover bidrag fra konjunkturerne korrigeres der i beregningen af den strukturelle saldo også for indflydel-
sen af særlige forhold, som ikke er direkte knyttet til konjunkturudviklingen, men som kan have betydelig 
og varierende indflydelse på de offentlige finanser fra år til år. Det drejer sig især om pensionsafkastskatte-
provenuet, der afhænger af udviklingen i aktie- og obligationskurserne, hvorfor provenuet kan fluktuere 
meget kraftigt, selskabsskatteprovenuet, herunder fra Nordsø-aktiviteterne, samt udviklingen i de offentli-
ge drifts- og kapitaloverførsler.  
 

 



 



 

 

 Kapitel 5. Offentlige investeringer

 Budgetoversigt 3 · December 2009 81

5. Offentlige investeringer 

 

Resumé 
 

• I de seneste år er der besluttet en lang række initiativer, der omfatter igangsættelse af offentlige 
investeringsprojekter. Det er blandt andet afspejlet ved vækstinitiativerne i finanslovaftalen for 
2010, det aftalte niveau for kommunernes anlægsinvesteringer i 2009 og 2010 samt udmønt-
ningen af midler fra kvalitetsfonden og infrastrukturfonden. 

 
• Som led i kvalitetsreformen er der afsat 50 mia. kr. i kvalitetsfonden. Midlerne skal udmøntes i 

2009-2018 til blandt andet medfinansiering af investeringer i en moderne sygehusstruktur og 
nye og bedre fysiske rammer i kommunerne. 

 
• Med årets politiske aftaler på transportområdet og finanslovsaftalerne for 2010 er der i alt afsat 

og reserveret ca. 97 mia. kr. fra Infrastrukturfonden til investeringer på transportområdet frem 
mod 2020.  

 
• I 2009 og 2010 er der planlagt en historisk høj vækst i de offentlige investeringer. For første 

gang siden 1960’erne kan de offentlige investeringer vokse med tocifrede vækstrater to år i 
træk. 

 
• De offentlige investeringer forventes at udgøre 44 mia. kr. i 2010. Der er således planlagt en 

stigning på knap 40 pct. i forhold til niveauet på 31½ mia. kr. i årene 2004-2008 (2010-priser). 
 
• Samtidig forventes de offentlige investeringer at udgøre 2¼ pct. af BNP i 2009 og godt 2½ pct. 

af BNP i 2010. Det er væsentligt mere end det gennemsnitlige investeringsniveau i 1983-2008 
på godt 1¾ pct. af BNP. 

 
• Skønnet for de offentlige investeringer i 2011 beror hovedsageligt på beregningstekniske forud-

sætninger. Der er forudsat et realt fald i de offentlige investeringer på 15 pct. Det skal ses i lyset 
af det høje investeringsniveau i 2009 og 2010, der blandt andet afspejler fremrykninger. På trods 
af det forudsatte fald vil de offentlige investeringer udgøre godt 2 pct. af BNP i 2011 og vil der-
med ligge over niveauet i de sidste 25 år. 

 
• Siden starten af 1980’erne har det offentlige investeringsniveau været lavere end i 1960’erne og 

1970’erne, hvor velfærdsstaten blev udbygget. Noget tilsvarende gør sig gældende i lande, som 
Danmark normalt sammenlignes med. 

 
• Blandt andet på grund af ændringer og forskelle i organiseringen af opgaveløsningen i den of-

fentlige sektor skal man være varsom med at sammenligne investeringsniveauer over tid og 
mellem lande. En del investeringer bliver i Danmark foretaget af offentlige selskaber og sel-
skabslignende virksomheder. Disse investeringer medregnes ikke i de offentlige investeringer i 
nationalregnskabet af tekniske grunde. 
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5.1 Historisk høj vækst i de offentlige investeringer i 2009 og 2010 
For at understøtte væksten og beskæftigelsen er der i løbet af det seneste år iværksat 
og fremrykket en lang række offentlige investeringsprojekter. Der er med forårets af-
taler om blandt andet løft af de kommunale anlægsinvesteringer og senest med afta-
lerne om finansloven for 2010 planlagt en historisk høj vækst i de offentlige investe-
ringer i 2009 og 2010. 
 
I finanslovsaftalen for 2010 er der iværksat en række vækstinitiativer, herunder navn-
lig offentlige investeringer, for knap 5 mia. kr. i 2010-2013. Det drejer sig blandt an-
det om en forstærket vedligeholdelse af statens veje, fremrykket vedligeholdelse af 
sygehuse og energirenoveringer i statens bygninger.  
 
Derudover er der afsat midler til et teknologisk løft af universiteternes laboratorier. 
 
Fra kvalitetsfonden er der afsat knap 6 mia. kr. i 2010 til investeringer i moderne sy-
gehuse, anvendt borgernær teknologi og løft af de fysiske rammer i folkeskolen, dag-
institutioner og på ældreområdet, jf. også afsnit 5.2.  
 
Samtidig øges trafikinvesteringerne yderligere med forårets Aftale om en grøn transport-
politik, jf. afsnit 5.3. 
 
De samlede offentlige investeringer ventes øget fra et niveau på 31½ mia. kr. i 2004-
2008 til 44 mia. kr. i 2010, jf. figur 5.1a. Det svarer til en stigning på godt 12½ mia. kr. 
eller knap 40 pct.  
 

Figur 5.1a  Figur 5.1b   
Offentlige investeringer (2010-priser), 
1994-2011 
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Kilde: Danmarks Statistik samt egne skøn og beregninger. 
 
Realvæksten i de offentlige investeringer skønnes således at udgøre godt 12½ pct. i 
2009 og knap 18½ pct. i 2010. For første gang siden 1960’erne kan de offentlige in-
vesteringer derfor vokse med tocifrede vækstrater to år i træk. De offentlige investe-
ringer skønnes samtidig at udgøre 2,6 pct. af BNP i 2010, jf. figur 5.1b.  
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Det planlagte høje investeringsniveau i 2009 og 2010 afspejler blandt andet fremryk-
ninger af projekter. I lyset heraf er der forudsat et realt fald i de offentlige investerin-
ger på 15 pct. i 2011.   
 
På trods af det forudsatte fald i de offentlige investeringer i 2011 vil niveauet fortsat 
være betydeligt højere end i de seneste 25 år. De offentlige investeringer udgjorde 
1½-2 pct. af BNP i perioden 1983-2008, mens de forventes at udgøre 2,1 pct. af 
BNP i 2011. Hermed forventes de offentlige investeringer at være 0,3 pct.-enheder af 
BNP højere i 2011 end det gennemsnitlige investeringsniveau i perioden 1983-2008 
på 1,8 pct. af BNP.  
 
Skønnet for de offentlige investeringer beror på nationalregnskabets afgrænsning af 
de offentlige investeringer i offentlig forvaltning og service, jf. boks 5.1. Det indebæ-
rer blandt andet en afgrænsning af de offentlige investeringer, hvor investeringer i fx 
Metro Cityringen og Femern Bælt-forbindelsen ikke medregnes som offentlige inve-
steringer. 
 
Derudover er OPP-projekter (offentlig-privat-partnerskab), herunder fx Rigsarkivet 
og det planlagte byggeri i forbindelse med Vestre Landsret, ikke offentlige investe-
ringer i nationalregnskabsmæssig forstand, men private investeringer med henblik på 
efterfølgende statslig benyttelse af byggeriet.    
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Boks 5.1 
Offentlige investeringer ifølge nationalregnskabet 

 
I nationalregnskabet er den offentlige sektor opdelt i ”offentlig forvaltning og service”, hvor aktivite-
terne overvejende er skattefinansierede, samt ”offentlige selskabslignende virksomheder” og ”of-
fentlige selskaber”, hvor aktiviteterne overvejende er brugerfinansierede. De offentlige investeringer 
omfatter ifølge nationalregnskabet udelukkende investeringer i ”offentlig forvaltning og service”. 
 
Nationalregnskabets opgørelse af de offentlige investeringer tager afsæt i stats- og kommuneregn-
skaberne, men anvender andre definitioner og afgrænsninger. I nationalregnskabets opgørelse ind-
går således også en række investeringer, der ikke indgår i stats- og kommuneregnskaberne, jf. figur a. 
Det gælder blandt andet investeringer i universiteterne, folkekirken samt sociale kasser og fonde, fx 
A-kasser, som har selvstændige regnskaber.  Tilsvarende indgår private institutioners investeringer 
(fx privatskolers) i de offentlige investeringer, hvis disse overvejende er skattefinansierede.  
 
 Figur a 
 Nationalregnskabets opgørelse af den samlede offentlige sektors investeringer 

Offentlig forvaltning og service 
(overvejende skattefinansieret)

Investeringer, som indgår i    
stats- og kommuneregnskaber

Investeringer, som ikke indgår i 
stats- og kommuneregnskaber:
• Offentlige institutioner med 

selvstændige regnskaber        
fx universiteterne

• Formelt private institutioner

Offentlige selskaber og virksomheder  
(overvejende brugerfinansieret)

Investeringer, som indgår i stats- og 
kommune-regnskaber, fx Banedan-
mark og forsyningsvirksomheder

Investeringer, som ikke indgår i 
stats- og kommuneregnskaber:

• Offentlige selskaber fx

DONG Energy A/S 

Metroselskabet I/S

Sund & Bælt holding A/S  

Energinet.dk

Offentlige investeringer Private investeringer

 

 
Investeringer i offentlige virksomheder og selskaber, der er privatretligt organiserede og ikke indgår i 
stats- og kommuneregnskaberne, medregnes i de private investeringer i nationalregnskabet. Det 
drejer sig fx om investeringer, der foretages af Metroselskabet I/S, Sund & Bælt holding A/S, DONG 
Energy A/S og Energinet.dk. Det gælder også offentlige virksomheder og selskaber som kommunale 
forsyningsvirksomheder, der i vidt omfang indgår i kommuneregnskaberne, og Banedanmark, der 
optræder i statsregnskabet.   
  
I Finansministeriets publikationer afspejler de offentlige investeringer ”Faste nyinvesteringer”, der er 
defineret som ”faste bruttoinvesteringer” fratrukket ”nettokøb af reale aktiver”. Faste bruttoinveste-
ringer omfatter nyt varigt kapitalapparat, som anvendes i produktionsprocessen i mere end et år, ho-
vedreparationer på det eksisterende kapitalapparat og nettokøb af reale aktiver.  
  

  
Samlet set er der planlagt en række større investeringsprojekter i de kommende år, jf. 
tabel 5.1. 
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Tabel 5.1 
Planlagte investeringsprojekter 

 
  Mia. kr. Periode  
 2009-priser   
 Kvalitetsfondsområdet:   
 Sygehuse inkl. regional medfinansiering 40 2009-2018  
 Dagtilbud, folkeskoler, ældreområdet mv.1) 

 
92) 

13 
2009-2013 
2014-2018 

 

 Anvendt Borgernær Teknologi (ABT-fonden) 3 2009-2015  
 Infrastrukturfond:    
 Kollektiv trafik 58 2009-2020  
 Vejområdet 353) 2009-2020  
 Puljer 4 2009-2020  
 Andre store infrastrukturprojekter:    
 Metro Cityringen 18 2010-2018  
 Femern Bælt-forbindelsen 424) 2012-2018  
  
1) Løft af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet, i folkeskolen, for idrætsfaciliteter målrettet børn og 

unge samt på ældreområdet.  
2) Det er en forudsætning for anvendelsen af midlerne fra kvalitetsfonden, at den enkelte kommune bi-

drager med en tilsvarende finansiering til investeringsprojekterne. Med udmøntningen vil kommunernes 
anlægsinvesteringer på kvalitetsfondsområdet blive løftet fra i alt ca. 25 mia. kr. til 34 mia. kr. i 2009-
2013. 

3) Heraf er 2,7 mia. kr. vedrørende en forstærket vejvedligeholdelsesindsats i 2010-priser. 
4) I 2008-priser. 
 

 

 
 
5.2 Kvalitetsfonden  
Som led i kvalitetsreformen er der oprettet en kvalitetsfond på i alt 50 mia. kr., som 
skal anvendes til at medfinansiere nye og bedre fysiske rammer for de centrale 
borgernære serviceområder. Beløbet udmøntes i perioden 2009-2018. 
 
Halvdelen af beløbet, dvs. 25 mia. kr., er afsat til at medfinansiere byggeri og udstyr 
inden for sygehusområdet, mens de resterende 25 mia. kr. blandt andet skal målrettes 
medfinansiering af bedre bygninger, lokaler og udstyr på ældre-, skole- og daginstitu-
tionsområdet, samt til udvikling og udbredelse af nye arbejdsformer og ny teknologi, 
der giver bedre kvalitet og mere tid til omsorg (Anvendt Borgernær Teknologi – 
ABT-fonden). 
 
Fra kvalitetsfonden er der samlet set afsat 2½ mia. kr. i 2009 og knap 6 mia. kr. i 
2010 til medfinansiering af investeringer på de borgernære serviceområder, tabel 5.2. 
Heraf vedrører 2½ mia. kr. investeringer i en moderne sygehusstruktur, jf. nedenfor. 
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Tabel 5.2 
Kvalitetsfonden  

 
  

2009 2010 2011 2012 2013
2009-2018 

(2009-priser) 

 Mia. kr.   

 Fremtidens sygehusstruktur  1,0 1,5 - - - 25,0 

 Løft af fysiske rammer i kommunerne  1,0 4,0 2,0 2,0 - 

 - Puljer til kommunerne på finansloven for 
2009   0,3  -   -   -   -  

22,0 

Anvendt Borgernær Teknologi mv. (ABT)1)     0,2  0,4   0,4   0,5   0,5  3,01) 

Kvalitetsfond i alt  2,5 5,9 2,4 2,5 0,5 50,0 
  

1)  Midlerne udmøntes i perioden 2009-2015. 
 

 
Der udmøntes 1 mia. kr. i 2009 og 4 mia. kr. i 2010 fra kvalitetsfonden til at løfte an-
lægsniveauet i kommunerne. Heraf vedrører 2 mia. kr. en fremrykning af udmønt-
ningen fra 2013. Med udmøntningen skal kommunerne øge investeringerne på de 
borgernære serviceområder fra niveauet de senere år på ca. 5 mia. kr. til mindst 9 
mia. kr. i 2010. Det giver et betydeligt løft af standarden af de fysiske rammer til glæ-
de for brugerne af de kommunale bygninger, udstyr mv. 
 
Investeringer i moderne sygehuse  
Regeringen har som nævnt afsat 25 mia. kr. fra kvalitetsfonden til medfinansiering af 
investeringer i en ny og moderne sygehusstruktur i perioden 2009-2018. Der er afsat 
1,5 mia. kr. i 2010, jf. tabel 5.3.  
 

Tabel 5.3 
Midler i kvalitetsfonden til en ny og moderne sygehusstruktur i 2009-2018 

 
  Ramme  
 Mio. kr., 2009-priser   
 Udmeldt januar 2009 (fase 1)  15.000  
 Afsat til styrket præhospital indsats (finanslovsaftalen for 2009) 250  
 Resterende midler til udmøntning efter ekspertpanelindstilling november 2010 (fase 2)  9.750  
 I alt 25.000  
 - budgetteret til afløb i 2010 1.500  
   

 
Investeringerne sker som led i den ændring og modernisering af den danske sygehus-
struktur, der skal gennemføres i de kommende år, med en samling af den specialise-
rede behandling på færre enheder, med moderne fysiske rammer inklusive apparatur 
og med en parallel styrkelse af den præhospitale og nære indsats. 
 
Med økonomiaftalen for 2010 mellem regeringen og Danske Regioner er der enighed 
om, at kvalitetsfondsmidlerne med tillæg af regional egenfinansiering skaber grundlag 
for, at der samlet kan igangsættes investeringer for 40 mia. kr. frem mod 2018. Ud-
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over midler i kvalitetsfonden hensætter regionerne årligt 1 mia. kr. fra 2010, og der 
åbnes for låneadgang for samlet indtil 5 mia. kr.  
 
Der blev givet foreløbige tilsagn til regionerne om de første 15 mia. kr. fra kvalitets-
fonden i januar 2009 med en regional egenfinansiering på 10 mia. kr. Investeringerne 
omfatter blandt andet en samling af sygehusene i Århus i et nybyggeri ved Skejby, et 
nyt universitetssygehus ved Odense og større projekter på en række andre sygehuse.  
 
Den anden tilsagnsrunde med en samlet investeringsramme på ca. 15 mia. kr. foreta-
ges af regeringen efter drøftelse med Danske Regioner i forlængelse af ekspertpane-
lets indstilling, der skal afleveres medio november 2010. Som første skridt i den an-
den tilsagnsrunde har ekspertpanelet i oktober 2009 foretaget en screening, der inde-
holder en foreløbig positiv vurdering af et antal yderligere projekter heriblandt et nyt 
sygehus ved Hillerød, et nyt sygehus i Vestjylland placeret i Gødstrup og en udbyg-
ning af Aabenraa Sygehus.  
 
På det præhospitale område blev der med aftalen om finansloven for 2009 afsat 100 
mio. kr. i 2011 fra kvalitetspuljen til en helikopterordning målrettet blandt andet øer 
og udkantsområder. Desuden blev der afsat 250 mio. kr. af kvalitetsfondens midler 
til ny sygehusstruktur til facilitering af løsninger i udkantsområder med store afstan-
de. Med finanslovsaftalen for 2010 er midlerne fra kvalitetsfonden fordoblet til 500 
mio. kr., idet der med aftalen er afsat yderligere 250 mio. kr. til indsatsen. Midlerne 
forventes udmøntet fra 2011.      
 
Der blev med økonomiaftalen for 2010 mellem regeringen og Danske Regioner aftalt 
en regional anlægsramme på knap 2,8 mia. kr. i 2010, hvoraf 1 mia. kr. skal hensættes 
til regional egenfinansiering af investeringer som led i etableringen af en moderne sy-
gehusstruktur med støtte fra kvalitetsfonden. Der er også afsat en låneramme på 200 
mio. kr. i 2010 til apparatur. 
 
Endvidere er det psykiatriske område særligt prioriteret med en øremærket ansøg-
ningspulje på 250 mio. kr. i 2010 til udbygning og modernisering af de fysiske ram-
mer i psykiatrien. Heraf målrettes op til 200 mio. kr. til en fortsat udbygning af ene-
stuer. De resterende midler målrettes et anlægsløft i retspsykiatrien.  
 
Finanslovsaftalen for 2010 indebærer yderligere igangsættelse af anlægsaktivitet i re-
gionerne i 2010 for samlet godt 730 mio. kr. Den regionale anlægsramme øges med 
500 mio. kr. i 2010 til mindre vedligeholdelsesprojekter på sygehusene. Staten finan-
sierer halvdelen, mens regionerne finansierer den anden halvdel. Endvidere er der 
afsat yderligere statslige midler på i alt 100 mio. kr. til det psykiatriske område samt 
en ansøgningspulje på 100 mio. kr. til foreningsejede specialsygehuse, jf. også kapitel 2. 
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5.3 Infrastrukturfonden  
I forbindelse med Aftale om en grøn transportpolitik den 29. januar 2009 etablerede rege-
ringen en Infrastrukturfond, der skal finansiere investeringer på transportområdet 
frem til og med 2020. Infrastrukturfonden blev etableret med 94 mia. kr. 
 
Aftalen omfatter dels de overordnede rammer og principper for udviklingen af en 
grøn transportpolitik i de kommende år og dels en række konkrete initiativer på 
transportområdet. Der er i oktober og december 2009 indgået aftaler som opfølgning 
på Aftale om en grøn transportpolitik.  
 
Det drejer sig om Aftale om en moderne jernbane af den 22. oktober 2009, hvor en række 
nye baneprojekter blev besluttet, herunder en ny jernbane fra København til Ring-
sted over Køge. Hertil kommer Aftale om nye initiativer som led i udmøntning af puljer af 
den 22. oktober 2009, hvor parterne blev enige om en lang række nye initiativer som 
led i udmøntningen af de afsatte puljer. Endelig blev der med Aftale om visse vejprojek-
ter af den 22. oktober 2009 og Aftale om bedre veje mv. af den 2. december 2009 aftalt 
en række konkrete projekter på vejområdet mv., herunder udbygning af Køge Bugt 
motorvejen, motorvejen ved Vejle Fjord, Motorring 4 ved København, motorvejen 
på Vestfyn samt Helsingørmotorvejen. 
 
I forbindelse med Aftale om en moderne jernbane blev Infrastrukturfonden tilført 350 
mio. kr. til finansiering af overdækning af jernbanen mellem København og Ringsted 
ved Kulbanevej i Valby. Fonden er endvidere som en del af Aftale om finansloven for 
2010 tilført yderligere 2,7 mia. kr. øremærket til vedligeholdelsesindsatsen på det 
statslige vejnet i 2010-2013. 
 
Med årets politiske aftaler på transportområdet og finanslovsaftalerne for 2010 er der 
i alt afsat og reserveret ca. 97 mia. kr. fra Infrastrukturfonden til investeringer på 
transportområdet. Der er prioriteret ca. 58 mia. kr. til kollektiv trafik og ca. 35 mia. 
kr. til vejområdet. Hertil kommer ca. 4 mia. kr. i uudmøntede midler fra transport-
puljerne.  
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Tabel 5.4 
Infrastrukturfonden – disponeret med transportaftaler i 2009  

 
 Mia. kr.    

 Aftaler som følge af trafikforlig, 2009-priser   
 Igangværende vejprojekter 8,8  
 Reinvesteringer i vejnettet 3,1  
 Besluttede og nye vejprojekter 14,8  
 Ekstrabevilling til igangsatte vejprojekter 3,5  
 Igangværende baneprojekter 1,3  
 Reinvesteringer i banenettet 2009-2020 15,2  
 Principbesluttede og nye baneprojekter 35,2  
 - heraf nyt signalsystem 21,7  
 Bedre adgang til havnene 1,0  
 Øvrige initiativer 2,4  
 Nye puljer 8,1  
 Pulje til bedre adgang til den kollektive transport 1,0  
 I alt  94,3  
    
 Finanslovsaftalen for 2010 (2010-priser)   
 Midler til en forstærket vejvedligeholdelsesindsats  2,7  
  

Anm.: Baneområdet samt en del af puljeudgifterne indgår ikke i de offentlige investeringer i nationalregnska-
bet, jf. også boks 5.1.  

 

 

 
Herudover er det besluttet at anlægge en fast forbindelse over Femern Bælt med en 
foreløbigt skønnet totaludgift for kyst til kyst-forbindelsen og de danske landanlæg 
på ca. 42 mia. kr. samt en Metro Cityring i København med en totaludgift på knap 18 
mia. kr. Disse anlægsudgifter vil blive afholdt af offentlige selskaber og vil derfor ikke 
indgå i de offentlige investeringer i nationalregnskabet, jf. også boks 5.1.  
 
 
5.4 De offentlige investeringer i et historisk og internationalt perspektiv 
Set i et historisk perspektiv er der planlagt en meget høj vækst i de offentlige investe-
ringer på godt 12½ pct. i 2009 og knap 18½ pct. 2010, jf. figur 5.2a. Det vil være før-
ste gang siden 1960’erne, at de offentlige investeringer kan vokse med tocifrede 
vækstrater to år i træk.  
 
Samtidig forventes de offentlige investeringer at stige til godt 2½ pct. af BNP i 2010. 
Det er det højeste niveau siden starten af 1980’erne og noget højere end niveauet på 
1½-2 pct. af BNP i perioden 1983-2008, jf. figur 5.2b. 
 
De offentlige investeringer udgjorde en betydeligt større del af BNP i 1960’erne og 
1970’erne, end de gør i dag. Det gælder både i Danmark og for en række andre lande. 
Udviklingen skal ses i sammenhæng med udbygningen af velfærdsstaten i de år, hvor 
der blev foretaget store bygge- og anlægsinvesteringer. Oliekriserne i 1970’erne kan 
formentlig medvirke til at forklare det kraftige fald i de offentlige investeringer, der 
fandt sted nogenlunde samtidig på tværs af lande. Samtidig har investeringsbehovet 



 

 

Kapitel 5. Offentlige investeringer 

90 Budgetoversigt 3 · December 2009 

eventuelt været for nedadgående efter den forudgående årrække med massive inve-
steringer i fx bygninger af sygehuse, folkeskoler og universiteter samt anlæg af broer. 
 

Figur 5.2a Figur 5.2b 
Realvækst i de offentlige investeringer,  
1950-2010 

De offentlige investeringer i pct. af BNP,  
1950-2010 
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Anm.:  De offentlige investeringer i Finland, Norge og Sverige afspejler OECD’s opgørelse af de faste bruttoinve-

steringer, dvs. inkl. nettokøb af reale aktiver. De offentlige investeringer i Danmark afspejler de faste nyinve-
steringer, jf. også boks 5.1. Det offentlige nettokøb af reale aktiver udgør en så lille del af de faste bruttoinve-
steringer i Danmark, at det ikke ændrer ved det overordnede billede. 

Kilde: OECD, Danmarks Statistik samt egne skøn og beregninger. 
 
De offentlige investeringer faldt markant igennem 1970’erne på flere store udgifts-
områder, jf. figur 5.3a. På undervisningsområdet blev investeringerne halveret fra 
1970 til 1980.  

I starten af 1980’erne blev investeringerne på folkeskoleområdet reduceret til om-
kring en fjerdedel af niveauet i starten af 1970’erne1. Denne udvikling er sket nogen-
lunde parallelt med faldet i antallet af personer i den skolepligtige alder og elevtallet i 
folkeskolen, jf. figur 5.3b.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 Opgørelsen afspejler offentlige investeringer i folkeskoler og lignende, hvilket inkluderer offentlige investeringer i 
private folkeskoler. Ifølge Danmarks Statistik udgjorde investeringer i private folkeskoler knap 8 pct. af de samlede 
offentlige investeringer til folkeskoler og lignende i 2007 og godt 11 pct. i 2008. Danmarks Statistiks opgørelse af de 
offentlige investeringer på folkeskoleområdet følger de officielle, internationale retningslinjer i nationalregnskabet og 
er således konsistent med de øvrige opgørelser af de offentlige investeringer. 
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Figur 5.3a Figur 5.3b  
De offentlige investeringer på udvalgte  
områder, 1971-2008 

Folkeskoleinvesteringer og antal  
skolepligtige, 1970-2009 
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Anm.: Danmarks Statistik har i deres seneste opgørelse af de offentlige finanser revideret den funktionelle fordeling 

for de offentlige udgifter. Tallene er opgjort efter den nye opgørelsesmetode fra 1990 og frem.  
             Revisionen betyder blandt andet, at grundforskning flyttes fra undervisningsområdet. Niveauet for investe-

ringerne på undervisningsområdet er således en smule lavere efter revisionen. Det overordnede billede af 
udviklingen i de offentlige investeringer er dog uændret. 

Kilde: Danmarks Statistik. 
 
Tekniske forhold medfører, at man skal være varsom med at sammenligne de offent-
lige investeringer mellem lande. Niveauet for de offentlige investeringer afhænger 
blandt andet af, hvordan man vælger at organisere løsningen af en række opgaver. 
 
For Danmarks vedkommende gælder det, at en række investeringer foretages i of-
fentlige selskaber og virksomheder. Disse investeringer medregnes i nationalregnska-
bet i de private investeringer – og ikke i de offentlige investeringer, jf. også boks 5.1 
ovenfor.  
 
Det drejer sig blandt andet om Statens Serum Institut, Finanstilsynet og Banedan-
mark, der af Danmarks Statistik medregnes til de offentlige selskabslignende virk-
somheder, samt offentlige selskaber som kommunale forsyningsvirksomheder (her-
under kloakker, vand- og varmeforsyning), erhvervshavne, Metroselskabet I/S, 
DONG Energy A/S, Energinet.dk og DSB. Hertil kommer, at også de seneste store 
brobyggerier er organiseret i offentligt ejede selskaber uden for offentlig forvaltning 
og service. Det gælder Storebæltsbroen, Øresundsbroen og den kommende Femern 
Bælt-forbindelse. Det indebærer, at niveauet for de offentlige investeringer i fx broer 
ikke er sammenligneligt over tid. 
 
Omkring halvdelen af den offentlige sektors samlede investeringer er foretaget i of-
fentlige virksomheder og selskaber i perioden 1993-2007. Nationalregnskabets opgø-
relse af de offentlige investeringer ligger på omkring 1½-2 pct. af BNP i perioden 
1993-2007, mens den samlede offentlige sektors investeringer er omkring dobbelt så 
høje; i gennemsnit 3¾ pct. af BNP i 1993-2007.  
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Også i andre lande er der offentlige virksomheder og selskaber, herunder i de nordi-
ske lande, men der foreligger ikke tilsvarende opgørelser af den samlede offentlige 
sektors investeringer for de øvrige nordiske lande.  
 
De offentlige investeringers andel af BNP er umiddelbart højere i eksempelvis Sveri-
ge, Finland og Norge end i Danmark, jf. figur 5.4a.  
 

Figur 5.4a Figur 5.4b 
De samlede offentlige investeringer,  
1990-2007 

Offentlige investeringer indenfor transport, 
boligbyggeri og vandforsyning, 1990-2007  
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Anm.:  De offentlige investeringer afspejler de faste bruttoinvesteringer, dvs. inkl. nettokøb af reale aktiver. Detalje- 

rede oplysninger om den funktionelle fordeling for de offentlige investeringer findes tilbage til 2001 og 2002 
for henholdsvis Sverige og Finland. Eurostat opgør ikke disse detaljerede oplysninger for de offentlige inve-
steringer i EU15-landene. 

Kilde:  Eurostat og Danmarks Statistik. 
 
Det skal blandt andet ses i lyset af, at Danmark på nogle investeringstunge områder 
adskiller sig fra de andre nordiske lande, herunder på jernbaneområdet, vand- og 
spildevandsområdet og støttet boligbyggeri. En del af forskellen i niveauet for de of-
fentlige investeringer kan forklares ved forskellen i investeringsniveauet på disse om-
råder, jf. figur 5.4b.  
 
I Danmark er vandforsyningen organiseret i kommunale brugerfinansierede forsy-
ningsselskaber, og investeringerne opgøres i lyset heraf som private investeringer. De 
offentlige investeringer indenfor transport og boligbyggeri udgør 0,4 pct. af BNP i 
Danmark i perioden 2000-2007. Til sammenligning udgør de offentlige investeringer 
indenfor transport, boligbyggeri og vandforsyning 0,8 pct. af BNP i Norge. I Finland 
er de offentlige investeringer på de tre områder opgjort til 0,9 pct. af BNP i perioden 
2002-2007, mens de for Sverige er opgjort til 1,2 pct. af BNP i perioden 2001-2007. 
 
I Norge indgår investeringer i jernbaner, kommunalt boligbyggeri og anlæg af vand-
forsyning i vidt omfang i de offentlige investeringer, hvilket som nævnt ikke er tilfæl-
det i Danmark. Der gælder noget tilsvarende i Sverige – eksempelvis indgår hoved-
parten af investeringerne i jernbaner i de offentlige investeringer. I Finland findes of-
fentlig selskabsvaretagelse på vandforsyningsområdet ligesom i Danmark, men jern-
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baneinvesteringer opgøres som offentlige investeringer på linje med Sverige og Nor-
ge.  
 
Også på andre udgiftsområder vil organiseringen af opgaveløsningen spille en rolle 
for opgørelsen af de offentlige investeringer i Danmark og i andre lande.  
 
Sammenlignes niveauet for de offentlige investeringer på undervisnings-, social- og 
sundhedsområdet er der ikke stor forskel mellem investeringsniveauet i Danmark og 
i de andre lande. På disse områder er det danske investeringsniveau på højde med det 
svenske og højere end gennemsnittet for EU15, jf. figur 5.5a-5.5d.  
 

Figur 5.5a  Figur 5.5b  
Offentlige investeringer på undervisnings-, 
social- og sundhedsområdet, 1990-2007 
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Anm.: De offentlige investeringer afspejler de faste bruttoinvesteringer, dvs. inkl. nettokøb af reale aktiver. 
Kilde:  Eurostat og Danmarks Statistik. 
 

Figur 5.5c  Figur 5.5d  
Offentlige investeringer på socialområdet, 
1990-2007 

Offentlige investeringer på  
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Anm.: De offentlige investeringer afspejler de faste bruttoinvesteringer, dvs. inkl. nettokøb af reale aktiver. 
Kilde:  Eurostat og Danmarks Statistik. 
 
I Norge er det samlede investeringsniveau på de tre områder højere end de øvrige 
nordiske lande. Det kan navnlig henføres til store investeringer på sundhedsområdet, 
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herunder i forbindelse med en reform indenfor ældreomsorgen fra 1997 til etablering 
og udbedring af plejehjemspladser.  
 
I Danmark er de offentlige investeringer på sundhedsområdet på højde med Sverige 
og Finland og noget højere end gennemsnittet i EU15-landene. Der er dog skabt 
grundlag for et markant løft af det danske sundhedsvæsen i de kommende år. Rege-
ringen har afsat 25 mia. kr. fra kvalitetspuljen til investeringer i en moderne sygehus-
struktur i perioden 2009-2018. Hertil kommer regionernes egenfinansiering, der in-
debærer, at der samlet set kan igangsættes investeringer for 40 mia. kr. i en moderne 
sygehusstruktur over de kommende år. 
 
På socialområdet er investeringsniveauet i Danmark højere end i Sverige og gennem-
snittet for EU15-landene. De store udsving for Finland sidst i perioden kan henføres 
til visse pensionsselskaber, der i Finland klassificeres som offentlige institutioner på 
det sociale område. I 2005 og 2006 solgte disse institutioner en del bygninger, hvilket 
medfører et markant fald i Eurostats opgørelse af de offentlige investeringer på soci-
alområdet i Finland2. Også i Norge er der store udsving i investeringerne på social-
området. Det store investeringsomfang i 1998-2002 skyldes blandt andet et databrud, 
idet kommunale boliger medregnes til socialområdet i denne periode - i modsætning 
til den nuværende praksis. Det høje investeringsniveau i Norge i 2006-2007 skal ses i 
lyset af en børnehavereform, der indebar betydelige kommunale investeringer på so-
cialområdet i disse år.  
 
Også på undervisningsområdet har de offentlige investeringer i Danmark i de senere 
år været højere end i Sverige og gennemsnittet i EU15-landene. I Norge er investe-
ringerne på undervisningsområdet særligt høje i 1997-1999, hvilket skal ses i sam-
menhæng med omfattende kommunale investeringer i forbindelse med forlængelse 
af grundskolen fra 9 til 10 år i 1997.  
 
Forskelle og ændringer i organiseringen af opgaveløsningen tilsiger, at der skal udvi-
ses varsomhed med sammenligninger af de offentlige investeringer mellem lande og 
over tid. På nogle områder er der ganske store forskelle mellem investeringsniveauet 
i Danmark og de andre lande, herunder transport, boligbyggeri og vandforsyning, 
mens andre områder afspejler mindre forskelle, eksempelvis på sundheds- social og 
undervisningsområdet.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                                        
2 Frasalget af bygninger optræder som negative faste bruttoinvesteringer. Eurostat opgør sammenlignelige tal for 
bruttoinvesteringerne på tværs af lande, men ikke for de faste nyinvesteringer. 
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6. English Summary 

The Danish economy is still affected by the international economic recession in the 
wake of the financial crisis last fall. However, some indicators of a gradual recovery 
in international economic activity have surfaced lately. Unemployment is still ex-
pected to increase – especially due to the marked downturn in production, which has 
occurred – although at a declining pace, cf. Economic Survey, December 2009. At the 
same time, substantial fiscal policy measures have been initiated to support growth 
and employment. Both fiscal policy and the declining interest rate are expected to 
take effect by an increasing strength in 2010.          
 
Due to weak cyclical conditions and expansionary fiscal policy a significant deteriora-
tion of general government finances are expected. On the general government 
budget balance the large public surpluses in recent years are expected to be followed 
by large deficits amounting to DKK 50¼bn in 2009 (3.0 per cent of GDP) and 
DKK 94½bn in 2010 (5.5 per cent of GDP). The general government budget bal-
ance is estimated to decrease by DKK 154bn from 2008 to 2010. This corresponds 
to a deterioration of 8.9 per cent of GDP where approximately one third reflects the 
loosening of fiscal policy. The reduction illustrates that the public finances in Den-
mark are very sensitive to cyclical changes and trends in financial markets. 
 
The agreements on the central government budget for 2010 reflect new investment 
projects etc. for almost DKK 5bn in the period 2010-2013 to support growth and 
employment. Additional lending facilities for municipalities of DKK 3bn are estab-
lished in 2010 to support the agreed investment level of DKK 20bn in 2010. More-
over, private businesses have been allowed further deferment of payments regarding 
income tax and the so called labour market contribution. Furthermore, withdrawals 
of funds in certain individual pension-saving accounts in 2010 are allowed. 
  
The central government budget for 2010 includes major initiatives amounting to 
approx. DKK 9½bn in 2010. These initiatives reflect e.g. investments of DKK 
3½bn in education and research including means from the Globalization Fund. Fur-
thermore, several initiatives focus on improving young people’s possibilities to com-
plete a education and find a job afterwards. At the same time 5,000 extra vocational 
training jobs are established. 
 
 
6.1 General government finances 
The estimates for the general government finances in 2009 and 2010 are based on 
the short term projections for the Danish economy, cf. Economic Survey, December 
2009.  
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The estimates for 2009 are derived from the central government budget for 2009, an 
updated status for the central government spending in 2009 and the local govern-
ment budgets for 2009. Regarding 2010 the estimates are based on the central gov-
ernment budget for 2010 as well as the agreements with the local governments on 
the economy in 2010. Furthermore, the estimates reflect the political agreements 
settled in the spring of 2009 e.g. the Spring Package 2.0 including a tax reform which 
will be phased in starting in 2010. 
 
With respect to 2011 the estimates are primarily based on technical assumptions in 
line with the 2015-plan. 
 
According to revised data for the general government finances from Statistics Den-
mark the general government surplus amounted to DKK 59¾bn in 2008 corre-
sponding to 3.4 per cent of GDP, cf. table 6.1.  
 

Table 6.1  
General government budget balance, 2004-2011  

 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011  

 DKK bn, current prices         
 August 2009 27.3 77.1 81.5 75.1 59.5 -33.5 -86.3 -  
 December 2009 27.7 77.6 82.3 80.6 59.8 -50.3 -94.4 -79.0  
 - Central government 27.8 82.7 89.7 85.1 67.2 - - -  
 - Local governments -0.3 -5.5 -7.8 -4.5 -7.0 - - -  
 - Social funds 0.2 0.4 0.3 0.0 -0.3 - - -  
 December 2009  

(per cent of GDP) 1.9 5.0 5.0 4.8 3.4 -3.0 -5.5 -4.4
 

  
Note: The specification of the central and local government budget balances does not fully reflect that the 

central government through transfers to local governments bears the risk of fluctuations in expendi-
tures and revenues due to the business cycles. 

 

 

 
The general government deficits for 2009 and 2010 are estimated at DKK 50¼bn 
(3.0 per cent of GDP) and 94½bn (5.5 per cent of GDP) respectively. Thus the gen-
eral budget balance is reduced by DKK 154bn from 2008 to 2010 corresponding to 
a reduction of 8.9 percentage points of GDP. In 2011 a deficit of DKK 79bn is es-
timated amounting to 4.4 per cent of GDP. 
 
The considerable shift in the budget balance reflects that public finances in Denmark 
are very sensitive to cyclical conditions and trends in financial markets. However, 
approximately one third of the reduction is due to discretionary fiscal policy includ-
ing growth in public consumption and investment expenditures together with lower 
personal taxes in both 2009 and 2010 due to the 2007 tax agreement and the tax re-
form contained in the Spring Package 2.0. Moreover, weak cyclical conditions reduce 
the budget balance through increasing expenditures (e.g. unemployment benefits) 
and decreasing tax revenues (e.g. VAT and income taxes).  
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The budget balance deficits in 2010 and 2011 are expected to exceed the reference 
value of 3 per cent of GDP in the Stability and Growth Pact of the European Union. 
EU Member States with general government deficits exceeding the 3 per cent of 
GDP reference value of the Stability and Growth Pact receive a recommendation 
adopted by the EU Council of Finance Ministers. A recommendation implies that 
the Council requests the Member State to implement structural balance improve-
ments of at least ½ per cent on average annually in order to bring the actual deficit 
below 3 per cent of GDP within a given deadline. Most EU countries are expected 
to have deficits exceeding 3 per cent of GDP during the economic recession, and a 
majority of countries have received a recommendation already in 2009. In light of 
the government budget balance forecasts Denmark is expected to receive a recom-
mendation in 2010. 
 
Since the August projection Statistics Denmark has revised the data on general gov-
ernment finances in 2008 and in addition incorporated revised methods for the pe-
riod 1989-2008. The revised surplus amounts to DKK 59¾bn in 2008 which is mar-
ginally higher than the August figures, cf. table 6.2 and annex 1. The upward revision is 
mainly due to reduced subsidies, additional revenues from the pension yield taxation 
and lower net interest expenditures, while reduced revenues from personal income 
taxes and higher public investment and consumption expenditures lower the surplus. 
 

Table 6.2  

Revision of the general government budget balance from August to December 
 

  2008 2009 2010  

 DKK bn, current prices      
 North Sea oil and gas exploration activities 0.0 0.0 2.0  
 Corporate taxes excluding North Sea oil and gas exploration  activities 0.0 -0.8 -0.7  
 Pension yield taxation 3.0 -0.1 2.8  
 Labour market contribution -0.3 -1.1 -0.4  
 Personal taxes etc. -3.2 -6.2 0.9  
 Value Added Tax 0.2 -3.9 -6.1  
 Vehicle registration tax 0.0 -1.0 -1.4  
 Other taxes and duties 0.0 -0.5 -0.1  
 Public consumption  expenditures -0.8 -1.7 -2.0  
 Public investment expenditures -0.8 -0.3 -1.4  
 Income transfers -0.1 0.3 -1.0  
 Subsidies  1.1 -2.2 -1.1  
 Net interest expenditures and dividends 2.6 3.3 1.8  
 Other expenditures and revenues -1.3 -2.7 -1.5  
 Total revision of general government budget balance 0.3 -16.9 -8.2  

  
Note: Negative numbers imply reductions of the surplus due to reduced revenues or increased expenditures, 

and positive numbers imply increases in the surplus due to increased revenues or decreased expendi-
tures. 

 

 

 
Compared to the August estimates the general government budget deficit is adjusted 
upwards by approx. DKK 17bn in 2009 and DKK 8¼bn in 2010. The larger budget 
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deficits are caused by both weaker cyclical conditions which lower the estimated 
revenues from e.g. VAT and a further loosening of fiscal policy including increased 
public expenditures on consumption, investments and subsidies. 
 
Compared to the August projection the revenues from the North Sea activities are more or 
less unchanged in 2009 and adjusted upwards by DKK 2bn in 2010. The adjustment 
is mainly due to an upward adjustment of the oil prices (measured in DKK) of 7.6 
per cent in 2010.  
 
The corporate tax revenues excluding the North Sea activities are adjusted downwards 
by DKK ¾bn in both 2009 and 2010 primarily due to weaker cyclical conditions.  
 
The revenues from the pension yield taxation are more or less unchanged in 2009, but 
have been upward adjusted by DKK 2¾bn in 2010 mainly due to a downward ad-
justment of long term interest rates on bonds in 2010. 
 
The revenues from personal taxes etc. and labour market contribution are lowered by DKK 
7¼bn in 2009. This is partly due to decreasing interest rates are assumed to affect the 
households’ interest expenses at a slower pace than previously estimated. The esti-
mate for 2010 is more or less unchanged relative to the projection in August. 
 
Revenues from the VAT are adjusted downwards by DKK 4bn in 2009 and DKK 6bn 
in 2010 in light of lower private consumption, including car purchases. Consequently 
estimated revenues from the vehicle registration tax are lowered by DKK 1bn in 2009 
and DKK 1½bn in 2010. 
 
The nominal public consumption expenditures are increased by DKK 1¾bn in 2009 
and DKK 2bn in 2010 since the August estimates. This reflects e.g. additional ex-
penditures on education and active labour market schemes in 2009 and more gener-
ally the central government budget for 2010. 
 
Since August the estimates for public investment expenditures are increased by DKK 
¼bn in 2009 and DKK 1½bn in 2010. With respect to 2010 this is due to the 
growth initiatives incorporated in the central government budget for 2010. 
 
The expenditures on income transfers are downward adjusted by DKK ¼bn in 2009 
compared to the August projection and upward adjusted by DKK 1bn in 2010. The 
higher expenditures in 2010 reflect unemployment benefits due to higher estimated 
unemployment in 2010. 
 
The subsidies have been upward adjusted by DKK 2¼bn in 2009 and DKK 1bn in 
2010. Among other things the additional expenditures stems from the Business Pack-
age in 2009 and initiatives in the central government budget for 2010.  
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The estimated net interest expenditures and dividends are lowered by DKK 3¼bn in 2009 
and DKK 1¾bn in 2010 since August. The downward adjustments primarily reflect 
the inclusion of the surplus of Danmarks Nationalbank due to the revised methods 
of Statistics Denmark mentioned above. Furthermore, interest rate expenditures on 
foreign central government debt are reduced due to lower interest rates and a lower 
borrowing requirement relative to the August projection. 
 
Other expenditures and revenues contribute to a reduction of the budget balance of DKK 
2¾bn in 2009 and DKK 1½bn in 2010. This mainly reflects the revised methods of 
Statistics Denmark. 
 
The expenditure burden, i.e. the ratio of government expenditure to GDP, is esti-
mated at 56.8 per cent of GDP in 2011, which reflects an increase of 3.1 percentage 
points since 2004, cf. table 6.3. The increase is primarily due to growth in public con-
sumption and investment, but also income transfers’ share of GDP is increasing. In 
2010 the expenditure burden excl. interest expenditures is expected to reach the 
highest level ever, primarily due to a high level of public consumption. However, the 
expenditure burden should also be seen in light of the expected reduced level of 
GDP. 
 

Table 6.3  
Expenditure, tax and revenue burden, 2004-2011 

 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Diff. 
2004-
2011 

 

 Per cent of GDP           
 Expenditure burden1) 53.7 51.9 50.6 50.0 50.9 56.4 57.9 56.8 3.1  
 Tax burden 49.2 51.0 49.8 49.1 48.3 47.5 46.7 46.9 -2.3  
 Revenue burden1) 55.6 56.9 55.7 54.8 54.3 53.4 52.4 52.4  -3.2  
  

1) The specification of total public expenditures and revenues deviates from the specification from Sta-
tistics Denmark. Total public expenditures reflect public consumption, which includes revenues from 
sales and calculated depreciation expenditure, and total revenues include calculated depreciation. The 
specification of public expenditure from Statistics Denmark does not include public sales, which are 
included in total revenues, and calculated depreciation is not included in public expenditures and 
revenues in the specification from Statistics Denmark. Thus, the expenditure and revenue burdens 
differ from the ascertained burdens based on the specifications according to Statistics Denmark.     

 

 

 
The tax burden, i.e. the ratio of aggregate tax revenues to GDP, is estimated to de-
crease from 49.2 per cent of GDP in 2004 to 46.9 per cent of GDP in 2011, i.e. a re-
duction of 2.3 percentage points. Relative to 2008, the tax burden is reduced by 1.6 
percentage points in 2010. The decreasing tax burden notably reflects an ease of 
taxation as a result of the tax freeze, the Spring Package tax reform in 2004, reduced 
personal income taxes according to the tax agreement in 2007 and the Spring Package 
2.0 tax reform which was agreed upon in March 2009. 
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The revenue burden, i.e. the ratio of general government revenues to GDP, is ex-
pected to decrease from 55.6 per cent of GDP in 2004 to 52.4 per cent of GDP in 
2011. This is primarily caused by the reduced tax burden and lower non-tax revenues 
as share of GDP. 
 
Detailed information about the expenditure, tax and revenue burden can be found in 
annex 2.   
 
 
6.2 Fiscal stance 
The fiscal effect is an indicator of fiscal policy stance. The fiscal effect measures the 
impact of fiscal policy changes on economic activity – measured by the estimated 
impact on GDP. 
 
Based on the central government budget for 2010 and an estimate of the local gov-
ernment budgets for 2010 the fiscal effect is estimated at 1.0 per cent of GDP in 
2009 and 0.8 per cent of GDP in 2010, cf. table 6.4. After a period of more or less 
neutral fiscal policy from 2005-2008, the fiscal effect is thus expansionary in 2009 
and 2010. 
 

Table 6.4 
Fiscal effect, 2005-2011 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Per cent of GDP        
 Expenditures 0.2 0.4 0.0 -0.3 0.7 0.5 -0.3 
 Revenues 0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.3 -0.1 
 Fiscal effect 0.3 0.5 0.0 -0.3 1.0 0.8 -0.4 
 Special Pension scheme (SP) - - - - 0.3 0.0 -0.3 
 Funds in certain individual 

saving accounts      0.1 -0.1 
  
 
Compared to the August projection the fiscal effect has been upward adjusted by 0.1 
percentage point in 2009 and 2010 respectively. In 2009 the upward adjustment re-
flects higher growth in public consumption, while the adjustment in 2010 primarily is 
due to growth initiatives in the central government budget for 2010. 
 
The fiscal effect does not include the release of the Special Pension (SP) funds in 
2009 seeing that it is a private savings scheme. The release of the SP funds is esti-
mated to increase economic activity by additional 0.3 per cent of GDP in 2009, 
based on the assumption that half of the released SP funds are spent on private con-
sumption. Furthermore, it is assumed that approximately half of the consumption 
will take place in 2009, while the rest is consumed in 2010.   
 
The central government budget for 2010 also opens for the possibility to withdraw 
funds in certain individual pension-saving accounts, which cover DKK 4½bn in to-
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tal. This initiative is expected to stimulate activity by another 0.1 per cent of GDP in 
2010. 
 
In total discretionary fiscal policy in 2009 and 2010 is estimated to increase the level 
of GDP by approx. 2¾ per cent in 2010. 
 
Primarily based on technical assumptions the fiscal effect in 2011 is estimated at -0.4 
per cent of GDP. This mainly reflects an assumed real growth in public investments 
of -15 per cent in 2011 in light of the historically high investment level in 2009 and 
2010. Moreover, the phasing in of the Spring Package 2.0 tax reform contributes to a 
fiscal contraction of 0.1 per cent of GDP. 
 
 
6.3 Structural budget balance  
The structural budget balance is the actual general government balance adjusted for 
the estimated impact on the budget from the cyclical position of the economy and 
other special factors. Thus, the structural balance is determined mainly by fiscal pol-
icy and structural changes in the economy, including changes in the structural rate of 
unemployment and the underlying growth of the labour force. In light of the sudden 
change in growth of GDP, employment, private business earnings together with as-
set and oil prices, the calculation of the structural budget balance is more uncertain 
than usual. 
 
In 2009 a structural budget balance deficit of ½ per cent of GDP is estimated, cf. fig-
ure 6.1. The structural budget deficit is estimated to increase to 1½ per cent of GDP 
in 2010, which primarily reflects further fiscal stimulation. Based on primarily techni-
cal assumptions a structural budget deficit is estimated of approx. 1¼ per cent of 
GDP in 2011.  
 

Figure 6.1 
Actual and structural budget balance 1995-2011 
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For the period 2004 to 2008 cyclical conditions and the trends in financial markets 
contributed to significantly higher actual budget surpluses compared to the calcu-
lated structural surpluses. Extraordinarily large surpluses from the pension yield taxa-
tion in 2004 and 2005 as well as favourable cyclical conditions in 2006-2008 contrib-
uted to higher actual surpluses. In addition, high revenues from the North Sea activi-
ties due to the trend in oil prices have contributed to the budget balance surpluses. 
 
For the period 2009 to 2011 the structural budget deficits are estimated to be lower 
than the expected actual deficits. This reflects among other things weakened cyclical 
conditions and lower expected revenues from the pension yield taxation relative to 
the calculated normal level. The expansionary fiscal policy reduces both the actual 
and the structural budget balance. 
 
From 2002 to 2010 the structural budget balance is estimated to be reduced by 2½ 
percentage points of GDP, cf. table 6.5. Based on primarily technical assumptions, the 
structural budget balance is estimated to increase by ½ percentage point from 2010 
to 2011. 
 

Table 6.5  
Structural budget balance (per cent of GDP), 2002-2011 

 
 

 

Structural  
Balance  

(corrected for SP) Change due to 

 

 

 Level 
Yearly 

change 
Fiscal 

policy1)  

Pension 
yield  

taxation 
Net  

interest 
North Sea 
oil and gas 

Special 
items2) Other 

 

           
 2002 0.9         
 2003 1.4 0.5 0.1 0.0 0.3 0.2 0.1 -0.2  
 2004 1.0 -0.4 -1.3 0.0 0.3 0.2 0.0 0.6  
 2005 1.8 0.8 -0.3 0.1 0.3 0.1 0.0 0.6  
 2006 1.7 -0.1 -0.6 0.1 0.2 0.1 -0.1 0.1  
 2007 1.9 0.2 0.3 0.0 0.2 0.1 -0.1 -0.2  
 2008 1.9 0.0 0.2 0.0 0.1 0.1 -0.1 -0.3  
 2009 -0.6 -2.5 -2.1 0.1 0.0 -0.1 -0.1 -0.2  
 2010 -1.6 -1.0 -1.2 0.0 0.0 -0.2 0.0 0.3  
 2011 -1.2 0.4 1.0 0.0 0.0 -0.1 0.0 -0.4  
 Total  -2.1 -3.9 0.3 1.4 0.4 -0.3 0.3  
  

1) Due to different methods of calculation the fiscal policy effects differ from the effects used in the 
calculation of the fiscal effect. 

2) Special items include among other things various net current and capital transfers. 
 

 

 
Fiscal policy reduces the structural budget balance by nearly 5 percentage points 
from 2002 to 2010 of which 3¼ percentage points is contained in the period 2008 to 
2010. This mainly reflects increased public consumption and investment expendi-
tures as well as the tax reductions in the Spring Package 2.0.  
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Decreasing net interest rate expenditures are expected to improve the structural 
budget balance from 2002 to 2010 by nearly 1½ percentage point. 
 
 
6.4 Public investments 
To support growth and employment, several investment projects have been launched 
in the course of 2009. Hence a historically high growth in public investments has 
been planned in 2009 and 2010. 
 
With the growth initiatives due to the agreement of the central government budget 
for 2010 additional investments of DKK 5bn will be undertaken in 2010-2013. 
Among the new projects are maintenance of roads owned by the central govern-
ment, maintenance of hospitals and energy improvements of central government 
buildings.  
 
From the so called Quality Fund approximately DKK 6bn are to be invested in 2010 
in new hospitals, more efficient work forms, the primary schools, day care institu-
tions and institutions for elderly. Furthermore, investments in infrastructure are in-
creased in light of the Agreement on Green Transportation Policy. 
  
Public investments in total are expected to increase from a level of DKK 31½bn in 
2004-2008 to DKK 44bn in 2010, cf. figure 6.2a. This corresponds to an increase of 
DKK 12½bn or nearly 40 per cent.  
 

Figur 6.2a  Figur 6.2b   
Public investments (2010 prices),  
1994-2011 

Public investments  in per cent of GDP 
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Source: Statistics Denmark and own calculations. 
 
Real growth in public investments is thus estimated at 12.6 per cent in 2009 and 18.4 
per cent in 2010. For the first time since the 1960’s public investments are expected 
to grow by two-digit numbers two years in a row. In addition, public investments are 
estimated to constitute 2.6 per cent of GDP in 2010, cf. figure 6.2b. 
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6.5 Central government finances 
The central government budget for 2010 implies a deficit on the current, investment 
and lending account, i.e. the CIL-account1, of DKK 77¼bn in 2010 (4.5 per cent of 
GDP), cf. table 6.6. In 2009 the deficit on the CIL-account is estimated at DKK 
52½bn (3.1 per cent of GDP). 
 

Table 6.6 
CIL-account, 2009-2010 

 
   2009   2010   
  

August December Diff. 

August 
(Budget 

proposal) 
December 
(Budget) Diff. 

 

 DKK bn, current prices        
 Total revenues 605.1 581.3 -23.8 576.5 591.8 15.3  
 Total expenditures 631.6 633.8 2.2 667.6 669.2 1.6  
         
 CIL-account -26.5 -52.5 -26.0 -91.1 -77.3 13.8  
         
  CIL-account  

(per cent of GDP) -1.6 -3.1 -1.6 -5.2 -4.5 0.8 
 

               

 
The expected deficits in 2009 and 2010 reflect the weakened cyclical conditions 
which causes reduced revenues from taxes and duties and increased expenditures on 
unemployment benefits. In addition, fiscal policy in both years contributes to the 
deficit. 
 
Compared to the August estimates the CIL-account is adjusted downwards by DKK 
26bn in 2009 and upward by DKK 13¾bn in 2010. This is primarily due to further 
deferment of payments of income taxes and labour market contribution, which dete-
riorates the CIL-account in 2009 and improves the CIL-account in 2010. 
  
The CIL-account is to a varying degree affected by one-off measures from year to 
year, cf. figure 6.3. Corrected for one-off measures etc., the deficit on the CIL-account 
is estimated at DKK 29½bn in 2009 (1.8 per cent of GDP) and DKK 74¾bn in 
2010 (4.3 per cent of GDP). Thus, in both 2009 and 2010 the corrected CIL-deficit 
is lower than the expected actual CIL-deficit.  
 
In 2009 the correction for one-off measures is partly due to the mentioned deferred 
payments of income taxes etc., lower than normal revenues from the pension yield 
taxation and increased payments of tax deductible pension contributions caused by 
the Spring Package 2.0. Higher revenues from the duty on withdrawals from the Spe-
cial Pension scheme (SP) pull in the opposite direction.  

                                                                                                                                                                                                                                                                        
1 The CIL-account differs from the national account based on the central government balance with respect to the 
accruals concept (e.g. taxes), the treatment of financial transactions etc. In addition, some institutions that are part of 
the central government accounts are not considered part of the central government sector in the national accounts, 
and some institutions that are not part of the central government accounts are considered part of the central gov-
ernment sector. 
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In 2010 the lower corrected CIL-deficit is mainly due to lower revenues from the 
pension yield taxation compared to revenues in years with normal yields. The de-
ferred payments of income taxes etc. pull in the opposite direction.  
 

Figure 6.3 
Central government CIL-account 1997-2010 
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6.6 Central government financing requirement and debt 
Central government debt measured as a percentage of GDP is estimated to increase 
from 11.3 per cent of GDP in 2008 to 23.7 per cent of GDP in 2010 corresponding 
to an increase by nearly 12½ percentage points, cf. table 6.7.  
 

Table 6.7 
Central government debt, 2008-2010 

 
 

 2008 2009 2010 
      Diff. 

08-10 
 

 End of year, nominal value (current prices)      
 Domestic debt 429.5 474.9 542.7 113.2  
 Foreign  debt 133.1 140.1 144.7 11.3  
 The central government’s account in Danmarks 

Nationalbank -230.6 -149.6 -149.6 81.3 
 

 Assets of the Social Pension Fund -124.7 -118.3 -114.1 10.6  
 Assets of other  funds -11.0 -12.7 -14.5 -3.5  
       
 Central government debt, DKK bn 196.2 334.4 409.2 213.0  
 Central government debt, per cent of GDP 11.3 20.0 23.7 12.4  
   

 
Measured in nominal terms the central government debt is estimated to increase 
from DKK 196¼bn in 2008 to DKK 409¼bn in 2010 corresponding to an increase 
of DKK 213¼bn. The increase in debt reflects a higher CIL-account deficit and in-
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creased relending through the Credit Package, Finansiel Stabilitet A/S, relending to Ice-
land, Latvia and export loans through Eksport Kredit Fonden.  
 
In 2009 the net financing requirement is estimated at DKK 141½bn, cf. table 6.8. 
This is an upward adjustment of approx. DKK 9¼bn in 2009 compared to the short 
term projection in August, which is primarily due to a larger expected deficit on the 
CIL-account reflecting deferred payments of labour tax remittances. Contrary to this, 
lower relending contributes to a lower net financing requirement in 2009. 
 

Table 6.8 
CIL-account and net financing requirement, 2008-2010 

 
  2008 2009 2010  
 

 Final Aug. Dec. 

Aug. 
(Budget 

proposal)
Dec. 

(Budget) 

 

 DKK bn       
 CIL-account 72.3 -26.5 -52.5 -91.1 -77.3  
 Total relending1) -13.5 -104.9 -88.7 -18.2 2.9  
 Differences between posted revenues and  

expenditures and cash flow -10.4 -0.9 -0.4 -0.1 0.0 
 

 Net financing requirement (-net balance) -48.3 132.3 141.6 109.5 74.5  
  

1) Including relending to infrastructure entities. 
 

 

 
In 2010 the net financing requirement is estimated at DKK 74½bn which is a reduc-
tion of DKK 35bn relative to August projection. This reflects among other things 
the deferred payments of labour tax remittances, which moves liquid assets from 
2009 to 2010. Further, the total amount of relending is expected to increase in 2010 
of which DKK 18bn is due to Finansiel Stabilitet A/S. It is assumed that Finansiel Sta-
bilitet A/S repays previous loans, carries out a part of the warranty provision from 
the private preparedness in relation to Bank Package I and reduces the liquid stock. 
Thus, the relending to Finansiel Stabilitet A/S is highly uncertain and depends on 
trends in financial markets. 
 
Since the projection in August the central government gross financing requirement is 
reduced by DKK 12bn to a level of DKK 127¾bn in 2009, cf. table 6.9. The reduc-
tion is primarily due to a lower foreign financing requirement. In 2010 the gross fi-
nancing requirement is estimated at DKK 150½bn. The increase in financing re-
quirement from 2009 to 2010 primarily reflects a significant weakening of the public 
finances including large deficits on the CIL-account. 
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Table 6.9 
Gross financing requirement and state borrowing, 2008-2010 

 
  2008 2009 2010  
 

 Final Aug. Dec. 

Aug. 
Budget 

proposal 
Dec. 

Budget 

 

 DKK bn       
 Net financing requirement1) 

(-net balance) -48.3 
 

132.3 141.6 109.5 74.5 
 

 -Redemption  of central government 
 debt 

 
 62.7 93.5 105.8 

 
76.7 77.2 

 

 Gross financing requirement  14.4 225.9 247.3 186.2 151.7  
 -Payments to the central  

 government in currency swaps 
 
 5.6 

 
11.1 11.0 

 
1.2 1.1 

 

 - Drawing on the central government’s 
 account in  Danmarks Nationalbank  -171.8 75.0 108.6 20.0 0.0 

 

 Borrowing requirement  180.6 139.9 127.8 165.0 150.6  
  

1) Incl. payments from the central government in currency swaps and net bond purchase of state owned 
funds. 
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Annex 1 
  

Table 1  
General government finances, 2008-2010 

  2008 2009 2010  
  Aug. Dec. Diff. Aug. Dec. Diff. Aug. Dec. Diff.  
 DKK bn, current  

prices        
 

 Public consumption 463.0 463.8 0.8 487.6 489.3 1.7 505.7 507.7 2.0  
 Income transfers 263.1 263.2 0.1 282.6 282.4 -0.3 304.9 305.9 1.0  
 Investment 30.9 31.8 0.8 36.2 36.5 0.3 42.6 44.0 1.4  
 Interest expenditure 31.2 31.9 0.7 36.8 36.5 -0.3 39.3 37.1 -2.2  
 Subsidies 38.2 37.1 -1.1 42.5 44.7 2.2 43.4 44.5 1.1  
 Other expenditures1) 55.9 56.0 0.1 52.8 52.2 -0.6 59.1 59.5 0.4  
 Total expenditure 882.5 883.8 1.3 938.5 941.6 3.1 994.9 998.7 3.8  
             
 Personal income  

taxes2) 
 

375.2 
 

372.3 
 

-2.8 373.9 367.7 
 

-6.2 352.4 353.3 
 

0.9 
 

 Labour market  
Contributions 

 
80.5 

 
80.2 

 
-0.3 81.3 80.2 

 
-1.1 81.8 81.4 

 
-0.4 

 

 Corporate taxes 59.4 59.4 0.0 40.9 40.0 -0.8 46.0 46.7 0.7  
 Pension yield taxation 6.2 9.2 3.0 6.5 6.3 -0.1 9.2 12.0 2.8  
 VAT 175.3 175.5 0.2 169.8 165.9 -3.9 177.2 171.1 -6.1  
 Vehicle registration tax 19.7 19.7 0.0 13.5 12.5 -1.0 15.1 13.8 -1.4  
 Other duties 102.4 102.5 0.0 99.8 100.2 0.4 106.1 107.1 1.0  
 Other taxes3) 16.8 16.8 0.0 17.9 17.0 -0.9 17.9 17.0 -1.0  

 Interest revenues 27.1 30.4 3.3 25.3 28.4 3.0 27.4 27.0 -0.4  

 Gross operating  
surplus 

 
31.9 

 
32.1 

 
0.2 32.5 32.5 

 
0.0 33.5 33.6 

 
0.1 

 

 Other revenues4) 47.3 45.6 -1.7 43.7 40.5 -3.2 42.2 41.4 -0.7  

 Total revenue 942.0 943.6 1.7 905.1 891.3 -13.8 908.7 904.3 -4.4  

             

 General government 
budget balance 

 
59.5 

 
59.8 

 
0.3 -33.5 -50.3

 
-16.9 -86.3 -94.4

 
-8.2 

 

 Net interest  
Expenditure 

 
4.1 

 
1.5 

 
-2.6 11.5 8.2 

 
-3.3 11.9 10.1 

 
-1.8 

 

 General government 
primary balance5) 

 
63.6 

 
61.3 

 
-2.2 -22.0 -42.2 

 
-20.1 -74.4 -84.3 

 
-10.0 

 

  
Note: The specification of total public expenditures and revenues deviates from the specification from Sta-

tistics Denmark. Total public expenditures reflect public consumption, which includes revenues from 
sales and calculated depreciation expenditure, and total revenues include calculated depreciation. The 
specification of public expenditure from Statistics Denmark does not include public sales, which are 
included in total revenues, and calculated depreciation is not included in public expenditures and reve-
nues in the specification from Statistics Denmark.  

1) Other expenditures include capital transfers, transfers to the Faroe Islands and Greenland and Danish 
EU-contributions. 

2) Personal income taxes include withholding taxes, tax on imputed income from owner occupied dwell-
ings, specific taxes from households, tax on estates of deceased persons and other personal taxes. 

3) Other taxes include social security contributions (labour market supplementary pension scheme con-
tributions, unemployment insurance contributions and early retirement contributions). 

4) Other revenues include profits from public enterprises, current and capital transfers from other do-
mestic sectors and EU, and imputed (calculated) revenues such as contributions to civil servants’ 
earned pension. 

5) The general government primary balance states the balance of the general government finances before 
net interest expenditures. 
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Annex 2 
 

Table 2  
Expenditure, tax and revenue burden, 2003-2010 

 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Diff. 
2003-
2010 

 

 Per cent of GDP           
 Public consumption 26.5 26.5 26.0 25.9 26.0 26.7 28.6 28.7 2.2  
 Income transfers 17.4 17.1 16.5 15.6 15.3 15.2 16.6 17.3 -0.1  
 Investment 1.6 1.8 1.8 2.0 1.7 1.8 2.1 2.4 0.8  
 Interest expenditure 3.4 3.1 2.6 2.2 2.0 1.8 2.2 2.2 -1.2  
 Other expenditure 5.2 5.2 5.0 5.0 5.0 5.4 5.6 5.8 0.6  
 Expenditure burden1) 54.2 53.7 51.9 50.7 50.0 50.9 55.1 56.5 2.3  
          
 Personal income taxes 21.8 21.2 21.2 21.1 21.4 21.6 22.0 20.0 -1.8  
 Labour market  

Contributions 4.4 4.4 4.4 4.4 4.5 4.6 4.8 4.6 0.2 
 

 Pension yield taxation 0.4 1.6 2.4 0.8 0.3 0.4 0.4 0.5 0.1  
 Corporate taxes 2.9 3.2 3.9 4.4 3.6 3.4 2.4 2.6 -0.3  
 Value added tax 9.6 9.8 10.1 10.3 10.4 10.1 10.0 10.1 0.4  
 Other duties 7.8 7.8 7.9 7.8 7.6 7.3 6.9 7.1 -0.7  
 Other taxes 1.2 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.0 -0.2  
 Tax burden 48.1 49.2 51.0 49.8 48.8 48.4 47.4 45.9 -2.2  
          
 Interest revenue 1.5 1.5 1.3 1.3 1.4 1.6 1.5 1.6 0.1  
 Other non-tax revenue 4.6 5.1 4.8 4.8 4.5 4.6 4.5 4.3 -0.3  
 Tariffs etc. to the EU -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 -0.2 0.0  
 Revenue burden1) 54.1 55.6 56.9 55.7 54.5 54.3 53.2 51.6 -2.5  
  

1) The specification of total public expenditures and revenues deviates from the specification from Sta-
tistics Denmark. Total public expenditures reflect public consumption which includes revenues from 
sales and calculated depreciation expenditure and total revenues include calculated depreciation. The 
specification of public expenditure from Statistics Denmark does not include public sales which are 
included in total revenues and calculated depreciation is not included in public expenditures and reve-
nues in the specification from Statistics Denmark. Thus the expenditure and revenue burden differ 
from the ascertained burdens based on the specifications according to Statistics Denmark. 
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Bilag 1 

Bilag 1  
Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 1997-2010 

 
  
 Mia. kr., årets priser  
 Fremrykning af selskabsskat, a conto-ordning 8,9
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter  -0,3
 Korrektion vedr. afregning i 1999 af indkomstskat til kommunerne for 1997 0,1
 Afregning af indkomstskat til kommunerne for indkomståret 1995 -2,4
 Likviditetsmæssige forskydninger vedr. den kommunale momsudligningsordning  0,2
 Afregning af feriepenge 4,7
 Feriefondens renteindtægter  0,1
 Fremrykning af kildeskatteafregning  8,8
 Aktiesalg, EKR Kreditforsikring 0,3
 Etablering af Statens Ejendomsselskab 0,2
 1997 i alt 20,7
   
 Fremrykning af selskabs-, fonds- og kulbrintebeskatningen 1,6  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter -1,2  
 Afregning af indkomstskat til kommunerne for indkomståret 1996  -1,3  
 Korrektion vedr. afregning i 2000 af indkomstskat til kommunerne for 1998 0,1 
 Likviditetsmæssige forskydninger vedr. den kommunale momsudligningsordning  1,0 
 Scandlines  0,5 
 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 
 1998 i alt 34,7 
    
 Fremrykning af selskabs-, fonds- og kulbrintebeskatningen 5,2  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter  -1,9  
 Afregning af indkomstskat til kommunerne for indkomståret 1997 -0,1  
 Korrektion vedr. afregning i 2001 af indkomstskat til kommunerne for 1999  0,1  
 Korrektion vedr. afregning i 2001 af kapitalpensionsafgift til kommunerne for 1999  -0,3  
 Likviditetsmæssige forskydninger vedr. den kommunale momsudligningsordning 0,2  
 Aftale med Naturgas Syd og DONG -1,4  
 Kapitalindskud i COMBUS -0,3  
 Acontoindbetaling vedr. Dansk Tipstjeneste 0,7 
 Salg af statslige aktiver 1,3 

 

 Pinsepakken -0,7 
 1999 i alt 2,9 
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Bilag 1 (fortsat) 
Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 1997-2010 

 
   
 Mia. kr., årets priser   
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat 2,7  
 Selskabsskat -3,4  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter 1,9  
 Afregning af indkomstskat til kommunerne for indkomståret 1998 1,3  
 Korrektion vedr. afregning i 2002 af personskat mv. til kommunerne for 2000 2,8  
 Korrektion vedr. afregning i 2002 af kapitalpensionsafgift til kommunerne for 2000  0,8  
 Likviditetsmæssige forskydninger vedr. den kommunale momsudligningsordning -0,9 
 Pinsepakken 0,8  
 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  
 Frivillige indbetalinger af personskat 0,4  
 Opløsning af Dansk Eksportfinansieringsfond 0,2  
 Omlægning af kredittider for momsen (inkl. afledt 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  
 Kraftvarmeværkers efterbetaling 0,3  
 Overførsel fra Hypotekbankens reserver 1,0  
 Salg af aktier i Københavns Lufthavn 0,9  
 Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond 0,2  
 2000 i alt 21,5  
    
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat -11,8  
 Selskabsskat 7,9  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter 0,7  
 Afregning af indkomstskat til kommunerne for indkomståret 1999 -0,1  
 Afregning af kapitalpensionsafgift til kommunerne for indkomståret 1999 -0,3  
 Korrektion vedr. afregning i 2004 af personskat mv. til kommunerne for 2001 2,1  
 Korrektion vedr. afregning i 2003 af kapitalpensionsafgift til kommunerne for 2001 0,1  
 Likviditetsmæssige forskydninger vedr. den kommunale momsudligningsordning -0,7  
 Ekstraordinært aktieudbytte fra DONG m.fl. 1,0  
 Stramning af momskredittider for store virksomheder 14,4  
 Afskaffelse af importmoms -1,9  
 Omlægning af momskredittider for landbrug (inkl. afledt 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  
 Ændret beskatning af husdyrbesætninger 0,4  
 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  
 Tilbagebetaling af kantinemoms -0,3  
 Statens forsknings- og uddannelsesbygninger -0,6  
 Afregning vedr. told og landbrugsafgifter til EU (refusion af opkrævningsomkostninger) -0,4  
 2001 i alt 19,2  
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Bilag 1 (fortsat) 
Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 1997-2010 

 
   
 Mia. kr., årets priser   
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat  -12,6  
 Selskabsskat  3,2  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter  -1,8  
 Afregning af personskat mv. til kommunerne for indkomståret 2000  -2,8  
 Afregning af kapitalpensionsafgift til kommunerne for indkomståret 2000  -0,8  
 Korrektion vedr. afregning i 2005 af personskat mv. til kommunerne for 2002       -0,2  
 Likviditetsmæssige forskydninger vedr. den kommunale momsudligningsordning 1,1 
 Pinsepakke  0,8  
 Ekstraordinært bidrag til EU som følge af omlægning af kredittider for momsen i 2001  -0,4  
 Fastfrysning af personfradrag/nedsættelse af A-kassekontingent          1,2  
 EU-formandskab  -0,8  
 Stramning af kredittider for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag  14,8  
 Tilbagebetaling af kantinemoms  -0,5  
 Omlægning af statslige aktiver   0,7  
 Konkurrenceevnepakke, lempelse af kredittid for mellemstore virksomheder  -1,5  
 Mindreforbrug som følge af reduktion af videreførte midler  0,5  
 Regeringsinitiativer i forbindelse med FL02 og 100-dages programmet  0,2  
 Ekstraordinært låneafdrag fra DONG  0,5  
 Mindreudgift vedr. tjenestemandspensioner  1,6  
 Statens forsknings- og uddannelsesbygninger  0,9  
 Afregning vedr. told og landbrugsafgifter til EU (refusion af opkrævningsomkostninger)  0,4  
 Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond  0,4  
 2002 i alt  4,7  
   
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat -5,9 
 Selskabsskat 7,5 
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter -6,0 
 Afregning af indkomstskat mv. til kommunerne for indkomståret 2000 -0,3 
 Afregning af kapitalpensionsafgift til kommunerne for indkomståret 2001 -0,1 
 Korrektion vedr. afregning i 2006 af personskat mv. til kommunerne for 2003 -2,1 
 Likviditetsmæssige forskydninger vedr. den kommunale momsudligningsordning 1,8 
 Modregning af regeringsinitiativer i forbindelse med FL02 og 100-dages programmet    -0,2 
 Ekstraordinært udbytte fra DSB 0,2 
 Omlægning af statslige aktiver  1,0 
 Én afregningskonto 3,5 
 DONG ekstraordinært afdrag af lån 0,4 
 Overførsel af midler fra Hypotekbanken 0,3 
 Supplerende engangsydelse til folkepensionister -0,4 
 Grænsehandel -0,3 
 Medarbejderaktieordninger, jf. Coloplast-dommen -1,0 
 Tabt landsretskendelse vedr. momsopgørelse fra selvejende institutioner -0,1 
 Tilbagebetaling af kantinemoms -0,1 
 Tilkendt erstatning i Wanadoo-sagen 0,1 
 Ejendomssalg på ministerområder 0,1 
 Indtægt fra salg af radio-sendetilladelser (P5 og P6) 0,1 
 Teknisk omlægning vedr. SES, kontorejendomme 0,2 
 Førtidig indfrielse af udviklingslån (Indien) 0,5 
 Ekstraordinær tilbagebetaling af EU-bidrag for 2003 0,6 
 Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond 0,5 
 2003 i alt 0,4 
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Bilag 1 (fortsat) 
Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 1997-2010 

 
   
 Mia. kr., årets priser   
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat  10,7  
 Selskabsskat -2,0  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter  -2,4  
 Afregning af personskat mv. til kommunerne for indkomståret 2001 -2,1  
 Udlodninger fra IØ og IFU samt afvikling af investeringsfonden for vækstmarkeder 1,4  
 Tabt landsretskendelse vedr. momsopgørelse fra selvejende institutioner -0,1  
 Overførsel af midler fra Hypotekbanken 0,5  
 Ekstra bevilling til udbetaling af overarbejde -0,1  
 Aftale vedrørende DUC’s olie- og gasindvinding 2,0  
 Køb af Gastra A/S -1,1  
 Aktieudbytte fra Dong A/S 1,1  
 Ekstraordinært udbytte fra DSB 0,1  
 Overdragelse af statens aktiepost i Orange Holding 0,1  
 Tilbagebetaling af statsstøtte 1,1  
 Rekapitalisering af TV2/Danmark -0,8  
 Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond         0,7  
 2004 i alt  9,1  
    
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat 21,4  
 Selskabsskat 0,6  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter  2,4  
 Afregning af personskat mv. til kommunerne for indkomståret 2002 0,2  
 Likviditetsmæssige forskydninger vedr. den kommunale momsudligningsordning  -1,4  
 Køb og salg af bygninger og grunde mv. 0,1  
 Overførsel af midler fra Hypotekbanken 2,2  
 Stiftertilgodehavende i Københavns Havn 0,7  
 Udbetalinger af opsparede midler til universiteterne -0,8  
 Salg af Statens Bilinspektion 0,5  
 Salg af Gastra A/S 1,1  
 Salg af statens aktier i Bella Center A/S 0,1  
 Ekstraordinære udbytter under § 28 0,8  
 Salg af aktier i Post Danmark 1,4  
 Indfrielse af statslån til institutioner under § 20 0,6  
 Engangsudgifter ifm. overdragelse af skatteligningen til staten -0,5  
 Kapitalindskud i Bornholmstrafikken A/S -0,2  
 Indtægter for omlægning af Danmarks Skibskreditfond 0,4  
 Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond 0,4  
 2005 i alt 30,0  
    
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat 4,6  
 Selskabsskat -1,5  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter  7,4  
 Afregning af personskat mv. til kommunerne for indkomståret 2003 2,1  
 Omlægning af den kommunale momsudligningsordning -5,9  
 Overførsel af midler fra Hypotekbanken 0,1  
 Udlodninger fra IØ og IFU 0,3  
 Ekstraordinære udbytter under § 28 0,7  
 Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond 1,6  
 2006 i alt 9,6  
    
  



 

 

 Bilag 1

 Budgetoversigt 3 · December 2009 115

Bilag 1 (fortsat) 
Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 1997-2010 

 
   
 Mia. kr., årets priser   
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat  -13,0  
 Selskabsskat -1,5  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter  1,4  
 Omlægning af statslige aktiver    0,1  
 Udlodninger fra IØ og IFU    0,6  
 Ekstraordinære udbytter under § 28  0,6 
 Et-årige puljer -0,3 
 Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond 1,6 
 Kompensation fra Esbjerg kommune sfa., at staten overtager opgaver vedr. Esbjerg havn  0,2 
 Salg af Scandlines 5,7 
 2007 i alt -4,7 
    
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat, inkl. kompensation for indeksobligationer -23,9  
 Selskabsskat 0,3  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter  -5,2  
 Udlodninger fra IØ og IFU 0,8  
 Køb og salg af ejendomme og grunde 0,2  
 Ekstraordinære udbytter under § 28 0,4  
 Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond 0,5  
 Midlertidig obligatorisk opsparing på 1 pct. af de statslige driftsrammer 0,8  
 Efterbetalt efterløn -0,5  
 Kapitalindskud i Danmarks Grundforskningsfond -3,0  
 Udskydelser af statslige projekter og udgifter 0,5  
 Kapitalindskud i Eksportkreditfonden -0,2  
 2008 i alt -29,3  
    
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat -8,5  
 Selskabsskat 5,1  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter -1,0  
 Afgift af udbetalte SP-midler 17,0  
 Øgede pensionsindbetalinger på baggrund af Forårspakke 2.0 -7,1  
 Forlængende kredittider for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag -19,0  
 Udlodninger fra IØ og IFU 0,2  
 Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond 0,3 
 Midlertidig obligatorisk opsparing på 1 pct. af de statslige driftsrammer -0,9 
 Nedlæggelse af Fiskeribanken 0,2 
 Et-årige puljer -2,1 
 Tilsagn vedr. nedlukning af aktiviteter i Nordsøen -3,0 
 Højere EU-bidrag 2007-2009 -1,1 
 Mindreindtægt vedr. landbrugsstøtte som følge af EU-afgørelse -0,7 
 Kapitaludvidelse i SAS -0,6 
 Kapitalindskud i Vækstfonden -0,5 
 Kapitalindskud i Eksport Kredit Fonden -0,4 
 COP15 -1,0 
 Indtægter ved lukning af Skibsgarantifonden 0,1 
 2009 i alt -23,1 
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Bilag 1 (fortsat) 
Engangsforbedringer og ekstraordinære forhold, 1997-2010 

 
   
 Mia. kr., årets priser   
 Korrektion vedr. pensionsafkastskat  -26,3  
 Selskabsskat -0,8  
 Korrektion vedr. Nordsø-indtægter  -0,5  
 Afgift af udbetalte SP-midler    0,5  
 Forlængede kredittider for A-skat og arbejdsmarkedsbidrag inkl. rentevirkning 18,5  
 Afregning af personskat mv. til kommunerne for indkomståret 2007  0,9 
 Omlægning af statslige aktiver 2,0 
 Udlodninger fra IØ og IFU 0,1 
 Tilbageførsel fra Danmarks Erhvervsfond 0,2 
 Et-årige puljer -0,9 
 Salg af gymnasier mv. ifm. overgang til selveje 3,3 
 Arbejdsmarkedets feriefond 0,5 
 2010 i alt -2,6 
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Bilag 2 

Bilag 2 
Offentlige finanser, 2008-2010 

 
  2008 2009 2010 
  Aug. Dec. Ændr. Aug. Dec. Ændr. Aug. Dec. Ændr. 
 Mia. kr., løbende priser          
 Forbrug 463,0 463,8 0,8 487,6 489,3 1,7 505,7 507,7 2,0 
 Overførsler 263,1 263,2 0,1 282,6 282,4 -0,3 304,9 305,9 1,0 
 Investeringer 30,9 31,8 0,8 36,2 36,5 0,3 42,6 44,0 1,4 
 Renteudgifter 31,2 31,9 0,7 36,8 36,5 -0,3 39,3 37,1 -2,2 
 Subsidier 38,2 37,1 -1,1 42,5 44,7 2,2 43,4 44,5 1,1 
 Øvrige udgifter1) 55,9 56,0 0,1 52,8 52,2 -0,6 59,1 59,5 0,4 
 Udgifter i alt2) 882,5 883,8 1,3 938,5 941,6 3,1 994,9 998,7 3,8 
          
 Personskatter mv.3) 375,2 372,3 -2,8 373,9 367,7 -6,2 352,4 353,3 0,9 
 Arbejdsmarkedsbidrag 80,5 80,2 -0,3 81,3 80,2 -1,1 81,8 81,4 -0,4 
 Selskabsskatter 59,4 59,4 0,0 40,9 40,0 -0,8 46,0 46,7 0,7 
 Pensionsafkastskat 6,2 9,2 3,0 6,5 6,3 -0,1 9,2 12,0 2,8 
 Moms 175,3 175,5 0,2 169,8 165,9 -3,9 177,2 171,1 -6,1 
 Registreringsafgift 19,7 19,7 0,0 13,5 12,5 -1,0 15,1 13,8 -1,4 
 Øvrige indirekte  
skatter 

 
102,4 

 
102,5 

 
0,0 

 
99,8 

 
100,2 

 
0,4 106,1 107,1

 
1,0 

 Øvrige skatter4) 16,8 16,8 0,0 17,9 17,0 -0,9 17,9 17,0 -1,0 
 Renteindtægter 27,1 30,4 3,3 25,3 28,4 3,0 27,4 27,0 -0,4 
 Bruttorestindkomst 31,9 32,1 0,2 32,5 32,5 0,0 33,5 33,6 0,1 
 Øvrige indtægter5) 47,3 45,6 -1,7 43,7 40,5 -3,2 42,2 41,4 -0,7 
 Indtægter i alt2) 942,0 943,6 1,7 905,1 891,3 -13,8 908,7 904,3 -4,4 
          
 Offentlig saldo 59,5 59,8 0,3 -33,5 -50,3 -16,9 -86,3 -94,4 -8,2 
 Renter, netto 4,1 1,5 -2,6 11,5 8,2 -3,3 11,9 10,1 -1,8 
 Offentlig primær  
saldo6) 63,6 61,3 -2,2 -22,0 -42,2 -20,1 -74,4 -84,3 -10,0 

  
1) Øvrige udgifter indeholder blandt andet kapitaloverførsler, overførsler til Færøerne og Grønland samt 

bidrag til EU’s budget. 
2)  Opgørelsen af de samlede offentlige udgifter og indtægter afviger fra Danmarks Statistiks nye reviderede 

opgørelse. Det offentlige forbrug omfatter indtægter fra salg af varer og tjenester samt beregnede udgifter 
til afskrivninger, og i lyset heraf er det valgt at fastholde den hidtidige opgørelsesmetode. Danmarks Stati-
stiks opgørelse af de offentlige udgifter omfatter ikke det offentlige varesalg, der flyttet til indtægtsopgørel-
sen, ligesom der ikke længere indgår beregnede afskrivninger i de offentlige udgifter og de offentlige ind-
tægter. På den baggrund afviger opgørelsen af de samlede udgifter og indtægter definitorisk fra Danmarks 
Statistiks opgørelse.   

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

4) Øvrige skatter indeholder bidrag til sociale ordninger (A-kassebidrag og efterlønsbidrag). 
5) Øvrige indtægter indeholder blandt andet overskud af offentlig virksomhed, diverse drifts- og kapitalover-

førsler fra andre indenlandske sektorer og EU samt imputerede (beregnede) indtægter i form af bidrag til 
tjenestemandspensioner. 

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