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1.1.1.1.    InInInInddddledning og sammenfatning ledning og sammenfatning ledning og sammenfatning ledning og sammenfatning  

    
 
 
1.1.1.1.1.1.1.1.    Indledning Indledning Indledning Indledning     
Investeringer i samfundets infrastruktur i form af bl.a. trafikanlæg, syge-
huse, skolebygninger og informationsteknologi har ikke alene betydning 
for velfærden i dag, men også for den velfærd, der er til rådighed om 10 
og 20 år. 
 
Konsekvenserne af de beslutninger, der træffes i dag, rækker således man-
ge år ud i fremtiden. Tilsvarende er den infrastruktur, der er til rådighed i 
dag, et resultat af mange års indsats. 
 
Infrastrukturen i Danmark er på de fleste områder velfungerende og bi-
drager effektivt til både den samlede velstandsfremgang og til produktio-
nen af de velfærdsydelser, som den offentlige sektor leverer.  
 
Internationale sammenligninger tyder på, at store dele af trafikinfrastruk-
turen i Danmark er veludbygget, og nye undersøgelser viser, at borgerne 
er ganske godt tilfredse med de fysiske rammer på f.eks. sygehusene og i 
daginstitutionerne.  
 
Men forholdene er ikke i top på alle områder. Der er områder, hvor ved-
ligeholdelsen kan forbedres, og der er områder, hvor standarden måske 
ikke har fulgt samfundsudviklingen og borgernes efterspørgsel. Endvidere 
er der kommet nye områder til, f.eks. IT-området, hvor den offentlige 
sektor kan spille en rolle for udviklingen og gøre det muligt at forbedre og 
effektivisere bl.a. den offentlige service. 
 
De offentlige investeringer skal prioriteres, så der sikres en moderne infra-
struktur og gode rammer for den offentlige serviceproduktion. Der skal 
tages hensyn til de fremtidige ændringer i befolkningssammensætningen 
med bl.a. flere ældre. Og de muligheder og udfordringer, som den tekno-
logiske udvikling og vidensøkonomien giver, skal udnyttes. 
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Den hidtidige indsatsDen hidtidige indsatsDen hidtidige indsatsDen hidtidige indsats    
De offentlige investeringer har været betydelige i løbet af 1990’erne. Sam-
let set er investeringerne i fysisk infrastruktur forøget fra godt 40 mia.kr. i 
1993 til 50 mia.kr. årligt i de senere år. Der har været vækst i både statens 
og kommunernes skattefinansierede investeringer og i de brugerfinansie-
rede investeringer i offentlige virksomheder. 
  
Set i et lidt længere perspektiv ligger de skattefinansierede statslige og 
kommunale investeringer i dag på et lavere niveau end i starten af 
1970’erne efter opbygningen af velfærdssamfundet i 1960’erne. Internati-
onale sammenligninger viser, at en tilsvarende udvikling har fundet sted i 
hovedparten af de øvrige vestlige lande. 
 
I de senere år er der imidlertid samtidig gennemført omfattende strategi-
ske infrastrukturinvesteringer i overvejende brugerfinansierede projekter 
såsom Storebæltsbroen og Øresundsforbindelsen.  
 
Samfundsøkonomiske muligheder for investeriSamfundsøkonomiske muligheder for investeriSamfundsøkonomiske muligheder for investeriSamfundsøkonomiske muligheder for investerinnnngergergerger    
Den overordnede samfundsøkonomiske udvikling siden 1993 har været 
præget af en markant forbedring af de offentlige finanser. Det er sket som 
led i den økonomiske fremtidssikring af velfærden gennem en reduktion 
af den offentlige gæld.  
 
Samtidig er der gennemført en genopretning og udbygning af den offent-
lige service på en række af de centrale velfærdsområder. Dette er ikke 
mindst sket ved at ansætte flere medarbejdere til at løse centrale service-
opgaver på især social- og sundhedsområdet og i uddannelsessektoren. 
Udbygningen af den offentlige service er med andre ord sket gennem en 
prioriteret forøgelse af det offentlige forbrug. 
 
Målsætningen om en samtidig forbedring af de offentlige finanser og en 
udvidelse af det offentlige forbrug har krævet en veltilrettelagt økonomisk 
politik med fokus på en forøgelse af beskæftigelsen og en reduktion af den 
offentlige gæld.  
 
Højere beskæftigelse, lavere gæld og det faldende renteniveau har bidraget 
til en reduktion af både de samlede offentlige renteudgifter og udgifterne 
til indkomstoverførsler. Det har derfor været muligt at øge det offentlige 
forbrug samtidig med, at det samlede udgiftstryk er reduceret. 
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Den økonomiske konsolidering siden 1993 har skabt gode forudsætnin-
ger for en fortsat prioritering af samfundets investeringer i forbedrede fysi-
ske rammer for serviceproduktionen, udbygning af infrastrukturen samt 
investeringer i human kapital i form af uddannelse og forskning. 
 
Fremtidssikring af velfæFremtidssikring af velfæFremtidssikring af velfæFremtidssikring af velfærdssamfundetrdssamfundetrdssamfundetrdssamfundet    
Fremtidssikringen af velfærdssamfundet indebærer ikke alene, at penge-
gælden må reduceres. Fremtidssikring indebærer også, at kommende ge-
nerationer skal overtage en god samfundsmæssig infrastruktur i form af 
tidssvarende bygninger, velfungerende transportmuligheder, gode bolig-
forhold for de ældre medborgere og ordentlige fysiske rammer for pasning 
af børnene og uddannelse af de unge.  
 
En indsats for at forbedre investeringerne og dermed infrastrukturen er af 
flere grunde hensigtsmæssig og nødvendig. 
 
En udbygget og moderne infrastruktur er en forudsætning for både høj 
velstand og en effektiv velfærdsproduktion. Hertil kommer en række af de 
udfordringer, som dansk økonomi og den offentlige sektor står overfor. 
 
Flere skolebørn i de næste 5-10 år og derefter flere ældre i de kommende 
årtier vil øge efterspørgslen efter en række velfærdsydelser. Denne demo-
grafiske effekt forstærkes af, at forventninger til den offentlige service i 
almindelighed vil blive forøget i takt med fremgangen i velstand og for-
brug i samfundet i øvrigt. 
 
Mulighederne for at tilgodese øget efterspørgsel efter offentlig service skal 
ses i lyset af de begrænsede muligheder for vækst i arbejdsstyrken, herun-
der den del af arbejdsstyrken, som kan anvendes i den offentlige service-
produktion. 
 
Det kan på forskellige måder give en særlig rolle til investeringerne. Mu-
lighederne for arbejdskraftbesparende investeringer, der bidrager til de 
nødvendige produktivitetsstigninger i den offentlige sektor, kan indgå i 
overvejelserne. 
 
Eksempelvis skal den offentlige digitale infrastruktur løbende udvikles. 
Det skal sikres, at der er samspil mellem de forskellige dele af de offentlige 
forvaltninger, og samtidig skal digitaliseringen af offentlig administration 
udnyttes til en mere effektiv sagsbehandling.  
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Det kan tillige overvejes, om en del af det stigende efterspørgselspres og 
krav om stadig højere kvalitet i den offentlige service bedst kan imøde-
kommes gennem en fortsat udbygning af den offentlig infrastruktur i 
form af bedre og mere moderne fysiske rammer for serviceproduktionen. 
Mere personale er ikke den eneste vej til at øge kvaliteten i den offentlige 
service, jf. figur 1.1. 
 
Figur 1.1. Investeringer og service i den offentlige sektor  

Bedre udnyttelse af 
arbejdskraft

Investeringer

Bedre fysiske 
rammer

Mere og bedre 
service

 
Indsatsen for at styrke den offentlige infrastruktur skal ikke kun ske ved 
offentlige anlægsbevillinger, men også ved at kanalisere driftsmidler til 
løbende vedligeholdelse og modernisering. Desuden kan der i højere grad 
tænkes anvendt privat engagement via øget anvendelse af forskellige for-
mer for offentligt-privat samspil. 
 
Det er samtidig centralt, at investeringer også i fremtiden ikke kun omfat-
ter investeringer i fysiske aktiver i form af bygninger, veje og maskiner, 
men også investeringer i ny viden, digital infrastruktur, uddannelse, forsk-
ning og human kapital.  
 
Prioritering og strategisk planlægningPrioritering og strategisk planlægningPrioritering og strategisk planlægningPrioritering og strategisk planlægning    
Den offentlige sektor må prioritere indsatsen – på samme måde som både 
familierne og de private virksomheder må prioritere deres investeringer. 
Indsatsen bør koncentreres om de investeringer, der giver det bedste af-
kast for samfundet og for borgerne, selvom listen over interessante projek-
ter kan være lang. 
 
Der skal ske en hensigtsmæssig prioritering mellem løbende forbrug og 
langsigtede investeringer. Det er samtidig vigtigt, at den eksisterende in-
frastruktur udnyttes optimalt. Overkapacitet på ét område samtidig med 
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underkapacitet på et andet kan være udtryk for, at pengene ikke bliver 
brugt godt nok.  
 
De langsigtede investeringer skal tilrettelægges efter de forventede ændrin-
ger i behovet. F.eks. vil presset på folkeskolen vokse i de kommende år. 
Men meget taler for, at det vil begynde at aftage igen om knap 10 år. Det 
vil være udtryk for dårlig strategisk planlægning, hvis der ikke tages hen-
syn til denne udviklingstendens, når investeringerne skal besluttes. 
 
I den resterende del af dette kapitel uddybes hovedresultaterne fra nærvæ-
rende redegørelse om de offentlige investeringer. 
 
1.2. Formålet med offentlige investeringer1.2. Formålet med offentlige investeringer1.2. Formålet med offentlige investeringer1.2. Formålet med offentlige investeringer    
Offentlige investeringer bidrager til at sikre infrastrukturen og dermed 
rammerne for den offentlige serviceproduktion. En god og moderne un-
dervisning i folkeskolen eller en velkvalificeret pleje af de ældre kræver 
således, at de fysiske rammer er i orden. 
 
Offentlige investeringer bidrager også til øget velstand i samfundet. Ek-
sempelvis er en velfungerende trafikinfrastruktur en forudsætning for en 
gunstig velstandsudvikling, fordi virksomhedernes udveksling af varer og 
tjenesteydelser kan ske hurtigt og effektivt.  
 
Det er desuden vigtigt for mobiliteten på arbejdsmarkedet og for famili-
ernes udfoldelsesmuligheder, at borgerne kan tilrettelægge et rejsemøn-
ster, som svarer til den enkeltes behov. 
 
Faglitteraturen peger på ganske mange grunde til, at det er fornuftigt for 
det offentlige at gennemføre investeringer, jf. kapitel 2. Grundlæggende 
kan begrundelserne for offentlige investeringer tage udgangspunkt i de 
mere generelle begrundelser for en offentlig sektor, herunder de såkaldte 
allokeringshensyn, fordelingshensyn og konjunkturpolitiske hensyn. 
 
Velstand og vækstVelstand og vækstVelstand og vækstVelstand og vækst    
Allokeringshensynet vedrører målsætningen om at forbedre udnyttelsen af 
samfundets ressourcer.  
 
I visse tilfælde vil den uregulerede markedsøkonomi ikke i sig selv tilveje-
bringe de nødvendige investeringer. Det kan være tilfældet på dele af ud-
dannelses- og forskningsområdet, retsvæsnet og miljøområdet, hvor den 
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private sektor ikke nødvendigvis vil have tilstrækkelig tilskyndelse til at 
gennemføre investeringer i et hensigtsmæssigt omfang1.  
 
På sådanne områder kan der være behov for offentlig intervention i form 
af direkte offentlige investeringer eller måske andre midler, f.eks. tilskud 
eller lovregulering, til at sikre den nødvendige indsats. 
 
En række forskellige former for offentlige investeringer kan således tænkes 
at have positive effekter på produktiviteten, den økonomiske vækst og 
den samlede velstand i samfundet. Høj velstand er i sidste ende en grund-
forudsætning for fortsat høj velfærd.  
 
Spørgsmålet om i hvilket omfang offentlige investeringer som helhed har 
en væsentlig positiv effekt på den økonomiske velstand og vækst er imid-
lertid til diskussion. De empiriske resultater er ikke entydige.  
 
Faglitteraturen giver ikke belæg for den opfattelse, at brede offentlige in-
vesteringsprogrammer automatisk fremmer den økonomiske vækst og vel-
stand. Analyser på meget overordnet niveau finder således ikke nogen 
tydelig, overordnet sammenhæng mellem offentlige investeringer og 
vækst. 
 
Men på en række enkeltområder, f.eks. transport og kommunikation, er 
der et vist belæg for, at offentlige investeringer bidrager til øget vækst og 
velstand. Endvidere er der noget, der tyder på, at investeringer i vedlige-
holdelse af infrastrukturen i visse tilfælde kan have større effekt end nyin-
vesteringer. 
 
Store brede offentlige investeringsprogrammer bidrager således ikke i sig 
selv afgørende til vækst og velstand. Det er derfor afgørende, at de enkelte 
investeringsprojekter nøje analyseres, vurderes og prioriteres før de sættes i 
værk. Det er med andre ord vigtigt at sikre en høj kvalitet og rentabilitet i 
de enkelte investeringsprojekter, og at forskellige løsningsmodeller vurde-
res kritisk i forhold til hinanden. 
 

                                                 
1 I fagøkonomisk forstand er disse områder karakteriseret ved i varierende omfang at ha-
ve dels positive eksternaliteter, dels karakter af offentlige goder.  
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Fordelingshensynet indebærer almindeligvis, at der tilstræbes en udjæv-
ning af indkomster og forbrugsmuligheder mellem personer og over den 
enkeltes livsforløb. Både skattesystemet, indkomstoverførslerne og den 
offentlige service bidrager til denne målsætning.  
 
Offentlige investeringer kan ses som et element i denne udjævning, fordi 
skattefinansierede offentlige investeringer bidrager til at tilvejebringe den 
service, der stilles til rådighed for borgerne.  
 
I de senere år er der desuden kommet større fokus på eksempelvis bredere 
socialpolitiske investeringer i særligt udsatte by- og boligområder. 
    
Konjunkturpolitiske hensynKonjunkturpolitiske hensynKonjunkturpolitiske hensynKonjunkturpolitiske hensyn    
Traditionelt er offentlige investeringer i et vist omfang søgt anvendt som 
instrument til makroøkonomisk konjunkturregulering. Intentionen har 
været at gennemføre investeringer, der under alle omstændigheder skal 
foretages, når der har været ledige ressourcer. 
 
Konjunkturhensyn kan derimod næppe anses for at være et grundlæggen-
de argument i sig selv for at gennemføre offentlige investeringer. Erfa-
ringerne viser i øvrigt, at offentlige investeringer i praksis ikke nødvendig-
vis har været noget optimalt instrument til konjunktur-regulering. Det 
kan bl.a. skyldes, at projekter med lang tidshorisont vanskeligt kan place-
res hensigtsmæssigt i forhold til konjunktursituationen. 
 
Konjunkturpolitiske hensyn må i højere grad opfattes som en rammebe-
tingelse for gennemførelsen af større offentlige investeringer. Der må i 
sagens natur tages hensyn til kapacitetsudnyttelsen og mængden af ledig 
arbejdskraft i samfundet, når større investeringsprojekter planlægges. Der 
er dog eksempler på, at de offentlige investeringer med held har været 
anvendt som et element i en konjunkturstabiliserende politik. 
 

 
Fordeling og offentlig velfærdFordeling og offentlig velfærdFordeling og offentlig velfærdFordeling og offentlig velfærd    
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1.3. Udviklingen i offentlige investeringer i de seneste årt1.3. Udviklingen i offentlige investeringer i de seneste årt1.3. Udviklingen i offentlige investeringer i de seneste årt1.3. Udviklingen i offentlige investeringer i de seneste årtiiiierererer    
De offentlige investeringer i fysisk infrastruktur består dels af de overve-
jende skattefinansierede investeringer i staten og kommunerne, dels af 
overvejende brugerfinansierede investeringer i offentlige virksomheder2, jf. 
kapitel 3. 
    
De skattefinansierede offentlige investeringerDe skattefinansierede offentlige investeringerDe skattefinansierede offentlige investeringerDe skattefinansierede offentlige investeringer    
De overvejende skattefinansierede investeringer vedrører især social- og 
sundhedsområdet, uddannelse, forsvar, forskning, veje, jernbaner, og of-
fentlig administration.  
 
Investeringerne skønnes at udgøre godt 22 mia.kr. i 2000, jf. tabel 1.1. 
Det svarer til 1,7 pct. af bruttonationalproduktet og 3,2 pct. de samlede 
offentlige udgifter. 
 
Tabel 1.1. Skattefinansierede offentlige bruttoinvesteringer  
 1971 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
Offentlige investeringer:        
I løbende priser (mia.kr.) .................. 5,8 7,8 12,0 13,0 13,5 18,2 22,2 
I faste 1995-priser (mia.kr.) .............. 34,9 27,4 22,3 15,9 13,4 18,2 19,5 
I pct. af BNP.................................... 4,3 3,5 3,1 2,1 1,6 1,8 1,7 
I pct. af samlede offentlige udgifter ... 10,0 7,5 5,8 3,6 2,9 3,0 3,2 

 
Kilde: Danmarks Statistik. For 2000 skøn ifølge Økonomisk Oversigt, december 2000. 
 
Målt i faste priser er de skattefinansierede offentlige investeringer forøget 
med ca. 20 pct. fra 1992 til 1999. Det skyldes især meget høje vækstrater 
for investeringerne i perioden 1993-1996, bl.a. som følge af de såkaldte 
Ny Kurs initiativer. 
 
Fra 1992 til 1999 har de skattefinansierede offentlige bruttoinvesteringers 
andel af bruttonationalproduktet været stort set uændret, mens investe-
ringernes andel af de samlede offentlige udgifter er forøget svagt. Det skal 
ses i sammenhæng med den forholdsvis kraftige vækst i bruttonational-

                                                 
2 Den følgende gennemgang er baseret på Danmarks Statistiks opgørelser. I gennemgan-
gen anvendes betegnelsen skattefinansierede offentlige investeringer for investeringerne i 
sektoren offentlig forvaltning og service, der er kendetegnet ved, at skattefinansieringen 
udgør mindst 50 pct. Investeringerne i offentlige virksomheder er kendetegnet ved, at 
skattefinansieringen udgør mindre end 50 pct. og betegnes i gennemgangen som bruger-
finansierede. 
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produktet og faldet i især indkomstoverførslerne og de offentlige renteud-
gifter i forhold til bruttonationalproduktet.  
 
Set over en længere tidshorisont er de skattefinansierede offentlige inve-
steringer reduceret i forhold til de øvrige offentlige udgifter: 
 
• I 1971 var det offentlige forbrug 5 gange større end de offentlige in-

vesteringer. I 2000 ventes forbruget at være 15 gange større end inve-
steringerne.  

• I 1971 var indkomstoverførslerne 2½ gange større end de offentlige 
investeringer. I 2000 ventes overførslerne at være 10 gange større end 
investeringerne. 

 
Den langsigtede afdæmpning af de skattefinansierede offentlige investe-
ringer skal bl.a. ses i lyset af, at 1960’erne og første halvdel af 1970’erne 
var præget af udbygningen af den offentlige sektor, herunder ikke mindst 
betydelige investeringer i nye skoler og andre uddannelsesinstitutioner, 
sygehuse, vejnettet, kommunale administrationsbygninger m.m. Det er 
derfor ikke unaturligt, at der efterfølgende er sket en strukturel nedjuste-
ring af de offentlige investeringer. 
 
De offentlige virksomheders invDe offentlige virksomheders invDe offentlige virksomheders invDe offentlige virksomheders investeringeresteringeresteringeresteringer    
De overvejende brugerfinansierede investeringer har især vedrørt energi- 
og vandforsyning, transport, telekommunikation samt kloakvæsen og 
rensningsanlæg. 
 
I 1980’erne og 1990’erne er der sket en markant udvidelse af omfanget af 
offentlige virksomheder og selskaber, der foretager investeringer, f.eks. 
DONG A/S og A/S Storebæltsforbindelsen. Selskaberne er i vid udstræk-
ning ejet af staten.  
 
Investeringerne i offentlige virksomheder er overvejende brugerfinansie-
rede og udgjorde godt 31 mia.kr. i 1998 – det vil sige noget mere end de 
samlede skattefinansierede offentlige investeringer, jf. tabel 1.2.  
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Tabel 1.2. Samlede offentlige bruttoinvesteringer i 1998 
 Mia.kr. 
Offentlige skattefinansierede investeringer ................................................... 19 
Offentlige virksomheders investeringer (brugerfinansierede) ........................ 31 
I alt ............................................................................................................. 50 

 
Kilde: Kapitel 3. 
 
De samlede offentlige skatte- og brugerfinansierede investeringer kan der-
med opgøres til 50 mia.kr. i 1998. Det svarer til næsten 5 pct. af brutto-
nationalproduktet og mere end 20 pct. af de samlede investeringer i Dan-
mark. 
  
Også andre investeringer, hvor det offentlige yder væsentlige direkte til-
skud eller en gunstig skattemæssig behandling, vil kunne indgå i en opgø-
relse af de offentlige investeringer, f.eks. det almene boligbyggeri. 
 
Udlægningen af offentlige investeringer til offentlige virksomheder og 
forskellige samarbejdsformer mellem den offentlige og den private sektor 
kan være en medvirkende årsag til den danske og den internationale ten-
dens til reduktion af de skattefinansierede offentlige investeringer. 
 
Udviklingen i omfanget af disse investeringer i offentlige virksomheder og 
andre samarbejdsformer i forhold til den private sektor er vanskelig at 
belyse. En specialopgørelse for perioden 1993-1998 viser imidlertid, at 
der er sket en ganske pæn stigning i de offentlige virksomheders investe-
ringer. Investeringerne i offentlige virksomheder er således forøget med 
knap 20 pct. fra 1993 til 1998, jf. kapitel 3. 
 
Dette indebærer, at de samlede offentlige infrastrukturinvesteringer har 
været betydelige i 1990’erne.  
 
Udviklingen i de skattefinansierede nettoinvesteringer Udviklingen i de skattefinansierede nettoinvesteringer Udviklingen i de skattefinansierede nettoinvesteringer Udviklingen i de skattefinansierede nettoinvesteringer     
De offentlige bruttoinvesteringer udtrykker de pengemæssige investerings-
udgifter. Men samtidig sker der en løbende nedslidning af infrastrukturen 
som følge af slitage og forældelse. 
 
Nettoinvesteringerne udtrykker bruttoinvesteringerne fratrukket en bereg-
net størrelse for den tekniske og fysiske forringelse af infrastrukturen – det 
vil sige afskrivningerne. Opgørelser af afskrivninger og dermed nettoinve-
steringerne er forbundet med betydelig usikkerhed. 
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Ikke overraskende er nettoinvesteringerne faldet i takt med bruttoinveste-
ringerne gennem de seneste 30 år, jf. tabel 1.3.  
 
Tabel 1.3. Skattefinansierede offentlige nettoinvesteringer  
 1971 1975 1980 1985 1990 1995 1999 
Offentlige investeringer:        
Bruttoinvesteringer i pct. af BNP ... 4,3 3,5 3,1 2,1 1,6 1,8 1,7 
Nettoinvesteringer i pct. af BNP .... 1,7 0,7 0,6 -0,7 -0,8 -0,6 -0,6 

 
Kilde: Danmarks Statistik. 
 
Mere interessant er det imidlertid, at de skattefinansierede offentlige net-
toinvesteringer tilsyneladende har været tæt på nul eller svagt negative 
siden begyndelsen af 1980’erne. Dette kunne være udtryk for, at den of-
fentlige infrastruktur samlet set er blevet lidt mindre værd i løbet af de 
seneste godt 15 år, fordi bruttoinvesteringerne ikke helt har kunnet følge 
med den løbende nedslidning af infrastrukturen. 
 
Værdien af den skattefinansierede infrastrukturVærdien af den skattefinansierede infrastrukturVærdien af den skattefinansierede infrastrukturVærdien af den skattefinansierede infrastruktur    
Formålet med de offentlige investeringer er at forøge og forbedre infra-
strukturen, fordi det bidrager til forbedringen af de offentlige serviceydel-
ser. De historiske investeringer afspejler sig således i infrastrukturens sam-
lede værdi på et givet tidspunkt. 
 
Der findes forskellige opgørelser af infrastrukturens værdi, jf. kapitel 3. 
Det såkaldte nettokapitalapparat udtrykker markedsværdien af infrastruk-
turen i form af bygninger, veje mv. og afspejler de historiske skattefinan-
sierede nettoinvesteringer. 
 
Opgørelser af infrastrukturens værdi er behæftet med usikkerhed, som 
både afspejler sig i niveauet og i udviklingen over tid. Beregninger af kapi-
talnedslidning og afskrivninger er som nævnt usikre. 
  
Værdien af nettokapitalapparatet afhænger bl.a. af, hvor slidt infrastruk-
turen er og af, hvor lang restlevetiden er. Nettokapitalapparatet kan opfat-
tes som en indikator for infrastrukturens produktionskapacitet, det vil 
sige infrastrukturens evne til at bidrage til eksempelvis befolkningens 
transport og til produktionen af velfærdsydelser. 
 
Opgørelser tyder på, at det skattefinansierede offentlige nettokapitalappa-
rat samlet set blev forøget i 1970’erne og frem til begyndelsen af 
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1980’erne. Siden da er væksten ophørt, og nettokapitalapparatet har ud-
vist en svagt aftagende tendens, jf. figur 1.2. Dette skal ses i sammenhæng 
med, at de årlige nettoinvesteringer som nævnt har været negative i de 
seneste 15-20 år.  
 
For den danske økonomi som helhed har værdien af nettokapitalapparatet 
til sammenligning været stigende i hele perioden. 
 
Figur 1.2. Nettokapitalapparatet i hele økonomien samt det skattefi-
nansierede offentlige nettokapitalapparat, 1980-priser  
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Der foreligger ikke en tilsvarende opgørelse af værdien af infrastrukturen i 
offentlige virksomheder. Nettoinvesteringerne i de brugerfinansierede 
offentlige virksomheder tyder imidlertid på, at værdien af infrastrukturen 
i offentlige virksomheder er stigende, jf. tabel 1.4.  
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Tabel 1.4. Brutto- og nettoinvesteringer i den offentlige sektor i 1998  

Mia.kr. 
Faste 

bruttoinvest. Afskrivninger 
Faste 

nettoinvest. 
Skattefinansierede .............................. 19,4 25,9 -6,5 
Brugerfinansierede ............................. 31,0 14,0 17,0 
Offentlig sektor i alt ........................... 50,4 39,9 10,5 

 
Kilde: Kapitel 3. 
 
I 1998 udgjorde nettoinvesteringerne i offentlige virksomheder således 17 
mia.kr., mens nettoinvesteringerne var -6½ mia.kr. på det skattefinansie-
rede offentlige område. De samlede offentlige nettoinvesteringer udgjorde 
dermed i alt 10½ mia.kr. i 1998.  
 
Den samfundsmæssige betydning af de negative nettoinvesteringer på det 
traditionelle skattefinansierede offentlige område skal derfor ikke over-
vurderes. Der er ingen grund til at tro, at den offentlige sektor som hel-
hed er ved at nedslide infrastrukturen.  
 
Ikke desto mindre kan tallene give anledning til kritiske overvejelser, fordi 
investeringerne på det skattefinansierede område vedrører en række af de 
offentlige velfærds- og velstandsområder, f.eks. vejene.  
 
Det kan overvejes, hvorvidt de offentlige ressourcer i for høj grad bliver 
anvendt til forbrug, det vil sige løn og drift, frem for investeringer og 
dermed sikring af en hensigtsmæssig infrastruktur. 
 
1.4. Infrastrukturens tilstand og kvalitet 1.4. Infrastrukturens tilstand og kvalitet 1.4. Infrastrukturens tilstand og kvalitet 1.4. Infrastrukturens tilstand og kvalitet     
Det er vanskeligt at give et samlet, præcist billede af den offentlige infra-
strukturs størrelse, tilstand og kvalitet.  
 
Udviklingen i værdien af den skattefinansierede offentlige infrastruktur 
tyder på, at tilstanden overordnet set løbende er blevet forringet siden 
starten af 1980’erne. De seneste tal viser dog, at værdien af den samlede 
infrastruktur er forøget, når de brugerfinansierede offentlige virksomheder 
medregnes. Tallene er usikre, men de indikerer, at der kan være visse ud-
fordringer for den skattefinansierede offentlige infrastruktur.  
 
Der er imidlertid også andre kilder til at belyse infrastrukturens tilstand 
og kvalitet, jf. kapitel 8. En anden kilde er borger- og brugervurderinger. 
En omfattende undersøgelse fra oktober 2000 viser, at borgerne gennem-
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gående er ganske godt tilfredse med de fysiske rammer for skoler, fritids-
ordninger, børnehaver, sygehuse og plejehjem, det vil sige en række af de 
centrale dele af den service- og velfærdsorienterede infrastruktur. 
 
Der er dog fortsat plads til forbedringer. På alle de undersøgte områder er 
der borgere, som udtaler at være meget utilfredse med de fysiske rammer. 
Det gælder særligt for folkeskoleområdet, hvor også en stikprøveundersø-
gelse viser et forbedringspotentiale, selvom størstedelen af folkeskolerne 
vurderes positivt. 
 
En tredje kilde til belysning af infrastrukturen er direkte opgørelser på 
udvalgte områder. Forskellige konkrete analyser, der er foretaget af veje, 
jernbaner og kloakker indikerer, at vedligeholdelsen ikke i alle tilfælde har 
været tilstrækkelig.  
 
Samlet set må infrastrukturen således vurderes at være velfungerende, men 
med plads til forbedringer. Der er behov for en mere systematisk indsats 
for at styrke vedligeholdelsen, bl.a. med udgangspunkt i de erfaringer, der 
allerede er gjort med forskellige instrumenter, jf. kapitel 8. 
  
Der er således på flere områder risiko for, at vedligeholdelsen af den 
offentlige infrastruktur ikke gives tilstrækkelig høj prioritet. På den anden 
side er der i de senere år gennemført forskellige initiativer for at forbedre 
og modernisere centrale dele af den offentlige infrastruktur.  
 
Det er en investeringspolitisk udfordring på længere sigt at sikre, at stats-
institutionerne og kommunerne får tilstrækkelig tilskyndelse til at sikre 
løbende vedligeholdelse og modernisering af den offentlige infrastruktur. 
 
Der vil formentlig være gode velfærdsmæssige, driftsøkonomiske og sam-
fundsmæssige grunde til at fremme den løbende vedligeholdelse.  
 
En forudsætning for, at en styrket indsats i forhold til vedligeholdelsen 
resulterer i en mærkbar forbedring af infrastrukturen er, at indsatsen kan 
vurderes og bedømmes. Der skal arbejdes videre med konkrete instru-
menter til at fremme den løbende vedligeholdelse. 
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1.5. Prioritering af de offentlige investeringer på sektorer1.5. Prioritering af de offentlige investeringer på sektorer1.5. Prioritering af de offentlige investeringer på sektorer1.5. Prioritering af de offentlige investeringer på sektorer    
De skattefinansierede offentlige investeringer vedrører overvejende under-
visning, sygehuse, daginstitutioner og plejehjem samt vejanlæg, jf. tabel 
1.5.  
 
Tabel 1.5. Skattefinansierede offentlige investeringers sammensætning 
Pct. af samlede investeringer 1991 1993 1995 1997 1999 
Administration ............................................... 11,6 11,3 10,8 9,4 9,3 
Forsvar ........................................................... 9,4 5,4 3,5 3,5 3,6 
Undervisning ................................................. 21,6 25,3 23,6 21,3 23,1 
Sygehuse mv................................................... 8,2 9,8 9,7 10,8 12,8 
Daginstitutioner, plejehjem mv. ..................... 10,4 13,0 13,1 16,6 13,0 
Boligforhold mv. ............................................ 5,1 3,0 3,7 6,0 7,5 
Kultur og fritid samt folkekirke ...................... 10,2 9,0 11,1 11,3 10,9 
Vejanlæg mv................................................... 15,0 14,2 13,9 13,5 12,1 
Andet ............................................................. 8,5 9,0 10,6 7,6 7,7 
I alt ................................................................ 100 100 100 100 100 

 
Kilde: Kapitel 3. 
 
Der er i løbet af 1990’erne sket en forøgelse af investeringerne på de fleste 
sektorområder, jf. kapitel 3. Det gælder særligt for sygehusene, daginstitu-
tioner mv. og på boligområdet. Investeringerne i sygehusene er derved 
bragt op på at udgøre knap 13 pct. af de samlede skattefinansierede of-
fentlige investeringer i 1999, mens andelen var godt 8 pct. i 1991. 
 
Der har derimod været et fald i investeringerne i forsvaret siden starten af 
1990’erne. Investeringerne i forsvaret udgjorde dermed 3½ pct. af de 
samlede investeringer i 1999 mod 9½ pct. i 1991.  
 
Den reducerede andel inden for vejanlæg skal ses i lyset af, at de offentlige 
investeringer på dette område i 1990’erne i betydeligt omfang er gennem-
ført som brugerfinansierede investeringer i offentlige virksomheder, her-
under de faste forbindelser over Storebælt og Øresund. 
 
Investeringerne i broer mv. har således udgjort 15-20 pct. af de samlede 
brugerfinansierede investeringer i offentlige virksomheder i perioden 
1993-1998, jf. tabel 1.6. 
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Tabel 1.6. Brugerfinansierede offentlige investeringers sammensætning 
Pct. af totale investeringer 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Energi- og vandforsyning .................... 30,8 28,3 35,7 28,0 28,7 32,2 
Jernbaner ............................................ 12,6 10,9 9,1 5,7 7,1 8,3 
Betalingsveje, -broer og tunneler ......... 19,2 16,5 15,6 16,9 21,0 16,5 
Telekommunikation ........................... 10,4 11,1 10,5 19,9 11,2 0,1 
Almennyttige boligselskaber ................ 5,6 6,0 5,1 4,4 5,4 6,4 
Kloakvæsen og rensningsanlæg. .......... 8,8 9,6 8,7 6,3 6,8 7,5 
Andet.................................................. 12,6 17,6 15,3 18,8 19,8 29,0 
I alt ..................................................... 100 100 100 100 100 100 

 
Anm.: Udviklingen i investeringernes sammensætning fra 1997 til 1998 er påvirket af 

salget af Tele Danmark A/S, som ikke indgår i statistikken fra 1998.  
Kilde: Kapitel 3. 
 
Investeringerne i de offentlige virksomheder har i øvrigt især været domi-
neret af investeringer i energi- og vandforsyning. Der har ligeledes været 
betydelige investeringer i bl.a. jernbaner, kloakvæsen og rensningsanlæg 
samt i telekommunikation indtil salget af Tele Danmark A/S i 1997. 
 
Anlægsbudgetter og konkrete investeringsprojekterAnlægsbudgetter og konkrete investeringsprojekterAnlægsbudgetter og konkrete investeringsprojekterAnlægsbudgetter og konkrete investeringsprojekter    
Den overordnede styring og prioritering af investeringerne sker først og 
fremmest via de såkaldte anlægsbudgetter, jf. kapitel 4.  
 
Det er imidlertid kun en del af de udgifter, der sædvanligvis opfattes som 
investeringer, der indgår på de offentlige anlægsbudgetter, herunder først 
og fremmest bygge- og anlægsinvesteringer. Derimod indgår bl.a. mindre 
anskaffelser i form af IT, transportmidler, apparatur mv. på driftsbudget-
tet. Investeringerne i offentlige selskaber, folkekirken samt sociale kasser 
og fonde indgår ikke på de offentlige budgetter eller regnskaber. 
 
De samlede offentlige anlægsinvesteringer udgjorde godt 22 mia.kr. i 
1999. På det statslige område er i 1990’erne bl.a. det landsdækkende mo-
torvejs-H færdiggjort, Det Kongelige Bibliotek på havnefronten er byg-
get, og universiteterne er blevet renoveret og moderniseret, jf. boks 1.1. 



    1. Indledning og sammenfatning1. Indledning og sammenfatning1. Indledning og sammenfatning1. Indledning og sammenfatning    

23232323    
 

Boks 1.1. Statslige anlægsudgifter i perioden 1991-1999 
Statens anlægsudgifter har i perioden fra 1991 til 1999 generelt været faldende og ud-
gjorde i 1999 ca. 6 mia.kr. Den faldende tendens skyldes bl.a., at visse institutioner 
som DSB og Post Danmark er blevet omdannet til selvstændige offentlige virksomhe-
der og at en række uddannelsesinstitutioner er overgået til taxameterstyring. 
 
De statslige anlægsudgifter i perioden er bl.a. gået til følgende områder og konkrete 
projekter: 
 
Trafikområdet har generelt den største andel af de statslige anlægsudgifter. Det lands-
dækkende motorvejs-H er nu færdiggjort med motorvej fra Frederikshavn til grænsen, 
fra Esbjerg til København og fra Helsingør til Rødby. På baneområdet har der været 
foretaget store investeringer i bl.a. Ringbanen samt indkøb af nye S-tog og Øresundstog 
for over 10 mia.kr. 
 
På kulturområdet er de statslige anlægsudgifter steget gennem 90’erne. Der er blevet 
gennemført en række store projekter som f.eks. opførelsen af Det Kongelige Bibliotek 
på havnefronten, udbygning af Statens museum for Kunst, etablering af et center for 
videregående kunstneriske uddannelser på Holmen og udbygning af Nationalmuseet. 
 
På undervisnings- og forskningsområdet har anlægsudgifterne været markant højere i den 
sidste halvdel af perioden fra 1991-1999. Anlægsudgifterne er hovedsageligt gået til 
universiteter og andre videregående uddannelser, herunder renoveringer og modernise-
ringer af Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Danmarks Farma-
ceutiske Højskole og især Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles bygningsmasser samt 
nyinvesteringer ved især Århus Universitet, Roskilde Universitetscenter, Syddansk Uni-
versitet, Aalborg Universitet og Handelshøjskolerne. 
 
På Justitsministeriets område har anlægsinvesteringerne ligget højere i anden halvdel af 
1990’erne end de gjorde i første halvdel. Anlægsudgifterne går typisk til opførsel og 
renovering af politigårde og til forbedringer af arresthuse og domhuse eksempelvis til- 
og ombygning af Svendborg Ting- og Arresthus og byggeriprojekter for politiet i Hel-
singør, Slagelse, Hillerød og Viborg, og indkøb af politibåde til Grønland. 

 
1.6. Internationale udviklingstræk for offentlige investeri1.6. Internationale udviklingstræk for offentlige investeri1.6. Internationale udviklingstræk for offentlige investeri1.6. Internationale udviklingstræk for offentlige investerinnnngegegegerrrr    
Siden 1993 har Danmark haft en pæn vækstrate for de offentlige investe-
ringer sammenlignet med andre lande.  
 
Betragtes de skattefinansierede offentlige investeringers andel af bruttona-
tionalproduktet, har der været et fald i de fleste lande fra 1960’erne og 
frem til slutningen af 1980’erne eller begyndelsen af 1990’erne, jf. figur 
1.3.  
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Figur 1.3. Skattefinansierede offentlige bruttoinvesteringer 1960-1999 
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Kilde: Kapitel 6. 
 
Danmark følger i store træk udviklingen i de andre nordeuropæiske lan-
de. Danmark er dog blandt de lande, hvor de skattefinansierede offentlige 
investeringer er mindst, målt i forhold til BNP. 
  
Det kan, som nævnt, hænge sammen med, at en betydelig del af de of-
fentlige investeringer foregår i offentlige virksomheder, som ikke indgår i 
de internationale tal for offentlige investeringer. Samme forhold gør sig 
formentlig også i et vist omfang gældende for flere af de øvrige lande. 
 
I de fleste lande gennemføres hovedparten af de offentlige investeringer af 
kommuner og regionale myndigheder. Staten står for en forholdsvis be-
skeden andel af de samlede offentlige investeringer, jf. kapitel 6. Men via 
bloktilskud og andre overførsler står staten for en betydelig andel af den 
samlede finansiering af de offentlige investeringer. 
 
Der er en række fællestræk blandt OECD-landene med hensyn til de of-
fentlige investeringers fordeling på sektorer. I de fleste lande gives høj 
prioritet til især veje og sundhedsområdet. Også uddannelse, vandforsy-
ning, kloakker og transportinfrastruktur i form af bl.a. jernbaner og luft-
havne er områder, som har lagt beslag på en betydelig andel af de offentli-
ge investeringer i mange OECD-lande.  
 
En undersøgelse fra OECD viser, at de offentlige investeringsmønstre i 
mange lande gradvist har ændret sig gennem privatiseringer, offentlige 
virksomheder og nye samarbejdsformer mellem den offentlige og den 
private sektor. 
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De skattefinansierede offentlige investeringer er gradvist blevet fokuseret 
på færre sektorer såsom veje, sundhed og uddannelse, mens en betydelig 
andel af infrastrukturinvesteringerne i forsyningsvirksomheder og tele-
kommunikation er skiftet til den private sektor eller til forskellige former 
for partnerskaber mellem den offentlige og den private sektor.  
 
I eksempelvis England er udviklingen af forskellige partnerskabsmodeller 
mellem den offentlige og den private sektor på bl.a. anlægsområdet 
kommet ganske langt med det såkaldte PPP-program (Public Private 
Partnerships), jf. kapitel 11.  
  
Mange OECD-lande fremhæver også, at der er sket et strukturelt skift i 
de overordnede målsætninger for de offentlige investeringer bort fra den 
grundlæggende infrastruktur efter den betydelige udbygning i efterkrigs-
tiden.  
 
1.7. Forklaringer på udviklingen i de offentlige investeringer1.7. Forklaringer på udviklingen i de offentlige investeringer1.7. Forklaringer på udviklingen i de offentlige investeringer1.7. Forklaringer på udviklingen i de offentlige investeringer    
Der kan peges på en lang række forklaringer på udviklingen i de offentlige 
investeringer i Danmark og de øvrige vestlige lande, og der er foretaget 
forskellige udenlandske undersøgelser heraf, jf. kapitel 7.  
 
Der skelnes i undersøgelserne mellem to forklaringstyper. Nogle investe-
ringer er afledt af befolkningens efterspørgsel efter serviceydelser og infra-
struktur.  
 
Den demografiske udvikling i form af flere ældre kan f.eks. øge efter-
spørgslen efter investeringer i ældreegnede boliger, ældrepleje og i hospi-
talssektoren. Ændringer i kvindernes erhvervsfrekvens kan i det lange løb 
påvirke efterspørgslen efter offentlig pasning og pleje. Urbaniseringen kan 
have øget efterspørgslen efter investeringer i infrastruktur såsom kloakker 
og vejanlæg. Også den teknologiske udvikling og velstandsudviklingen 
kan have betydning for investeringerne. 
 
Ændringer i de offentlige investeringer kan også skyldes institutionelle 
forhold vedrørende den politiske beslutningsproces om de offentlige ud-
gifter, herunder bl.a. regeringens politiske observans. Endvidere kan ma-
kroøkonomiske målsætninger om bl.a. ledigheden og sunde offentlige 
finanser påvirke investeringerne. 
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Forklaringerne er mange, og der er tale om en ganske kompleks problem-
stilling. De udenlandske undersøgelser er meget forskellige, både med 
hensyn til valg af indikator for de offentlige investeringer og med hensyn 
til forklaringsfaktorerne. Det er derfor ikke muligt at drage en meget 
håndfast samlet konklusion om, hvad der har forklaret udviklingen i de 
offentlige investeringer.  
 
Den demografiske udvikling og antallet af offentligt ansatte er gennemgå-
ende vigtige forklaringsfaktorer. Også de makroøkonomiske målsætninger 
har haft betydning for investeringsudviklingen. Det gælder både målsæt-
ningen om at stabilisere konjunkturerne og målsætninger om budgetover-
skud og lav offentlig gæld. 
 
Forklaringer på udviklingen i DanmarkForklaringer på udviklingen i DanmarkForklaringer på udviklingen i DanmarkForklaringer på udviklingen i Danmark    
En specialanalyse af udviklingen i de offentlige investeringer i Danmark 
for perioden 1972 til 1999 viser, at godt halvdelen af årets investeringer 
forklares af investeringerne året inden. Forklaringen kan være, at investe-
ringsprojekterne typisk er flerårige, og at der i beslutningen om investe-
ringsniveauet skelnes til, hvad der tidligere har været afsat til investerings-
formål. 
 
Desuden viser analysen, at jo flere offentligt ansatte, der er i forhold til 
arbejdsstyrken, jo lavere har de offentlige investeringer i Danmark været. 
Det kan muligvis ses som udtryk for en prioritering af de samlede offent-
lige udgifter.  
 
Investeringerne i Danmark stiger med andelen af unge og ældre i befolk-
ningen, hvilket kan skyldes behovet for investeringer i daginstitutioner, 
ældreboliger mv. Det skal dog bemærkes, at særskilte analyser har vist, at 
andelen af unge og ældre hver for sig ikke bidrager væsentligt til at forkla-
re investeringsudviklingen. 
 
Når finanspolitikken strammes, falder de offentlige investeringer i Dan-
mark. Det kan hænge sammen med, at de offentlige investeringer reduce-
res, når de offentlige finanser skal forbedres.  
 
Beregningerne tyder ikke på, at de offentlige investeringer generelt har 
bidraget til en systematisk konjunkturudjævnende politik i Danmark. 
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Der er heller ikke nogen tydelig sammenhæng mellem regeringens politi-
ske sammensætning og udviklingen i de offentlige investeringer.  
 
Det bemærkes endvidere, at der ikke er nogen tydelig sammenhæng mel-
lem offentlige og private investeringer i Danmark. Det kan muligvis ses 
som udtryk for, at de offentlige investeringer ikke fortrænger private inve-
steringer. Omvendt synes offentlige og private investeringer heller ikke at 
understøtte hinanden på makroplan. 
 
1.8. Styring og organisering af offentlige anlægsprojekter1.8. Styring og organisering af offentlige anlægsprojekter1.8. Styring og organisering af offentlige anlægsprojekter1.8. Styring og organisering af offentlige anlægsprojekter    
Der har hidtil grundlæggende været anvendt tre forskellige organisations-
former for offentlige anlægsprojekter i Danmark, jf. kapitel 11: 
 
• Offentlig udførelse af anlægsprojektet 
• Licitation af anlægsprojektet 
• Offentligt kontrollerede selskaber  
 
De tre organisationsformer adskiller sig først og fremmest ved graden af 
inddragelse af den private sektor i finansieringen, i opførelsen af anlægget 
samt i driften og vedligeholdelsen. Der er dog også forskelle i den politi-
ske involvering i planlægnings- og beslutningsprocessen. 
 
På visse områder står det offentlige selv for udførelsen af et anlægsprojekt. 
Men større statslige anlægsprojekter kendetegnes typisk ved, at det fysiske 
anlæg efter licitation leveres af entreprenører i den private sektor, mens 
finansieringen og den videre drift og vedligeholdelse påhviler staten eller 
kommunerne, jf. tabel 1.7.  
 
Tabel 1.7. Organisationsformer for offentlige anlægsprojekter 
 Udviklingstendens → 
     

 
Fuldt 
offentligt Licitation 

Statsligt 
aktieselskab 

Offentlig Privat 
Samspil (OPS) 

Planlægning............. Offentlig Offentlig Offentlig Offentlig 
Finansiering............. Offentlig Offentlig Offentlig/Privat Privat 
Anlæg...................... Offentlig Privat Privat Privat 
Drift og vedligehold Offentlig Offentlig/Privat Offentlig/Privat Privat 
 
På anlægsområdet er graden af udlicitering således meget høj. Langt ho-
vedparten af de statslige og kommunale anlægsopgaver udliciteres til pri-
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vate producenter, således at selve anlægsproduktionen varetages af den 
private sektor. 
 
I forbindelse med f.eks. de faste forbindelser over Storebælt og Øresund 
er der etableret statslige aktieselskaber. Selskabernes opgave er at finansie-
re, bygge, drive og vedligeholde de faste forbindelser.  
 
PostDanmark og DSB er omdannet til selvstændige offentlige virksomhe-
der og har i den forbindelse fået mulighed for selv at lånefinansiere og 
træffe investeringsbeslutninger. Der er tilsvarende sket en decentralisering 
af beslutningskompetencen på uddannelsesområdet og for de statslige 
ejendomsadministratorer. 
 
Det er også karakteristisk, at der i de seneste 10-20 år er sket en bevægelse 
bort fra direkte politisk kontrol med anlægsprojekterne på de offentlige 
forsyningsområder.  
 
Samlet set har udviklingstendensen således været, at beslutningskompe-
tencen er decentraliseret fra centralt statsligt og kommunalt niveau til de 
virksomheder og institutioner, der har til opgave at producere offentlige 
serviceydelser. Samtidig er den private sektor i stigende grad blevet ind-
draget i anlægget, finansieringen og i driften og vedligeholdelsen. 
 
Der kan være en række effektivitetsgevinster ved at lade offentlige anlægs-
projekter udføre i privat regi i form af forskellige former for offentligt-
privat samspil (PPP). Det kan i den forbindelse diskuteres, om den priva-
te sektor eller et politisk styret system er mest velegnet til at gennemføre 
store, komplekse anlægsprojekter uden forsinkelser og inden for budget-
tet.  
 
Der kan måske især være gevinster ved at sammenkæde bestillingen af an-
lægget med drift- og vedligeholdelsesopgaven. Det tilskynder leverandø-
ren til at tænke innovativt og helhedsorienteret, så omkostningerne samlet 
set holdes så lavt som muligt.  
 
Samtidig må finansieringen af visse typer af investeringer overvejes. På 
Øresunds- og Storebæltsbroen anvendes betalingsordninger. Kan denne 
finansieringsreform udvides til andre offentlige anlæg? Dette vil kunne 
aflaste skattesystemet. Den fordelingspolitiske udfordring bliver i givet 
fald at udvikle betalingsordninger, der ikke vender den tunge ende nedad. 
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På længere sigt kan de egentlige offentlige investeringer med direkte poli-
tisk styring, skattefinansiering og måske driftsansvar koncentreres om 
kerneområderne, hvor væsentlige hensyn taler for et betydeligt direkte 
offentligt engagement. 
 
På øvrige områder skal den offentlige sektor i højere grad fremme hen-
sigtsmæssige investeringer gennem en veltilrettelagt regulering samt ved at 
skabe de rigtige rammebetingelser og incitamenter.  
 
En del af velstandsstigningen i de kommende årtier vil blive brugt på bed-
re skoler, sundhed, ældrepleje og andre velfærdsydelser. Noget vil blive 
produceret i offentligt regi og noget i privat. Det kan meget vel tænkes, at 
grænserne mellem offentlig og privat produktion af selv disse velfærds-
ydelser vil blive gradvist udvisket i et vist omfang. Og dette vil i sagens 
natur kunne få konsekvenser for de investeringer, der er nødvendige for at 
frembringe velfærdsydelserne. 
 
Investeringerne kan foretages i regi af offentlige selskaber, den private sek-
tor eller ved et bedre samspil mellem den offentlige og den private sektor. 
I England er man som nævnt langt fremme med overvejelser på disse om-
råder.  
 
Det er i sidste ende afgørende, at borgerne får en god service. Det er der-
imod ikke altid afgørende, om denne service, herunder det nødvendige 
produktionsapparat, frembringes ved investeringer i den offentlige eller 
den private sektor.  
 
Forskellige former for offentligt-privat samarbejde kan på sigt mere blive 
reglen end undtagelsen. Grundideen er at udnytte de forskellige sektorers 
fordele. Den private sektors deltagelse vil kunne blive ganske stor på man-
ge områder, hvis den offentlige sektor er i stand til at formulere tilstræk-
keligt klare politiske målsætninger for slutproduktet. Omstilling fra pro-
jektstyring, byggevirksomhed og vedligeholdelse af anlæg til større fokus 
på outputmåling og formulering af kravspecifikationer kan således blive 
en central udfordring for den offentlige sektor på investeringsområdet.  
 
Dette stiller betydelige krav til indretningen af styringsinstrumenterne på 
investeringsområdet. Hvis fremtiden indebærer færre offentlige anlægsin-
vesteringer i traditionel forstand og en udviskning mellem privat og of-
fentlig opgaveløsning, vil den traditionelle anlægsstyring i den offentlige 
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sektor gradvist miste sin betydning. Der vil selvsagt altid være et behov 
for en konsekvent udgiftspolitisk styring, men nye supplerende styringsin-
strumenter og metoder må overvejes. 
 
Samfundsøkonomiske konsekvensvurderingSamfundsøkonomiske konsekvensvurderingSamfundsøkonomiske konsekvensvurderingSamfundsøkonomiske konsekvensvurderingerererer    
Som led i prioriteringen af de statslige anlægsudgifter foretages der bereg-
ninger af investeringernes konsekvenser. De nærmere krav til beregnin-
gerne er betinget af, hvilken type investering, der er tale om, jf. kapitel 11. 
 
Der udarbejdes egentlige cost-benefit beregninger på de områder, hvor 
der er en veludviklet tradition for sådanne beregninger. Det gælder f.eks. 
for trafikområdet, som udgør en meget stor del af den statslige anlægs-
ramme. 
 
I cost-benefit beregninger fastsættes kroneværdien af alle investeringens 
fordele og ulemper. Et investeringsprojekt er rentabelt, hvis det giver et 
afkast, som er større end den samfundsmæssige kalkulationsrente. Kalku-
lationsrenten afspejler det afkast, som alternativt kunne have været opnå-
et, hvis pengene var gået til anden anvendelse.  
 
I beregningen anvendes en kalkulationsrente, som er større ved skattefi-
nansiering end ved brugerfinansiering. Det indebærer alt andet lige, at 
fordelene ved et skattefinansieret projekt skal være større end ved et bru-
gerfinansieret projekt for, at det er samfundsøkonomisk rentabelt. Det 
skyldes, at skattefinansiering må forventes at reducere samfundsprodukti-
onen gennem påvirkningen af den private sektors økonomiske dispositio-
ner. 
 
Rentable investeringsprojekter bør principielt gennemføres. Den sam-
fundsøkonomiske konsekvensberegning giver dog ikke et entydigt svar på, 
hvilke projekter, der skal gennemføres. Beslutningen afhænger af den 
vægt, der tillægges de enkelte elementer, herunder virkningen på fordelin-
gen, etiske overvejelser mv. 
 
1.9. Strukturelle udfordringer og investeringsbehov på sigt1.9. Strukturelle udfordringer og investeringsbehov på sigt1.9. Strukturelle udfordringer og investeringsbehov på sigt1.9. Strukturelle udfordringer og investeringsbehov på sigt    
Udviklingen i investeringernes omfang og karakter er på langt sigt påvir-
ket af en række grundlæggende strukturelle forhold, herunder ikke mindst 
den demografiske udvikling, velstandsfremgangen, den teknologiske ud-
vikling samt den øgede globalisering og internationalisering. Disse fakto-
rer hænger i sig selv tæt sammen, jf. kapitel 10. 
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Den demografiske udviklingDen demografiske udviklingDen demografiske udviklingDen demografiske udvikling    
Den demografiske udvikling kan på flere forskellige måder have betyd-
ning for de fremtidige offentlige investeringer. 
 
Samfundet må helt overordnet indstille sig på, at der bliver flere ældre, 
som efterspørger offentlig service og offentlig forsørgelse. Samtidig bliver 
der færre i de erhvervsaktive aldersgrupper til at finansiere og producere 
serviceydelserne.  
 
Det demografiske pres på arbejdsstyrken giver anledning til overvejelser 
om, hvorvidt visse typer af investeringer kan være arbejdskraftbesparende 
og dermed bidrage til at lette presset på arbejdsmarkedet, herunder den 
offentlige sektor, på længere sigt.  
 
Udviklingen i andelen af ældre betyder, at der på sigt er behov for investe-
ringer på f.eks. sundhedsområdet, ældreboliger og plejehjem. Flere ældre 
vil i sagens natur kunne øge kravene til investeringerne på disse områder. 
  
Antallet af ældre begynder imidlertid først at stige om 5-10 år. Den rent 
demografiske analyse indebærer således ikke, at der allerede nu er noget 
akut behov en markant forøgelse af ældrerelaterede investeringer. Som led 
i en fremsynet strategi bør den mere langsigtede udvikling i antallet af 
ældre imidlertid indgå i de strategiske investeringsovervejelser.  
 
Stigningen i andelen af skolesøgende børn i de kommende år, og det ef-
terfølgende fald, kan påvirke investeringerne på folkeskoleområdet for-
skelligt på mellemlangt og langt sigt. Der kan på kortere sigt være behov 
for øgede investeringer på skoleområdet. Men det må samtidigt sikres, at 
der ikke overinvesteres i forhold til det forventede fald i antallet af skole-
søgende børn efter 2010. 
 
Med kommuneaftalerne og finanslovsaftalen for 2001 er der taget væsent-
lige skridt i retning af at styrke både ældreboligbyggeriet og undervis-
ningsområdet, herunder folkeskolen. 
 
Også på en række andre områder kan demografien spille ind. På daginsti-
tutionsområdet indebærer demografien, at der kan være grundlag for en 
lavere investeringsaktivitet i de kommende år i takt med faldet i antallet af 
børn i alderen 0-5 år. 
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Den generelle velstandsfremgangDen generelle velstandsfremgangDen generelle velstandsfremgangDen generelle velstandsfremgang    
Den generelle velstandsfremgang i samfundet vil kunne have forskellige 
modsatrettede effekter på de offentlige investeringer. 
 
Velstandsfremgangen vil på den ene side kunne øge efterspørgslen efter en 
række af de serviceydelser, som i dag tilvejebringes af den offentlige sek-
tor. På den anden side vil den øgede velstand i befolkningen kunne redu-
cere behovet for en bredviftet offentlig indsats på flere områder. 
 
Demografien vil som nævnt kunne øge behovet for investeringer på om-
råder, som stiller service til rådighed for de ældre. Men samtidig vil frem-
tidens ældre være væsentligt mere velstående end i dag, således at behovet 
for f.eks. fritidsaktiviteter og ældreboligbyggeri med en meget høj offent-
lig finansiering og subsidiering kan blive mere beskedent. Indsatsen kan i 
højere grad målrettes de indsatsområder og persongrupper, hvor behovet 
for en offentlig indsats er størst.  
 
Den generelle velstandsfremgang vil formentlig øge efterspørgslen efter en 
række goder, som kræver en veludbygget infrastruktur. 
 
Der er eksempelvis en forholdsvis tæt sammenhæng mellem den økono-
miske vækst og mængden af trafik. Den økonomiske vækst vil således 
kunne skabe behov for større trafikinvesteringer. Men det er i sidste ende 
en politisk beslutning, om det skal i mødekommes ved større investerin-
ger i f.eks. bedre motorveje eller ved en styrkelse af den kollektive trafik – 
eventuelt i kombination med betalingsordninger, der øger tilskyndelsen 
til at prioritere trafikken i meget trafikerede byområder.  
 
Velstandsudviklingen vil i bredere forstand øge efterspørgslen efter en 
række af de service- og velfærdsydelser, der i dag produceres af den offent-
lige sektor. Erfaringerne viser, at med større velstand ønskes også bedre 
service. Der vil være krav om stadig bedre kvalitet i den offentlige sektor. 
Det, der i dag er god offentlig service, vil være utidssvarende om 10 eller 
20 år. 
 
En del af det stigende efterspørgselspres og krav om stadig højere kvalitet 
kan imødekommes gennem en opgradering af den offentlige infrastruktur 
i form af bedre og mere moderne fysiske rammer for serviceproduktionen.  
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Dette kan i et vist omfang være et alternativ til ansættelse af mere per-
sonale. En stor del af de offentligt ansatte vil i de kommende år forlade 
arbejdsmarkedet, og der vil kun være begrænsede muligheder for vækst i 
den samlede arbejdsstyrke. 
 
Derfor er det i stadigt højere grad vigtigt med tiltag, der kan frigøre ar-
bejdskraft til de egentlige pleje- og omsorgsopgaver inden for den offent-
lige velfærdsservice. 
 
Den teknologiske udvikling og vidensøkonomienDen teknologiske udvikling og vidensøkonomienDen teknologiske udvikling og vidensøkonomienDen teknologiske udvikling og vidensøkonomien    
Den teknologiske udvikling giver en række muligheder for nye tiltag og 
bedre service. Borgerne vil efterspørge disse muligheder, hvilket kan kræve 
nye investeringer. Borgernes forventninger og krav til den offentlige ser-
vice vil med andre ord blive påvirket af de nye muligheder, som teknolo-
gien kan tilbyde. 
 
Det synes samtidig oplagt at den teknologiske udvikling bidrager til po-
tentielle produktivitetsforbedringer, som kan frigøre ressourcer til andre 
formål. 
 
Den teknologiske udvikling giver således muligheder for betydelige vel-
standsstigninger på længere sigt. En forudsætning for at realisere og ud-
nytte dette kan imidlertid være en prioritering af investeringer i f.eks. IT, 
forskning og uddannelse. 
 
Det er i den forbindelse vigtigt, at målsætningerne for fremtidens investe-
ringer ikke kun vedrører investeringer i bygninger og maskiner, men også 
investeringer i bredere forstand, herunder investeringer i human kapital i 
form af uddannelse og forskning. Udviklingen hen imod den såkaldte 
vidensøkonomi betyder, at viden og kompetence kan blive vigtige vækst-
parametre.  
 
Investeringer i viden kan give et positivt samfundsmæssigt afkast, fordi 
viden spredes i økonomien og skaber øget produktivitet og beskæftigelse, 
når den omsættes i nye processer og produkter. Det samfundsøkonomiske 
afkast af investeringer i forskning og ny viden vil således ofte kunne over-
stige det, som den enkelte virksomhed kan realisere.  
 
Hvis omstillings- og tilpasningsevne er de centrale egenskaber i dette sam-
fund, vil investeringer i f.eks. uddannelse kunne blive et vigtigt element. 
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Dette er dog ikke nødvendigvis et rationale for at satse på en strategi, som 
udelukkende bygger på den traditionelle uddannelsesstruktur, herunder 
f.eks. investeringer i flere skoler eller universitetsbygninger. Hvis frem-
tidens udvikling af kompetencer ligger i Internetøkonomien med f.eks. e-
learning, kan investeringerne måske i højere grad omdirigeres i retning af 
at understøtte IT-baseret fjernundervisning, f.eks. vedrørende videreud-
dannelse og efteruddannelse. 
 
Et af elementerne i en langsigtet offentlig investeringsstrategi kunne base-
res på, at det offentlige i de kommende år skal bidrage til tilvejebringelsen 
af en infrastruktur for fremtidens vidensamfund og IT-økonomi – på 
samme måde som man i det foregående århundrede skabte en infrastruk-
tur for industrisamfundet i form af veje, telefonsystemer og skoler. 
 
En sådan strategi indeholder en række udfordringer vedrørende både al-
lokering, vækst og fordeling. Det offentlige kan således bidrage til at sikre 
en infrastruktur, som giver et solidt fundament for den private sektors 
omstilling til og udvikling af vidensøkonomien.  
 
Samtidig skal det sikres, at de forskellige samfundsgrupper kommer med 
på denne udvikling, således at der hverken sker en uddannelsesmæssig 
eller regional marginalisering i forhold til videnssamfundet. Men det be-
tyder ikke, at alle danskere på samme tid skal tilbydes præcis den samme 
teknologi. Bredbånd og højhastighed opnås ikke alene via kabler, men 
gennem mange forskellige tekniske løsninger. 
 
Det er i øvrigt ikke oplagt, at en prioritering af vidensøkonomien vil kræ-
ve større offentlige investeringer i traditionel forstand. Bedre regulering, 
sikring af at befolkningen har et højt uddannelsesniveau og digitalisering 
af den offentlige sektor kan være den offentlige sektors vigtigste bidrag til 
overgangen til vidensøkonomien og det digitale samfund.  
 
Eksempelvis peger en undersøgelse fra OECD på, at der gennemføres de 
største investeringer i kommunikationsinfrastruktur i de lande, hvor man 
tidligst har liberaliseret telefontjenesterne. 
 
Vidensøkonomiens infrastruktur er således næppe et spørgsmål om store 
skattefinansierede investeringer i bygninger og anlæg, men i højere grad 
en række immaterielle investeringer i f.eks. uddannelse og etablering af 
gode rammebetingelser for den private sektor. 
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Mange af omstillingsopgaverne vil kunne løses i den private sektor inden 
for rammer, som udstikkes af den offentlige sektor. Udviklingen i den 
private sektor er allerede i fuld gang.  
 
Telesektoren er et eksempel herpå. Det danske telemarked har gennem de 
seneste år gennemgået en liberaliseringsproces. Dette har affødt en bety-
delig vækst og øgede private investeringer i den digitale infrastruktur.  
 
Men det er samtidig vigtigt, at der også sker en omstilling internt i den 
offentlige sektor – ellers vil den forholdsvis store offentlige sektor i Dan-
mark på sigt kunne komme til at udgøre en hæmsko for den samlede om-
stilling til den digitale økonomi. 
 
Det offentlige skal således være parat til at kommunikere elektronisk og til 
i højere grad at gøre oplysninger tilgængelige for borgerne. Det vil for-
mentlig i sig selv bidrage til at styrke interessen for den nye teknologi i 
resten af samfundet. 
 
IT og anden moderne teknologi vil også kunne spare arbejdskraft. Inter-
netindberetning vil eksempelvis kunne overflødiggøre meget tastearbejde, 
og meget af det mere rutineprægede arbejde vil kunne foretages af com-
putere.  
 
Investeringer i digitalisering af den offentlige administration og offentlige 
servicetilbud vil således både kunne føre til bedre service, være med til at 
drive udviklingen frem og dermed gøre Danmark til foregangsland i det 
globale vidensamfund. 
    
Globalisering og internationalisGlobalisering og internationalisGlobalisering og internationalisGlobalisering og internationaliseeeeringringringring    
Den øgede globalisering og internationalisering kan påvirke de offentlige 
investeringer mere eller mindre direkte. 
 
Globaliseringen gør arbejdskraften og kapitalen stadig mere mobil. Dette 
sætter skattegrundlaget og dermed finansieringen af velfærdsstatens for-
skellige udgifter under pres. 
 
Et højt skattetryk er imidlertid ikke nødvendigvis et problem, hvis sam-
fundet er i stand til at tilvejebringe en god og effektiv service til borgerne, 
bl.a. i form af en veludbygget infrastruktur. 
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Globaliseringen og internationaliseringen øger presset for at have en ef-
fektiv og velfungerende infrastruktur i bred forstand. Dette kan have en 
række forskellige implikationer for de offentlige investeringer. Eksempel-
vis Storebæltsbroen, Øresundsforbindelse og indsatsen i Øresundsregio-
nen samt overvejelserne om en Femer Bælt forbindelse kan ses i denne 
sammenhæng. Det er strategiske investeringer, der på infrastruktursiden 
bidrager til at knytte Danmark tættere til de andre lande. 
 
Globaliseringen og internationaliseringen spiller også tæt sammen med 
udviklingen af fremtidens vidensøkonomi. 
 
Den internationale udvikling har ligeledes betydning for Danmarks sik-
kerhedspolitiske situation og dermed bl.a. forsvarets investeringer. 
 
De miljømæssige udfordringerDe miljømæssige udfordringerDe miljømæssige udfordringerDe miljømæssige udfordringer    
Natur- og miljøområdet kan få væsentlig betydning for omfanget af de 
samfundsmæssige investeringer på længere sigt, hvis de kendte miljøpro-
blemer vokser, eller nye problemer opstår, og kravene til miljøets kvalitet 
fortsat sættes højt. Det er derfor nødvendigt med en meget høj effektivitet 
i indsatsen på miljøområdet. 
 
I takt med den øgede anvendelse af grønne afgifter og andre økonomiske 
instrumenter til at opnå de miljøpolitiske målsætninger, er der mindre be-
hov for visse offentlige miljøinvesteringer i traditionel forstand. Indførel-
sen af renere teknologi i virksomhederne kan eksempelvis mindske beho-
vet for offentlige investeringer i traditionel rensning. 
 
1.10.1.10.1.10.1.10. De makroøkonomiske rammer for investeringerneDe makroøkonomiske rammer for investeringerneDe makroøkonomiske rammer for investeringerneDe makroøkonomiske rammer for investeringerne    
Prioriteringen af investeringerne må ske i forhold til de samlede makro-
økonomiske muligheder. 
 
I regeringens mellemfristede makroøkonomiske fremskrivning er lagt til 
grund, at de skattefinansierede offentlige investeringer stiger med om-
kring 2 pct. om året i de næste 10 år. Der er derimod ikke fastsat nogen 
samlet ramme for investeringerne i de offentlige virksomheder, jf. kapitel 
9. 
 
Råderummet for nye initiativer er begrænset af de allerede besluttede in-
vesteringer. Især efter 2005 vil der være et råderum i takt med, at de 
igangværende projekter afsluttes, jf. figur 1.4. 
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Figur 1.4. Anlægsbudget og råderum for nye investeringsbeslutninger 
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Anm.: Det er beregningsteknisk forudsat, at afløbet af besluttede investeringer på det 

kommunale område har samme tidsmæssige profil som på det statslige område. 
Der er endvidere forudsat en real vækst i anlægsbudgetterne på omkring 2 pct. 
årligt, svarende til forudsætningen om væksten i de skattefinansierede offentlige 
investeringer. 

Kilde: Kapitel 5 og 12. 
 
Samlet kan råderummet for nye skattefinansierede investeringsbeslutnin-
ger inden for anlægsbudgetterne, herunder til vedligeholdelsesarbejder, 
beregnes til i størrelsesordenen 100 mia.kr. i alt i staten og kommunerne 
over de kommende 10 år. Heraf udgør råderummet i staten omkring 30 
mia.kr. 
 
De dominerende samfundsøkonomiske restriktioner på den fremtidige in-
vesteringsaktivitet er de begrænsede muligheder for at tilvejebringe den 
nødvendige arbejdskraft til at udføre anlægsarbejdet og målsætningen om 
at nedbringe den offentlige finansielle gæld. 
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Nedbringelsen af den finansielle gæld forudsætter formentlig, at arbejds-
kraften stort set udnyttes fuldt ud i de kommende 10 år. Det begrænser 
muligheden for vækst i de offentlige investeringer. 
 
Det offentlige kan enten spare op finansielt i form af nedbringelse af den 
finansielle gæld eller realt i form af f.eks. mere og bedre infrastruktur. Det 
er afgørende, at der samlet set sker en opsparing.  
 
Generelt vil kommende generationer have størst fleksibilitet i deres for-
brugsvalg, hvis opsparingen sker finansielt, dvs. ved at nedbringe penge-
gælden. Real opsparing i form af bedre infrastruktur er således i langt 
højere grad låst fast end finansiel opsparing. Med anlægget af en vej er der 
f.eks. lagt beslag på økonomiske midler, som dermed ikke kan anvendes 
til andre formål, som den kommende generation eventuelt måtte finde 
mere nyttige. 
 
Tabet af fleksibilitet ved investeringer frem for finansiel opsparing er dog 
ikke nødvendigvis særligt stort, f.eks. ved fremrykning af investeringer, 
der under alle omstændigheder vil skulle foretages, herunder vedligehol-
delse af infrastruktur. Omkostningerne ved dårlig vedligeholdelse i dag 
kan således være ganske kostbar på længere sigt. 
 
En høj investeringsindsats kan eventuelt understøttes ved at omlægge 
gamle aktiver til nye aktiver, det vil sige ved at sælge virksomheder, som 
staten ejer, og finansiere nye investeringer af provenuet fra salget. Dette 
vil dog ikke i sig selv løse problemet med at skaffe den nødvendige ar-
bejdskraft til at gennemføre investeringsindsatsen. 
 
1.11. Perspektiver1.11. Perspektiver1.11. Perspektiver1.11. Perspektiver og anbefalinger for prioritering og styringog anbefalinger for prioritering og styringog anbefalinger for prioritering og styringog anbefalinger for prioritering og styring    
En række generelle udviklingstendenser viser, at de offentlige investerin-
ger skal prioriteres målrettet. En strategisk målretning af de offentlige 
investeringer kan være en vigtig betingelse for at håndtere de udfordringer 
og muligheder, som tegner sig.  
 
Ved at anvende ressourcer på investeringer i dag kan der opnås større 
velstand og bedre velfærd på længere sigt. Offentlige investeringer kan 
derfor være en væsentlig del af fremtidssikringen af velstanden og velfær-
den. En række sigtepunkter for fremtidens offentlige investeringer kan 
overvejes, jf. boks 1.2. 
 



    1. Indledning og sammenfatning1. Indledning og sammenfatning1. Indledning og sammenfatning1. Indledning og sammenfatning    

39393939    
 

Boks 1.2. Sigtepunkter for fremtidens offentlige investeringer 
• Modernisering, vedligeholdelse og fremtidssikring af infrastrukturen 
• Tværgående prioritering af investeringer, der sikrer højere velstand og velfærd 
• Understøttelse af infrastrukturen for den digitale økonomi og vidensamfundet 
• Fokus på arbejdskraftbesparende investeringer 
• Forbedret forvaltning af offentlige aktiver 
• Offentligt-privat samarbejde og nye innovative løsninger for investeringerne 
• En holdbar finansieringsstrategi, således at indsatsen prioriteres i forhold til de 

samlede makroøkonomiske rammer 
 
På baggrund af analyserne i redegørelsen kan der peges på følgende anbe-
falinger, jf. kapitel 12: 
 
• I årene fremover skal de offentlige investeringer fortsat prioriteres. 

Investeringer i velfærdssamfundets serviceydelser og i den løbende 
modernisering af infrastrukturen er væsentlige hensyn i den fremtidi-
ge udvikling af samfundet. 

• En forudsætning for en målrettet og koordineret investeringsindsats 
på tværs i den offentlige sektor er en samlet strategisk investerings-
planlægning.  

• Indsatsen skal som udgangspunkt målrettes de projekter, som har den 
største samfundsmæssige nytte.  

• Det skal sikres, at der med rettidig omhu foretages de nødvendige 
offentlige investeringer. Det betyder bl.a., at der skal tages hensyn til 
ændringerne i befolkningens alderssammensætning. Det vil på kortere 
sigt indebære en styrkelse af bl.a. folkeskolen og på lidt længere sigt 
investeringer i ældreområdet i form af boliger, plejemuligheder og en 
god sundhedssektor. 

• Langt hovedparten af investeringerne i vidensamfundets infrastruktur 
skal gennemføres af den private sektor, men den offentlige sektor må 
sikre gode betingelser for den private sektors indsats gennem bedre 
regulering og større konkurrence.  

• Der skal dog gennemføres investeringer i den offentlige IT-indsats, så 
den offentlige sektor kan være med i udviklingen. Vidensamfundet 
forudsætter endvidere offentlige investeringer i uddannelse og forsk-
ning. 

• Det skal være en generel ledetråd på alle områder af den offentlige 
sektor, at der fokuseres på investeringer, der kan spare arbejdskraft. 
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• Prioriteringen af den fremtidige investeringsindsats skal tage hensyn 
til den hidtidige indsats på de enkelte områder og infrastrukturens 
nuværende standard i form af både vedligeholdelsestilstanden og in-
frastrukturens udbredelse og dækning.  

• Vedligeholdelsen og moderniseringen af den offentlige infrastruktur 
kan med fordel styrkes. For at sikre en løbende opfølgning på indsat-
sen må der arbejdes videre med at etablere et bedre tilsyn med infra-
strukturens tilstand. 

• Det må indgå i overvejelserne, om der er strategiske forhold, der taler 
for en øget investeringsindsats. Bl.a. investeringer i vidensamfundet 
har en væsentlig strategisk dimension. Også eksempelvis en fast for-
bindelse over Femer Bælt vil bidrage til at knytte Danmark tættere til 
Europa og til vigtige markeder. 

• Det internationale samarbejde kan influere på den offentlige investe-
ringspolitik. Den sikkerhedspolitiske udvikling taler for, at investerin-
gerne i forsvaret prioriteres lavere i de kommende år. 

• Også forskellige fordelings- og regionalpolitiske hensyn vil kunne 
indgå i overvejelserne om de kommende års investeringer. I de kom-
mende år kan der bl.a. være et fordelingspolitisk sigte med kvarterløft 
af belastede boligområder med sociale problemer og med opførelsen 
af bedre boliger til de ældre. 

• Forvaltningen af den eksisterende infrastruktur skal styrkes. Det skal 
sikres, at kapaciteten udnyttes bedst muligt på tværs af sektorer og in-
stitutioner, så der ikke foretages unødvendige investeringer. Der skal 
endvidere overvejes nye anvendelsesmuligheder for infrastrukturen, 
f.eks. udnyttelse af kloaknettet til ledningsført infrastruktur. 

• Det offentlige-private samspil på investeringsområdet kan udbygges. 
Der kan i den forbindelse igangsættes en række pilotprojekter, som 
kan danne grundlag for et mere systematisk arbejde. Eksempler på pi-
lotprojekter kunne være veje eller statslige administrationsbygninger. 

• Med udgangspunkt i de hidtidige erfaringer bør større statslige inve-
steringer gennemføres i form af selskabsdannelser. 

• Finansieringsstrategien skal være finanspolitisk holdbar. Der skal være 
en vedvarende vækst i den offentlige sektors samlede finansielle og re-
ale kapital, og indsatsen skal holdes inden for en ramme på en årlig 
vækst på 2 pct.  

 
Som et led i en investeringsstrategi vil der være områder, der fremover 
skal prioriteres højere end i dag. Andre områder vil skulle fortsætte på det 
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nuværende niveau. Og nogle områder skal ikke prioriteres helt så højt 
fremover, jf. tabel 1.8. 
 
Tabel 1.8. Forskellige faktorers betydning for den fremtidige investe-
ringsindsats  

 
Demo-
grafi 

Videns-
økonomi 
/tekno-
logi  

Hidtidig 
indsats 

Aktuel 
standard 

Strategi 
og inter-
national 
udvikling

Fordeling 
og regio-
nale for-
hold mv. 

Vidensamfund ...  ↑    ↑   
Vedligehold ......   ↑  (↑ )   
Folkeskolen........ ↑  ↑  → ↑    
Ungdomsudd..... ↑  ↑  →    
Videreg. udd...... ↓  ↑  ↓     
Sygehuse mv. ..... ↑  → ↓  →   
Daginstitution ... ↓   ↓  →   
Ældreboliger ...... ↑   ↓  ↓   ↑  
Almene boliger .. →  ↓  →   
Byfornyelse ........   ↓  ↓    
Kvarterløft .........   → (↑ )  ↑  
Kultur................   ↓  ↓  ↑   
Folkekirken .......   ↓  ↓    
Kollektiv trafik...   ↓  →   
Vejanlæg............   → (↑ )   
Kloakker ............   → ↑    
Miljø .................  → ↓  →   
Energi................  → ↓  ↓    
Forsvar...............     ↓   
Justitsområdet....   ↓  ↓    
Fødevarer...........   → →   
Femern ..............     ↑   
Adm. (IT)..........  ↑      

 
Kilde: Kapitel 12. 
 
Dertil kommer den generelle økonomiske vækst, som vil pege i retning af 
større pres på trafikområdet og andre infrastrukturområder, men som 
samtidig kan reducere behovet for offentlig finansiering på andre områ-
der. Der kan endvidere være holdningsmæssige ønsker om at prioritere 
bestemte områder. 
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2.2.2.2.    Offentlige investeringer og deres begruOffentlige investeringer og deres begruOffentlige investeringer og deres begruOffentlige investeringer og deres begrun-n-n-n-

delserdelserdelserdelser    
 
 
 
2.1. Indledning og sammenfatning2.1. Indledning og sammenfatning2.1. Indledning og sammenfatning2.1. Indledning og sammenfatning    
Investeringer i f.eks. maskiner og bygninger er en forudsætning for, at der 
kan produceres varer og tjenester. Det gælder både produktionen af priva-
te varer og tjenester, og det gælder produktionen af de offentlige service-
ydelser.  
 
Investeringer har også betydning for omfanget og kvaliteten af fremtidens 
velfærd. Det er gennem de investeringer, én generation efterlader til den 
næste, at samfundets velstand og velfærd vokser. 
 
Der kan imidlertid ikke blot investeres i maskiner og bygninger, men også 
i andre former for kapital. I dette kapitel redegøres der nærmere for inve-
steringsbegrebet. Der redegøres endvidere for forskellige begrundelser for, 
at nogle investeringer sker i offentligt regi. 
 
I afsnit 2.2 redegøres der for investeringsbegrebet og for, hvilke former for 
investeringer, der er hovedtemaet i nærværende investeringsredegørelse. 
 
Det fremgår af redegørelsen for investeringsbegrebet, at det at investere 
indebærer, at der erhverves værdier. Investeringsbegrebet anvendes dog 
ikke om alle former for værdianskaffelser. Det er sædvanligvis forbeholdt 
anskaffelser af en vis værdi og med en vis levetid.  
 
Der kan grundlæggende skelnes mellem investeringer i fysiske, humane 
og finansielle værdier. Fysiske investeringer omfatter bl.a. investeringer i 
maskiner, bygninger, vejanlæg samt IT-hardware og -software. Investerin-
ger i humane værdier omfatter investeringer i uddannelse og forskning. 
Investeringer i finansielle værdier omfatter bl.a. investeringer i obligatio-
ner og aktier. 
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En vigtig skelnen er mellem reale og finansielle investeringer. Reale inve-
steringer i fysiske og humane værdier kan modsat investeringer i finansiel-
le værdier anvendes til at producere varer og tjenester.  
 
Både reale og finansielle investeringer foretages imidlertid for at få et af-
kast. Afkastet af de reale investeringer opnås gennem den øgede produkti-
on af varer og tjenester, som investeringen muliggør. Investeringer i viden 
og erfaring kan desuden være til glæde og fornøjelse for den enkelte i pri-
vatliv såvel som arbejdsliv og kan forbedre den enkeltes mulighed for at 
deltage i samfundslivet. Afkastet af den finansielle investering opnås gen-
nem renten på obligationen mv.  
 
Beslutningerne om reale og finansielle investeringer er ikke uafhængige, 
idet renten har betydning for afkastet af den reale investering. Renten 
indgår således ved beslutningen om større offentlige investeringer i infra-
struktur gennem de såkaldte cost-benefit analyser. 
 
Hertil kommer, at overvejelser om, hvilken arv den nuværende generation 
skal efterlade den kommende generation naturligt både inddrager reale og 
finansielle investeringer.  
 
Der fokuseres i redegørelsen først og fremmest på reale investeringer i 
fysisk infrastruktur og i human kapital, som er et vigtigt element i videns-
økonomien. Den detaljerede statistiske gennemgang og overvejelserne om 
specifikke prioriteringer vedrører dog overvejende investeringer i fysisk 
infrastruktur.  
 
Der skelnes ikke i alle tilfælde skarpt mellem offentlige og private investe-
ringer. Det offentlige investerer for at realisere bestemte politiske målsæt-
ninger for bl.a. den offentlige service, men nogle af de private investerin-
ger bidrager ligeledes til at opfylde målsætningerne.  
  
Afsnit 2.3 redegør for forskellige begrundelser for offentlige investeringer, 
herunder for investeringernes betydning for vækst og fordeling. 
 
Det fremgår, at de offentlige investeringer kan ses i sammenhæng med de 
mere generelle begrundelser for at have en offentlig sektor, herunder allo-
keringshensyn, fordelingshensyn, meritgoder og konjunkturpolitiske hen-
syn. 
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Allokeringshensynet vedrører målsætningen om at forbedre udnyttelsen af 
samfundets ressourcer. Der sker ikke i alle tilfælde en hensigtsmæssig an-
vendelse af ressourcerne i den uregulerede markedsøkonomi. Et eksempel 
herpå er investeringer, der reducerer luftforureningen. Ren luft kommer 
alle til gode og ikke kun den, der finansierer investeringen. Det kan derfor 
være svært at få nogen til at betale med mindre det offentlige griber ind.  
 
Et andet eksempel er investeringer i forskning. Forskningsresultater kan 
ofte anvendes i mange sammenhænge, og den der foretager forskningen 
kan ikke forventes at udnytte alle anvendelsesmulighederne. De privat-
økonomiske gevinster ved forskning kan derfor være mindre end de sam-
fundsøkonomiske gevinster, og der kan dermed blive investeret for lidt i 
den uregulerede økonomi. 
  
Offentlige investeringer kan således forbedre allokeringen, dvs. anvendel-
sen af samfundets ressourcer. Det kan samtidig fremme den økonomiske 
vækst og velstand i samfundet. 
 
Statistiske undersøgelser tyder dog ikke på, at brede offentlige investe-
ringsprogrammer automatisk fremmer den økonomiske vækst. Analyser 
på aggregeret niveau finder ikke nogen overordnet sammenhæng mellem 
offentlige investeringer og vækst. 
 
Derimod synes sammensætningen af de offentlige investeringer at være af 
betydning for væksten. Der synes at være et større afkast af vedligeholdel-
sesinvesteringer end af nyinvesteringer, og måske har investeringer i trans-
port og kommunikation haft et større afkast end andre offentlige investe-
ringer.  
 
Meritgoder er karakteriseret ved en holdningsmæssig vurdering af, at det 
forbrug borgerne ville sammensætte uden offentlig indblanding på nogle 
områder ikke vil være fuldt hensigtsmæssigt. Det offentlige kan bl.a. fi-
nansiere investeringer for at styrke sådanne områder. F.eks. kultur har 
karakter af et meritgode. 
 
Fordelingshensynet indebærer almindeligvis, at der tilstræbes en udjæv-
ning af indkomster og forbrugsmuligheder mellem personer og over den 
enkeltes livsforløb. Skattefinansierede offentlige investeringer i f.eks. syge-
huse og uddannelse kan ses som et element i denne udjævning. 
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Også andre fordelingspolitiske aspekter kan inddrages i diskussionen af 
årsager til offentlige investeringer, f.eks. hensynet til forskellige regioner i 
landet. 
 
Traditionelt er offentlige investeringer tillige søgt anvendt som instru-
ment til makroøkonomisk konjunkturregulering. Konjunkturpolitiske 
hensyn må dog snarere opfattes som en rammebetingelse for gennemfø-
relsen af større offentlige investeringer. Der må i sagens natur tages hen-
syn til kapacitetsudnyttelsen og mængden af ledig arbejdskraft, når større 
investeringsprogrammer planlægges. 
 
2.2. Afgrænsning 2.2. Afgrænsning 2.2. Afgrænsning 2.2. Afgrænsning af investeringeraf investeringeraf investeringeraf investeringer 
 
InvesteringsbegrebetInvesteringsbegrebetInvesteringsbegrebetInvesteringsbegrebet    
”Investering” er et begreb, der ofte bruges i daglig tale med bemærkninger 
som ”Jeg har investeret i en ny bil” eller ”Min nabo har investeret i dan-
ske aktier” . 
 
Investeringer indebærer grundlæggende, at der erhverves værdier. Begre-
bet investering anvendes dog ikke i forbindelse med alle former for værdi-
anskaffelser, heller ikke i den daglige brug af ordet. Der tales f.eks. nor-
malt ikke om at gå ned til købmanden for at investere i en liter mælk eller 
en pose slik.  
 
Brugen af ordet investering er sædvanligvis forbeholdt anskaffelser af en 
vis værdi og med en vis levetid. Bilen koster mange penge og kan benyttes 
i mange år. En liter mælk koster ikke ret meget og kan kun anvendes én 
gang. Erhvervelsen af en liter mælk opfattes derfor som løbende forbrug 
frem for en investering. 
 
Der kan investeres i mange former for værdier, og grundlæggende kan der 
skelnes mellem investeringer i: 
 
• Fysiske værdier såsom maskiner, transportmidler, bygninger, vejan-

læg, computere, software  
• Humane værdier såsom viden og erfaring (human kapital) 
• Finansielle værdier såsom obligationer og aktier  
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Investeringer i reale værdier 
En vigtig skelnen er mellem investeringer i reale værdier på den ene side 
og i finansielle værdier på den anden side. Investeringer i maskiner og 
viden er investeringer i reale værdier.  
 
Formålet med investeringerne i fysiske værdier er et afkast ved produktion 
af varer og tjenester. Private virksomheder investerer f.eks. i maskiner for 
at producere varer i forventning om en fortjeneste, der overstiger investe-
ringsudgiften. 
 
Det offentlige investerer ligeledes i fysiske værdier for at kunne producere 
serviceydelser. Der investeres f.eks. i hospitaler, så der kan ydes behand-
ling ved sygdom eller i skoler, så der kan gives undervisning. 
 
Offentlige investeringer i humane værdier kan også være begrundet i øn-
sket om at kunne producere varer og tjenester. Når f.eks. private virk-
somheder sender sine medarbejdere på efteruddannelseskurser, er det med 
sigte på at kunne forøge eller forbedre produktionen. Tilsvarende kan 
virksomhederne investere i forskning og udvikling for at kunne skabe og 
producere nye produkter. 
 
De offentlige investeringer i uddannelse og forskning er også begrundet i 
hensynet til produktion. Der uddannes folkeskolelærere, så der kan ”pro-
duceres” undervisning, og der uddannes generelt, så der er en veluddan-
net arbejdsstyrke til rådighed for den private sektor. 
  
Men produktion er ikke den eneste begrundelse for offentlig investering i 
viden. Der investeres bl.a. også i uddannelse for at forbedre den enkeltes 
mulighed for at deltage i samfundslivet. Investeringer i humane værdier 
kan modsat investeringer i fysiske værdier have en forbrugsværdi i sig selv. 
Viden og erfaring kan være til glæde og fornøjelse for den enkelte i privat-
liv såvel som arbejdsliv.  
 
Offentlige investeringer i viden har desuden et fordelingspolitisk sigte. 
Det er i høj grad gennem uddannelse og opkvalificering, at den enkeltes 
beskæftigelses- og indtjeningsmuligheder sikres. 
 
Som følge af at fysiske investeringer såvel som humane investeringer har 
betydning for produktionsmulighederne, kan det være hensigtsmæssigt at 
se de to former for investeringer i sammenhæng: 
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• I nogle tilfælde kan det være naturligt at øge bestemte typer fysiske og 
humane investeringer samtidig. Hvis der bliver flere skolebørn, kan 
det være nødvendigt både at bygge flere skoler og at uddanne flere læ-
rere. 

• Et andet eksempel kan være, at investeringer i forskellige typer af vi-
deregående uddannelse og forskning ligesom investeringer i fysisk in-
formationsteknologi kan medvirke til at skabe en fremtidsorienteret 
vidensinfrastruktur, der kan sprede viden og læring rundt i samfundet 
og bidrage til øget vækst og velstand. 

• I andre tilfælde kan den ene form for investering erstatte den anden. 
Det kan f.eks. være tilfældet, hvis den teknologiske udvikling indebæ-
rer, at nogle arbejdsprocesser kan udføres maskinelt i stedet for ved 
menneskelig arbejdskraft. 

 
Omvendt er de specifikke offentlige investeringer i bestemte former for 
uddannelse og forskning i mange tilfælde uden sammenhæng med inve-
steringerne i vejanlæg og bygninger mv. 
 
Der fokuseres i redegørelsen både på fysiske og humane investeringer, 
men den detaljerede statistiske gennemgang og overvejelserne om speci-
fikke prioriteringer vedrører overvejende investeringer i fysisk infrastruk-
tur. 
 
Investeringer i finansielle værdier    
Finansielle værdier kan ikke anvendes til at producere vare- og tjeneste-
ydelser til forbrug, sådan som fysiske og humane værdier kan. Finansielle 
værdier giver derimod et afkast i form af bl.a. rente eller udbytte.  
 
Beslutningerne om reale og finansielle investeringer er ikke uafhængige. 
For en erhvervsvirksomhed vil beslutningen om en realinvestering således 
afhænge af, om den giver et afkast, som er mindst lige så højt som afkastet 
af en finansiel investering. Tilsvarende søges renten også inddraget i be-
slutningen om større offentlige infrastrukturinvesteringer gennem de så-
kaldte cost-benefit analyser, jf. kapitel 11. 
 
Hertil kommer, at overvejelser om, hvilken arv den nuværende generation 
skal efterlade den kommende generation naturligt både inddrager reale og 
finansielle investeringer.  
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Det er et led i regeringens økonomiske strategi, at den finansielle gæld 
skal nedbringes i de kommende år, så der også bliver råd til en god offent-
lig service, når der om nogle år bliver flere ældre og færre forsørgere. Men 
muligheden for at yde en god offentlig service til den tid afhænger også af 
tilstanden af den offentlige infrastruktur. En reduktion af den offentlige 
finansielle gæld på bekostning af en nedslidning af den offentlige infra-
struktur bidrager isoleret set ikke til fremtidig velstand. 
 
De reale investeringer ses således ikke uafhængigt af de finansielle investe-
ringer. Der fokuseres dog i redegørelsen først og fremmest på reale inve-
steringer som følge af deres betydning for den offentlige produktion af 
serviceydelser og for den økonomiske vækst i samfundet som helhed.  
 
Afgrænsningen mellem offentlig og privat sektorAfgrænsningen mellem offentlig og privat sektorAfgrænsningen mellem offentlig og privat sektorAfgrænsningen mellem offentlig og privat sektor 
Det offentlige investerer for at realisere bestemte politiske målsætninger 
for bl.a. den offentlige service og fordelingen. Men nogle af de private 
investeringer bidrager ligeledes til at opfylde målsætningerne, jf. boks 2.1. 
Der skelnes derfor ikke i alle tilfælde skarpt mellem offentlige og private 
investeringer i redegørelsen.  
 
Boks 2.1. Investeringer af betydning for de politiske målsætninger 
De offentlige investeringer 
  
Nogle private investeringer: 
• Afledte af offentligt-privat samarbejde (f.eks. i forbindelse med udlicitering)  
• Afledte af lovgivning (f.eks. miljøkrav) 
• Afledte af incitamenter (f.eks. tilskud til byfornyelse)  
• Uden offentlig indblanding (f.eks. privatfinansieret efteruddannelse) 

 
De offentlige anlægsprojekter bliver i dag typisk udliciteret, således at sel-
ve anlægsproduktionen foretages af den private sektor. På sigt kan der ske 
en yderligere inddragelse af den private sektor i de offentligt besluttede 
investeringsprojekter.  
 
Det kan f.eks. ske ved, at den private sektor ikke blot opfører anlægget, 
men også ejer, finansierer, driver og vedligeholder det. Den offentlige op-
gave vil derimod alene bestå i at formulere kravene til, hvad anlæggene 
skal kunne levere af ydelser og i – eventuelt – at betale for brugen af an-
lægget, jf. kapitel 11. 
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Den private sektor foretager også investeringer, som er afledt af forskellige 
former for offentlig regulering. F.eks. kan den private sektor foretage in-
vesteringer for at opfylde miljøkrav. Eller den private sektor kan gennem-
føre investeringer, fordi det offentlige styrker incitamenterne gennem 
tilskud, f.eks. til byfornyelse. 
 
Andre investeringer af betydning for de politiske målsætninger foretager 
den private sektor uden offentlig indblanding. De private virksomheder 
finansierer bl.a. mange former for efteruddannelse af medarbejderne, hvil-
ket bidrager til at højne det generelle uddannelsesniveau. 
 
De øvrige private investeringer er ikke på samme direkte måde relevante 
for politiske målsætninger, men investeringerne kan alligevel siges at være 
inden for den politiske interessesfære, fordi de bidrager til den samlede 
velstand i samfundet. 
 
Samlet set er der i forhold til opfyldelsen af bestemte politiske mål således 
ikke nogen klar grænsedragning mellem offentlige og private investerin-
ger. I investeringsredegørelsen skal de offentlige investeringer derfor for-
stås bredt, og de omfatter til tider også investeringer, som foretages i den 
private sektor med betydning for de politisk målsætninger. Fokus er dog 
primært på de egentligt skattefinansierede offentlige investeringer. 
 
Investeringernes Investeringernes Investeringernes Investeringernes niveau i Danmarkniveau i Danmarkniveau i Danmarkniveau i Danmark    
De samlede offentlige og private investeringer i fysisk materiel såsom ma-
skiner, bygninger og vejanlæg udgjorde 236 mia.kr. i 1998, jf. tabel 2.1. 
Det svarer til ca. 20 pct. af BNP. 
 
Tabel 2.1. Offentlige og private faste bruttoinvesteringer, 1998 
 Mia.kr. Pct. 
Offentlig sektor.............................................................................  50 21 
- Offentlig forvaltning og service (overvejende skattefinansieret)....  19 8 
- Offentlige virksomheder (overvejende brugerfinansieret) .............  31 13 
Privat sektor..................................................................................  186 79 
I alt ...............................................................................................  236 100 

 
Kilde: Kapitel 3. 
 
Heraf udgjorde den offentlige sektors investeringer 50 mia.kr. eller 21 
pct. af de samlede investeringer i Danmark. 
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Størstedelen af de offentlige investeringer blev med 31 mia.kr. foretaget i 
offentlige virksomheder, som overvejende er brugerfinansierede. Det om-
fatter bl.a. investeringer i kommunale forsyningsvirksomheder og i de fas-
te forbindelser over Storebælt og Øresund. 
 
De øvrige offentlige investeringer, som overvejende er skattefinansierede, 
udgjorde 19 mia.kr. Det omfatter bl.a. investeringer på centrale velfærds-
områder såsom undervisning, sundhed samt pasning og pleje. 
 
Den offentlige sektor bidrager ligeledes til finansieringen af investeringer-
ne i den private sektor med tilskud på i størrelsesordenen 5 mia.kr. (bl.a. 
på boligområdet). Investeringerne er beskrevet i detaljer i kapitel 3 og 4. 
 
De offentlige investeringer i human kapital, det vil sige viden og erfaring, 
i form af udgifter til forskning og uddannelse er med godt 68 mia.kr. 
endnu større end investeringerne i fysisk infrastruktur, jf. figur 2.11.  
 

                                                 
1 Det skal bemærkes, at investeringsudgiften vedrørende viden og erfaring kan opgøres 
på mange måder. 
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Figur 2.1. Offentlige investeringer i 1998 
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Anm.: Udgiften til ”Uddannelse og forskning” er konsumudgiften, dvs. løn til lærere 

mv. Investeringer i bygninger mv. på uddannelsesområdet indgår under ”Fysisk 
infrastruktur”. 

Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 
Der er medregnet udgifter på alle uddannelsesniveauer fra folkeskole til 
videregående uddannelser og voksenuddannelse samt forskning på de 
videregående uddannelsesinstitutioner. Derimod er ikke medregnet udgif-
ter til efteruddannelse af offentligt ansatte. 
 
Udover investeringerne i fysisk infrastruktur og i uddannelse og forskning 
har den offentlige sektor i 1998 sparet op finansielt og dermed nedbragt 
den offentlige gæld med 14 mia.kr.  
 
2.3. Formålet med offentlige investeringer2.3. Formålet med offentlige investeringer2.3. Formålet med offentlige investeringer2.3. Formålet med offentlige investeringer    
Der kan være forskellige økonomisk-politiske motiver for, at det offentli-
ge gennemfører investeringer eller tilskynder og regulerer den private sek-
tor til at gøre det. 
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Offentlige investeringer bidrager til at sikre infrastrukturen og dermed 
rammerne for den offentlige serviceproduktion. Herudover kan rationalet 
for offentlige investeringer tage udgangspunkt i de mere generelle be-
grundelser for at have en offentlig sektor, herunder allokeringshensyn, for-
delingshensyn, meritgoder og konjunkturpolitiske hensyn.  
 
AllokeringshensynAllokeringshensynAllokeringshensynAllokeringshensyn    
Allokeringshensynet vedrører målsætningen om at forbedre udnyttelsen af 
samfundets ressourcer. Den uregulerede markedsøkonomi kan fungere 
uhensigtsmæssigt på flere områder, fordi der optræder en række såkaldte 
markedsfejl i form af f.eks.: 
 
• Offentlige goder 
• Eksternaliteter  
• Naturlige monopoler  
 
Disse markedsfejl kan bidrage til, at markedsøkonomien producerer eller 
forbruger for lidt eller for meget af visse goder i forhold til det optimale 
niveau for samfundet. Ressourceudnyttelsen er ikke så hensigtsmæssig, 
som den kunne være. 
 
Offentlige goder er karakteriseret ved, at forbruget af godet ikke er forbe-
holdt dem, der betaler for det. Den enes forbrug hindrer ikke den andens 
forbrug, og det er ikke muligt at udelukke de, der ikke betaler, fra forbru-
get. 
 
Et eksempel herpå er investeringer, der reducerer luftforureningen. Ren 
luft kommer alle til gode og ikke kun den, der finansierer investeringen. 
Det kan derfor være svært at få nogen til at betale, med mindre det of-
fentlige griber ind.  
 
Også investeringer i forsvaret er et eksempel på et offentligt gode. Alle 
opnår den sikkerhed, som et forsvar giver, uanset om de betaler eller ej. 
 
Vejanlæg kan også have karakter af at være et offentligt gode. Men i mod-
sætning til f.eks. forsvaret er der dog grænser for, hvor mange der kan 
benytte vejanlægget uden at det indebærer, at andre udelukkes fra på 
samme tid at bruge vejen. Hertil kommer, at det med den såkaldte ”road 
pricing” kan blive lettere at opkræve betaling for brugen af vejene. 
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Digital infrastruktur kan sammenlignes med vejinfrastrukturen. For digi-
tal infrastruktur er der også kapacitetsgrænser for antallet af brugere. Det 
er endvidere allerede i dag relativt let at udmåle og opkræve en betaling 
fra hver enkelt bruger. Skattefinansierede offentlige investeringer i digital 
infrastruktur kan således næppe begrundes med, at infrastrukturen er et 
offentligt gode. Den offentlige sektors rolle i forhold til investeringer i 
digital infrastruktur er nærmere diskuteret i kapitel 10. 
 
Eksternaliteter opstår, når beslutninger eller handlinger giver anledning til 
fordele eller ulemper for andre end dem, der er direkte involveret i de 
pågældende transaktioner.  
 
Der kan eksempelvis tænkes at være positive eksternaliteter forbundet 
med grundforskning. Forskningsresultaterne vil ofte kunne anvendes i 
mange sammenhænge, og den enkelte virksomhed kan ikke forventes at 
udnytte alle anvendelsesmulighederne, hverken i produktionen eller i 
form af patenter. 
 
Hvis den enkelte virksomhed selv skal betale for grundforskning, vil kun 
den del af gevinsten, der tilfalder virksomheden selv indgå i investerings-
beslutningen, og der vil derfor være en tendens til, at der investeres for 
lidt i grundforskning. 
 
På samme måde kommer hospitalsbehandling ikke kun patienten til go-
de, men f.eks. også de, der derved undgår at blive smittet med en smitsom 
sygdom, eller den kommer samfundet som helhed til gode, hvis behand-
lingen bevirker, at patienten hurtigere kan vende tilbage til arbejdsmarke-
det. 
 
Naturlige monopoler er karakteriseret ved stordriftsfordele, idet produkti-
onsomkostningerne pr. enhed er aftagende op til en meget stor produkti-
on. Det kan derfor være uhensigtsmæssigt for samfundet at have flere 
konkurrerende virksomheder.  
 
En fordeling af produktionen på mange virksomheder kunne således 
medføre større omkostninger, end hvis produktionen var fordelt på en 
eller få virksomheder. El- og gasnet samt jernbaneinfrastruktur er eksem-
pler på naturlige monopoler. Det er næppe hensigtsmæssigt for samfun-
det at have to parallelle jernbanesystemer eller parallelle distributionsnet 
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for el og gas. Det kan derimod være en fordel med konkurrence om an-
vendelsen af infrastrukturen.  
 
Offentlige investeringers betydning for økonomisk vækst 
Markedsfejl i form af eksempelvis offentlige goder, eksternaliteter og na-
turlige monopoler kan samlet set indebære, at samfundsproduktionen og 
velstanden er mindre end den kunne have været. Offentlig regulering bl.a. 
i form af investeringer kan modvirke sådanne markedsfejl og dermed bi-
drage til økonomisk vækst i samfundet.  
 
Også andre forhold kan imidlertid være af betydning for væksten. Det 
gælder bl.a. stabile makroøkonomiske forhold, velfungerende og konkur-
renceprægede markeder samt indretningen af skattesystemet. Den offent-
lige sektors rolle i vækstprocessen er således ikke begrænset til offentlige 
investeringer. 
 
Der foreligger en række forskellige internationale undersøgelser af de of-
fentlige investeringers historiske betydning for den økonomiske vækst2. 
Forklaringer på vækst er generelt et af de sværeste områder at kortlægge 
empirisk, og det er derfor ikke overraskende, at resultaterne er blandede. 
 
OECD konkluderer i en undersøgelse fra 1998, at den empiriske littera-
tur generelt ikke giver belæg for den opfattelse, at brede offentlige investe-
ringsprogrammer automatisk fremmer den økonomiske vækst. Analyser 
på aggregeret niveau finder ikke nogen tydelig overordnet sammenhæng 
mellem offentlige investeringer og vækst, jf. tabel 2.2. 
 
Tabel 2.2. Hovedkonklusioner om offentlige investeringer og vækst 
Kategori Konklusion 
Brede offentlige investeringsprogrammer Effekten er tvivlsom 
Specifikke offentlige investeringer Måske størst effekt for transport og kom-

munikation? 
Vedligeholdelse og nyinvesteringer Måske størst effekt af vedligeholdelse? 

 
Udover de rent statistiske problemer, kan der peges på en række mulige 
forklaringer på dette resultat. En forklaring kan være, at offentlige investe-

                                                 
2 Den følgende gennemgang bygger på et arbejdspapir i Finansministeriet, hvor der mere 
detaljeret er redegjort for teoretiske og empiriske bidrag til forståelsen af vækstprocessen 
med særlig fokus på investeringernes betydning. Arbejdspapiret kan fås ved henvendelse 
til Finansministeriets 1. kontor. 



Redegørelse om offentlige investeringerRedegørelse om offentlige investeringerRedegørelse om offentlige investeringerRedegørelse om offentlige investeringer    

56565656    
 

ringer fortrænger private investeringer. Det kan ske, hvis den private sek-
tor ville have foretaget den samme investering, hvis den offentlige sektor 
ikke havde gjort det.  
 
Fortrængningen kan også skyldes finansieringen af investeringen, som ty-
pisk vil øge skattesystemets forvridning af de privatøkonomiske incita-
menter til at arbejde, spare op og investere.  
 
Omvendt kan nogle offentlige investeringer øge afkastet af private inve-
steringer. F.eks. kan investeringer i vejanlæg forbedre rammerne for privat 
erhvervsvirksomhed og investeringer. 
 
En anden forklaring kan være, at afkastet af offentlige investeringer falder 
i takt med udbygningen af infrastrukturen, og at investeringsniveauet ikke 
er blevet tilpasset fuld ud hertil.  
 
F.eks. kan den ekstra forbedring af erhvervslivets rammevilkår som følge 
af udbygningen af vejnettet måske være noget mindre i dag end da vejnet-
tet var mindre udbygget. Hvis der stadig investeres lige så meget i nybyg-
geri af veje, som da afkastet var højere, kan der ikke forventes noget særlig 
vækstbidrag fra offentlige investeringer i veje.  
 
Det skal dog bemærkes, at der siden 1970’erne i OECD-landene generelt 
er sket en reduktion i niveauet for de offentlige investeringer, målt i for-
hold til BNP, jf. kapitel 6. Der synes således at være sket en tilpasning af 
investeringsniveauet til et eventuelt lavere afkast. Det indikerer, at der 
også må findes andre forklaringer på, at OECD ikke har fundet statistisk 
belæg for en sammenhæng mellem brede offentlige investeringsprogram-
mer og væksten. 
  
En forklaring kunne være, at de offentlige investeringer ikke er sammensat 
så hensigtsmæssigt som muligt. En række undersøgelser tyder således på, 
at afkastet af vedligeholdelsesinvesteringer er større end afkastet af nyinve-
steringer. Hvis det ikke afspejler sig i prioriteringen af de offentlige inve-
steringer, vil investeringernes vækstbidrag ikke være så stort som det kun-
ne have været. 
 
Også afkastet af forskellige former for nyinvesteringer kan være forskelligt. 
En række undersøgelser tyder således på, at forskellige typer offentlige in-
vesteringer indvirker forskelligt på væksten, varierende fra ingen eller ne-
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gativ effekt til positiv effekt. Undersøgelserne tyder som nævnt på, at of-
fentlige investeringer i transport og kommunikation hidtil har haft størst 
betydning for væksten. 
 
Konklusionen skal dog tages med det forbehold, at resultaterne kan af-
spejle, at nogle områder er mere statistisk veldokumenterede end andre. 
Bl.a. er erfaringsgrundlaget for investeringer i IT i sagens natur endnu 
relativt spinkelt. 
  
Det skal endvidere bemærkes, at det samfundsøkonomiske afkast kan va-
riere inden for de forskellige udgiftsområder. Selvom der f.eks. ikke gene-
relt er fundet noget højt samfundsøkonomisk afkast af uddannelse, viser 
forskellige undersøgelser et højt afkast af nogle former for uddannelse. 
 
MeritgoderMeritgoderMeritgoderMeritgoder    
Der kan være holdningsmæssige ønsker om, at det offentlige skal investere 
for at styrke bestemte forhold eller områder, hvor det er vanskeligt at be-
regne et samfundsøkonomiske afkast – såkaldte meritgoder.  
 
Meritgoder er således karakteriseret ved en holdningsmæssig vurdering af, 
at det forbrug borgerne ville sammensætte uden offentlig indblanding på 
nogle områder ikke vil være fuldt hensigtsmæssigt. F.eks. kultur har ka-
rakter af et meritgode. 
 
FordelingshensynFordelingshensynFordelingshensynFordelingshensyn    
Fordelingshensynet indebærer almindeligvis, at der tilstræbes en udjæv-
ning af indkomster og forbrugsmuligheder mellem personer og over den 
enkeltes livsforløb. Både skattesystemet, indkomstoverførslerne og den of-
fentlige service bidrager til dette.  
 
Skattefinansierede offentlige investeringer i f.eks. sygehuse og uddannelse 
kan ses som et element i denne udjævning.  
 
Også andre fordelingspolitiske aspekter kan inddrages i diskussionen af 
årsager til offentlige investeringer, f.eks. hensynet til fordelingen mellem 
forskellige regioner i landet. Den statslige bevilling i perioden 2000-2006 
til at give Bornholm et informationsteknologisk og forskningsmæssigt løft 
er et eksempel herpå. Også trafikinvesteringer, f.eks. i form af færger til 
øer med en lille befolkning, kunne være et eksempel. 
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Konjunkturpolitiske hensynKonjunkturpolitiske hensynKonjunkturpolitiske hensynKonjunkturpolitiske hensyn    
Traditionelt er offentlige investeringer tillige søgt anvendt som instru-
ment til makroøkonomisk konjunkturregulering. Intentionen har været at 
gennemføre investeringer, der under alle omstændigheder skal foretages, 
når der har været ledige ressourcer.  
 
Det statslige anlægsbudgets konjunkturpolitiske betydning er blevet 
reduceret i takt med dets størrelse, således at udsvingene i dag er små i 
forhold til den samlede bygge- og anlægsaktivitet.  
 
Konjunkturhensyn kan næppe anses for at være et grundlæggende argu-
ment i sig selv for at gennemføre offentlige investeringer. Erfaringerne 
viser i øvrigt, at offentlige investeringer i praksis ikke nødvendigvis har 
været noget optimalt instrument til konjunkturregulering. Det kan bl.a. 
skyldes, at anlægsprojekter med lang tidshorisont vanskeligt kan placeres 
hensigtsmæssigt i forhold til konjunktursituationen. 
 
Konjunkturpolitiske hensyn må snarere opfattes som en rammebetingelse 
for gennemførelsen af større offentlige investeringer. Der må i sagens na-
tur tages hensyn til kapacitetsudnyttelsen og mængden af ledig arbejds-
kraft, når større investeringsprogrammer planlægges. 
 
”Kick-starten” af økonomien i 1994 og udskydelserne af offentligt byggeri 
i 1990’erne er dog eksempler på, at de offentlige investeringer med held 
har været anvendt som et element i en konjunkturstabiliserende politik. 
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3.3.3.3.    Investeringer ifølge nationalregnskabet Investeringer ifølge nationalregnskabet Investeringer ifølge nationalregnskabet Investeringer ifølge nationalregnskabet  

    
 
 
 
3.1.3.1.3.1.3.1.    Indledning og sammenfatningIndledning og sammenfatningIndledning og sammenfatningIndledning og sammenfatning 
Der er primært to kilder til at belyse udviklingen i og prioriteringen af de 
offentlige investeringer i fysisk infrastruktur mv.: Nationalregnskabet 
samt stats- og kommuneregnskaberne.  
 
I dette kapitel beskrives investeringerne ifølge nationalregnskabet, mens 
investeringerne ifølge stats- og kommuneregnskaberne beskrives i kapitel 
4.  
 
I afsnit 3.2 redegøres der for afgrænsningen af de offentlige investeringer i 
nationalregnskabet sammenlignet med opgørelsen i stats- og kommune-
regnskaberne.  
 
Redegørelsen beskriver, hvorledes der i nationalregnskabet skelnes mellem 
investeringer i offentlig forvaltning og service, som overvejende er skatte-
finansierede, og investeringer i offentlige virksomheder, som overvejende 
er brugerfinansierede. Denne skelnen foretages ikke i stats- og kommune-
regnskaberne.  
 
Nationalregnskabet omfatter endvidere en række offentlige investeringer, 
som ikke indgår på stats- og kommuneregnskaberne. Det gælder bl.a. 
investeringer i folkekirken og sociale kasser og fonde, f.eks. ATP, som har 
selvstændige regnskaber, samt investeringer i offentlige virksomheder så-
som DONG A/S og A/S Storebæltsforbindelsen. 
 
Med udgangspunkt i nationalregnskabet er det muligt at perspektivere de 
offentlige investeringer i forhold til de private investeringer på en konsi-
stent måde, mens det ikke kan lade sig gøre på grundlag af stats- og 
kommuneregnskaberne. 
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I afsnit 3.3 beskrives for den offentlige og private sektor under ét udvik-
lingen i de forskellige former for investeringer, som indgår i nationalregn-
skabets investeringsbegreb, herunder f.eks. maskiner og bygninger.  
 
Det fremgår af beskrivelsen, at sammensætningen af investeringerne i ø-
konomien som helhed har ændret sig gennem de seneste 10 år. Mest be-
mærkelsesværdigt er det, at investeringer i software har fordoblet sin andel 
af de samlede investeringer til knap 10 pct. Det dækker over en realvækst 
i investeringerne på 430 pct. og et fald i priserne på godt 30 pct. 
 
I afsnit 3.4 beskrives investeringernes fordeling på den private og den of-
fentlige sektor. Den samlede offentlige sektors investeringer udgjorde 
godt 50 mia.kr. i 1998, svarende til godt 21 pct. af de samlede investe-
ringer.  
 
Mere end halvdelen af de offentlige investeringer skete i offentlige virk-
somheder, som overvejende er finansieret ved salgsindtægter. Mindre end 
halvdelen af investeringerne skete dermed i offentlig forvaltning og ser-
vice, som overvejende er skattefinansieret. 
 
I afsnit 3.5 beskrives udviklingen i investeringerne siden begyndelsen af 
1970’erne. Det undersøges endvidere, hvilken betydning investeringsud-
viklingen har haft for udviklingen i værdien af det samlede produktions-
apparat, herunder infrastrukturen i offentlig forvaltning og service.  
 
Det er alene muligt at belyse investeringerne i offentlig forvaltning og ser-
vice samt den private sektor inklusiv offentlige virksomheder i dette lange 
tidsperspektiv. Det er således ikke muligt at beskrive investeringsudvik-
lingen i den offentlige sektor som helhed. 
 
Investeringerne i offentlig forvaltning og service, dvs. ekskl. offentlige 
virksomheder, faldt i løbet af 1970’erne fra 4½ pct. af BNP til 1½ pct. af 
BNP og har siden ligget på dette niveau.  
 
Også de samlede private investeringer er siden starten af 1970’erne faldet, 
målt i forhold til BNP. 
 
Målt i absolutte størrelser er investeringerne i offentlig forvaltning og 
service næsten halveret gennem de seneste 30 år. De private investeringer 
er steget med godt 70 pct., inkl. investeringer i offentlige virksomheder. 
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Som konsekvens af denne udvikling har værdien af den offentlige infra-
struktur, ekskl. offentlige virksomheder, været faldende siden starten af 
1980’erne efter stigninger indtil da. Det skal dog bemærkes, at opgørelser 
af infrastrukturens værdi er behæftet med en betydelig usikkerhed.  
 
Værdien af det private produktionsapparat, inkl. offentlige virksomheder, 
har derimod udvist vedvarende vækst. 
 
Det er muligt at beskrive investeringsudviklingen i den offentlige sektor 
som helhed for perioden 1993-98, jf. afsnit 3.6. Investeringerne er i denne 
periode samlet set steget med 16 pct. Der har både været stigninger i inve-
steringerne i offentlig forvaltning og service og i offentlige virksomheder. 
Væksten har været størst i de offentlige virksomheder. 
 
Afsnit 3.7 går i dybden med investeringerne i offentlig forvaltning og ser-
vice. Investeringernes sammensætning på formål og offentlige delsektorer 
i perioden 1989-1999 beskrives. Endvidere beskrives investeringstilskud-
dene til den private sektor. 
 
Gennemgangen viser, at investeringerne i offentlig forvaltning og service 
er domineret af investeringer i centrale velfærdsområder som undervis-
ning, sundhedsvæsen og socialområdet. Også investeringerne i vejanlæg 
mv. er relativt høje. 
 
I løbet af de seneste 10 år er der sammenlignet med de øvrige investe-
ringsområder sket et relativt fald i investeringerne i forsvaret, i vejanlæg og 
på kulturområdet. Omvendt er investeringerne i hospitaler prioriteret 
markant op. Der er også sket en vis opprioritering af investeringerne på 
det sociale område, på fritidsområdet og i folkekirken. 
  
Investeringerne på undervisningsområdet udgør en relativt stabil andel af 
de samlede investeringer i offentlig forvaltning og service, men det dækker 
over en opprioritering af udgifterne vedrørende folkeskoleområdet og et 
relativt fald vedrørende ungdomsuddannelserne. 
 
Den offentlige sektor yder en række investeringstilskud til den private 
sektor. I 1999 udgjorde tilskuddene knap 4½ mia.kr., og siden 1989 er 
tilskuddene næsten fordoblet. 
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Størstedelen af investeringstilskuddene er koncentreret på relativt få for-
mål. I 1999 udgjorde tilskuddene til boligformål knap 25 pct., mens til-
skuddene til energiforsyning udgjorde knap 20 pct. 
 
Investeringerne var i 1999 nogenlunde lige store i staten og i primærkom-
munerne og omtrent halvt så store i amterne. I de seneste 10 år er investe-
ringerne især steget i amterne og til dels kommunerne, mens de statslige 
investeringer er omtrent uændrede. 
 
Dette afspejler i et vist omfang den økonomisk-politiske prioritering siden 
1993, hvor hovedvægten er lagt på de store borgerrettede serviceområder, 
som varetages af kommuner og amter. 
 
På det statslige område er investeringerne i forsvaret næsten halveret siden 
1989, målt i forhold til de samlede statslige investeringer, hvorimod inve-
steringerne i folkekirken er fordoblet. Også de statslige investeringer på 
kulturområdet er prioriteret op siden 1993. 
 
Amternes investeringer på undervisningsområdet er reduceret siden 1991, 
mens der er sket en opprioritering af sundhedsområdet. 
 
Kommunerne har gennem de seneste år prioriteret undervisnings- og bo-
ligområdet op, hvorimod de kommunale investeringer på kulturområdet 
er blevet reduceret.  
 
I afsnit 3.8 beskrives de offentlige virksomheders investeringer fordelt på 
brancher i perioden 1993-1998. 
  
Det fremgår, at investeringerne i offentlige virksomheder domineres af in-
vesteringer i transportvirksomhed, post og telekommunikation samt ener-
gi- og vandforsyning.  
 
De offentlige virksomheder investerer således generelt på andre områder 
end stat, amter og kommuner. Vejområdet og boligområdet er dog und-
tagelser. 
 
De offentlige virksomheders investeringer er steget med 20 pct. fra 1993 
til 1998, når der korrigeres for telekommunikation, som påvirker den 
samlede udvikling fra 1998 via salget af Tele Danmark. 
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Der er ikke nogen klare udviklingstendenser i sammensætningen af inve-
steringerne i offentlige virksomheder. Udviklingen er præget af forholds-
vis store og usystematiske fluktuationer. 
 
3.2.3.2.3.2.3.2.    AfgrænsninAfgrænsninAfgrænsninAfgrænsning af investeringerne i nationalregnskabetg af investeringerne i nationalregnskabetg af investeringerne i nationalregnskabetg af investeringerne i nationalregnskabet 
Nationalregnskabets statistik for offentlige investeringer er bl.a. baseret på 
stats- og kommuneregnskaberne, men anvender på en række punkter an-
dre definitioner og afgrænsninger.  
 
I nationalregnskabet opdeles den offentlige sektor i ”offentlig forvaltning 
og service”, hvis aktiviteter overvejende er skattefinansierede og ”offentli-
ge virksomheder”, hvis aktiviteter overvejende er brugerfinansierede, jf. 
figur 3.1.  
 
Figur 3.1. Nationalregnskabets offentlige investeringer  

Offentlig forvaltning og service 
(overvejende skattefinansieret)

Investeringer, som indgår i stats-
og kommuneregnskaber

Investeringer, som ikke indgår i 
stats- og kommuneregnskaber:

• Off. institutioner med 
selvstændige regnskaber

• Formelt private institutioner

Offentlige virksomheder 
(overvejende brugerfinansieret)
Investeringer, som indgår i stats-
og kommuneregnskaber

Investeringer, som ikke indgår i 
stats- og kommuneregnskaber:

• Off. selskaber

 
 
Investeringerne ifølge stats- og kommuneregnskaberne indgår både i nati-
onalregnskabets ”offentlig forvaltning og service” og i ”offentlige virksom-
heder”. I nationalregnskabets opgørelser indgår imidlertid også en række 
offentlige investeringer, som ikke indgår i stats- og kommuneregnskaber-
ne. 
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I nationalregnskabets investeringer i offentlig forvaltning og service indgår 
bl.a. investeringer i folkekirken og i sociale kasser og fonde, som har selv-
stændige regnskaber og som ikke indgår i stats- og kommuneregnskaber-
ne. Tilsvarende indgår investeringer i formelt private institutioner såsom 
privatskoler, som overvejende er skattefinansierede. 
 
I nationalregnskabets investeringer i offentlige virksomheder indgår inve-
steringer i offentlige selskaber, som er privatretligt organiserede og hvis 
regnskaber ikke indgår i stats- og kommuneregnskaberne. Eksempler på 
offentlige selskaber er DONG A/S og A/S Storbæltsforbindelsen. 
 
Med udgangspunkt i nationalregnskabet er det muligt at perspektivere de 
offentlige investeringer i forhold til de private investeringer på en konsi-
stent måde, og der kan endvidere sammenlignes på tværs af stat, amter og 
kommuner efter ens inddelinger.  
 
Dette er ikke muligt med udgangspunkt i stats- og kommuneregnskaber-
ne, der til gengæld – i budgetform – er det primære grundlag for den po-
litiske prioritering og styring af investeringerne. 
 
Der fokuseres først og fremmest på de faste bruttoinvesteringer, jf. boks 
3.1, som omfatter investeringer i infrastruktur såsom bygninger og anlæg 
samt maskiner og inventar. Der ses bort fra nationalregnskabets såkaldte 
kapitalakkumulation i form af lagerændringer samt køb af jord. 
 
Boks 3.1. Faste bruttoinvesteringer i nationalregnskabet 
De faste bruttoinvesteringer omfatter nye varige goder, som anvendes i produktionspro-
cessen i mere end ét år, hovedreparationer på eksisterende kapitalgoder samt nettokøb 
af eksisterende kapitalgoder. 
 
Der er dog fastsat en bagatelgrænse på 500 EURO (1995-priser). Beløb derunder be-
tragtes som forbrug i produktionen. 
 
Våbensystemer til militæret betragtes pr. konvention som forbrug i produktionen. 

 
3.3. Investeringer i hele økonomien fordelt efter art3.3. Investeringer i hele økonomien fordelt efter art3.3. Investeringer i hele økonomien fordelt efter art3.3. Investeringer i hele økonomien fordelt efter art    
Den største investeringsart for hele økonomien, betragtet under et, var i 
1999 bygninger og anlæg, som udgjorde 46 pct. af de samlede faste brut-
toinvesteringer, jf. tabel 3.1. 
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Tabel 3.1. Faste bruttoinvesteringer fordelt efter art, hele økonomien 
 1989 1999 
Løbende priser Mia.kr. Pct. Mia.kr. Pct. 
Maskiner og inventar .................................. 53,6 32,8 78,5 32,5 
Transportmidler ......................................... 17,7 10,9 24,8 10,3 
Bygninger og anlæg .................................... 82,6 50,6 110,9 46,0 
- Boligbyggeri ............................................. 33,6 20,6 52,0 21,6 
- Andet byggeri ........................................... 26,7 16,3 37,1 15,4 
- Anlæg....................................................... 22,4 13,7 21,7 9,0 
Stambesætninger......................................... -0,1 0,0 0,0 0,0 
Anskaffelse af værdigenstande ..................... 1,5 0,9 1,6 0,7 
Købt og egenudviklet software .................... 6,7 4,1 23,5 9,7 
Originalværker, underholdning................... 0,8 0,5 1,3 0,5 
Efterforskningsboringer .............................. 0,3 0,2 0,7 0,3 
I alt............................................................. 163,2 100,0 241,3 100,0 

 
Kilde: DSTB. 
 
Heraf var den overvejende del bygningsinvesteringer, idet anlægsinveste-
ringer udgjorde 9 pct. af de samlede investeringer. Anlægsinvesteringer 
omfatter eksempelvis investeringer i veje og jernbanenet. 
 
Investeringer i maskiner og inventar udgjorde godt 32 pct., og de reste-
rende godt 20 pct. af investeringerne var nogenlunde ligeligt fordelt på 
henholdsvis investeringer i transportmidler samt købt og egenudviklet 
software.  
 
Investeringer i stambesætninger, anskaffelse af værdigenstande, original-
værker inden for underholdning samt efterforskningsboringer udgjorde 
alle under 1 pct. af de samlede investeringer. 
 
Investeringernes sammensætning har ændret sig i den seneste tiårs-perio-
de. Den mest markante udviklingstendens er, at købt og egenudviklet 
softwares andel af de samlede investeringer er mere end fordoblet fra godt 
4 pct. i 1989 til knap 10 pct. i 1999.  
 
Af øvrige større forskydninger kan nævnes, at investeringerne i anlæg er 
faldet fra en andel på knap 14 pct. i 1989 til 9 pct. i 1999.  
 
Forskydningerne i investeringernes sammensætning afspejler, at udgifter-
ne til de enkelte investeringsarter har udviklet sig forskelligt.  
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Udgiftsudviklingen kan opdeles i en priskomponent og en mængdekom-
ponent. Priskomponenten viser, hvor meget udgiften ville være steget, 
hvis der blev købt samme mængder i 1989 og 1999. Mængdekomponen-
ten viser, hvor meget udgiften ville være steget, hvis prisen havde været 
den samme i de to sammenligningsår. 
 
Stigningen i udgifterne til købt og egenudviklet software er således sam-
mensat af en realvækst på hele 431 pct. og et prisfald på 34 pct., jf. tabel 
3.2. 
 
Tabel 3.2. De faste bruttoinvesteringers pris- og mængdeudvikling, 
1989-1999 
 Ændring 1989-1999, pct. 
  

Udgift,  …heraf 
 årets priser Mængde1) Priser2) 

Maskiner og inventar........................................... 46,6 39,8 4,9 
Transportmidler .................................................. 39,6 32,2 5,6 
Bygninger og anlæg ............................................. 34,3 3,7 29,5 
- Boligbyggeri ...................................................... 55,1 22,2 26,9 
- Andet byggeri.................................................... 39,3 2,0 36,6 
- Anlæg ............................................................... -3,0 -23,7 27,1 
Stambesætninger ................................................. - - - 
Anskaffelse af værdigenstande .............................. 7,4 29,3 -17,0 
Købt og egenudviklet software............................. 251,2 431,0 -33,9 
Originalværker, underholdning mv...................... 63,0 31,2 24,3 
Efterforskningsboringer ....................................... 110,9 46,7 43,7 
I alt ..................................................................... 47,9 28,5 15,1 

 
1)  Beregnet som ændringen i faste 1995-priser. 
2)  Beregnet som ændringen i det implicitte prisindeks. 
Kilde: DSTB. 
 
Omvendt kan den øgede udgift til bygninger og anlæg overvejende henfø-
res til prisudviklingen. 
 
Målt i faste priser er de faste bruttoinvesteringer samlet set steget med 
28½ pct. fra 1989 til 1999. Investeringer i maskiner og inventar, trans-
portmidler, købt og egenudviklet software samt originalværker inden for 
underholdning havde større vækstrater end gennemsnittet, mens de øvrige 
investeringsarter er vokset mindre.  
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Investeringspriserne er i gennemsnit steget med 15 pct. Priserne på an-
skaffelse af værdigenstande samt købt og egenudviklet software er faldet, 
mens de øvrige investeringspriser er steget.  
 
Forskydningerne i investeringernes sammensætning kan både være påvir-
ket af strukturelle forhold og af ændringer i konjunkturerne. Konjunk-
turpåvirkningen fra netop 1989 til 1999 begrænses dog af, at kapacitets-
udnyttelsen var forholdsvis høj i begge år. 
 
Udviklingen i investeringer i maskiner og inventar samt i byggeri udviser 
klar konjunkturafhængighed med stagnation eller fald i første halvdel af 
perioden og stigninger i anden halvdel, jf. figur 3.2. Også investeringerne 
i transportmidler synes præget af konjunkturudviklingen om end knap så 
markant, som tilfældet er for maskiner og byggeri.  
 
Væksten i investeringer i købt og egenudviklet software peger udpræget i 
retning af en strukturændring. Udviklingen i anlægsinvesteringerne synes 
heller ikke domineret af konjunkturforhold. 
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Figur 3.2. Faste bruttoinvesteringer fordelt efter art, 1989-1999 
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Kilde: DSTB. 
 
3.4. Offentlige og private investeringer i 19983.4. Offentlige og private investeringer i 19983.4. Offentlige og private investeringer i 19983.4. Offentlige og private investeringer i 1998    
Den samlede offentlige sektors faste bruttoinvesteringer udgjorde godt 50 
mia.kr. i 1998, svarende til godt 21 pct. af de samlede investeringer, mens 
de resterende 79 pct. vedrørte investeringer på det private område, jf. 
tabel 3.3. 
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Tabel 3.3. Investeringer fordelt på privat og offentlig sektor, 1998 

 
Faste brutto-
investeringer 

Forbrug af fast 
realkapital 

Faste  
nettoin-

vest. 
1998-priser Mia.kr. Pct. Mia.kr. Pct. Mia.kr. 
Offentlig sektor i alt .................... 50,4 21,3 39,9 23,3 10,5 
Heraf: 
- Offentlig forvaltning og service . 19,4 8,2 25,9 15,2 -6,5 
- Offentlige virksomheder............ 31,0 13,1 14,0 8,2 17,0 
  - Off. selskabslign. virksomhed. . 8,8 3,7 4,7 2,8 4,1 
  - Offentlige selskaber ................. 22,1 9,4 9,3 5,4 12,9 
Det private område1 .................... 185,9 78,7 130,9 76,7 55,0 
I alt ............................................. 236,3 100,0 170,8 100,0 65,5 

 
1)  Beregnet residualt. 
Kilde: Statistiske Efterretninger, Offentlige finanser 2000:11 samt Statistisk Tiårsover-

sigt 2000. 
 
De faste bruttoinvesteringer i offentlig forvaltning og service, som overve-
jende er skattefinansierede, udgjorde godt 19 mia.kr. eller 8 pct. af de 
samlede investeringer og under halvdelen af investeringerne i den offent-
lige sektor. 
 
De offentlige virksomheder, som overvejende er brugerfinansierede, stod 
således for 31 mia.kr. eller 13 pct. af de samlede investeringer. Heraf ud-
gjorde investeringerne i såkaldte offentlige selskabslignende virksomheder 
knap 4 pct. af de samlede investeringer.  
 
En selskabslignende virksomhed er karakteriseret ved, at dens regnskab er 
indarbejdet i stats- eller kommuneregnskaberne, men kan udskilles i en 
selvstændig enhed. I 1998 omfattede selskabslignende virksomheder bl.a. 
Statens Seruminstitut, Statens bilinspektion, Bornholmstrafikken og 
DSB. 
 
De offentlige selskabers investeringer udgjorde godt 9 pct. af de samlede 
investeringer. De offentlige selskaber er karakteriseret ved at være privatret-
ligt organiserede på selskabs- eller selskabslignende form, men det offent-
lige har kontrol med virksomhederne gennem regulering eller ejerskab. 
 
Eksempler på offentlige selskaber er DONG A/S, A/S Storebæltsforbin-
delsen og Post Danmark. 
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Faste nettoinvesteringerFaste nettoinvesteringerFaste nettoinvesteringerFaste nettoinvesteringer    
Bruttoinvesteringer medfører isoleret set, at værdien af infrastrukturen 
mv. forøges. Samtidig kan der imidlertid ske en reduktion af værdien af 
den eksisterende infrastruktur, bl.a. som følge af fysisk nedslidning eller 
teknisk forældelse. De faste nettoinvesteringer er givet ved de faste brutto-
investeringer fratrukket afskrivninger. 
 
Det bemærkes, at opgørelser af afskrivningerne og dermed nettoinveste-
ringerne må vurderes at være usikre, jf. appendiks 3.1. Det skyldes bl.a. 
usikkerhed om investeringens levetid. Nettoinvesteringernes størrelse og 
fortegn skal derfor fortolkes varsomt. 
  
Forbruget af fast realkapital (”afskrivninger”) var sammensat på den of-
fentlige og den private sektor nogenlunde ligesom de faste bruttoinveste-
ringer.  
 
Nettoinvesteringerne i den private sektor udgjorde 55 mia.kr., mens net-
toinvesteringerne i den samlede offentlige sektor udgjorde godt 10 mia.kr. 
Det vil alt andet lige sige, at der er sket en tilvækst i infrastrukturen for 
den offentlige sektor i bred forstand. Det dækker over, at nettoinvesterin-
gerne var positive i offentlige virksomheder, hvorimod de var negative i 
offentlig forvaltning og service.  
    
3.5. Den samlede investeringsudvikling i langt perspektiv3.5. Den samlede investeringsudvikling i langt perspektiv3.5. Den samlede investeringsudvikling i langt perspektiv3.5. Den samlede investeringsudvikling i langt perspektiv    
 
Faste bruttoinvesteringerFaste bruttoinvesteringerFaste bruttoinvesteringerFaste bruttoinvesteringer    
De samlede offentlige og private faste bruttoinvesteringer er steget med 
46 pct. fra 1971 til 1999 målt i faste priser eller i gennemsnit med 1,4 
pct. om året, jf. figur 3.3. Det dækker over en stigning i de private inve-
steringer på 72 pct. og et fald i overvejende skattefinansierede offentlige 
investeringer på 47 pct.  
 
De overvejende brugerfinansierede investeringer i offentlige virksomheder 
indgår her i den private sektors investeringer. 
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Figur 3.3. Faste bruttoinvesteringer, 1971-1999 
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Kilde: ADAM databank. 
 
De private investeringer har udvist store udsving henover konjunkturerne 
med lavpunkter i 1981 og 1993.  
 
Faldet i de offentlige investeringer i perioden kan henføres til 1970’erne 
og begyndelsen af 1980’erne, hvorefter de har varieret omkring det aktu-
elle niveau i 1980’erne og 1990’erne. 
 
Det er ikke muligt at belyse investeringsudviklingen i perioden 1971-99 
for den offentlige sektor i bred forstand, det vil sige medregnet offentlige 
virksomheder. Det kan således ikke udelukkes, at faldet i investeringerne i 
den offentlige sektor i snæver forstand bl.a. afspejler en øget prioritering 
af investeringerne i offentlige virksomheder1.  
 
Målt i forhold til BNP er de faste bruttoinvesteringer faldet fra 25 pct. til 
20 pct. af BNP fra 1971 til 1999, jf. figur 3.4.  
                                                 
1 I afsnit 3.6 redegøres for en specialanalyse af udviklingen i de offentlige investeringer i 
bred forstand i perioden 1993-1998. 
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Figur 3.4. Faste bruttoinvesteringer, 1971-1999 
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Kilde: ADAM databank. 

 
Faldet i de samlede bruttoinvesteringers andel af BNP siden 1971 er no-
genlunde ligeligt fordelt på investeringer i den private sektor henholdsvis 
den offentlige sektor. Den private sektors investeringer er således faldet fra 
20½ pct. af BNP i 1971 til 18 pct. i 1999. Den offentlige sektors investe-
ringer faldt i samme periode fra knap 4½ pct. af BNP til godt 1½ pct. 
(ekskl. investeringer i offentlige virksomheder). 
 
Faldet i den offentlige sektors investeringer målt i forhold til BNP skete 
primært frem til starten af 1980’erne, hvorefter investeringskvoten har 
været nogenlunde konstant.  
 
Den private investeringskvote har udvist store udsving over konjunktu-
rerne med lavpunkter i 1981 og 1993, hvor investeringerne udgjorde godt 
14 pct. henholdsvis 15½ pct. af BNP.  
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Faldet i de private investeringer fra 1971 til 1999 må dog nok snarere til-
skrives strukturelle forhold end konjunkturerne, idet kapacitetsudnyttel-
sen var forholdsvis høj i starten af 1970’erne ligesom den er i dag. 
    
Faste nettoinvesteringerFaste nettoinvesteringerFaste nettoinvesteringerFaste nettoinvesteringer    
Nettoinvesteringerne har ligesom bruttoinvesteringerne været faldende 
over de seneste 30 år. De faste private nettoinvesteringer faldt fra 11 pct. 
af BNP i 1971 til 6½ pct. i 1999, jf. figur 3.5. I 1981 og 1993, hvor net-
toinvesteringerne var meget lave, udgjorde nettoinvesteringerne blot 1½-2 
pct. af BNP. 
 
Figur 3.5. Faste nettoinvesteringer, 1971-1999 

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Private Offentlige

Pct. af BNP Pct. af BNP

 
 
Kilde: ADAM databank. 

 
De faste offentlige nettoinvesteringer faldt fra godt 1½ pct. af BNP i 
1971 til -½ pct. i 1999. De offentlige nettoinvesteringer har været tæt på 
nul med en svag negativ tendens siden starten af 1980’erne. 
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Værdien af infrastrukturen Værdien af infrastrukturen Værdien af infrastrukturen Værdien af infrastrukturen     
Investeringer foretages for at etablere en infrastruktur eller et kapitalappa-
rat, som kan anvendes til at producere varer eller tjenester. Det gælder 
både for den offentlige og for den private sektors investeringer, og hvad 
enten kapitalapparatet f.eks. er et vejanlæg eller en maskine til at produce-
re småkager. Jo større kapitalapparatet er, jo mere kan der produceres.  
 
Den aktuelle størrelse af kapitalapparatet indgår derfor naturligt i overve-
jelserne om niveauet for de fremtidige investeringer. Jo større kapitalappa-
ratet er, jo mindre er behovet for nye investeringer alt andet lige. Om-
vendt er kapitalapparatets aktuelle størrelse bestemt af den akkumulerede 
værdi af de historiske investeringer. 
 
Danmarks Statistik har i tilknytning til nationalregnskabet offentliggjort 
tal for værdien af kapitalapparatet 1966-1993 på relativt brede grupper af 
kapitaludstyr. For den offentlige sektor er det muligt at belyse størrelsen 
af kapitalapparatet/infrastrukturen som helhed samt infrastrukturens for-
deling på henholdsvis bygninger og anlæg samt maskiner, inventar og 
transportmidler.  
 
Markedsværdien af infrastrukturen i form af bygninger, vejanlæg mv. på 
et givet tidspunkt afspejler de historiske nettoinvesteringer, og kan opfat-
tes som en indikator for produktionsapparatets langsigtede produktions-
kapacitet, jf. appendiks 3.1. (”Nettokapitalapparatet” i Danmarks Stati-
stiks terminologi).  
 
Markedsværdien afhænger bl.a. af, hvor nedslidt infrastrukturen er og af, 
hvor stor dens restlevetid er. 
 
Danmarks Statistik opgør også en mere hypotetisk værdi af infrastruktu-
ren, hvor der ikke er korrigeret for afskrivninger i form af bl.a. fysisk ned-
slidning og en ændret restlevetid. Hele infrastrukturen uanset alder vurde-
res således til priser på nyt materiel. Denne hypotetiske værdi af infra-
strukturen betegnes ”bruttokapitalapparatet” hos Danmarks Statistik.  
 
Bruttokapitalapparatet kan opfattes som en indikator for udviklingen i 
produktionsapparatets kortsigtede produktionskapacitet, idet produk-
tionskapaciteten på kort sigt kan være uafhængig af restlevetiden2. 

                                                 
2 En elektrisk pæres funktionsevne er f.eks. uafhængig af restlevetiden. 
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Opgørelser af kapitalapparatets værdi er behæftet med en betydelig usik-
kerhed, som både afspejler sig i niveauet og i udviklingen over tid, jf. ap-
pendiks.  
 
Med forbehold for denne usikkerhed viser tallene, at for økonomien som 
helhed er både brutto- og nettokapitalapparatet vokset uafbrudt i perio-
den 1966-1993. Samlet er der tale om en fordobling. Der skønnes at være 
sket en yderligere vækst frem til 2000, jf. figur 3.6. 
 
Figur 3.6. Kapitalapparat, 1966-2000 
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Det offentlige bruttokapitalapparat er også fordoblet fra 1966 til 1993, 
mens væksten i nettokapitalapparatet har været noget mindre. Det afspej-
ler, at nettokapitalapparatet har været svagt faldende siden starten af 
1980’erne. 
 
Langt den største andel af den offentlige infrastruktur består af bygninger 
og anlæg, hvis værdi i 1993 var omkring 10 gange så stor som værdien af 
maskiner og transportmidler. 
 
3.6. Udviklingen i de samlede offentlige investeringer3.6. Udviklingen i de samlede offentlige investeringer3.6. Udviklingen i de samlede offentlige investeringer3.6. Udviklingen i de samlede offentlige investeringer    
Investeringerne i den offentlige sektor som helhed er steget med omkring 
16 pct. fra 1993 til 1998, jf. figur 3.7. Det dækker over stigninger frem til 
1996 og fald derefter.  
 
Investeringerne er set over hele perioden både steget i offentlige virk-
somheder og i offentlig forvaltning og service. Stigningen har været størst 
i offentlige virksomheder. 
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Figur 3.7. Offentlige investeringer, 1993-1998 
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Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 
3.7. Offentlig forvaltning og service3.7. Offentlig forvaltning og service3.7. Offentlig forvaltning og service3.7. Offentlig forvaltning og service    
Med godt 67 pct. af sektorens samlede investeringer vedrørte størstedelen 
af de faste bruttoinvesteringer i offentlig forvaltning og service i 1999 
samfundsmæssige og sociale forhold. De resterende 33 pct. var ligeligt 
fordelt mellem investeringer i henholdsvis overordnede offentlige tjenester 
og erhvervsøkonomiske forhold, jf. tabel 3.4. 
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Tabel 3.4. Investeringernes fordeling efter formål i 1999, offentlig for-
valtning og service 

 
Faste bruttoinve-

steringer 
Forbrug af fast 

realkapital 

Faste 
nettoin-

vest. 
1999-priser Mill.kr. Pct. Mill.kr. Pct. Mill.kr. 
Overordnede offentlige tjenester........... 3.254 16,3 3.693 14,2 -439 
- Generelle off. tjenester ....................... 1.852 9,3 2.155 8,3 -303 
- Forsvar mv. ........................................ 725 3,6 801 3,1 -76 
- Offentlig orden og sikkerhed.............. 676 3,4 737 2,8 -61 
Samfundsmæs. og sociale forhold ......... 13.426 67,3 14.484 55,7 -1.058 
- Undervisning ..................................... 4.607 23,1 4.888 18,8 -281 
- Sundhedsvæsen .................................. 2.556 12,8 2.877 11,1 -321 
- Social tryghed og velfærd.................... 2.596 13,0 4.961 19,1 -2.365 
- Boligforhold mv................................. 1.498 7,5 564 2,2 934 
- Religiøse, rekreative og kulturelle tj. .. 2.169 10,9 1.194 4,6 975 
Erhvervsøkonomiske forhold ................ 3.278 16,4 7.836 30,1 -4.558 
- Energiforsyning.................................. 57 0,3 65 0,2 -8 
- Landbrug, skovbrug og fiskeri ............ 180 0,9 268 1,0 -88 
- Råstofudv., industri og byg/anl........... 23 0,1 68 0,3 -45 
- Samfærdsel og kommunikation .......... 2.421 12,1 6.571 25,3 -4.150 
- Handel, service, generel erhverv.......... 599 3,0 863 3,3 -264 
I alt ...................................................... 19.958 100,0 26.018 100,0 -6.060 

 
Kilde: Statistiske Efterretninger, Offentlige finanser 2000:10. 
 
Investeringerne inden for samfundsmæssige og sociale forhold vedrører 
især undervisning, sundhedsvæsenet og socialområdet, det vil sige nogle af 
de centrale velfærdsområder. 
 
Erhvervsøkonomiske forhold var domineret af samfærdsel og kommuni-
kation, som fortrinsvis omfatter investeringer i vejanlæg. 
 
Forbruget af fast realkapital var noget anderledes sammensat end brutto-
investeringerne var. Samfærdsel og kommunikation udgjorde 25 pct. af 
det samlede forbrug af fast realkapital men blot 12 pct. af bruttoinveste-
ringerne. 
  
Dermed udgjorde nettoinvesteringerne -4 mia.kr. i samfærdsel og kom-
munikation ud af de samlede nettoinvesteringer i offentlig forvaltning og 
service på -6 mia.kr. 
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Udviklingen i perioden 1989Udviklingen i perioden 1989Udviklingen i perioden 1989Udviklingen i perioden 1989----1999199919991999    
Målt i årets priser er de faste bruttoinvesteringer i offentlig forvaltning og 
service steget med omkring 38 pct. i perioden 1989-1999, jf. figur 3.8.  
 
Korrigeret for prisudviklingen er investeringerne steget med 17 pct. Der 
har været stigninger inden for de fleste områder, jf. tabel 3.5.  
 
Tabel 3.5. Faste bruttoinvesteringer i offentlig forvaltning og service, 
1989-1999 
Indeks 1989 =100, faste priser 1989 1991 1993 1995 1997 1999 
 Overordnede offentlige tjenester.......... 100 94 105 104 93 90 
- Generelle off. tjenester ....................... 100 91 112 118 114 104 
- Forsvar mv. ........................................ 100 94 69 49 55 52 
- Offentlig orden og sikkerhed.............. 100 107 191 219 135 153 
Samfundsmæs. og sociale forhold ......... 100 76 104 116 139 131 
- Undervisning ..................................... 100 78 117 119 119 120 
- Sundhedsvæsen .................................. 100 65 99 107 132 145 
- Social tryghed og velfærd.................... 100 80 127 141 198 143 
- Boligforhold mv................................. 100 59 44 60 107 123 
- Religiøse, rekreative og kulturelle ....... 100 88 99 134 150 134 
Erhvervsøkonomiske forhold ................ 100 91 106 121 127 106 
- Energiforsyning.................................. 100 160 160 305 120 114 
- Landbrug, skovbrug og fiskeri ............ 100 99 123 221 278 173 
- Råstofudv., industri og byg/anl........... 100 68 62 51 89 58 
- Samfærdsel og kommunikation .......... 100 85 102 109 117 98 
- Handel, service, generel erhverv.......... 100 125 125 153 151 140 
I alt ...................................................... 100 82 105 114 127 117 

 
Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik samt egne beregninger i faste priser. 
 
Af de større udgiftsområder har væksten været særlig høj inden for sund-
hedsområdet samt social tryghed og velfærd med stigninger på godt 40 
pct.  
 
Der har kun været et egentligt fald inden for forsvaret, hvor investerin-
gerne næsten er halveret, ekskl. udgifter til våbensystemer, som ikke kate-
goriseres som investeringer i nationalregnskabet. 
 
Investeringerne i veje mv. (samfærdsel og kommunikation) er omtrent u-
ændrede. 
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Figur 3.8. Faste bruttoinvesteringer i offentlig forvaltning og service, 
1989-1999 (fortsættes) 
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Figur 3.8. (fortsat) Faste bruttoinvesteringer i offentlig forvaltning og 
service, 1989-1999 
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Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
 
Omprioriteringer inden for offentlig forvaltning og serviceOmprioriteringer inden for offentlig forvaltning og serviceOmprioriteringer inden for offentlig forvaltning og serviceOmprioriteringer inden for offentlig forvaltning og service  
Som konsekvens af udviklingen i de seneste 10 år er forsvarets andel af de 
samlede investeringer faldet markant fra godt 8 pct. i 1989 til godt 3½ 
pct. i 1999, jf. tabel 3.6. Der er også sket et vist fald i vejanlægsinvesterin-
gernes andel af de samlede investeringer. 
 
Omvendt er investeringerne i sundhedsvæsen, herunder primært hospita-
ler, steget markant relativt til de samlede investeringer. Investeringerne 
udgør dermed knap 13 pct. af de samlede offentlige investeringer mod 
godt 8 pct. i 1991. Også social tryghed og velfærd samt boligområdet mv. 
er opprioriteret. Prioriteringen af udgifterne på socialområdet er nærmere 
beskrevet i kapitel 4. 
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Tabel 3.6. Investeringer i offentlig forvaltning og service, 1989-1999 
Pct. af de samlede investeringer  1989 1991 1993 1995 1997 1999 
Overordnede offentlige tjenester........... 21,3 24,4 21,4 19,4 15,7 16,3 
- Generelle off. tjenester ....................... 10,5 11,6 11,3 10,8 9,4 9,3 
- Forsvar mv. ........................................ 8,2 9,4 5,4 3,5 3,5 3,6 
- Offentlig orden og sikkerhed.............. 2,6 3,4 4,8 5,0 2,8 3,4 
Samfundsmæs. og sociale forhold ......... 60,4 55,4 60,1 61,3 66,0 67,3 
- Undervisning ..................................... 22,7 21,6 25,3 23,6 21,3 23,1 
- Sundhedsvæsen .................................. 10,3 8,2 9,8 9,7 10,8 12,8 
- Social tryghed og velfærd.................... 10,7 10,4 13,0 13,1 16,6 13,0 
- Boligforhold mv................................. 7,1 5,1 3,0 3,7 6,0 7,5 
- Religiøse, rekreative og kulturelle ....... 9,5 10,2 9,0 11,1 11,3 10,9 
Erhvervsøkonomiske forhold ................ 18,3 20,2 18,5 19,4 18,3 16,4 
- Energiforsyning.................................. 0,3 0,6 0,5 0,8 0,3 0,3 
- Landbrug, skovbrug og fiskeri ............ 0,6 0,7 0,7 1,2 1,3 0,9 
- Råstofudv., industri og byg/anl........... 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 
- Samfærdsel og kommunikation .......... 14,6 15,0 14,2 13,9 13,5 12,1 
- Handel, service, generel erhverv.......... 2,5 3,7 3,0 3,4 3,0 3,0 
I alt ...................................................... 100 100 100 100 100 100 

 
Kilde: Statistiske Efterretninger, Offentlige finanser 2000:10, samt specialkørsel fra 

Danmarks Statistik. 
 
Investeringerne på undervisningsområdet udgør en relativt stabil andel af 
de samlede investeringer, men det dækker over omprioriteringer inden for 
området, jf. tabel 3.6a. 
    
Tabel 3.6a. Specifikation af investeringer på udvalgte områder i offent-
lig forvaltning og service, 1989-1999 
Pct. af de samlede investeringer 1989 1991 1993 1995 1997 1999 
Undervisning ....................................... 22,7 21,6 25,3 23,6 21,3 23,1 
- Folkeskole og lignende ....................... 8,4 7,9 8,7 5,8 7,5 10,2 
- Ungdomsuddannelsesniveau .............. 6,7 4,3 4,3 3,1 3,1 2,5 
- Højere og videregående udd.. ............. 5,1 7,2 10,0 11,2 8,5 7,5 
- Voksen- og efteruddannelse................ 2,1 1,4 1,9 2,8 1,8 2,4 
Boligforhold mv. .................................. 7,1 5,1 3,0 3,7 6,0 7,5 
- Samfundsplanlægning ........................ 6,0 3,4 2,3 2,5 4,4 5,7 
- Sanitære tjenester ............................... 0,6 0,8 0,0 0,6 0,9 0,4 
Religiøse, rekreative og kulturelle tjen... 9,5 10,2 9,0 11,1 11,3 10,9 
- Religiøse tjenester............................... 2,7 2,9 1,9 4,9 4,8 4,8 
- Rekreative tjenester ............................ 2,5 2,2 2,6 3,1 3,2 3,6 
- Kulturelle tjenester ............................. 4,3 5,0 4,4 3,2 3,2 2,4 

 
Kilde: Statistiske Efterretninger, Offentlige finanser 2000:10, samt specialkørsel fra 

Danmarks Statistik. 
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Investeringerne i folkeskoler er opprioriteret i de seneste år og udgør nu 
godt 10 pct. af de offentlige investeringer mod knap 6 pct. i 1995. Der-
imod er andelen af investeringerne vedrørende ungdomsuddannelser lø-
bende blevet mindre i de seneste 10 år. 
 
På boligområdet er investeringerne i ”samfundsplanlægning” blevet op-
prioriteret. Det dækker bl.a. over kommunernes køb af jordarealer til 
forskellige formål3.  
 
Det bemærkes, at en række offentligt prioriterede investeringer inden for 
boligområdet mv. ikke optræder som en investering i sektoren for offent-
lig forvaltning og service. Det gælder bl.a. i vid udstrækning ældreboliger 
og byfornyelse, der defineres som en markedsmæssig aktivitet, hvorfor de 
offentlige udgifter posteres som tilskud4. Offentlige investeringer i kloak-
ker mv. er en del af investeringerne i offentlige virksomheder. 
 
Investeringerne i folkekirken mv. samt fritidsområdet udgør i dag en stør-
re andel end i starten af 1990’erne, mens investeringerne i kultur udgør 
en mindre andel. Det dækker over en stigende andel i staten og en fal-
dende andel i kommunerne, jf. nedenfor. 
 
InvesteringstilskudInvesteringstilskudInvesteringstilskudInvesteringstilskud    
Den offentlige sektor yder en række investeringstilskud til den private 
sektor. I 1999 udgjorde tilskuddene knap 4½ mia.kr., og siden 1989 er 
tilskuddene næsten fordoblet, jf. figur 3.9. 
 

                                                 
3 Kommunernes køb af jord bør egentlig ikke indgå i de faste bruttoinvesteringer, men 
en konteringspraksis i den kommunale kontoplan gør, at der ikke præcist kan sondres 
mellem nyinvesteringer og køb af jord. 
4 I kommunernes regnskaber indgår kommunernes andel som en investering, jf. kapitel 
4. 
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Figur 3.9. Investeringstilskud, 1989-1999  
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Anm.: Investeringstilskud samt øvrige kapitaloverførsler. 
Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik. 
 
Størstedelen af investeringstilskuddene er koncentreret på relativt få for-
mål, jf. tabel 3.7. I 1999 udgjorde tilskuddene til boligformål knap 25 
pct., mens tilskuddene til energiforsyning udgjorde knap 20 pct. af de 
samlede investeringstilskud. 
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Tabel 3.7. Investeringstilskud fordelt på formål, 1989-1999 
Pct. af de samlede investeringstilskud 1989 1991 1993 1995 1997 1999 
Overordnede offentlige tjenester.......... 5,5 5,0 2,0 23,1 10,4 9,0 
- Generelle off. Tjenester ..................... 4,5 5,0 1,6 22,8 10,0 8,6 
- Forsvar mv. ....................................... 0,9 - - - - - 
- Offentlig orden og sikkerhed............. 0,1 0,1 0,4 0,3 0,4 0,4 
Samfundsmæs. og sociale forhold ........ 61,1 51,2 47,3 33,8 41,2 40,9 
- Undervisning .................................... 4,8 1,6 6,6 5,1 3,3 2,3 
- Sundhedsvæsen ................................. 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
- Social tryghed og velfærd................... 1,4 2,8 10,0 8,0 10,1 10,8 
- Boligforhold mv................................ 29,3 43,8 27,3 17,9 23,6 24,4 
- Religiøse, rekreative og kulturelle ...... 25,3 2,9 3,4 2,9 4,3 3,4 
Erhvervsøkonomiske forhold ............... 36,8 52,7 58,4 43,0 48,3 50,1 
- Energiforsyning................................. 6,5 4,3 8,3 18,9 17,8 19,9 
- Landbrug, skovbrug og fiskeri ........... 17,0 18,6 22,6 11,8 14,6 13,7 
- Råstofudv., industri og byg/anlæg ..... -1,8 16,1 13,6 2,9 1,8 3,5 
- Samfærdsel og kommunikation ......... 5,8 5,5 3,2 3,1 2,8 2,1 
- Handel, service, generel erhverv......... 9,2 8,1 10,7 6,3 11,4 10,9 
I alt ..................................................... 100 100 100 100 100 100 

 
Anm.: Investeringstilskud samt øvrige kapitaloverførsler. 
Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik. 
 
Fordeling på stat, amter og kommuner i 1999Fordeling på stat, amter og kommuner i 1999Fordeling på stat, amter og kommuner i 1999Fordeling på stat, amter og kommuner i 1999    
De faste bruttoinvesteringer var i 1999 nogenlunde lige store i staten og i 
primærkommunerne med omkring 8 mia.kr. Amtskommunernes investe-
ringer var omtrent halvt så store, jf. tabel 3.8.  
 
Investeringernes fordeling på formål i stat, amter og kommuner afspejler 
den indbyrdes opgavefordeling. Investeringerne i overordnede offentlige 
tjenester såsom forsvar, og offentlig orden og sikkerhed er relativt høje i 
staten. Amternes investeringer er koncentreret om sundhedsområdet, 
mens kommunerne har relativt høje investeringer inden for social tryghed 
og velfærd samt boligforhold mv. 
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Tabel 3.8. Faste bruttoinvesteringer fordelt på stat, amter og kommu-
ner, 1999 

Mia.kr. Stat Amter 
Kom-
muner I alt 

Overordnede offentlige tjenester.................... 2,2 0,0 1,1 3,3 
- Generelle offentlige tjenester ....................... 0,9 0,0 0,9 1,9 
- Forsvar mv.................................................. 0,7 0,0 0,0 0,7 
- Offentlig orden og sikkerhed ...................... 0,5 0,0 0,2 0,7 
Samfundsmæs. og sociale forhold .................. 4,0 3,4 6,1 13,4 
- Undervisning.............................................. 2,3 0,3 2,1 4,6 
- Sundhedsvæsen........................................... 0,2 2,3 0,1 2,6 
- Social tryghed og velfærd ............................ 0,1 0,6 1,8 2,6 
- Boligforhold mv.......................................... 0,2 0,1 1,2 1,5 
- Religiøse, rekreative og kulturelle tjenester .. 1,2 0,0 1,0 2,2 
Erhvervsøkonomiske forhold......................... 1,6 0,5 1,1 3,3 
- Energiforsyning .......................................... 0,1 0,0 0,0 0,1 
- Landbrug, skovbrug og fiskeri ..................... 0,2 0,0 0,0 0,2 
- Råstofudv., industri og byg/anl. .................. 0,0 0,0 0,0 0,0 
- Samfærdsel og kommunikation................... 0,9 0,5 1,0 2,4 
- Handel, service, generel erhverv .................. 0,5 0,0 0,1 0,6 
I alt ............................................................... 7,7 3,9 8,2 19,9 

 
Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik. 
 
Udviklingen i stat, amter og kommuner i perioden 1989Udviklingen i stat, amter og kommuner i perioden 1989Udviklingen i stat, amter og kommuner i perioden 1989Udviklingen i stat, amter og kommuner i perioden 1989----1999199919991999    
Investeringerne er gennem de seneste 10 år steget relativt mest i amterne 
med knap 50 pct. målt i faste priser, jf. figur 3.10. Kommunernes investe-
ringer er steget med godt 20 pct., mens de statslige investeringer er om-
trent uændrede. 
 
Dette afspejler i et vist omfang den økonomisk-politiske prioritering siden 
1993, hvor hovedvægten er lagt på de store borgerrettede serviceområder, 
som varetages af kommuner og amter. 
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Figur 3.10. Faste bruttoinvesteringer i stat, amter og kommuner, 1989-
1999 
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Kilde: Statistiske efterretninger, Offentlige finanser 2000:10 samt specialkørsel fra 

Danmarks Statistik. Egne beregninger i 1999-priser. 
 
Omprioriteringer inden for stat, amter og kommunerOmprioriteringer inden for stat, amter og kommunerOmprioriteringer inden for stat, amter og kommunerOmprioriteringer inden for stat, amter og kommuner    
Der er sket en række omprioriteringer af investeringerne inden for stat, 
amter og kommuner, jf. tabel 3.9. Inden for staten er investeringerne i 
forsvaret næsten halveret i de seneste 10 år, hvorimod investeringerne i re-
ligiøse tjenester er fordoblet. Investeringerne på kulturområdet er ligeledes 
blevet prioriteret op siden 1993. 
 
Amternes investeringer på undervisningsområdet er reduceret siden 1991, 
mens der er sket en opprioritering af sundhedsområdet. 
 
Kommunerne har gennem de seneste år opprioriteret undervisnings- og 
boligområdet, hvorimod investeringerne på kulturområdet er blevet redu-
ceret. 
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Tabel 3.9. Investeringer på udvalgte områder i stat, amter og kommu-
ner, 1989-1999 
 1989 1991 1993 1995 1997 1999 
Staten: Pct. af samlede investeringer i staten 
- Forsvar mv. .......................................  17,2 17,8 10,3 7,1 8,6 9,4 
- Religiøse tjenester..............................  6,1 6,0 4,1 9,6 11,7 12,3 
- Kulturelle tjenester.. ..........................  2,2 3,2 1,3 1,4 2,7 2,1 
Amter: Pct. af samlede investeringer i amter 
- Undervisning ....................................  12,2 18,1 15,9 6,5 7,7 7,2 
- Sundhedsvæsen .................................  46,6 42,7 50,5 60,7 60,0 58,9 
Kommuner: Pct. af samlede investeringer i kommuner 
- Undervisning. ...................................  19,2 19,6 20,2 15,0 18,6 24,9 
- Boligforhold mv................................  15,0 9,1 5,1 7,3 10,9 14,4 
- Kulturelle tjenester ............................  8,2 9,5 8,9 5,2 4,9 3,7 

 
Anm.: Staten er inkl. folkekirken. 
Kilde: Statistiske Efterretninger, Offentlige finanser 2000:10, samt specialkørsel fra 

Danmarks Statistik. 
 
3.8. Offentlige virksomheder3.8. Offentlige virksomheder3.8. Offentlige virksomheder3.8. Offentlige virksomheder    
De offentlige virksomheders faste bruttoinvesteringer udgjorde knap 33 
mia.kr. i 1997, jf. tabel 3.10. 
 
Næsten halvdelen af investeringerne skete inden for transportvirksomhed 
samt postvæsen og telekommunikation. Investeringerne i broer og tunnel-
ler mv. udgjorde 21 pct. af de samlede investeringer i offentlige virksom-
heder. Det omfatter bl.a. investeringerne i de faste forbindelser over Øre-
sund og Storebælt. 
 
Investeringer i post- og telekommunikation, herunder Post Danmark, ud-
gjorde 13 pct., mens investeringer i jernbaner udgjorde 7 pct. 
 
Investeringerne i energi- og vandforsyning udgjorde knap 30 pct., mens 
de resterende 20 pct. bl.a. omfattede kloakvæsen og rensningsanlæg mv.  
 
De offentlige virksomheder investerer således på andre områder end stat, 
amter og kommuner. Vejområdet og boligområdet er dog undtagelser. 
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Tabel 3.10. Offentlige virksomheders investeringer pr. branche, 1997 

 
Faste bruttoinve-

steringer 
Forbrug af fast 

realkapital1 

Faste 
netto-
invest. 

1997-priser Mill.kr. Pct. Mill.kr. Pct. Mill.kr. 
Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 
samt fremstillingsvirksomhed ................ 413 1,3 125 0,7 288 
Energi- og vandforsyning....................... 9.439 28,7 5.808 34,7 3.631 
Bygge- og anlægsvirks. samt handel, 
hotel og restaurationsvirks. mv. ............. 274 0,8 0 0,0 274 
Transportvirksomhed, post og tele-
kommunikation .................................... 16.238 49,3 10.209 61,0 6.029 
- Jernbaner ............................................ 2.347 7,1 2.448 14,6 -101 
- Bus- og S-togstrafik mv. ...................... 183 0,6 64 0,4 119 
- Drift af betalingsveje, -broer og tun-

neler ................................................... 6.926 21,0 127 0,8 6.799 
- Erhvervs- og lystbådehavne ................. 409 1,2 213 1,3 196 
- Lufthavne mv...................................... 467 1,4 320 1,9 147 
- Post- og telekommunikation ............... 4.321 13,1 5.764 34,4 -1.443 
Finansieringsvirksomhed mv., forret-
ningsservice .......................................... 2.521 7,7 - - - 
- Almennyttige boligselskaber ................ 1.786 5,4 - - - 
Offentlige og personlige tjenesteydelser.. 4.060 12,3 - - - 
- Kloakvæsen og rensningsanlæg ............ 2.230 6,8 - - - 
- Renovation og renholdelse .................. 375 1,1 - - - 
- Lossepladser og forbrændingsanstalter . 834 2,5 - - - 
- Radio- og tv-virksomhed..................... 317 1,0 - - - 
I alt ....................................................... 32.946 100,0 16.741 100,0 16.260 

 
1)  Der er ikke opgjort forbrug af fast realkapital for alle brancher. 
Kilde: Statistiske efterretninger, Offentlige finanser 1999:4 samt specialkørsel fra Dan-

marks Statistik. 
 
Jernbaners samt post- og telekommunikations andel af det samlede for-
brug af fast realkapital var betydeligt højere end erhvervenes andel af brut-
toinvesteringerne. Som konsekvens var nettoinvesteringerne i de to er-
hverv negative som de eneste om end tæt på nul for jernbanerne.  
 
Modsat var forbruget af fast realkapital tæt på nul i erhvervet ”Drift af be-
talingsveje, -broer og tunneler” (de faste forbindelser over Storebælt og 
Øresund). Nettoinvesteringerne var tilsvarende høje og udgjorde knap 7 
mia.kr. De samlede nettoinvesteringer udgjorde til sammenligning godt 
16 mia.kr. 
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UdUdUdUdviklingen 1993viklingen 1993viklingen 1993viklingen 1993----1998199819981998    
De offentlige virksomheders investeringer er steget med 5 pct. fra 1993 til 
1998, målt i faste priser, jf. figur 3.11. 
 
Den ret markante vækst i 1996 kan primært henføres til investeringer i 
telekommunikation. Faldet siden 1996 skal bl.a. ses på baggrund af, at 
TeleDanmark som følge af statens salg ikke indgår i statistikken for of-
fentlige virksomheder fra 1998. 
 
Når der ses bort fra investeringer i telekommunikation er investeringerne 
i offentlige virksomheder således steget med knap 20 pct. fra 1993 til 
1998. 
 
Figur 3.11. Offentlige virksomheders faste bruttoinvesteringer, 1993-
1998 
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Kilde: Danmarks Statistik samt egne beregninger. 
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Sammensætningen af offentlige virksomheders inveSammensætningen af offentlige virksomheders inveSammensætningen af offentlige virksomheders inveSammensætningen af offentlige virksomheders investestestesterinrinrinringggger er er er 
1993199319931993----1998199819981998    
Der er ikke nogen klare udviklingstendenser i sammensætningen af inve-
steringerne i offentlige virksomheder. Udviklingen er præget af forholds-
vis store og usystematiske fluktuationer, jf. tabel 3.11.  
 
Bevægelserne har teknisk set været særligt store inden for telekommunika-
tion, hvor salget af Tele Danmark som nævnt har reduceret investeringer-
ne i 1998, fordi Tele Danmark ikke længere optræder som offentlig virk-
somhed, men fuldt ud som privat virksomhed. 
 
Der har været en mere jævn udvikling inden for jernbaner samt bus- og S-
togstrafik. Investeringerne i jernbaner har siden 1996 udgjort en stigende 
andel af investeringerne i offentlige virksomheder efter fald årene forin-
den. Også investeringerne i bus- og S-togstrafik, kloakvæsen og losseplad-
ser har udgjort en stigende andel. 
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Tabel 3.11. Udviklingen i de offentlige virksomheders investeringer, 
1993-1998 
Pct. af totale investeringer 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 
samt fremstillingsvirksomhed .............. 0,3 0,2 0,4 0,4 1,3 3,6 
Energi- og vandforsyning .................... 30,8 28,3 35,7 28,0 28,7 32,2 
Bygge- og anlægsvirks. Samt handel, 
hotel og restaurationsvirks. mv. ........... 1,1 1,3 1,8 1,1 0,8 0,8 
Transportvirksomhed, post og tele-
kommunikation .................................. 46,8 46,6 41,7 54,5 49,3 41,1 
- Jernbaner .......................................... 12,6 10,9 9,1 5,7 7,1 8,3 
- Bus- og S-togstrafik mv..................... 0,9 0,3 0,5 0,5 0,6 1,5 
- Drift af betalingsveje, -broer og tun-

neler ................................................. 19,2 16,5 15,6 16,9 21,0 16,5 
- Erhvervs- og lystbådehavne ............... 1,6 2,5 2,0 1,3 1,2 1,6 
- Lufthavne mv.... ............................... 0,8 1,6 1,8 0,8 1,4 8,4 
- Postvæsen ......................................... 2,0 2,2 1,3 1,5 1,9 3,1 
- Telekommunikation ......................... 10,4 11,1 10,5 19,9 11,2 0,1 
Finansieringsvirksomhed mv., forret-
ningsservice......................................... 7,8 9,2 8,5 6,4 7,7 8,7 
- Almennyttige boligselskaber.............. 5,6 6,0 5,1 4,4 5,4 6,4 
Offentlige og personlige tjenesteydel-
ser ....................................................... 13,1 14,4 11,9 9,6 12,3 13,6 
- Kloakvæsen og rensningsanlæg. ........ 8,8 9,6 8,7 6,3 6,8 7,5 
- Renovation og renholdelse ................ 2,1 1,9 1,5 0,9 1,1 0,8 
- Lossepladser og forbrændingsanstal-

ter..................................................... 0,7 0,7 0,7 1,0 2,5 3,3 
- Radio- og tv-virksomhed................... 1,2 1,5 0,8 1,0 1,0 1,1 
I alt ..................................................... 100 100 100 100 100 100 

 
Anm.: Udviklingen i investeringernes sammensætning fra 1997 til 1998 er påvirket af 

salget at Tele Danmark, som ikke indgår i statistikken fra 1998.  
Kilde: Specialkørsel fra Danmarks Statistik. 
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3.1. Indledning 3.1. Indledning 3.1. Indledning 3.1. Indledning     
Investeringer foretages for at etablere et kapitalapparat, som kan anvendes 
til at producere varer eller tjenester. Det gælder både for den offentlige og 
for den private sektors investeringer, og hvad enten kapitalapparatet f.eks. 
er et vejanlæg eller en maskine til at producere småkager. Jo større kapi-
talapparatet er, jo mere kan der produceres.  
 
Den aktuelle størrelse af kapitalapparatet indgår derfor naturligt i overve-
jelserne om niveauet for de fremtidige investeringer. Jo større kapitalappa-
ratet er, jo mindre er behovet for nye investeringer alt andet lige. Om-
vendt er kapitalapparatets aktuelle størrelse bestemt af den akkumulerede 
værdi af de historiske investeringer. 
 
Danmarks Statistik har i tilknytning til nationalregnskabet offentliggjort 
tal for størrelsen af kapitalapparatet 1966-1993 på relativt brede grupper 
af kapitaludstyr. For den offentlige sektor er det muligt at belyse størrel-
sen af kapitalapparatet som helhed samt kapitalapparatets fordeling på 
henholdsvis bygninger og anlæg samt maskiner, inventar og transport-
midler. 
 
I afsnit 3.2 redegøres der for de overordnede begreber i relation til opgø-
relsen af kapitalapparatet og for den økonomiske fortolkning af forskellige 
mål for kapitalapparatet. 
 
I afsnit 3.3 beskrives de metoder, der anvendes til at opgøre kapital-
apparatet og for forskellige undersøgelser af usikkerhed i opgørelsen. 
 
I afsnit 3.4 beskrives udviklingen i kapitalapparatet 1966-1993, og der 
vises endvidere skøn for udviklingen frem til 2000.  
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3.2. Overordnede begreber3.2. Overordnede begreber3.2. Overordnede begreber3.2. Overordnede begreber    
I tilknytning til nationalregnskabet opgøres der to mål for kapitalappara-
tets værdi, jf. boks 3.1.  
 
Boks 3.1. Danmarks Statistiks opgørelser af værdien af kapitalapparatet 
Bruttokapitalapparat = Værdi af kapitaludstyr opgjort til genanskaffelsespriser for 

nyt materiel 
Nettokapitalapparat = Værdi af kapitaludstyr opgjort som bruttokapitalapparat 

minus akkumuleret forbrug af fast realkapital 
 
Bruttokapitalapparatet måler værdien af det eksisterende kapitaludstyr til 
genanskaffelsespriser for nyt materiel. I opgørelsen af bruttokapitalappara-
tet indgår ”nye” og ”gamle” maskiner således med samme vægt uanset at 
deres produktionsevne kan være forskellig som følge af bl.a. slid. 
 
Nettokapitalapparatet er lig bruttokapitalapparatet fratrukket det akku-
mulerede forbrug af fast realkapital (afskrivninger). Forbrug af fast realka-
pital kan principielt henføres til: 
 
• Fysisk nedslidning  
• ”Normal” skade 
• Reduceret restlevetid 
• Forældelse 
    
Fysisk nedslidning og skade medfører, at kapitalapparatets fysiske effektivi-
tet reduceres, så der f.eks. kan produceres færre enheder pr. år.  
 
En reduceret restlevetid og forældelse vedrører derimod ikke kapitalappara-
tets fysiske effektivitet. En kortere restlevetid indebærer, at den periode, 
som kapitaludstyret kan anvendes til at producere forkortes, hvilket redu-
cerer værdien af (netto)kapitalapparatet.  
 
Forældelse vedrører den ændring af kapitalapparatets værdi, som skyldes 
markedsforhold såsom ændringer i efterspørgslen efter det, der produce-
res. Hvis f.eks. efterspørgslen falder bort, og der ikke er alternative anven-
delser af kapitalapparatet, vil dets værdi falde til nul.  
 
Ældre kapitaludstyr kan også blive mindre værd, fordi nyt udstyr af sam-
me slags er mere effektivt. Forældelse kan endvidere skyldes ændringer i 
relative faktorpriser. F.eks. vil kapitaludstyr, som er designet til at spare på 
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råvareforbruget ved at anvende mere arbejdskraft, falde i værdi, hvis ar-
bejdskraft bliver dyrere relativt til råvarer.  
 
FortolkningerFortolkningerFortolkningerFortolkninger    
Bruttokapitalapparatet fortolkes undertiden som et mål for produktions-
kapaciteten. Det er imidlertid ikke et entydigt godt mål, idet der som 
konsekvens af beregningsmetoden ikke sker nogen korrektion for fysisk 
nedslidning af kapitaludstyr.  
 
To identiske maskiner med forskellig kapacitet som følge af forskellig fy-
sisk nedslidning indgår således med samme værdi i opgørelsen. Der kan 
derfor godt ske en nedslidning af kapitalapparatet og dermed i produkti-
onskapaciteten over tid, uden at det afspejler sig i det opgjorte bruttokapi-
talapparat. 
 
Også den manglende korrektion for forældelse af kapitalapparatet strider 
mod fortolkningen af bruttokapitalen som et mål for produktionskapaci-
teten.  
 
Det kan derimod diskuteres, om kapacitetsfortolkningen forudsætter en 
korrektion for ændringer i restlevetiden. Den årlige produktionskapacitet 
for en maskine med en restlevetid på 5 år falder ikke fra et år til det næste 
blot fordi restlevetiden reduceres til 4 år (den kortsigtede produktionska-
pacitet). Til gengæld falder produktionskapaciteten målt ved den samlede 
mulige produktion i restlevetiden (den langsigtede produktionskapacitet). 
 
Nettokapitalapparatet er principielt lig med markedsværdien af kapital-
udstyret og kan således fortolkes som formueværdien af kapitalapparatet.  
 
Nettokapitalapparatet synes umiddelbart at være en bedre indikator end 
bruttokapitalapparatet for udviklingen i den langsigtede produktionska-
pacitet, da der er korrigeret for forbrug af fast realkapital.  
 
Derimod er nettokapitalapparatet som følge af korrektionen for ændret 
restlevetid ikke nødvendigvis en bedre indikator end bruttokapitalappara-
tet for udviklingen i den kortsigtede produktionskapacitet, jf. boks 3.2.  
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Boks 3.2. Mulige fortolkninger af brutto- og nettokapitalapparatet 
Bruttokapitalappa-
rat: 

Indikator for udviklingen i den kortsigtede produktionskapacitet 

Nettokapitalappa-
rat: 

Indikator for udviklingen i den langsigtede produktionskapacitet 
Formueværdien af kapitaludstyret 

 
Anm.: Fortolkningerne kan diskuteres, jf. tekst. 
 
At der ikke entydigt kan peges på et af de to kapitalmål som den bedste 
indikator for udviklingen i produktionskapaciteten, afspejler sig bl.a. i de 
såkaldte ” vækstregnskaber”, som søger at forklare årsagerne til økonomisk 
vækst. Vækstregnskaber forudsætter et mål for kapitalapparatets bidrag til 
væksten, og i de fleste vækstregnskaber er bruttokapitalapparatet anvendt 
med den begrundelse, at de fleste former for kapitaludstyr bevarer deres 
fysiske effektivitet intakt i levetiden, hvis de vedligeholdes ordentligt. 
 
Nogle undersøgelser har dog anvendt nettokapitalapparatet, mens andre 
har anvendt et gennemsnit af brutto- og nettokapitalapparatet som mål 
for kapitalapparatets bidrag til væksten. 
    
Sammenhæng med investeringerSammenhæng med investeringerSammenhæng med investeringerSammenhæng med investeringer    
Målt i faste priser er en periodes ændring i nettokapitalapparatet princi-
pielt lig med periodens nettoinvestering, jf. boks 3.3.  
 
Boks 3.3. Sammenhæng mellem investeringer og kapitalapparat  
Ændring i nettokapitalapparat: =1) 

= 
Bruttoinvestering – forbrug af fast realkapital 
Nettoinvestering 

Ændring i bruttokapitalapparat:  Ingen identitetsmæssig sammenhæng med inve-
steringer 

 
1)  Faste priser. 
 
Der er derimod ikke en tilsvarende sammenhæng mellem bruttoinveste-
ringer og ændringen i bruttokapitalapparatet. Det skyldes bl.a., at ændrin-
gen i bruttokapitalapparatet afhænger af afgangen af kapitaludstyr fra den 
eksisterende beholdning, mens det ikke påvirker bruttoinvesteringerne. 
 
3.3. Opgørelsesmetoder3.3. Opgørelsesmetoder3.3. Opgørelsesmetoder3.3. Opgørelsesmetoder    
Danmarks Statistik anvender hovedsageligt to metoder til at opgøre brut-
tokapitalapparatet: 
• Værdisætning af fysiske beholdninger (transportmidler, bygninger 

mv.) 
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• PIM-metoden (Perpetual Inventory Metoden) som går ud på at be-
regne beholdningen af kapital på et givet tidspunkt ved løbende at 
holde styr på tilgangen af kapital i form af bruttoinvesteringer samt 
afgangen i form af skrotninger (maskiner og inventar). 

 
PIM-metoden er mest usikker, idet afgangen i form af skrotninger ikke er 
kendt, men i stedet delvist baseres på skøn, herunder over kapitaludstyrets 
gennemsnitlige levetider.  
 
Opgørelsen af nettokapitalapparatet forudsætter kendskab til, hvordan 
værdiforringelsen for kapitaludstyret forløber over tid. Det er kun i få til-
fælde muligt at konstruere afskrivningsprofiler ud fra observerede priser 
på brugte kapitalgoder. Typisk anvendes i stedet en teoretisk baseret af-
skrivningsprofil. 
 
FølsomhedsberegningerFølsomhedsberegningerFølsomhedsberegningerFølsomhedsberegninger    
I en række undersøgelser er det undersøgt, hvor følsom opgørelsen af ka-
pitalapparatet efter PIM-metoden er over for fejl i forudsætningerne om 
gennemsnitlige levetider. 
 
I en dansk undersøgelse af boligbeholdningen konkluderes det, at det er 
nødvendigt med nøjagtige estimater af den gennemsnitlige levetid, for at 
PIM-metoden giver troværdige resultater1. 
 
I en canadisk undersøgelse af bruttokapitalapparatet fremgår det, at en 
forøgelse af levetiden med en given procent forøger værdien af bruttoka-
pitalapparatet nogenlunde tilsvarende2. Det skønnes på den baggrund, at 
usikkerheden på bruttokapitalapparatet ikke overstiger +/- 8 pct. 
 
Mens en forøgelse af levetiden forøger bruttokapitalapparatets niveau, er 
det usikkert, hvordan væksten i bruttokapitalapparatet påvirkes af en for-
øget levetid. En forøgelse af levetiden for hurtigt voksende kapitaludstyr 
forøger væksten af kapitalapparatet som helhed, mens en forøgelse af leve-
tiden for langsomt voksende kapitaludstyr reducerer kapitalapparatets 
vækst. 
 

                                                 
1 Dalgaard, E. og Thomsen, A., A comparison of PIM Estimates with Direct Stock 
Information for Dwellings, 2000. 
2 OECD, Draft Manual, 1999. 
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En hollandsk undersøgelse viser, at virkningen af en forøget levetid på 
forbruget af fast realkapital er usikker, men forbruget kan forventes at 
falde. Usikkerheden skyldes, at den forøgede levetid øger antallet af kapi-
talgoder i den samlede beholdning, men reducerer afskrivningen på det 
enkelte gode. 
 
Nettokapitalapparatet kan forventes at stige med en forøget levetid som 
følge af de nævnte virkninger på bruttokapitalen og på forbruget af fast 
realkapital. Nettokapitalapparatet kan samtidig forventes at blive påvirket 
mere end bruttokapitalapparatet, det vil sige, at usikkerheden er større. 
 
3.4. Kapitalapparatet i Danmark3.4. Kapitalapparatet i Danmark3.4. Kapitalapparatet i Danmark3.4. Kapitalapparatet i Danmark    
Det samlede kapitalapparat for hele den danske økonomi er vokset uaf-
brudt i perioden primo 1966-1993, men væksten er dog aftaget siden 
starten af 1980’erne, jf. figur 3.1. Det gælder især for nettokapitalappara-
tet.  
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Figur 3.1. Kapitalapparat, 1966-2000 
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Anm.: Den offentlige sektor er ekskl. offentlige virksomheder. Baseret på afgrænsning 

og metoder i ”gammelt” nationalregnskab. Det indebærer bl.a., at købt og ege-
nudviklet software ikke indgår i kapitalapparatet, og at der ikke afskrives på veje. 
Tallene for primo 1994-2000 er skøn ifølge ADAM med en forudsætning om en 
konstant afskrivningsrate lig den seneste kendte, dvs. for 1992.  

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
 
Samlet set er kapitalapparatet omtrent fordoblet i perioden, og det skøn-
nes at være steget yderligere i perioden frem til 2000.  
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 Det bemærkes, at opgørelserne af kapitalapparatet er baseret på metoder-
ne og afgrænsningerne i det ”gamle” nationalregnskab, hvilket bl.a. inde-
bærer, at købt og egenudviklet software ikke indgår i kapitalapparatet, og 
at der ikke afskrives på veje mv.3 
 
Den overvejende del af kapitalapparatet udgøres af bestanden af bygnin-
ger og anlæg, som er 3-4 gange så stor som beholdningen af maskiner og 
transportmidler. Bestanden af bygninger og anlæg udviser nogenlunde 
samme udvikling som det samlede kapitalapparat i perioden 1966-1993, 
dog med en lidt mindre samlet vækst. Modstykket hertil er, at beholdnin-
gen af maskiner og inventar er vokset lidt mere end det samlede kapital-
apparat. 
 
Det samlede bruttokapitalapparat for den offentlige sektor ekskl. offentli-
ge virksomheder er steget uafbrudt i perioden 1966-1993 med den største 
vækst i første halvdel af perioden. Bruttokapitalapparatet skønnes at stige 
yderligere frem til 2000. 
 
Den samlede stigning i nettokapitalapparatet for den offentlige sektor 
ekskl. offentlige virksomheder har været mindre end stigningen i brutto-
kapitalapparatet. Det skal ses på baggrund af, at nettokapitalapparatet har 
været faldende siden starten af 1980’erne. Nettokapitalapparatet skønnes 
at falde yderligere frem til 2000.  
 
Langt den største del af det offentlige kapitalapparat består af bygninger 
og anlæg, som i 1993 var omkring 10 gange så stort som beholdningen af 
maskiner og transportmidler. Beholdningen af bygninger og anlæg udvi-
ser samme udviklingstræk som det samlede offentlige kapitalapparat. 
 
Derimod har den offentlige beholdning af maskiner og transportmidler 
udvist vedvarende vækst frem til 1993, og væksten skønnes forstærket 
frem til 2000. 
  

                                                 
3 Der blev indført et nyt nationalregnskab i oktober 1997. 
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4.1. Indledning og sammenfatning4.1. Indledning og sammenfatning4.1. Indledning og sammenfatning4.1. Indledning og sammenfatning    
De statslige og kommunale budgetter og regnskaber benyttes som sty-
ringsinstrument for de offentlige investeringer.  
  
Dette kapitel indeholder en gennemgang af statens og kommunernes in-
vesteringer ifølge stats- og kommuneregnskaberne. På det statslige område 
suppleres den talmæssige gennemgang med eksempler på de senere års 
investeringsprojekter.  
 
Der gives afslutningsvis eksempler på investeringer, som ikke indgår på 
anlægsbudgetterne, men som er offentligt finansierede eller er afledt af of-
fentlig regulering 
 
I afsnit 4.2 redegøres der for den budgetmæssige afgrænsning af investe-
ringerne. Det fremgår, at den overordnede styring og prioritering af inve-
steringerne først og fremmest sker via de såkaldte anlægsbudgetter.  
 
Det er imidlertid kun en del af de udgifter, der traditionelt opfattes som 
investeringer, der indgår på anlægsbudgetterne. Det gælder bygge- og an-
lægsproduktion og større vedligeholdelsesarbejder. 
  
Derimod indgår mindre anskaffelser i form af IT, transportmidler, appa-
ratur mv. på driftsbudgettet. Endvidere indgår bl.a. investeringsudgifter 
på det taxameterstyrede uddannelsesområde samt forsvarets materielan-
skaffelser på driftsbudgettet.  
 
Investeringerne i offentlige selskaber, folkekirken samt sociale kasser og 
fonde indgår ikke på de offentlige budgetter eller regnskaber. 
 
I afsnit 4.3 redegøres der for fordelingen af anlægsudgifterne på stat, am-
ter og kommuner i 1999. Bruttoanlægsudgifterne udgjorde 22 mia.kr. 
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med omkring halvdelen af udgifterne i kommunerne (ekskl. København 
og Frederiksberg). Korrigeret for anlægsindtægter ved salg af bygninger 
mv. udgjorde anlægsudgifterne (netto) ca. 15 mia.kr. 
 
I 1999 blev der afholdt udgifter til mindre anskaffelser på 7½ mia.kr., 
hvoraf størstedelen vedrørte staten. 
 
I afsnit 4.4 redegøres der for statens anlægsudgifter. De statslige bruttoan-
lægsudgifter er faldet gennem de seneste år og udgjorde i 1999 knap 6 
mia.kr.  
 
Faldet i statens bruttoanlægsudgifter skal bl.a. ses i sammenhæng med 
omlægningen af DSB til selvstændig offentlige virksomhed samt overgan-
gen til taxameterstyring på uddannelsesområdet. Anlægsudgifterne på 
disse områder indgår ikke længere på anlægsbudgettet. 
 
De statslige nettoanlægsudgifter har modsat bruttoanlægsudgifterne været 
stigende gennem 1990’erne. Det afspejler, at anlægsindtægterne var store 
i begyndelsen af årtiet. 
 
De statslige bruttoanlægsudgifter har generelt været størst på trafikområ-
det, kulturområdet, forsvarsområdet samt på uddannelses- og forsknings-
området.  
 
På trafikområdet har anlægsudgifterne til vejområdet i perioden varieret 
mellem 1 og 1½ mia.kr. om året med det højeste niveau i årene 1995-
1997. Investeringerne i såvel tog som bane har de senere år været høje, og 
det forventes de også at være i de kommende år1.  
 
Anlægsudgifterne til universiteterne er steget markant, og har dermed 
ligget på et betydeligt højere niveau i anden halvdel af 1990’erne end i 
første halvdel af årtiet. Forsvarets anlægsudgifter har derimod udvist et 
markant fald i løbet af det seneste årti. Der budgetteres dog med en bety-
delig stigning i anlægsudgifterne i 2000. 
 
De statslige anlægsudgifter til kulturområdet har været markant højere i 
anden halvdel af 1990’erne end i første halvdel af årtiet.  

                                                 
1 Investeringerne i tog indgår dog ikke længere på anlægsbudgettet efter omdannelsen af 
DSB til selvstændig virksomhed. 



    4. Statslige og kommunale anlægsudgifter4. Statslige og kommunale anlægsudgifter4. Statslige og kommunale anlægsudgifter4. Statslige og kommunale anlægsudgifter    

103103103103    
 

I afsnit 4.5 beskrives udviklingen i amternes og kommunernes anlægsud-
gifter. Anlægsudgifterne er samlet set vokset fra 13 mia.kr. i 1990 til knap 
15 mia.kr. i 1999. Udgifterne har dog været nogenlunde konstante siden 
1993. 
 
Stigningen i amternes og kommunernes bruttoanlægsudgifter kan henfø-
res til det skattefinansierede område, mens anlægsudgifterne på det bru-
gerfinansierede område, som bl.a. omfatter de kommunale forsyningsvirk-
somheder, er faldet. 
 
Nettoanlægsudgifterne har været faldende, hvilket afspejler, at kommu-
nerne og amterne i stigende omfang har finansieret anlægsudgifter ved 
salg af ejendomme mv. 
 
Bruttoanlægsudgifterne i amterne er steget med 20 pct. i det seneste årti 
og udgjorde dermed knap 2½ mia.kr. i 1999. Der har været en tilsvaren-
de udvikling i nettoanlægsudgifterne. 
 
Amternes anlægsudgifter er overvejende skattefinansierede og går primært 
til sygehusvæsnet samt vejområdet. 
  
Anlægsudgifterne i sygehusvæsnet er forøget, mens anlægsudgifterne til 
vejvæsnet er faldet i de seneste år. 
  
Anlægsudgifterne vedrørende handicappede og sindslidende er steget mar-
kant siden 1993 efter fald indtil da. Også gymnasier og kollektiv trafik 
har oplevet en stigning i bruttoanlægsudgifterne i de seneste år. 
 
Bruttoanlægsudgifterne i kommunerne (ekskl. København og Frederiks-
berg) har udvist en svagt stigende tendens op gennem 1990’erne og ud-
gjorde i 1999 omkring 10½ mia.kr. 
 
Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter er samlet set steget med 
ca. 30 pct. i perioden fra 1990-1999. Derimod er de brugerfinansierede 
anlægsudgifter faldet. 
 
På det skattefinansierede område er de største udgiftsområder børnepas-
ning, folkeskoler, vejvæsen samt ældreområdet. 
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Anlægsudgifterne til børnepasning har siden 1995 været i kraftig vækst. 
Dermed var udgifterne i 1999 omkring 2½ gange så høje som i 1990. 
Der har med mere end en fordobling af udgifterne ligeledes været en mar-
kant stigning i anlægsudgifterne på folkeskoleområdet. 
 
På ældreområdet lå anlægsudgifterne forholdsvis lavt i 1998 og 1999 efter 
en markant udbygning på området i perioden 1995-1997. Tilsvarende 
har indsatsens på vejområdet samt kultur- og fritidsområdet været høj i 
den midterste halvdel af 1990’erne.  
 
På det brugerfinansierede område har det klart største udgiftsområde væ-
ret spildevandsområdet (kloakker og rensningsanlæg), som i 1999 ud-
gjorde 70 pct. af de samlede brugerfinansierede anlægsudgifter i kommu-
nerne.  
 
Anlægsudgifterne er i perioden 1990-1999 faldet på samtlige de brugerfi-
nansierede områder bortset fra vandforsyningen. 
 
Anlægsudgifterne i Københavns Kommune har været jævnt og markant sti-
gende i det seneste årti. Der har været en nogenlunde parallel udvikling i 
skatte- og brugerfinansierede anlægsudgifter. De skattefinansierede an-
lægsudgifter er en smule højere end de brugerfinansierede anlægsudgifter. 
 
På det skattefinansierede område er de største udgiftsområder byfornyelse, 
folkeskoler og børnepasning. Udgifterne til børnepasning, folkeskoler by-
fornyelse samt kultur er steget markant i perioden. Derimod er udgifterne 
vedrørende anlæg af veje faldet en smule. 
 
På det brugerfinansierede har de største udgiftsområder været elforsyning, 
varmeforsyning samt spildevand. 
 
I afsnit 4.6 beskrives en række af de større investeringer, som gennemføres 
udenfor anlægsbudgettet. I 1990’erne har udviklingstendensen været, at 
indsatsen ikke nødvendigvis er gennemført over det statslige anlægsbud-
get, jf. også kapitel 3. 
 
Det gælder f.eks. på miljøområdet, hvor offentlig regulering gennem 
1990’erne har ført til mere end en fordobling i de private investeringer i 
miljøforanstaltninger, mens de samlede offentlige investeringer i kom-
muner og amter i perioden er vokset med ca. 10 pct. 
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Trafikområdet har været kendetegnet ved meget store investeringer i faste 
forbindelser og metro-systemet i København. Samlet har offentlige sel-
skaber investeret over 60 mia.kr. i disse anlæg. 
 
Boligområdet har været præget af stigende offentlige tilskud. Den samlede 
offentlige støtte var således ca. 6,9 mia.kr. i 1999 og støtten er dermed 
steget med knap 30 pct. siden 1990. Der har været stigninger på alle til-
skudsområder, men væksten har været forskellig. Der er således sket en 
forskydning i støtten fra familieboliger til ældreboliger og ungdomsboli-
ger. Der er ligeledes sket en opprioritering af udgifterne til byfornyelse. 
 
Investeringer i forskning og uddannelse omfatter ikke kun investeringer i 
fysisk infrastruktur. Langt hovedparten af udgifterne på uddannelses- og 
forskningsområdet konteres som løbende forbrug, herunder løn. I realite-
ten kan disse udgifter i vid udstrækning alternativt opfattes som investe-
ringer, der kan give et langsigtet afkast i form af større viden og mere 
humankapital i samfundet. 
 
Gennem 1990’erne har der været en betydelig vækst i den offentlige sek-
tors indsats på forsknings- og uddannelsesområdet.  
 
4.2. Den b4.2. Den b4.2. Den b4.2. Den budgetmæssige afgrænsning af investeringerne udgetmæssige afgrænsning af investeringerne udgetmæssige afgrænsning af investeringerne udgetmæssige afgrænsning af investeringerne     
De fleste skattefinansierede offentlige investeringer indgår på statens og 
kommunernes budgetter og regnskaber. En del offentlige institutioner og 
deres investeringer er dog ikke integreret i de offentlige budgetter og regn-
skaber, men har selvstændige regnskaber. Det gælder bl.a. folkekirken 
samt de sociale kasser og fonde2. Hertil kommer, at de offentlige selskaber 
ikke indgår på de offentlige budgetter og regnskaber. 
 
De offentlige investeringer i fysisk infrastruktur, som indgår på de offent-
lige budgetter og regnskaber, indgår enten på de offentlige anlægsbudget-
ter eller på driftsbudgetterne, jf. tabel 4.1.  
 

                                                 
2 ATP, Lønmodtagernes Garantifond, Lønmodtagernes Dyrtidsfond samt arbejdsløs-
hedskasserne. 
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Tabel 4.1. Investeringer i fysisk infrastruktur ifølge de offentlige bud-
getter og regnskaber  
Anlægsbudget Driftsbudget 
• Byggeri og anlægsproduktion 
• Køb og salg af anlæg mv. 

Mindre anskaffelser: 
• IT 
• Transportmidler 

• Visse større vedligeholdelsesarbejder • Apparatur 
 • Anlægsudgifter på taxameterstyrede 

områder1 
 • Almindelig vedligeholdelse 
 • Forsvarets materielanskaffelser2 

• Visse tilskud til private investeringer2 
 • Visse større EDB-projekter2 

 
1) Undtagen universitetslovsinstitutioner, som indtil ultimo 2000 har haft selvstæn-

dige anlægsbevillinger.  
2) Kan også indgå på anlægsbudgettet. 
 
Den overordnede styring og prioritering af investeringerne i fysisk infra-
struktur i stat, amter og kommuner sker først og fremmest via anlægs-
budgetterne. Anlægsbudgetterne indeholder primært udgifter til byggeri- 
og anlægsproduktion 
 
På anlægsbudgettet kan der også indgå udgifter til større vedligeholdelses-
arbejder, hvis funktionaliteten af en bygning eller vej ændres eller forbed-
res.  
 
Anlægsbudgettet indeholder imidlertid ikke alle de udgifter, der traditio-
nelt betegnes som investeringer, f.eks. i nationalregnskabet. Det gælder 
bl.a. udgifter til IT-anskaffelser, køb af transportmidler samt apparaturin-
vesteringer, som indgår på driftsbudgettet. 
 
Anlægsbudgettet omfatter heller ikke investeringer på de dele af undervis-
ningsområdet, hvor der er indført såkaldt taxameterstyring. Anlægsudgif-
terne på de taxameterstyrede områder indgår på driftsbudgettet. Udgifter 
til almindelig vedligeholdelse indgår også på driftsbudgettet. 
 
Også størstedelen af forsvarets materielanskaffelser indgår på driftsbudget-
tet ligesom også visse offentlige tilskud til private investeringer samt visse 
større EDB-projekter indgår her.  
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4.3. Anlægsudgifter i stat, amter og kommuner i 19994.3. Anlægsudgifter i stat, amter og kommuner i 19994.3. Anlægsudgifter i stat, amter og kommuner i 19994.3. Anlægsudgifter i stat, amter og kommuner i 1999    
Bruttoanlægsudgifterne var samlet set på godt 22 mia.kr. i stat, amter og 
kommuner i 1999, jf. tabel 4.2. 
 
Tabel 4.2. Anlægsudgifter samt mindre anskaffelser i stat, amter og 
kommuner, 1999 

Mill.kr. 
Brutto-

anlægsudgift Anlægsindtægt
Netto-

anlægsudgift 
Mindre  an-
skaffelser1) 

Stat .........................  5.692  619  5.073  5.472 
Amter .....................  2.944  364  2.580  990 
Kommuner .............  11.253  4.754  6.499  829 
Kbh. og Frb. ...........  2.242  867  1.375  143 
I alt.........................  22.131  6.604  15.527  7.434 

 
Anm.: Inkl. moms. Ekskl. taxameterstyrede områder. 
1) Erhvervelse af materiel, netto, på statsbudgettet og ”Anskaffelser” på de kommu-

nale budgetter. 
Kilde: Finansministeriets konsoliderede udgiftsdatabase og KSDB. 
 
Kommunerne havde de største anlægsudgifter med godt 11 mia.kr. De 
statslige anlægsudgifter udgjorde godt 5½ mia.kr., mens anlægsudgifterne 
i amterne samt København og Frederiksberg Kommuner samlet set ud-
gjorde godt 5 mia.kr. 
 
Stat, amter og kommuner har også anlægsindtægter i form af afhændelse 
af bygninger og materiel mv. Anlægsindtægterne beløb sig til i alt godt 
6½ mia.kr. med den overvejende del på det kommunale område. Netto-
anlægsudgifterne udgjorde dermed 15½ mia.kr. 
  
Investeringsudgifterne til mindre anskaffelser af IT-udstyr, transportmid-
ler, apparatur mv. udgjorde knap 7½ mia.kr. Staten havde størstedelen af 
udgifterne.  
 
4.4. De statslige anlægsudgifter4.4. De statslige anlægsudgifter4.4. De statslige anlægsudgifter4.4. De statslige anlægsudgifter    
Udgifterne på det statslige anlægsbudget har udvist en faldende tendens i 
1990’erne, jf. figur 4.1. 
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Figur 4.1. Statslige anlægsudgifter, 1992-1999 
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Kilde: Finansministeriets konsoliderede udgiftsdatabase. 
 
Frem til midten af årtiet udgjorde bruttoanlægsudgifterne omkring 8 
mia.kr., men i 1999 var udgifterne faldet til knap 6 mia.kr. (målt i faste, 
2000-priser). 
 
Faldet i de statslige anlægsudgifter skal ses på baggrund af omdannelsen af 
DSB til selvstændig offentlig virksomhed samt overgangen til taxameter-
styring på uddannelsesområdet. Anlægsudgifterne på disse områder ind-
går ikke længere på det statslige anlægsbudget. 
 
Nettoanlægsudgifterne har derimod udvist en stigende tendens gennem 
1990’erne. Det afspejler, at anlægsindtægterne er faldet. Hvor anlægsind-
tægterne tidligere var omkring 2-3 mia.kr. om året, er anlægsindtægterne i 
de seneste år faldet og var i 1999 godt 600 mill.kr.  
 
Anlægsindtægterne i begyndelsen af årtiet har bl.a. været på Trafikmini-
steriets område, hvor især DSB har solgt en række bygninger som led i 
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udmøntningen af forskellige rammeaftaler. Men også på andre områder 
har der været forholdsvis store anlægsindtægter. 
 
Statens investeringsudgifter til mindre anskaffelser, som ikke indgår på 
anlægsbudgettet, har siden 1992 ligget stabilt på godt 5 mia.kr., jf. tabel 
4.3. Dermed er udgifterne til mindre anskaffelser nu på niveau med ud-
gifterne på anlægsbudgettet. 
 
Tabel 4.3. Statens udgifter til mindre anskaffelser, 1991-2000, 2000-
priser, mill.kr. 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 B2000 
3.679 5.613 5.738 5.831 5.715 5.524 5.252 5.833 5.615 5.248 

 
Kilde: Finansministeriets konsoliderede udgiftsdatabase. 
 
I det følgende redegøres der for udviklingen i de statslige anlægsudgifter 
på de enkelte ministerområder.  
 
UdenrigsministerietUdenrigsministerietUdenrigsministerietUdenrigsministeriet    
Anlægsbevillingerne under Udenrigsministeriet har i perioden 1991-99, 
bortset fra 1995, ligget under 100 mill.kr. årligt, jf. tabel 4.4. 
 
Tabel 4.4. Udenrigsministeriets bruttoanlægsudgifter, 1991-2000,  
2000-priser, mill.kr. 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 B2000 

71 62 16 27 106 33 49 65 31 12 
 
Kilde: Finansministeriets konsoliderede udgiftsdatabase. 
 
Bevillingerne har primært været til anlæg af bygninger og opførelse af 
ambassadekancellier. Som eksempler på de anlægsinvesteringer, der er 
gennemført i perioden, kan bl.a. nævnes opførelse af ambassadekancelli 
og fælleshus for de nordiske ambassader i Berlin, opførelse og renovering 
af ambassadekancellier i Rom, New Delhi, Kampala, Tallinn og Maputo.  
 
JustitsministerietJustitsministerietJustitsministerietJustitsministeriet    
På Justitsministeriets område har anlægsinvesteringerne udgjort omkring 
200 mill.kr. årligt siden 1995. Dermed har investeringerne ligget højere i 
anden halvdel af 1990’erne end de gjorde i første halvdel, jf. tabel 4.5. 
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Tabel 4.5. Justitsministeriets bruttoanlægsudgifter, 1991-2000, 2000-
priser, mill.kr. 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 B2000 
187 158 122 86 230 242 139 179 208 197 

 
Kilde: Finansministeriets konsoliderede udgiftsdatabase. 
 
Anlægsudgifterne er typisk gået til opførsel og renovering af politigårde og 
til forbedringer af arresthuse og domhuse. Som eksempler på anlægsinve-
steringer på Justitsministeriets område kan bl.a. nævnes til- og ombygning 
af Svendborg Ting- og Arresthus og byggeriprojekter for politiet i Helsin-
gør, Slagelse, Hillerød og Viborg samt indkøb af politibåde til Grønland.  
 
ForsvForsvForsvForsvarsministerietarsministerietarsministerietarsministeriet    
Forsvarsministeriets område indeholder anlægsudgifter til både bygnings-
mæssige anlæg i mere traditionel forstand og til større materielanskaf-
felser3. Anlægsudgifterne på forsvarsområdet indgår i de forsvarspolitiske 
forlig. 
 
Forsvarets anlægsudgifter har udvist et vedvarende og markant fald i løbet 
af det seneste årti, jf. tabel 4.6. Der budgetteres dog med en betydelig stig-
ning i 2000. 
 
Tabel 4.6. Forsvarsministeriets bruttoanlægsudgifter, 1991-2000, 2000-
priser, mill.kr. 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 B2000
3.478 1.423 1.148 830 764 649 541 547 430 796 

 
Anm.: Ekskl. materielanskaffelser på driftsbudgettet. 
Kilde: Finansministeriets konsoliderede udgiftsdatabase. 
 
I de senere år er der gennemført en række større anlægsarbejder på kaser-
ner som f.eks. Dragonkasernen i Holstebro, Jonstruplejren, Holmen, Aal-
borg Kaserne mv. Dertil kommer en række anlægsbevillinger til bl.a. Far-
vandsvæsnet og forskellige bygge- og anlægsprogrammer som følge af alli-
anceforholdet til NATO. 
    

                                                 
3 Størstedelen af forsvarets materielanskaffelser indgår på driftsbudgettet, jf. tabel 4.1. 
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IndenrigsministerietIndenrigsministerietIndenrigsministerietIndenrigsministeriet     
Indenrigsministeriets anlægsinvesteringer har siden 1996 ligget noget la-
vere end i årene forinden, jf. tabel 4.7.  
 
Tabel 4.7. Indenrigsministeriets bruttoanlægsudgifter, 2000-priser 
Mill.kr. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 B2000 
Beredskab....... - 20 16 10 3 9 8 15 32 31 
Udlændinge.... - 49 443 195 174 26 28 7 68 7 
Statsamt ......... - 6 1 - - - - - 4 - 
I alt ................ 18 75 460 204 177 34 36 22 103 38 

 
Kilde: Finansministeriets konsoliderede udgiftsdatabase. 
 
Anlægsinvesteringerne har primært været koncentreret om udlændinge-
området med især høje investeringer i 1993-1995 var høje som følge af 
den store indrejse af spontane flygtninge fra det tidligere Jugoslavien. 
 
Derudover har investeringerne primært bestået af forskellige mindre an-
lægsinvesteringer på henholdsvis beredskabsområdet og i statsamterne. 
 
ByByByBy---- og Boligministeriet og Boligministeriet og Boligministeriet og Boligministeriet    
Boligministeriets anlægsinvesteringer har været lavere de seneste par år i 
forhold til perioden 1991-1996, jf. tabel 4.8. 
 
Tabel 4.8. Boligministeriets bruttoanlægsudgifter, 1991-2000, 2000-
priser, mill.kr. 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 B2000 
142 258 222 296 212 238 54 17 43 53 

 
Kilde: Finansministeriets konsoliderede udgiftsdatabase. 
 
Anlægsudgifterne omfatter primært udgifter til renovering af statens slotte 
og haver.  
 
Anlægsmidlerne er siden 1992 bl.a. blevet benyttet til genopbygning af 
Christiansborgs Slotskirke, hovedistandsættelse af Sct. Petri kirke og for-
skellige renoveringsarbejder på Kronborg, Christiansborg, og ”den røde 
bygning”, Christiansborg Slotsplads nr. 1. 
 
Disse statslige anlægsudgifter i snæver forstand udgør imidlertid kun en 
meget lille del af de samlede investeringer på By-og Boligministeriets om-
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råde. Hovedparten af investeringerne vedrører støttet boligbyggeri og 
byfornyelse, som By- og Boligministeriet reelt påvirker via tilskud og re-
gulering. Dette belyses nærmere nedenfor. 
    
SundhedsministerietSundhedsministerietSundhedsministerietSundhedsministeriet    
På Sundhedsministeriets område har anlægsudgifterne primært været an-
vendt til udgifter i forbindelse med byggeprojekter ved Statens Serum 
Institut, jf. tabel 4.9. 
 
Tabel 4.9. Sundhedsministeriets bruttoanlægsudgifter, 1991-2000, 
2000-priser, mill.kr.  

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 B2000
84 114 179 166 2 10 0 54 60 69 

 
Kilde: Finansministeriets konsoliderede udgiftsdatabase. 
 
Udgifterne har varieret henover årene i takt med færdiggørelsen af forskel-
lige anlægsprojekter. I perioden til og med 1994 blev der endvidere af-
holdt anlægsudgifter vedrørende Rigshospitalet. 
 
ArbejdsministerietArbejdsministerietArbejdsministerietArbejdsministeriet    
På Arbejdsministeriets område har der været afsat beløb på mellem 0 og 
50 mill.kr. i perioden fra 1991-2000, jf. tabel 4.10. 
 
Tabel 4.10. Arbejdsministeriets bruttoanlægsudgifter, 1991-2000, 
2000-priser, mill.kr.  

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 B2000 
0 1 31 50 42 38 41 17 29 20 

 
Kilde: Finansministeriets konsoliderede udgiftsdatabase. 
 
Anlægsudgifterne på Arbejdsministeriets område er blevet brugt til ud-
bygning af uddannelseskapaciteten i forbindelse med styrkelsen af voksen- 
og efteruddannelsesindsatsen. 
 
UndervisningsministeUndervisningsministeUndervisningsministeUndervisningsministeriet og Forskningsministerietriet og Forskningsministerietriet og Forskningsministerietriet og Forskningsministeriet    
Anlægsudgifterne på Undervisningsministeriets område bliver brugt til 
anlæg af bygninger til henholdsvis seminarer, andre videregående uddan-
nelser og ungdomsuddannelser, jf. tabel 4.11. Fra regnskabet for 1998 
overførtes ansvaret for universiteterne mv. til Forskningsministeriet. 
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Tabel 4.11. Bruttoanlægsudgifter til uddannelse og forskning, 1991-
2000, 2000-priser, mill.kr.  

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 B2000 
Universi-
teter mv.... - 266 389 331 699 680 580 612 706 855 
Ung-
domsudd. . - 0 245 49 139 47 3 3 0 0 
Semina-
rer mv. ..... - 38 132 48 185 135 108 25 27 0 
Øvrige......  66 63 16 113 112 76 42 -19 157 
I alt ......... 312 370 829 444 1.136 974 767 682 714 1.012 

 
Anm.: På seminarieområdet er der gradvis indført bygningstaxameter fra 1997. Der er 

indført bygningstaxameter til erhvervsskolerne fra 1995. Anlægsudgifterne er ikke 
fordelt i 1991.  

Kilde: Finansministeriets konsoliderede udgiftsdatabase. 
 
Det største statslige udgiftsområde til anlægsinvesteringer på uddannelses- 
og forskningsområdet er universiteterne.  
 
Det skal bemærkes, at de statslige investeringsudgifter til ungdomsuddan-
nelser fra 1995 er finansieret via bygningstaxameter, der ikke regnskabs-
føres som en anlægsinvestering. Tilsvarende er seminarierne fra 1997 fi-
nansieret ved bygningstaxameter.  
 
Anlægsudgifterne til universiteterne har ligget på et højere niveau i anden 
halvdel af 1990’erne end i første halvdel af årtiet. I 1999 var udgifterne 
mere end dobbelt så store som i 1992, hvor anlægsinvesteringerne var på 
det laveste niveau.  
 
Udgifterne i den seneste halvdel af 1990’erne har primært været til reno-
veringer og moderniseringer af Københavns Universitet, Danmarks Tek-
niske Universitet, Danmarks Farmaceutiske Højskole og især i den Kgl. 
Veterinær- og Landbohøjskoles bygningsmasser samt nyinvesteringer ved 
Århus Universitet, Roskilde Universitetscenter, Syddansk Universitet, 
Aalborg Universitet og Handelshøjskolerne. 
 
I de kommende år er der en række nybygningsaktiviteter på tegnebrættet. 
Det gælder primært den fortsatte udbygning af Københavns Universitet 
Amager og udbygningen af den nyoprettede IT-højskole. 
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KulturministerietKulturministerietKulturministerietKulturministeriet    
De statslige anlægsudgifter på kulturområdet har ligget betydeligt højere i 
anden halvdel af 1990’erne end i første halvdel af årtiet, jf. tabel 4.12.  
 
Tabel 4.12. Kulturministeriets bruttoanlægsudgifter, 1991-2000, 2000-
priser, mill.kr. 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 B2000 
125 116 240 93 330 558 555 392 547 168 

 
Kilde: Finansministeriets konsoliderede udgiftsdatabase. 
 
Siden 1995 har udgifterne udgjort 300-500 mill.kr. årligt. Til sammen-
ligning var de årlige anlægsudgifter på omkring 100-250 mill.kr i perio-
den 1991-1994. 
  
Blandt de større projekter i perioden har været opførelsen af Det Kongeli-
ge Bibliotek på havnefronten, udbygning af Statens Museum for Kunst, 
etablering af et center for videregående kunstneriske uddannelser på Hol-
men og udbygning af Nationalmuseet. 
 
Men også andre statslige kulturinstitutioner har fået nye bygningsmæssige 
rammer. Det gælder bl.a. Statens Arkiver i Odense og Viborg, musikkon-
servatorierne i Esbjerg og Århus samt Statsbiblioteket og Arkitektskolen i 
Århus. 
 
Derudover er der truffet beslutning om bygning af et nyt Rigsarkiv i Øre-
staden. Endvidere modtager staten et nyt operahus på Dokøen, ligesom 
mulighederne for at opføre et nyt skuespilhus på Kvæsthusbroen under-
søges. 
 
Endelig er der skabt mulighed for, at Danmarks Radio kan arbejde videre 
med planerne om at samle alle sine aktiviteter i et moderne multimedie-
hus i Ørestaden samt bygge en ny koncertsal koordineret med etablerin-
gen af et operahus. Danmarks Radios udgifter til multimediehuset indgår 
ikke i opgørelsen af de statslige udgifter, da de finansieres over institutio-
nens budget, som finansieres af licensen. 
    



    4. Statslige og kommunale anlægsudgifter4. Statslige og kommunale anlægsudgifter4. Statslige og kommunale anlægsudgifter4. Statslige og kommunale anlægsudgifter    

115115115115    
 

MiljøMiljøMiljøMiljø---- og Energimi og Energimi og Energimi og Energiministerietnisterietnisterietnisteriet 
De statslige anlægsudgifter på miljøområdet har varieret en del i perioden 
1991-2000 med en gennemsnitlig årlig udgift på knap 200 mill.kr., jf. 
tabel 4.13. Udgifterne har været størst omkring midten af årtiet. 
 
Tabel 4.13. Miljøministeriets bruttoanlægsudgifter, 1991-2000, 2000-
priser, mill.kr. 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 B2000
184 101 144 205 389 207 110 110 198 106 

 
Kilde: Finansministeriets konsoliderede udgiftsdatabase. 
 
Anlægsudgifterne vedrører især jordforureningsområdet, naturforvaltnin-
gen og statens skove.  
 
Som eksempel på større investeringer på Miljøministeriets område kan 
nævnes genskabningen af Skjern Å’s oprindelige forløb, hvor der i perio-
den 1997 til 2006 forventes brugt 264 mill.kr., hvoraf 85 mill.kr. var af-
holdt ved udgangen af 1998. 
  
De statslige anlægsinvesteringer på miljøområdet udgør dog kun en meget 
lille del af de samlede investeringer i miljø. En meget stor del af investe-
ringerne i miljø kan henføres til lovgivning eller anden regulering, jf. ne-
denfor. 
 
FødevareministerietFødevareministerietFødevareministerietFødevareministeriet    
De statslige anlægsudgifter på Fødevareministeriets område har i perioden 
1991-2000 varieret mellem knap 100 mill.kr. og 200 mill.kr. om året, jf. 
tabel 4.14. 
 
Tabel 4.14. Fødevareministeriets bruttoanlægsudgifter, 1991-2000, 
2000-priser, mill.kr. 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 B2000
102 98 94 165 92 158 189 118 142 198 

 
Kilde: Finansministeriets konsoliderede udgiftsdatabase. 
 
Anlægsudgifter på Fødevareministeriets område er gået til primært tre 
aktivitetsområder: Strukturdirektoratet, herunder midler til etablering af 
vådområder, Fødevaredirektoratet, herunder primært midler til opførelse 
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og renovering af regionskontorer og laboratorier, og Danmarks Jord-
brugsforskning, herunder f.eks. udbygning og renoveringsarbejder ved 
Forskningscenter Foulum. 
 
ErhvervsministerietErhvervsministerietErhvervsministerietErhvervsministeriet 
Erhvervsministeriet har siden 1992 haft anlægsudgifter på under 50 
mill.kr. om året, jf. tabel 4.15. 
 
Tabel 4.15. Erhvervsministeriets bruttoanlægsudgifter, 1991-2000, 
2000-priser, mill.kr. 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 B2000
90 54 32 39 18 25 13 10 29 8 

 
Kilde: Finansministeriets konsoliderede udgiftsdatabase. 
 
Anlægsudgifterne er blevet anvendt til udbygning og renovering af sø-
fartsskolerne under Søfartsstyrelsen samt forskellige investeringstilskud. 
 
TrafikministerietTrafikministerietTrafikministerietTrafikministeriet    
De statslige anlægsudgifter på Trafikministeriets område udgør traditio-
nelt en meget stor andel af det samlede statslige anlægsbudget. I perioden 
1991-1998 har anlægsudgifterne i gennemsnit udgjort knap 5 mia.kr. 
årligt, jf. tabel 4.16.  
 
Tabel 4.16. Statslige bruttoanlægsudgifter på Trafikministeriets områ-
de, 1992-2000, 2000-priser 
Mill.kr. 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 B2000 

Trafik... 5.102 5.041 4.764 4.550 4.920 4.788 4.959 2.957 3.339 
Heraf: 
Veje1)....

 
941 

 
1.046 

 
1.113 1.574

 
1.594 1.494 1.152

 
1.243 

 
1.181 

Bane2) ... 3.581 3.484 2.943 2.388 2.686 2.431 2.837 1.072 1.576 
 
1)  Anlægsudgifterne til vejområdet omfatter alene nyanlæg. 
2) Banetrafik dækker over DSB’s køb af materiel, anlæg og reinvesteringer i skinner 

og tilskud til privatbanernes køb af materiel mv. Efter omdannelsen af DSB til 
selvstændig offentlig virksomhed fra 1999 indeholder tallene alene Banestyrelsens 
anlæg og reinvesteringer i skinner.  

Kilde: Finansministeriets konsoliderede udgiftsdatabase. 
 
Anlægsinvesteringerne i statsveje, som primært er motorveje og motortra-
fikveje, har udgjort i størrelsesordenen 1-1½ mia.kr. pr. år. Blandt de 
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projekter, der er blevet gennemført, er en udvidelse af Helsingør-motor-
vejen, etablering af motorvejen mellem Esbjerg og Kolding, etablering af 
motorvejene i Nordjylland og en lang række omfartsvejsprojekter i bl.a. 
Næstved, Assentoft, Svendborg, Randers mv. 
 
Det landsdækkende motorvejs-H – med motorvej fra Frederikshavn til 
grænsen, fra Esbjerg til København og fra Helsingør til Rødby – er således 
i al væsentlighed afsluttet og åbnet for trafik. 
 
På baneområdet har der været foretaget store investeringer i de senere år. 
Det gælder bl.a. infrastruktur til nye S-tog, Ringbanen samt indkøb af 
nye S-tog og Øresundstog for over 10 mia.kr.4 
 
Det fremgår af figur 4.2, at investeringerne i de seneste år generelt har 
været højere end gennemsnittet for perioden 1974-1999.  
 
Figur 4.2. Investeringer i nye tog, 1974-1999 
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Kilde: Finansministeriet, Budgetoversigt, december 1999. 

                                                 
4 Investeringerne indgår ikke på anlægsbudgettet efter omdannelsen af DSB til selvstæn-
dig offentlig virksomhed. 
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Også bevillingerne til nyanlæg og reinvesteringer i jernbanen har de sene-
re år ligget over gennemsnittet for perioden 1974-1999, jf. figur 4.3. 
Rammeaftalen for trafik for 2000-2004 medfører i lighed med investerin-
gerne i rullende materiel et markant løft i investeringerne i banedelen.  
 
Figur 4.3. Nyanlæg og reinvesteringer i jernbanens infrastruktur, 1974-
1999 
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Kilde: Finansministeriet, Budgetoversigt, december 1999. 
 
4.5. Kommunernes og amternes anlægsudgifter4.5. Kommunernes og amternes anlægsudgifter4.5. Kommunernes og amternes anlægsudgifter4.5. Kommunernes og amternes anlægsudgifter    
I dette afsnit redegøres for udviklingen i kommunernes og amternes an-
lægsudgifter siden 19905.  
 
Udvikling for kommuner og amter under ét siden 1990Udvikling for kommuner og amter under ét siden 1990Udvikling for kommuner og amter under ét siden 1990Udvikling for kommuner og amter under ét siden 1990    
De samlede anlægsudgifter i amter og kommuner var 14 pct. højere i 
1999 end i 1990, men siden 1993 har anlægsudgifterne været omtrent 
konstante, jf. figur 4.4. 

                                                 
5 Data bygger på et udtræk af de kommunale og amtslige regnskaber for de konti, som er 
rubriceret som anlægskonti. 
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Figur 4.4. Anlægsudgifter i amter og kommuner, 1990-1999 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Brutto Netto

Mia.kr. 2000-priser Mia.kr. 2000-priser

  
 
Anm.: Det relativt lave nettotal for 1995 skyldes en engangsindtægt i Københavns og 

Frederiksberg kommuner på ca. 4 mia.kr. (2000 priser) primært som følge af 
dannelsen af ejendomsselskabet Tor. 

Kilde:  KSDB. 
 
Nettoudgifterne har de seneste par år været faldende. Kommunerne og 
amterne har i de senere år således i stigende grad finansieret anlægsudgif-
ter ved forskellige former for indtægter fra salg af ejendomme mv. An-
lægsindtægterne er i perioden således vokset fra ca. 3 mia.kr. til godt 5½ 
mia.kr. 
 
Stigningen i anlægsudgifterne siden 1990 afspejler øgede anlægsudgifter 
på det skattefinansierede område, mens anlægsudgifterne på det brugerfi-
nansierede område er faldet, jf. tabel 4.17. 
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Tabel 4.17. Bruttoanlægsudgifter i amter og kommuner, 1990-1999, 
2000-priser 
Mia.kr. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Skattefinansie-
rede .................. 8,4 7,9 8,6 9,5 9,9 9,7 11,6 11,9 10,7 11,2 
Brugerfinansie-
rede .................. 4,6 5,2 5,2 5,0 4,6 4,6 4,0 4,0 3,6 3,6 
I alt .................. 13,0 13,1 13,8 14,5 14,4 14,3 15,6 15,8 14,4 14,8 

 
Anm.: Totalanlæg kan afvige fra summen af skattefinansierede udgifter og brugerfinan-

sierede udgifter pga. afrunding. Der er brugt regnskabstal.  
Kilde: KSDB. 
 
Det brugerfinansierede område dækker over anlægsudgifterne på en række 
kommunale forsyningsvirksomheder som f.eks. rensningsanlæg, renova-
tion, gas- og vandforsyning mv. De skattefinansierede anlægsudgifter dæk-
ker over udgifter til skoler, sygehuse, daginstitutioner mv., jf. også neden-
for. 
 
Amterne og kommunerne konterer ligesom staten mindre anskaffelser på 
en særlig udgiftsart, dvs. uden for anlægsbudgetterne. Kommunerne og 
amterne har haft udgifter til mindre anskaffelser i form af kontorudstyr 
mv. for samlet set godt 2 mia.kr. om året siden 1995. Det har ikke været 
muligt at isolere denne type af udgifter før 1995. 
 
Amternes anlægsudgifter i perioden 1990Amternes anlægsudgifter i perioden 1990Amternes anlægsudgifter i perioden 1990Amternes anlægsudgifter i perioden 1990----1999199919991999    
Bruttoanlægsudgifterne i amterne er steget med godt 20 pct. i faste priser 
i perioden fra 1990 til 1999, jf. figur 4.5.  
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Figur 4.5. Bruttoanlægsudgifterne i amterne, 1990-1999 
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Kilde: KSDB. 
 
I 1990 udgjorde amternes bruttoanlægsudgifter ca. 2 mia.kr., mens ni-
veauet i 1999 var steget til godt 2,4 mia.kr. Nettoanlægsudgifterne har 
udvist en tilsvarende stigning. 
 
Amternes anlægsudgifter er hovedsageligt skattefinansierede og vedrører 
primært sygehusvæsenet med op imod halvdelen af udgifterne, og vejvæ-
senet samt institutioner til sindslidende og handicappede, jf. tabel 4.18.  
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Tabel 4.18. Amternes bruttoanlægsudgifter, 1990-1999, 2000-priser 
Mill.kr. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Sygehus-
væsen........ 958 858 906 1.006 1.097 1.049 979 996 978 1.167 
Vejvæsen .. 492 451 492 463 579 698 673 549 450 475 
Sindsli-
dende 
mv............ 249 243 190 193 247 233 258 382 427 392 
Gymnasi-
er.............. 58 45 85 66 69 56 54 94 86 70 
Kollektiv 
trafik mv... 68 52 89 88 97 95 119 134 150 133 
Kultur/ 
fritid......... 94 177 144 140 284 208 144 156 241 170 
Admini-
stration ..... 57 60 47 29 23 19 28 25 24 37 
I alt .......... 1.986 1.886 1.952 1.982 2.395 2.362 2.255 2.334 2.357 2.444 

 
Kilde: KSDB. 
 
På de fleste områder har der været en stigning i anlægsudgifterne. Der er 
dog forholdsvis store variationer i såvel stigningernes omfang som i deres 
tidsmæssige placering, jf. figur 4.6. 
 
Figur 4.6. Udvikling i anlægsudgifterne fordelt på områder, 1990-1999, 
2000-priser 
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Kilde: KSDB. 
 
På sygehusområdet var bruttoanlægsudgifterne især høje i 1994-1995 og i 
1999. 
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Området for de sindslidende og de handicappede er også blevet oppriori-
teret i løbet af de seneste år. Udgifterne udgjorde knap 400 mill.kr. i 
1999, svarende til en stigning på godt 50 pct. i forhold til 1990. 
 
På vejområdet har anlægsudgifterne været relativt høje i 1994-1997, hvor-
efter udgiftsniveauet er faldet en smule, dog uden at være faldet til samme 
niveau som i begyndelsen af 1990’erne. 
 
På kulturområdet har der været en stigende tendens i amternes anlægsud-
gifter, og i 1999 var udgifterne mere end fordoblet i forhold til 1990. Og-
så gymnasier og kollektiv trafik har oplevet en stigning i bruttoanlægsud-
gifterne i 1990’erne.  
 
Kommunernes anlægsudgifter i perioden 1990Kommunernes anlægsudgifter i perioden 1990Kommunernes anlægsudgifter i perioden 1990Kommunernes anlægsudgifter i perioden 1990----1999199919991999    
Bruttoanlægsudgifterne i kommunerne har udvist en svagt stigende ten-
dens op gennem 1990’erne, dog med nogle markante udsving omkring 
1996-1997, jf. figur 4.7. Kommunerne vedrører her primærkommuner og 
er således opgjort eksklusiv Københavns og Frederiksberg kommuner. 
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Figur 4.7. Kommunernes bruttoanlægsudgifter, 1990-1999 
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Anm.: Ekskl. København og Frederiksberg kommuner. 
Kilde:  KSDB. 
 
Nettoanlægsudgifterne er faldet siden 1997, hvilket især kan tilskrives en 
stigning i anlægsindtægterne som følge af salg af folkeskoler og spilde-
vandsanlæg - den såkaldte "sale-and-lease-back” model. 
 
De skattefinansierede anlægsudgifter er generelt steget i perioden 1990-
99, mens de brugerfinaniserede anlægsudgifter i samme periode har udvist 
en faldende tendens, jf. figur 4.8. 
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Figur 4.8. Kommunernes bruttoanlægsudgifter opdelt på brugerfinan-
sierede og skattefinansierede områder, 1990-1999 
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Kilde:  KSDB. 
 
Samlet er de skattefinansierede bruttoanlægsudgifter i kommunerne steget 
med 29 pct. i perioden, mens de brugerfinaniserede anlægsudgifter i sam-
me periode er faldet med godt 25 pct.  
 
Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter  
Kommunernes skattefinansierede bruttoanlægsudgifter udgjorde 7½ 
mia.kr. i 1999, jf. tabel 4.19.  
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Tabel 4.19. Kommunernes skattefinansierede bruttoanlægsudgifter for-
delt på sektorer, 1990-1999, 2000-priser 
Mill.kr. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Børnepasning ... 426 324 503 697 504 589 1247 1176 1664 1496 
Ældreområdet .. 823 632 739 769 840 1247 1383 1650 526 494 
SFO ................. 156 69 91 136 98 166 211 203 157 120 
Sindslidende .... 389 379 410 411 431 81 94 87 64 73 
Folkeskoler....... 539 430 503 610 582 596 824 1080 927 1188 
Byfornyelse....... 281 343 349 362 318 277 286 253 0 0 
Vejvæsen .......... 619 612 733 1002 990 922 1043 850 718 696 
Kultur/fritid ..... 266 145 200 295 340 355 413 474 335 300 
Administration . 381 296 362 298 308 300 316 292 269 387 
Øvrige. ............. 1992 1901 1880 1916 1949 1946 2505 2438 2455 2816 
I alt .................. 5868 5129 5769 6495 6359 6480 8320 8502 7112 7571 

 
Anm.: Udgifterne til sindslidende er pga. en kontoændring fra 1995 konteret under 

ældreinstitutioner. Ekskl. moms. 
Kilde:  KSDB. 
 
Det dækker imidlertid over en række forskelle mellem sektorområderne. 
De største udgiftsområder har været børnepasning, folkeskoler, vejvæsen 
samt ældreområdet. 
 
Anlægsudgifterne til børnepasning har siden 1995 været i kraftig vækst, jf. 
figur 4.9. Dermed var udgifterne i 1999 omkring 2½ gange så høje som i 
1990.  
 
Figur 4.9. Kommunernes bruttoanlægsudgifter på udvalgte områder, 
1990-1999, 2000-priser 
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Kilde: KSDB. 
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Der har med mere end en fordobling af udgifterne ligeledes været en mar-
kant stigning i anlægsudgifterne på folkeskoleområdet. 
 
På ældreområdet lå anlægsudgifterne forholdsvis lavt i 1998 og 1999 efter 
en markant udbygning på området i perioden 1995-1997. Tilsvarende 
har indsatsens på vejområdet samt kultur- og fritidsområdet været høj i 
den midterste halvdel af 1990’erne.  
 
Kommunernes brugerfinansierede anlægsudgifter  
De samlede bruttoanlægsudgifter på de brugerfinansierede områder i 
kommunerne udgjorde 2,7 mia.kr. i 1999, jf. tabel 4.20. 
 
Tabel 4.20. Kommunernes brugerfinansierede bruttoanlægsudgifter 
fordelt på sektorer, 1990-1999, 2000-priser 
Mill.kr. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Spildevand ...... 2934 3110 3308 2652 2232 1824 1838 1743 1743 1858 
Renovation...... 349 379 231 441 348 166 138 207 60 96 
Gasforsyning ... 5 1 6 15 11 51 6 2 0 0 
Elforsyning...... 101 120 125 111 111 130 93 121 110 121 
Varmeforsy-
ning ................ 682 822 757 880 941 1173 947 841 631 427 
Vandforsy-
ning ................ 187 173 180 193 180 178 170 205 254 187 
I alt ................. 4258 4604 4607 4291 3824 3519 3191 3118 2799 2689 

 
Kilde: KSDB. 
 
Det klart største udgiftsområde har været spildevandsområdet, dvs. rens-
ningsanlæg og kloakker, som i 1999 udgjorde 70 pct. af de samlede bru-
gerfinansierede anlægsudgifter i kommunerne. 
 
Anlægsudgifterne er i perioden 1990-1999 faldet på alle brugerfinansiere-
de områder med undtagelse af vandforsyningen. Anlægsudgifterne til spil-
devandsområdet er således faldet med godt 34 pct. i perioden – fra knap 3 
mia.kr. i 1990 til 1,9 mia.kr. i 1999. 
 
Anlægsudgifter i Københavns kommAnlægsudgifter i Københavns kommAnlægsudgifter i Københavns kommAnlægsudgifter i Københavns kommuuuunenenene    
Københavns kommunes bruttoanlægsudgifter har været jævnt stigende i 
perioden 1990-1999, jf. figur 4.10. 
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Figur 4.10. Københavns kommunes brutto- og nettoanlægsudgifter, 
1990-1999 
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Kilde: KSDB. 
 
De samlede bruttoanlægsudgifter udgjorde knap 1,8 mia.kr. i 1999.  
 
Nettoanlægsudgifterne har også været stigende. Anlægsindtægterne i Kø-
benhavns kommune er forholdsvis store, og har de senere år har bidraget 
til at finansiere omkring halvdelen af bruttoanlægsudgifterne. 
 
Anlægsindtægterne var særligt høje i 1995, hvor Københavns kommune 
gennem bl.a. salg af ejendomme til ejendomsselskabet Tor oppebar om-
kring 3 mia.kr. som engangsindtægter. 
 
Anlægsudgifterne har gennemgående været lidt højere på det skattefinan-
sierede område end på det brugerfinansierede område, jf. figur 4.11. 
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Figur 4.11. Bruttoanlægsudgifter i Københavns kommune opdelt på 
brugerfinansierede og skattefinansierede områder, 1990-1999 
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Kilde: KSDB. 
 
Anlægsudgifterne har på begge områder været markant stigende gennem 
1990’erne. 
 
På de skattefinansierede anlægsområder fordeler bruttoanlægsudgifterne 
sig især på byfornyelse, folkeskoler og børnepasning, jf. tabel 4.21. 
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Tabel 4.21. Københavns kommune, skattefinansierede anlægsudgifter, 
1990-1999, 2000-priser 
Mill.kr. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Børnepasning.... 38 55 46 91 145 164 240 211 239 134 
Ældreområdet .. 0 6 4 46 41 46 84 52 96 43 
Sindslidende 
mv. .................. 5 4 6 48 18 6 8 10 41 9 
Folkeskoler ....... 10 10 0 8 6 5 17 50 110 162 
Byfornyelse ....... 233 462 412 245 337 316 424 327 327 433 
Vejvæsen .......... 66 77 49 62 64 85 63 83 101 44 
Kultur/ Fritid ... 0 1 14 12 26 56 45 26 38 42 
Administration . 10 34 3 25 37 31 23 23 19 12 
Øvrige .............. 110 174 209 355 322 75 76 80 148 92 
I alt................... 472 823 743 892 996 784 980 862 1119 971 
 
Kilde: KSDB. 
 
Anlægsudgifterne til børnepasning, folkeskoler, byfornyelse samt kultur 
og fritid er steget markant i perioden. Derimod er anlægsudgifterne til 
anlæg af veje faldet en smule i Københavns kommune. 
 
På det brugerfinansierede område har de største udgiftsområder været 
elforsyning, varmeforsyning samt spildevand, jf. tabel 4.22. 
 
Tabel 4.22. Københavns kommune, brugerfinansierede anlægsudgifter, 
1990-1999, 2000-priser 
Mill.kr. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Spildevand .... 74 16 26 37 89 107 138 150 202 198 
Renovation.... 0 0 3 3 -1 34 17 8 6 11 
Gasforsyning . 0 0 0 0 0 8 10 2 0 0 
Elforsyning.... 169 172 165 103 86 382 220 276 248 339 
Varmeforsy-
ning .............. 103 391 396 461 422 368 306 256 252 241 
Vandforsy-
ning .............. 10 15 15 29 35 23 48 33 36 32 
I alt ............... 356 595 604 633 631 921 739 726 744 820 

 
Kilde: KSDB. 
 
Der har været en markant udgiftsvækst på disse områder i perioden 1990-
1999.  
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4.6. Investeringer uden for anlægsbudgettet4.6. Investeringer uden for anlægsbudgettet4.6. Investeringer uden for anlægsbudgettet4.6. Investeringer uden for anlægsbudgettet    
Det offentlige finansierer helt eller delvist en række investeringer, som 
ikke indgår på anlægsbudgettet, jf. afsnit 4.2. Hertil kommer, at det of-
fentlige kan påvirke investeringsaktiviteten i den private sektor gennem 
regulering. I den ovenstående gennemgang er summarisk redegjort for 
den offentlige sektors mindre investeringsanskaffelser, som ikke indgår på 
anlægsbudgettet. I det følgende gives eksempler på en række øvrige inve-
steringer, som ikke indgår på anlægsbudgettet.  
 
Der gives eksempler på offentlige investeringstilskud, investeringer påvir-
ket af regulering og investeringer i offentlige selskaber. Endvidere belyses 
de offentlige udgifter til uddannelse og forskning, der kan opfattes som 
investeringer på linje med investeringerne i fysisk infrastruktur, jf. kapitel 
2. 
 
ByByByBy---- og Boligministeriet og Boligministeriet og Boligministeriet og Boligministeriet    
By- og Boligministeriet er et eksempel på et område, hvor anlægsudgif-
terne kun udgør en meget lille del af de samlede offentlige udgifter til 
investeringsformål.  
 
Boligområdet er således bl.a. karakteriseret ved, at de offentlige tilskud til 
private investeringer i boligmassen langt overgår omfanget af anlægsinve-
steringerne vedrørende offentlige slotte og kontorejendomme, jf. tabel 
4.23. 
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Tabel 4.23. Offentlige udgifter til investeringer på boligområdet, 1990-
1999, 2000-priser, mill.kr. 

 Støttede boliger Byfornyelse I alt 
        

År 
Familie-
boliger 

Ung-
doms-
boliger 

Ældre-
boliger 

Andels-
boliger I alt 

    

1990 3.375  255  257  554  4.440  740  5.181 
1991 3.534  209  343  593  4.678  738  5.417 
1992 3.595  227  282  590  4.694  965  5.659 
1993 3.389  226  282  572  4.469  831  5.300 
1994 3.520  287  297  667  4.773  824  5.595 
1995 3.464  322  236  642  4.663  937  5.601 
1996 3.512  351  378  623  4.864  1.179  6.043 
1997 3.942  327  385  602  5.255  1.412  6.668 
1998 3.763  307  248  577  4.896  1.486  6.381 
1999 3.519  406  800  565  5.290  1.500  6.790 

 
Kilde: By- og Boligministeriet. 
 
I 1999 udgjorde de offentlige udgifter til investeringer på boligområdet 
knap 7 mia.kr. Med godt 5 mia.kr. blev den overvejende del af udgifterne 
anvendt til støtte af private investeringer i nye boliger. Tilskuddet til pri-
vat byfornyelse udgjorde 1½ mia.kr. 
 
De offentlige udgifter til investeringsformål på boligområdet har været 
markant stigende i perioden fra 1990 til 1999 med en samlet stigning på 
29 pct. Der har været stigninger på alle tilskudsområder, men væksten har 
været forskellig og dækker dermed over en række ændrede prioriteringer.  
 
Der er således sket en forskydning fra familieboliger til ældreboliger og 
ungdomsboliger i de offentlige tilskud til nye boliger. Der er ligeledes sket 
en opprioritering af udgifterne til byfornyelse. 
 
Den øgede vægt på investeringer i boliger til ældre dækker også over en 
ændret prioritering mellem forskellige boligformer, jf. tabel 4.24.  
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Tabel 4.24. Udviklingen i boliger målrettet ældre, 1995-2000 
Ældreboliger, 1.000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Plejehjemspladser .................................... 36,5 36,4 35,4 34,8 31,2 29,6 
Ældreboliger............................................ 8,4 9,5 11,0 11,3 13,9 16,2 
Beskyttede boliger ................................... 2,1 2,1 2,4 2,4 2,9 2,9 
Andre ældreboliger .................................. 16,4 17,5 17,6 20,9 23,5 24,7 
I alt ......................................................... 63,4 65,6 66,5 69,3 71,6 73,4 

 
Kilde: By- og Boligministeriet. 
 
Siden 1995 er der samlet set sket en betydelig stigning i antallet af boliger 
målrettet ældre, trods fald i antallet af plejehjemspladser. 
 
MiljøMiljøMiljøMiljø---- og Energiministeriet og Energiministeriet og Energiministeriet og Energiministeriet    
Lovgivning eller anden regulering har i de senere år givet anledning til 
store miljøinvesteringer, såvel på det kommunale som på det private om-
råde.  
 
Der har generelt ikke været tale om store enkeltinvesteringer men i stedet 
om udbygninger af en række ensartede anlæg som f.eks. kraftværker, 
vindmøller, affaldsbehandling, spildevandsrensningsanlæg, naturgenop-
retning, ny skov mv., jf. tabel 4.25. 
 
Tabel 4.25. Bruttoinvesteringer på miljøområdet, 1992-1999, 2000-
priser 
Mill.kr.   1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Luft      Off. 11 6 14 8 8 8 9 27

  Privat 2.702 2.416 3.276 4.755 4.491 5.671 5.329 6.012
Off.  3.995 3.126 2.947 3.450 3.179 3.510 3.757 3.854Vand og  

natur   Privat 409 413 409 412 272 273 481 482

Affald       Off. 898 908 800 811 1.092 1.595 1.415 1.388
  Privat 0 0 0 0 0 0 0 0

Støj           Off. 23 49 55 50 55 35 31 44

  Privat 0 0 0 0 0 0 0 0
Off. 18 52 36 41 32 24 26 63Andet 

(adm.)  Privat 16 36 65 974 335 166 44 40

I alt Off. 4.944 4.140 3.852 4.359 4.365 5,172 5.238 5.376
  Privat 3.127 2.864 3.750 6.140 5.099 6.111 5.854 6.536
 
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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De samlede offentlige investeringer i miljø – herunder de investeringer, 
der er foretaget af kommunale forsyningsselskaber – var ca. 5 mia.kr. i 
1999 og er steget med knap 10 pct. siden begyndelsen af årtiet.  
 
De samlede private miljøinvesteringer var godt 6,5 mia.kr. i 1999, hvilket 
er mere end dobbelt så meget som i 1992. Samlet har investeringerne i 
miljøområdet i 1990’erne været præget af stor vækst. 
 
De private investeringer har primært været inden for luftområdet, mens 
de offentlige investeringer primært har været inden for sikringen af rent 
drikkevand og inden for affaldssektoren. Som eksempel på initiativer kan 
bl.a. nævnes vandmiljøplan I fra 1987, hvor kommunernes investeringer i 
rensningsanlæg i perioden 1987-1995 har været på ca. 5 mia.kr. 
 
TrafikministerietTrafikministerietTrafikministerietTrafikministeriet    
Udover de rent statslige anlægsinvesteringer på trafikområdet, har Sund 
og Bælt A/S, som ejes 100 pct. af den danske stat, i perioden fra 1986 til 
åbningen af Øresundsforbindelsen i 2000 investeret i de to faste forbin-
delser over Øresund og Storebælt, samt i de landanlæg, der forbinder 
Øresundsforbindelsen med de øvrige trafiknetværk i Hovedstadsområdet. 
Hertil kommer investeringerne i metroen i København, jf. tabel 4.26. 
 
Tabel 4.26. Samlede investeringer i faste forbindelser, minimetro og til-
slutningsanlæg, 1986-2000 
2000-priser Mia.kr. 
Storebæltsforbindelsen..................................................................................... 30,7 
Øresundsforbindelsen...................................................................................... 19,2 
Landanlæg til Øresundsforbindelsen (motorvej og jernbane over Amager) ....... 6,9 
Etablering af minimetro og Ørestad................................................................. 7,0 
I alt ................................................................................................................. 63,8 

 
Anm.: Der er i fastprisberegningen anvendt en deflator for offentlige investeringer i byg-

ninger og anlæg. 
Kilde: Trafikministeriet. 
 
De samlede investeringer siden 1986 i de faste forbindelser og de tilhø-
rende landanlæg, metroen og Ørestaden overstiger 60 mia.kr. Udviklin-
gen i de statsejede infrastrukturselskabers investeringer fremgår af figur 
4.12. 
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Figur 4.12. Udviklingen i de statsejede infrastrukturselskabers investe-
ringer, 1987-2000, 2000-priser 
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Anm.: Den danske stat hæfter kun for halvdelen af udgifterne til Øresundsforbindelsen. 

I figuren indgår også den halvdel af anlægsinvesteringen, som den svenske stat 
hæfter for. 

Kilde: Trafikministeriet. 
 
De offentlige selskabers investeringer i infrastruktur i perioden 1991-
2000 har været gennemsnitligt knap 6 mia.kr. om året. På grund af fær-
diggørelsen af Storebælt- og Øresundsforbindelserne inden for de senere 
år forventes kun anlægsudgifter i Ørestadsselskabet fra 2001. 
 
Undervisning og forskningUndervisning og forskningUndervisning og forskningUndervisning og forskning    
Investeringer i forskning og uddannelse omfatter ikke kun investeringer i 
fysisk infrastruktur, jf. kapitel 26.  
 
Langt hovedparten af udgifterne på uddannelses- og forskningsområdet 
konteres som løbende forbrug, herunder løn. I realiteten kan disse udgif-

                                                 
6 Se f.eks. også Det Økonomiske Råd, Dansk Økonomi, forår 1997 eller Det Øko-
nomiske Råd, Forskning og økonomisk udvikling, 1997. 
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ter i vid udstrækning alternativt opfattes som investeringer, der kan give 
et langsigtet afkast i form af større viden og mere humankapital i samfun-
det. 
 
Gennem 1990’erne har der været en betydelig vækst i den offentlige sek-
tors indsats på forskningsområdet, og der blev i 1999 anvendt knap 10½ 
mia.kr. på dette område, jf. tabel 4.27. 
 
Tabel 4.27. Offentligt, civilt forskningsforbrug, 1992-1999, 1999-pri-
ser, mill.kr. 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
7.914 8.094 8.314 8.855 9.731 9.909  10.340 10.462 

 
Anm.: I data indgår henholdsvis statslige og kommunale udgifter til forskning samt 

udbetalinger fra Grundforskningsfonden og Vækstfonden. 
Kilde:  Finansministeriets Udgiftsdatabase, Forskningsministeriets database over offent-

lige forskningsbevillinger samt egne beregninger. 
 
De samlede offentlige investeringer i forskning og uddannelse udgjorde 
godt 81 mia.kr. i 1998, jf. tabel 4.28. 
 
Tabel 4.28. Offentlige udgifter til forskning og uddannelse, 1991-1998, 
1998-priser 
Mia.kr. 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 
Grundskoleuddannelser.. 31,5 31,5 32,5 33,2 33,6 35,4 35,7 37,5 
Ungdomsuddannelser..... 12,9 14,2 13,6 14,8 16,0 16,0 17,4 16,4 
Videregående  
Uddannelser................... 10,7 12,5 11,7 11,5 12,4 13,5 11,8 12,7 
Voksenuddannelser ........ 10,1 11,3 11,5 10,8 8,9 11,2 11,2 11,5 
Administration,  
Hjælpetjenester mv......... 2,4 2,8 2,9 3,0 3,2 3,2 3,2 3,2 
I alt ................................ 67,6 72,3 73,2 73,3 74,1 79,3 79,3 81,3 

 
Anm.: Udgifter til løn, bygninger mv. Eksklusiv udgifter til SU-stipendium. 
Kilde: Undervisningsministeriet, Tal, der taler, 2000. 
 
Dermed er udgifterne steget med godt 20 pct. siden 1991. Stigningen har 
været størst for ungdomsuddannelserne. 
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5.5.5.5.    Planlagte investeringer i de kommende årPlanlagte investeringer i de kommende årPlanlagte investeringer i de kommende årPlanlagte investeringer i de kommende år  
 
 
 
5.1.5.1.5.1.5.1.    Indledning og sammenfatningIndledning og sammenfatningIndledning og sammenfatningIndledning og sammenfatning    
Anlægsinvesteringer er ofte kendetegnet ved, at de har en ganske lang 
tidshorisont. Der går forholdsvis lang tid fra projekterne bliver besluttet 
og planlagt til de er færdige. 
 
På et givet tidspunkt vil der således være en række projekter, som er under 
opførelse, og der vil også i de følgende år være anlægsudgifter til at færdig-
gøre igangværende projekter. Derudover vil der være projekter, hvor der 
er truffet politisk beslutning, men som af forskellige årsager endnu ikke er 
indarbejdede på de årlige budgetter. 
 
Igangværende investeringsprojekter og de allerede trufne beslutninger om 
nye anlægsinvesteringer medfører bindinger i fremtiden. Disse bindinger 
beskrives i dette kapitel, som dermed ligger i forlængelse af kapitlerne 3 
og 4, hvor den hidtidige indsats er analyseret. 
 
Afsnit 5.2 beskriver de statslige anlægsudgifter i de nærmeste år, som alle-
rede er besluttede og indbudgetterede på finanslovforslaget for 2001. Der-
udover indeholder afsnittet en beskrivelse af de statslige projekter, som 
der er indgået aftaler om, men som endnu ikke er indbudgetterede. 
 
Gennemgangen viser bl.a. en faldende tidsmæssig udgiftsprofil af de alle-
rede besluttede investeringer – fra 5½ mia.kr. i 2001 til 4 mia.kr. i 2004. 
Den faldende tendens skyldes, at projekterne færdiggøres. 
 
I afsnit 5.3 redegøres der for de indbudgetterede investeringer i kommu-
ner og amter i de kommende år. Det har dog ikke været muligt at indar-
bejde budgetterne for 2000, idet der først foreligger samlede tal senere i 
2001. Gennemgangen viser derfor kun et løseligt overblik over investe-
ringsudviklingen. 
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Også amternes og kommunernes allerede besluttede investeringer udviser 
en faldende profil frem til 2003. Amternes udgifter vedrører primært sy-
gehusene og vejvæsnet. Kommunernes udgifter vedrører især byudvikling, 
bolig og miljø. 
 
Afsnit 5.4 beskriver de forventede investeringer i de forskellige statslige 
eller delvis statslige selskaber på miljø- og energiområdet samt på trafik-
området. Disse områder dækker en betydelig andel af de offentlige selska-
bers samlede investeringer. 
 
På miljø- og energiområdet forventes der store investeringer i vindmølle-
udbygning. På trafikområdet vil investeringerne i metroen falde markant i 
de kommende år i takt med færdiggørelsen. Omvendt forventer DSB om-
fattende investeringer i nyt togmateriel i de kommende år. 
 
5.2. Statslige anlægsudgifter i de kommende år5.2. Statslige anlægsudgifter i de kommende år5.2. Statslige anlægsudgifter i de kommende år5.2. Statslige anlægsudgifter i de kommende år    
Alle anlægsprojekter i staten indeholder et totalbeløb, som er den maksi-
male samlede udgift for anlægsprojektet, jf. også kapitel 11, hvor proce-
durerne vedrørende det statslige anlægsbudget er nærmere beskrevet. 
 
Det statslige anlægsbudget opererer, udover selve finanslovsåret, med tre 
budgetoverslagsår (BO-år), hvor afløbene på allerede trufne anlægsprojek-
ter er indbudgetterede. De indbudgetterede beløb dækker med andre ord 
de forventede udgifter i det givne år til de pågældende projekter. Det 
samlede statslige anlægsbudget i BO-årene rummer i princippet kun aflø-
bene på allerede besluttede projekter. 
 
Udviklingen i det statslige anlægsbudget, som indbudgetteret på finans-
lovforslaget for 2001, fremgår af tabel 5.1. 
 



    5. Planlagte investeringer i de kommende år5. Planlagte investeringer i de kommende år5. Planlagte investeringer i de kommende år5. Planlagte investeringer i de kommende år    

139139139139    
 

Tabel 5.1. Statsligt bruttoanlægsbudget, 2001-2004 
2001-priser, mill.kr. 2001 2002 2003 2004
Udenrigsministeriet ....................................................... 31 31 31 36
Justitsministeriet............................................................ 204 194 184 147
Forsvarsministeriet......................................................... 716 1.064 950 943
Indenrigsministeriet....................................................... 27 20 20 20
By- og Boligministeriet .................................................. 246 396 503 466
Sundhedsministeriet ...................................................... 299 140 100 100
Forskningsministeriet1 ................................................... 848 844 797 542
Undervisningsministeriet1 .............................................. 32 30 30 30
Kulturministeriet ........................................................... 294 167 191 184
Miljø- og Energiministeriet............................................ 50 49 49 49
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri .............. 151 183 157 35
Erhvervsministeriet ........................................................ 2 0 0 0
Trafikministeriet............................................................ 2.519 2.373 1.981 1.583
I alt ............................................................................... 5.419 5.479 4.994 4.134

 
1) Fra december 2000 er Byggedirektoratet overflyttet fra Forskningsministeriet til 

Undervisningsministeriet. Tallene er ikke korrigeret herfor. 
Kilde: Statens Budgetregister - anlægsudgifter (udgiftsart 3). 
 
Anlægsbudgettet udviser en faldende tendens i budgetoverslagsårene på fi-
nanslovforslaget for 2001. Afløbet af de allerede besluttede investeringer 
falder således fra 5,4 mia.kr. i 2001 til 4,1 mia.kr. i 2004. Den faldende 
tendens skyldes, at projekter færdiggøres. 
 
Trafikministeriet administrerer den største andel af det statslige anlægs-
budget på mellem 35 og 45 pct. af de samlede anlægsudgifter, men også 
på Forskningsministeriets område og på Forsvarsministeriets område er 
der tale om store investeringer.  
 
Også en række andre ministerier har store anlægsbudgetter i årene frem. 
Det gælder bl.a. Justitsministeriet, By- og Boligministeriet, Sundhedsmi-
nisteriet, Kulturministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og 
Fiskeri. 
 
Nedenfor redegøres for nogle af de større projekter, som indgår i budget-
overslagsårene på de forskellige ministerområder, og som der altså allerede 
er truffet politisk beslutning om. 
 
Justitsministeriets anlægsudgifter i budgetoverslagsårene dækker over inve-
steringer i bl.a. om- og tilbygning af politigårdene i Randers og Nyborg 
og projektering og opførelse af en politigård i Roskilde. Derudover udvi-
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des Nyborg Statsfængsel, og der er afsat midler til opførelse af et nyt 
fængsel til godt 400 mill.kr. over de næste år. 
 
Forsvarsministeriets anlægsudgifter er fra 2002 til 2004 på et nogenlunde 
konstant niveau omkring 1 mia.kr. om året som følge af forsvarsforliget. 
 
Anlægsudgifterne på Indenrigsministeriets område går til henholdsvis Ud-
lændingestyrelsens- og Beredskabsstyrelsens anlægsprogrammer og er no-
genlunde konstante i perioden fra 2001-2004. 
 
By- og Boligminsteriets anlægsbevilling dækker primært over investeringer i 
opførsel af et nyt Rigsarkiv i Ørestaden. Der er afsat i alt godt 1,5 mia.kr. 
til opførelsen af Rigsarkivet i de kommende år, hvor langt størstedelen 
forventes brugt i årene 2001-2004.  
 
Derudover indeholder By- og Boligministeriets anlægsbevilling midler til 
istandsættelse af en række statslige kontorejendomme som et led i omlæg-
ningen af statens ejendomsadministration. Endelig er der afsat midler til 
renovering af slotte og ejendomme i statens besiddelse. For de kommende 
år forventes midlerne bl.a. anvendt til en renovering af Kronborg Slot, 
Christiansborg Slot, Frederiksborg Slot og Amalienborg Slot. 
 
Sundhedsministeriets anlægsudgifter vedrører Statens Seruminstitut. Insti-
tuttets investeringsprogram indeholder forventede investeringer i nye byg-
ninger og forskningsfaciliteter for godt 600 mill.kr. i perioden 1999-
2002.  
 
Forskningsministeriets anlægsbudget skal benyttes til udbygning af primært 
de videregående uddannelser. Efter omlægningen af statens ejendomsad-
ministration har Forskningsministeriets Byggedirektorat i lighed med 
Slots- og Ejendomsstyrelsen fået adgang til at lånefinansiere anlægsinve-
steringer, som efterfølgende skal forrentes og afdrages gennem huslejebe-
talinger fra universiteterne.  
 
Byggedirektoratet forventer at optage lån på ca. 2,8 mia.kr. i perioden 
2000-2004 til at udbygge Københavns Universitet Amager og opføre et 
bioteknologisk forskningscenter på Københavns Universitet. Derudover 
finansieres igangsatte udvidelser og moderniseringer af Århus Universitet, 
Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og en fortsættelse af renovering 
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af Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole. Endelig skal der opføres 
en IT-højskole i Ørestaden for godt 300 mill.kr. 
 
Også på Kulturministeriets område er der forskellige projekter i de kom-
mende år. Det gælder bl.a. et nyt skuespilhus og det operahus, som staten 
modtager som gave. Derudover vil der være anlægsudgifter forbundet 
med anlægget af 2. etape af magasinbyggeriet til det Kongelige Bibliotek. 
 
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri vil i de kommende år have 
anlægsudgifter til etablering af et ” Måltidets hus” og til mindre anlægs-
projekter for de forskellige institutioner under ministeriet. 
 
Endelig vil der på Trafikministeriets område være en række større anlægs-
projekter. Det gælder bl.a. en udbygning og modernisering af flyvekon-
trollen i Statens Lufthavnsvæsen til samlet godt 1 mia.kr., som finansieres 
af lufttrafikkens brugere gennem opkrævning af overflyvnings- og lan-
dingsafgifter. 
 
På vejområdet færdiggøres en række større projekter i årene fremover. Det 
gælder motorvejene i Vendsyssel og en række andre jyske motorvejsstræk-
ninger. 
 
Med delaftalen om trafik fra FL2000 blev der afsat øgede midler til jern-
banerne. Banestyrelsens forhøjede bevillinger vil i de kommende år med-
føre investeringer i forbedret kapacitet på strækningen mellem Østerport 
og Hovedbanegården, Ringbanen, udbygningen af Frederikssundsbanen, 
tilpasning af infrastrukturen på S-banen og sikkerhedsudbygning, jf. tabel 
5.2. 
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Tabel 5.2. Større statslige investeringer i jernbanens infrastruktur be-
sluttet på finanslov 2000 
2000-priser Mia.kr. 
Ringbanen ................................................................................................. 0,9 
Frederikssundsbanen.................................................................................. 1,0 
Loko-løsning ............................................................................................. 0,6 
Odense-Svendborg..................................................................................... 0,2 
Nye S-tog .................................................................................................. 1,0 
Øget jernbanesikkerhed ............................................................................. 0,1 
I alt............................................................................................................ 3,7 

 
Kilde: FL2000 samt egne beregninger. 
 
IT-investeringer 
Udover de statslige anlægsudgifter har langt de fleste ministerier planer 
om investeringer i ny teknologi i de kommende år, jf. tabel 5.3.  
 
Tabel 5.3. IT-investeringer indbudgetteret på FFL2001  

Mill.kr. 2001 
Samlet 

2001-2004
I alt .................................................................................... 1.300 3.240 

 
Kilde: Oplysninger fra ministerierne, oktober 2000. 
 
Ministerierne forventer at bruge godt 1,3 mia.kr. på forskellige IT-relate-
rede udgifter alene i 2001 og godt 3,2 mia.kr. i perioden 2001-2004. Ud-
gifterne er som udgangspunkt finansieret inden for ministeriernes drifts-
rammer. 
 
Tallene rummer udskiftning af hardware, indførelse af det nye statslige 
økonomistyringssystem, moderniseringer af lokale netværk og udvikling 
af større, nye systemer på forskellige ministerområder mv. Tallene skal 
tolkes med nogen varsomhed, men de giver alligevel en indikation af om-
fanget af IT-udbygningen i staten. 
 
5.3. Kommende anlægsudgifter i kom5.3. Kommende anlægsudgifter i kom5.3. Kommende anlægsudgifter i kom5.3. Kommende anlægsudgifter i kommuner og amter muner og amter muner og amter muner og amter     
Kommunerne og amterne opererer i lighed med staten med tre budget-
overslagsår, hvor prioriteringen og omfanget af de fremtidige anlægsudgif-
ter fremgår. 
 
Budgetterne vedtages inden den 15. oktober hvert år. De seneste kom-
munale budgetter, som er indrapporteret til Danmarks Statistik, er bud-
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getterne for 2000, som er udarbejdet i efteråret 1999. Budgetterne for 
2000 indeholder budgetoverslagsårene 2001, 2002 og 2003.  
 
Budgetoverslagsårene indeholder dermed ikke konsekvenserne af aftalerne 
om den kommunale økonomi for 2001, som blev indgået i 2000, samt de 
kommunale budgetter fastlagt i 2000. Bl.a. aftalen om renovering og an-
læg af folkeskoler, jf. kapitel 11, indgår dermed ikke i tallene. 
 
Budgetoverslagsårene kan derfor kun give et løseligt overblik over omfan-
get og prioriteringen af de fremtidige kommunale og amtslige anlægsud-
gifter. 
 
Budgetterne viser et fald i bruttoanlægsudgifterne for kommunerne og 
amterne som helhed fra knap 14 mia.kr. i 2001 til godt 11 mia.kr. i 
2003, jf. tabel 5.4. 
 
Tabel 5.4. Anlægsinvesteringer i kommuner og amter, 2001-2003 
Brutto, 2000-priser, mill.kr. 2001 2002 2003 
Byudvikling, bolig og miljø ................................................  4.371 4.121 3.745 
Vejvæsen............................................................................  1.725 1.515 1.339 
Undervisning og kultur ......................................................  2.497 2.090 1.844 
Sygehusvæsen.....................................................................  1.233 1.121 977 
Social- og sundhedsvæsen...................................................  1.547 1.079 882 
Administration mv. ............................................................  798 730 825 
Forsyningsvirksomhed mv..................................................  1.803 1.540 1.465 
I alt ....................................................................................  13.975 12.198 11.077 

 
Anm.: BO-tal på de kommunale budgetter for 2000. 
Kilde: KSDB. 
 
For alle andre områder end administration er der indbudgetteret et fald i 
bruttoanlægsudgifterne som afspejler, at besluttede anlægsprojekter fær-
diggøres.  
 
Nedenfor skitseres udviklingen for henholdsvis amter og kommuner. 
 
AmterneAmterneAmterneAmterne    
Amterne har som helhed indbudgetteret et forventet fald i de samlede 
bruttoanlægsudgifter i perioden fra 2001 til 2003. Amternes forventede 
anlægsudgifter går primært til sygehusvæsnet og vejvæsnet. Amterne for-
venter, at anlægsudgifterne til administration øges i perioden fra 2001 til 
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2003, mens anlægsudgifterne til byudvikling, bolig og miljø forventes at 
være nogenlunde konstante i perioden, jf. tabel 5.5. 
 
Tabel 5.5. Anlægsinvesteringer i amterne, 2001-2003 
Brutto, 2000-priser, mill.kr. 2001 2002 2003 
Byudvikling, bolig og miljø ................................................... 109 99 102 
Vejvæsen ............................................................................... 711 626 589 
Undervisning og kultur ......................................................... 336 315 293 
Sygehusvæsen ........................................................................ 1.233 1.121 977 
Social- og sundhedsvæsen ...................................................... 306 243 258 
Administration mv. ............................................................... 42 122 177 
I alt ....................................................................................... 2.728 2.526 2.397 

 
Anm.: BO-tal på de kommunale budgetter for 2000. 
Kilde: KSDB. 
 
Som en yderligere indikator på de forventede investeringer har amterne i 
2000 udarbejdet særskilte investeringsplaner for sygehussektoren.  
 
Amternes investeringer i sygehussektoren kan opdeles på anlægsinveste-
ringer i bygninger, apparatur og IT, jf. tabel 5.6. 
 
Tabel 5.6. Amternes og HS’ investeringsplaner, 2000-2002 
2000-priser, mill.kr. 2000 2001 2002 
Bygninger (renovering, vedligehold, kapacitetsudvidelser)...... 1.478 1.210 1.288 
Apparatur (skannere, acceleratorer, div. apparatur mv.) ......... 967 498 485 
IT (infrastruktur, planlægning og booking, pc mv.) ............... 256 180 268 
I alt ....................................................................................... 2.701 1.888 2.041 

 
Kilde: Amternes investeringsplaner i sygehussektoren. 
 
Kun bygningsinvesteringerne er egentlige anlægsudgifter. Amternes inve-
steringsplaner for sygehussektoren fra 2000 viser, at de planlagte investe-
ringer i bygninger mv. ligger over det niveau, som var forventet i BO-tal-
lene i budgetterne for 2000. 
 
Det fremgår af amternes investeringsplaner for perioden, at der udover 
anlægsudgifterne også ventes foretaget investeringer i apparatur for knap 2 
mia.kr. i perioden og forskellige IT investeringer for godt 700 mill.kr. 
Disse investeringer finansieres af driftsmidlerne. 
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KommunerneKommunerneKommunerneKommunerne    
Budgetoverslagsårene for KL-kommunerne viser et forventet fald i an-
lægsudgifterne fra godt 8½ mia.kr. i 2001 til godt 6 mia.kr. i 2003, jf. 
tabel 5.7. 
 
Tabel 5.7. Anlægsinvesteringer i KL-kommuner, 2001-2003 
Brutto, 2000-priser, mill.kr. 2001 2002 2003 
Byudvikling, bolig og miljø ................................................... 3.450 3.191 2.828 
Vejvæsen ............................................................................... 921 784 670 
Undervisning og kultur ......................................................... 1.850 1.359 1.117 
Social- og sundhedsvæsen ...................................................... 1.079 714 525 
Administration mv. ............................................................... 630 483 522 
Forsyningsvirksomhed mv. .................................................... 730 479 410 
I alt ....................................................................................... 8.662 7.010 6.074 

 
Anm.: BO-tal på de kommunale budgetter for 2000. 
Kilde: KSDB. 
 
Det største udgiftsområde vil være byudvikling, bolig og miljø. For alle 
områder i kommunerne er der indbudgetteret faldende anlægsudgifter.  
 
Endelig har København og Frederiksberg kommuner indbudgetteret en 
svag samlet stigning i anlægsudgifterne i årene fremover, jf. tabel 5.8. 
 
Tabel 5.8. Anlægsinvesteringer i København og Frederiksberg kommu-
ner, 2001-2003 
Brutto, 2000-priser, mill.kr. 2001 2002 2003 
Byudvikling, bolig og miljø ................................................... 821 831 815 
Vejvæsen ............................................................................... 93 104 79 
Undervisning og kultur ......................................................... 311 415 433 
Social- og sundhedsvæsen ...................................................... 162 124 98 
Administration mv. ............................................................... 125 125 125 
Forsyningsvirksomhed mv. .................................................... 1.073 1.061 1.054 
I alt ....................................................................................... 2.585 2.661 2.606 

 
Anm.: BO-tal på de kommunale budgetter for 2000. 
Kilde: KSDB. 
 
Især udgifterne til undervisning og kultur forventes at stige – fra godt 300 
mill.kr. i 2001 til knap 450 mill.kr. i 2003, mens udgifterne til byudvik-
ling, bolig og miljø er indbudgetteret nogenlunde fladt. 
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5.4. Planlagte investeringer i offentlige selskaber5.4. Planlagte investeringer i offentlige selskaber5.4. Planlagte investeringer i offentlige selskaber5.4. Planlagte investeringer i offentlige selskaber    
De statslige aktieselskaber og forskellige andre selskaber, som staten eller 
kommunerne og amterne er interessent i eller medejer af, har gennem de 
senere år gennemført store investeringer, jf. kapitel 3 og 4. 
 
Også i de kommende år planlægger de forskellige selskaber en række stør-
re investeringer – om end investeringerne med færdiggørelsen af de faste 
forbindelser over Storebælt og Øresund næppe når samme omfang som i 
tidligere år. 
 
Nedenfor gennemgås større investeringsplaner for forskellige selskaber 
inden for henholdsvis miljø- og energiområdet samt trafikområdet. 
 
MiljøMiljøMiljøMiljø---- og energiområdet og energiområdet og energiområdet og energiområdet    
 
DONG A/S (statens ejerandel er 100 pct.) 
DONG beskriver en række større investeringsprojekter i årsberetningen 
for 1999. Det gælder bl.a. en udbygning af Amalie-feltet i Nordsøen og 
etablering af en stikledning fra Avedøreværket i København. Derudover 
arbejder DONG sammen med det polske selskab POGC om etablering af 
en naturgasledning fra Danmark til Polen, som forventes at koste mellem 
2,5 og 3,5 mia.kr. Dertil kommer en række følgeinvesteringer i såvel 
Danmark som Polen.  
 
Sammenfattende forventes DONG at gennemføre investeringer på mel-
lem 900 og 1.600 mill.kr. om året i perioden fra 2001 til 2004, jf. tabel 
5.9.  
 
Tabel 5.9. Større investeringsplaner for DONG, 2001-2004 
2000-priser, mill.kr. 2001 2002 2003 2004 
DONG A/S .......................................................... 1.600 1.600 900 1.200 

 
Kilde: Miljø- og Energiministeriet og DONG’s Årsberetning 1999. 
 
Dertil kommer yderligere mulige investeringer for ca. 3,3 mia.kr. i samme 
periode. 
 
Selskabet redegør endvidere for overvejelser om investeringer i at forbinde 
det norske og det danske transmissionsnet, således at naturgas fra Norge 
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kan føres via Danmark og derfra videre med den endnu ikke etablerede 
rørledning til Polen. 
 
Derudover investerer DONG løbende i efterforskningsaktiviteter i pri-
mært dansk, grønlandsk og færøsk område. Selskabet vurderer dog også 
løbende efterforskningsmulighederne i andre nærtliggende områder. 
 
Regionale Naturgasselskaber 
De regionale naturgasselskaber planlægger investeringer for i alt ca. 1,2 
mia.kr. i perioden frem til 2010, jf. tabel 5.10. 
 
Tabel 5.10. De regionale naturgasselskabers investeringsplaner, 2001-
2010, 2000-priser, mill.kr. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
213 152 116 138 106 104 105 100 99 99 

 
Kilde: Miljø- og Energiministeriet. 
 
Jordforurening 
De offentlige investeringer til udbedring af problemer med jordforure-
ning finansieres af de statslige tilskudsordninger, Værditabsordningen og 
Teknologipuljen (tilskud til investeringer, der gennemføres af andre), af 
amter og kommuner samt af selvstændige bidrag fra Forsvaret og Banesty-
relsen.  
 
I perioden 2001-2010 forventes der en samlet indsats på jordforurenings-
området på ca. 3,2 mia.kr., jf. tabel 5.11.  
 
Tabel 5.11. Investeringer til fjernelse af jordforurening, 2001-2010, 
2000-priser, mill.kr. 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Statslige  
tilskuds-
ordninger ... 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 
Amter og 
kommuner . 260 260 250 250 250 250 250 250 250 250 
Andre......... 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
I alt ............ 320 320 310 310 310 310 310 310 310 310 

 
Kilde: Miljø- og Energiministeriet. 
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Pengene går til registrering af forurenet jord/ejendomme og rensning af 
den forurenede jord. 
 
Kraftværkernes investeringer (vindmøller, afsvovlningsanlæg, biomasse) 
En del af investeringerne inden for elforsyningsområdet er politisk be-
stemte, og finansieres af den politisk fastsatte pris, som forbrugerne beta-
ler.  
 
Kraftværkerne forventes at investere for i alt ca. 10,7 mia.kr. i perioden 
2001-2010. Heraf vedrører ca. ½ mia.kr. investeringer i afsvovlnings- og 
deNOx-anlæg på kraftværkerne, godt 8 mia.kr. investeringer i vindmølle-
udbygning på land og i havet, og ca. 2 mia.kr. investeringer i biomasse-
anlæg. jf. tabel 5.12. 
 
Tabel 5.12. Kraftværkernes investeringsplaner, 2001-2010, 2000-priser 
Mill.kr. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Afsvovl-
ning og 
deNOx.....

 
 

200 

 
 

0 200

 
 

100 

 
 

0 0

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 
Vindmøl-
ler.............

 
500 

 
200 3.500

 
200 

 
1.700 1.600

 
0 

 
1.300 

 
0 

 
0 

Biomasse .. 200 500 900 400 0 0 0 0 0 0 
I alt .......... 900 700 4.600 700 1.700 1.600 0 1.300 0 0 

 
Kilde: Miljø- og Energiministeriet. 
 
Det antages foreløbig, at disse investeringer foretages af kraftværkerne, 
men det vil være muligt for kraftværkerne at købe eksempelvis havvind-
møllestrøm fra private leverandører. Investeringsplanerne kan i sagens 
natur ændre sig i løbet af tiårsperioden. 
 
TrafikområdetTrafikområdetTrafikområdetTrafikområdet    
 
Københavns Lufthavne A/S (statens ejerandel er 34 pct.) 
Ifølge årsberetningen for 1999 følger selskabets investeringer i materielle 
anlægsaktiver en tiårs investeringsplan, som løbende justeres. På tidspunk-
tet for årsberetningens udgivelse forelå investeringsplanen for perioden 
2000-2009. Denne plan rummer investeringer for i alt 5 mia.kr.  
 
De væsentligste planlagte investeringer er udbygningen af fingerrod C 
samt opførelsen af et nyt land-side butikscenter i terminal 2. Der indgår 
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også færdigopførelsen af hotellet ”Hilton Copenhagen Airport”, som for-
ventes at stå færdig i begyndelsen af 2001. Udover disse investeringer er 
det planlagt, at terminal 2 skal moderniseres i perioden 2000-2003. 
 
Ørestadsselskabet I/S (statens ejerandel er 45 pct.) 
I forbindelse med etableringen af Metroen og Ørestaden foreligger der 
følgende overslag over de fremtidige investeringer, jf. tabel 5.13. 
 
Tabel 5.13. Anlægsinvesteringer i forbindelse med Metroen, 2001-2005 
2000-priser, mill.kr. 2001 2002 2003 2004 2005 
Ørestadsselskabet I/S m.fl............................... 1.572 890 387 325 208 

 
Kilde: Ørestadsselskabet I/S. 
 
Af investeringsplanen fremgår det, at investeringerne vil falde fra 1½ 
mia.kr. i 2001 til 200 mill.kr. i 2005 i takt med, at de planlagte 3 første 
etaper af metroen færdiggøres. 
 
Post Danmark (statens ejerandel er 100 pct.) 
Post Danmark forventer, jf. årsregnskabet for 1999, at investere i bl.a. 
selskabets distributionsdel, hvor formålet er at modernisere produktions-
materiellet. Investeringerne på dette område forventes at udgøre i størrel-
sesordenen 150-200 mill.kr. over de kommende 3-4 år. Endvidere køres 
der for tiden forsøg med at optimere ruteplanlægningen ved hjælp af et 
geografisk informationssystem. 
 
DSB (statens ejerandel er 100 pct.) 
Af DSB’ halvårsregnskab for 2000 fremgår det, at virksomheden planlæg-
ger omfattende investeringer i nyt togmateriel i de kommende år. Der er 
indgået aftale i efteråret 2000 om levering af 80 nye togsæt.  
 
Endvidere nævnes det, at samtlige S-tog i den kommende årrække skal 
udskiftes. Der er allerede på nuværende tidspunkt leveret en række sæt. 
Desuden er der planlagt en særskilt bestilling af nyt materiel til Odense-
Svendborg banen, som Banestyrelsen forventer at opgradere som et led i 
udmøntningen af Pinsepakkeaftalen.  
 
De samlede investeringer i materiel mv. i perioden 1999-2006 forventes 
at andrage 17,4 mia.kr., jf. tabel 5.14.  
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Tabel 5.14. Større statslige investeringer i tog, 1999-2006 
2000-priser Mia.kr. 
Udskriftning S-tog...................................................................................... 10,1 
Nye Øresundstog........................................................................................ 2,8 
Nye lokomotiver......................................................................................... 0,5 
Udskiftning rødt materiel ........................................................................... 4,0 
I alt............................................................................................................. 17,4 

 
Kilde: Egne beregninger. 
 
Heraf udgør udskiftning af S-tog mere end halvdelen af udgifterne. 
 
DSB lånefinansierer investeringerne, som tilbagebetales i perioden indtil 
2020, jf. figur 5.1. 
 
Figur 5.1. DSB’s låneramme til investeringer i materiel, 1999-2020 
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Kilde: Egne beregninger. 
 
Investeringerne i henholdsvis de oprindelige Øresundstog, godslokomoti-
ver og S-tog, samt investeringerne i yderligere Øresundstog, fjerntog og 
udskiftningen af det røde materiel vil udgøre mere end 2 mia.kr. om året i 
de kommende år frem til 2006. 
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Investeringerne i DSB medfører, at den samlede statslige låneramme i 
2006 er godt 14 mia.kr. DSB forrenter og afdrager løbende på den opspa-
rede gæld i perioden, og såfremt DSB ikke investerer i yderligere materiel, 
vil materielinvesteringerne være afdraget omkring år 2020.  
 
5.5.5.5.5.5.5.5.    Investeringer i et 10Investeringer i et 10Investeringer i et 10Investeringer i et 10----årigt perspektivårigt perspektivårigt perspektivårigt perspektiv    
Anlægsprojekter har som nævnt en ganske lang tidshorisont på grund af 
den forholdsvis lange periode fra projekter bliver planlagt, til de er realise-
rede.  
 
Med sigte på at kunne vurdere råderummet for nye investeringsbeslutnin-
ger i perioden frem til 2010, jf. kapitel 12, er der foretaget en analyse af 
afløbet af de skattefinansierede statslige anlægsudgifter også i perioden 
efter 2004.  
 
Analysen viser, at der er en række projekter, som forventes færdiggjort i 
årene umiddelbart efter 2004 som f.eks. motorvejsbyggeriet i Nordjyl-
land, ligesom der er en række politiske forlig på traditionelt tunge anlægs-
områder, som udløber i den periode. Det gælder f.eks. trafikaftalen og 
politi- og forsvarsforligene. 
 
På baggrund af en række antagelser om de fremtidige anlægsinvesteringer 
på det statslige område kan der opstilles et forløb for de forventede statsli-
ge anlægsudgifter til allerede besluttede anlægsinvesteringer i perioden 
frem til 2010. Det skal bemærkes, at visse offentlige investeringer ikke op-
træder på anlægsbudgettet, men på driftsbudgetterne, jf. kapitel 4. 
 
På en række områder forudsættes det, at der eksisterer et vist minimums-
niveau for investeringsindsatsen, som også fremover vil være bundet. Det 
skyldes bl.a. hensynet til reparationsarbejder og vedligeholdelse. 
 
For de kommunale og amtslige investeringer må det antages, at anlægs-
projekterne som udgangspunkt ikke har en længere tidsudstrækning end 
de statslige anlægsprojekter, da der i højere grad er tale om mange små 
anlægsprojekter i stedet for få store projekter. Det fremtidige afløb af be-
sluttede projekter i kommunerne vil alt andet lige være mindre end i sta-
ten. 
 
Det er af forsigtighedsgrunde antaget, at de fremtidige afløb af kommuna-
le investeringer følger afløbet af de statslige investeringer. Også på det 
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kommunale område vil der være et vist beløb, som vil være bundet til 
vedligeholdelse og større reparationsarbejder mv. 
 
Afløbet af de samlede offentlige anlægsudgifter i perioden 2001-2010 
fremgår af figur 5.2.  
 
Figur 5.2 Afløb af besluttede skattefinansierede offentlige anlægsinve-
steringer, 2001-2010, 2000-priser 
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Kilde: Egne beregninger. 
 
Afløbet af de samlede offentlige anlægsudgifter falder jævnt i perioden 
indtil 2004, efterhånden som de forskellige anlægsprojekter færdiggøres. 
Herefter forventes afløbet af de besluttede anlægsinvesteringer at falde 
markant til omkring 5 mia.kr. om året. Det skal bemærkes, at det skøn-
nede afløb er behæftet med en vis usikkerhed.  
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6.6.6.6.    Offentlige investeriOffentlige investeriOffentlige investeriOffentlige investerinnnnger i andre landeger i andre landeger i andre landeger i andre lande    
 
 
 
6.1. Indledning og sammenfatning6.1. Indledning og sammenfatning6.1. Indledning og sammenfatning6.1. Indledning og sammenfatning    
I dette kapitel sammenlignes udviklingen i de offentlige investeringer i 
Danmark med udviklingen i en række andre lande, fortrinsvis de øvrige 
EU-lande. 
 
I afsnit 6.2 sammenlignes udviklingen i de samlede offentlige og private 
investeringer. Sammenligningen viser, at de samlede investeringer målt i 
forhold til BNP er faldet i de fleste lande gennem de seneste tre årtier – 
også i Danmark. I enkelte lande er det absolutte investeringsniveau også 
faldet. 
 
Der er i løbet af de tre årtier også sket en forskydning i investeringernes 
sammensætning, idet de private investeringer har udgjort en stigende an-
del af de samlede investeringer. Blandt sammenligningslandene har Dan-
mark den højeste private investeringsandel. 
 
I afsnit 6.3 beskrives udviklingen i de skattefinansierede offentlige investe-
ringer, mens der ikke findes sammenlignelig statistik for de brugerfinan-
sierede investeringer i offentlige virksomheder. 
 
Gennemgangen viser, at en række lande – heriblandt Danmark – i dag 
har lavere offentlige investeringer end i 1970’erne. Målt i forhold til BNP 
har der været fald i de fleste lande. 
 
Danmark er blandt de lande med de mindste skattefinansierede offentlige 
investeringer målt i forhold til BNP. Det afspejler sig ligeledes i nettoin-
vesteringerne, dvs. investeringerne korrigeret for afskrivninger.  
 
I afsnit 6.4 sammenlignes de offentlige investeringers sammensætning. 
Det datamæssige grundlag giver dog kun mulighed for sporadiske sam-
menligninger. 
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Det er et fælles træk for landene, at de statslige investeringer udgør en 
relativt lille andel af de samlede offentlige investeringer, men statens fi-
nansieringsandel af de samlede offentlige investeringer er høj som følge af 
bloktilskud og andre overførsler. 
 
Der har været en tendens til, at de offentlige investeringer koncentreres på 
færre sektorer. Veje og sundhed gives høj prioritet i de fleste lande.  
 
De danske boliginvesteringer er i dag på niveau med 1960, mens niveauet 
er højere i de fleste andre lande. Til gengæld var de danske boliginveste-
ringer relativt høje i 1960’erne og i begyndelsen af 1970’erne. 
 
De samlede danske offentlige og private investeringer i forskning og ud-
vikling ligger – målt i forhold til BNP – i et bredt midterfelt blandt sam-
menligningslandene, jf. afsnit 6.5. Det gælder også for den offentlige sek-
tors andel. 
 
Derimod anvender Danmark relativt mange penge på uddannelse. Det 
afspejler sig i en pæn dansk placering i forhold til andelen af den er-
hvervsaktive befolkning, der har et højere uddannelsesniveau end folke-
skolen. Danmark placerer sig midt i feltet med hensyn til andelen, der har 
en videregående uddannelse. 
 
6.2. De samlede private og offentlige investeringer6.2. De samlede private og offentlige investeringer6.2. De samlede private og offentlige investeringer6.2. De samlede private og offentlige investeringer    
I perioden fra 1960 til 1999 har de samlede private og offentlige investe-
ringer, målt i faste priser, været stigende i de vestlige lande, jf. figur 6.1.  
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Figur 6.1. Samlede offentlige og private bruttoinvesteringer, 1960-1999  
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Anm.: Gross total fixed capital formation, volume. 
Kilde: OECD, Economic Outlook, juni 2000. 
 
Udviklingen har dog været mere jævn i nogle lande end i andre. Danmark 
hører til landene med et ujævnt udviklingsforløb. Set over hele perioden 
er investeringerne vokset mindre i Danmark end gennemsnittet af EU-
landene, men mere end i f.eks. Sverige og Finland. Derimod har væksten 
i investeringerne i Danmark siden begyndelsen af 1990’erne været blandt 
de højeste. 
  
Irlands kraftige vækst siden 1993 er bemærkelsesværdig. Det kan ligeledes 
bemærkes, at Sverige og Finland, i forbindelse med landenes økonomiske 
kriser, oplevede kraftige fald i investeringerne i begyndelsen af 1990’erne. 
Investeringerne var i 1999 endnu ikke nået op på samme niveau som i 
1990. 
 
Måles investeringerne i forhold til BNP, har der været en klart vigende 
tendens i stort set alle lande, jf. figur 6.2. 
 



Redegørelse om offentlige investeringerRedegørelse om offentlige investeringerRedegørelse om offentlige investeringerRedegørelse om offentlige investeringer    

156156156156    
 

Figur 6.2. Samlede offentlige og private bruttoinvesteringer i tre årtier  
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Anm.: Gennemsnit for perioden. 
Kilde: OECD, Economic Outlook, juni 2000. 
 
Tyskland og USA afviger fra den generelle tendens, idet investeringerne 
har været forholdsvis konstante, målt i forhold til BNP.  
 
Danmark har oplevet et relativt stort fald i niveauet for investeringerne i 
forhold til BNP, sammenlignet med andre vesteuropæiske lande. Til gen-
gæld var investeringerne i Danmark relativt høje i 1970’erne, således at 
faldet betyder, at Danmark i 1990’erne har ligget i midten af feltet med 
investeringer på omkring 19 pct. af BNP. 
 
I de fleste lande har erhvervslivets andel af de samlede investeringer været 
stigende, jf. figur 6.3. Det har også været tilfældet i Danmark, som med 
knap 73 pct. er det land, hvor erhvervslivets investeringer har udgjort den 
største del af de samlede investeringer i perioden 1990-19961. 
                                                 
1 Det er vigtigt at bemærke, at offentlige virksomheder indgår i de private investeringer, 
jf. kapitel 3. 
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Figur 6.3. Investeringernes fordeling på offentlig og privat sektor i tre 
årtier 
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Anm.: De tre søjler for hvert land viser fordelingen mellem offentlige og private investe-

ringer i perioderne 1970-1979, 1980-1989, og 1990-1996.  
Kilde: OECD, Public Investment Activity: An Overview, 1998. 
 
6.3. Udviklingen i de offentlige investeringer6.3. Udviklingen i de offentlige investeringer6.3. Udviklingen i de offentlige investeringer6.3. Udviklingen i de offentlige investeringer    
Det er alene muligt at foretage internationale sammenligninger af skatte-
finansierede offentlige investeringer og således ikke af brugerfinansierede 
investeringer i offentlige virksomheder, jf. kapitel 3.  
 
De skattefinansierede offentlige investeringer har udviklet sig mere for-
skelligt på tværs af landene end de samlede offentlige og private investe-
ringer har, jf. figur 6.4.  
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Figur 6.4. Offentlige skattefinansierede bruttoinvesteringer, 1960-1999  
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Anm.: Euro-11 landene henviser til de EU-lande der deltager i den fælles mønt, Euroen. 

Det drejer sig om Belgien, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Luxem-
bourg, Portugal, Spanien, Tyskland, og Østrig. 

Kilde: OECD, Economic Outlook, juni 2000. 
 
Således har en del lande i perioder i 1970’erne haft højere offentlige inve-
steringer målt i faste priser, end i dag. Dette gælder for Danmark men 
også for Holland og England.  
 
Siden 1993 har Danmark haft en pæn vækstrate for de offentlige investe-
ringer sammenlignet med andre lande. Således har Euro-11 landene som 
helhed oplevet et fald i de offentlige investeringer i denne periode. 
 
Målt i forhold til BNP har der været fald i de offentlige investeringer i de 
fleste lande i perioden efter 1993, jf. tabel 6.1.  
    

Indeks 1993=100 Indeks 1993=100
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Tabel 6.1. Offentlige skattefinansierede faste bruttoinvesteringer, 1993-
2000  

Pct. af BNP 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Ændr. 
1993-
2000 

Portugal ............ 4,0 3,6 3,7 3,9 4,2 4,3 4,6 4,8 0,8 
Grækenland....... 3,1 3,0 3,2 3,2 3,5 3,7 4,3 4,3 1,2 
Spanien ............. 4,1 3,9 3,6 3,0 3,0 3,1 3,2 3,2 -0,8 
Norge................ 3,3 3,2 3,2 3,1 3,5 3,7 3,6 3,1 -0,2 
Irland ................ 2,3 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 0,7 
Frankrig ............ 3,5 3,4 3,3 3,2 3,0 2,9 2,9 2,9 -0,7 
Finland.............. 2,8 2,9 2,7 2,9 3,1 2,9 2,7 2,6 -0,3 
Holland............. 2,6 2,5 2,6 2,8 2,5 2,4 2,5 2,6 0,0 
Sverige............... 2,9 3,2 3,0 2,7 2,3 2,4 2,5 2,5 -0,5 
Tyskland ........... 2,8 2,7 2,3 2,1 1,9 1,8 1,8 1,8 -1,1 
Danmark ........... 1,8 1,8 1,8 1,9 1,9 1,7 1,7 1,7 -0,1 
Belgien .............. 2,0 2,0 1,8 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 -0,3 
Storbritannien ... 2,4 2,4 2,2 1,7 1,4 1,5 1,5 1,6 -0,8 
Østrig................ 3,3 3,3 2,9 2,8 1,9 1,9 1,8 1,6 -1,7 
 
Kilde: OECD, Economic Outlook, juni 2000. For Danmark ADAM databank. 
 
Men faldet er ikke lige stort i alle lande, og Portugal og Grækenland har 
øget deres offentlige investeringer, målt i forhold til BNP. 
 
De skattefinansierede offentlige investeringers andel af BNP har været 
stort set konstante i Danmark i perioden 1993-2000. Men Danmark er 
med knap 2 pct. blandt de lande, der anvender den mindste andel af BNP 
til skattefinansierede offentlige investeringer.  
 
Den markante forskel til eksempelvis Portugal og Grækenland kan skyl-
des, at den basale udbygning af infrastruktur mv. har været gennemført i 
Danmark og andre lande på et tidligere tidspunkt. 
 
I det lange perspektiv følger udviklingen i Danmark således i store træk 
udviklingen i de andre nordeuropæiske lande, jf. figur 6.5.  
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Figur 6.5. Offentlige skattefinansierede faste bruttoinvesteringer, 1960-
1999 
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Kilde: OECD, Economic Outlook, juni 2000. For Danmark ADAM Databank. 
 
Det er tydeligt, at der er sket et niveauskift, fra mellem 4 og 6 pct. af 
BNP i 1960’erne og 1970’erne til 1½ til 3 pct. i 1990’erne. Finland er 
atypisk i den sammenhæng, med omkring 2 pct. af BNP anvendt til of-
fentlige investeringer i 1960’erne og 1970’erne, stigende til omkring 3 
pct. i 1980’erne og 1990’erne. 
 
De skattefinansierede offentlige nettoinvesteringer 
Korrigeres bruttoinvesteringerne for afskrivninger fås nettoinvesteringer-
ne, som indikerer udviklingen i værdien af infrastrukturen, jf. kapitel 3. 
Opgørelser af afskrivninger og nettoinvesteringer er særdeles usikre. 
 
Med det forbehold har Danmark haft forholdsvis små skattefinansierede 
offentlige nettoinvesteringer, sammenlignet med andre lande, jf. figur 6.6.  
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Figur 6.6. Offentlige skattefinansierede nettoinvesteringer, 1960-1999 
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Kilde: OECD, Economic Outlook, juni 2000. For Danmark ADAM databank. 
 
Således har nettoinvesteringerne siden begyndelsen af 1980’erne været 
svagt negative. De offentlige nettoinvesteringer er dog blevet mindre i de 
andre lande i de seneste år, og er i mange lande nu kun meget små eller 
endda negative i Holland og Belgien. 
 
Spørgsmålet er imidlertid, om de opgjorte forskelle afspejler en reel for-
skel mellem landene, eller de bunder i de foretagne skøn over afskrivnin-
gerne, som er forbundet med betydelig usikkerhed. 
 
6.4. De offentlige investeringer6.4. De offentlige investeringer6.4. De offentlige investeringer6.4. De offentlige investeringers sammensætnings sammensætnings sammensætnings sammensætning    
I de fleste lande gennemføres hovedparten af de offentlige investeringer af 
kommuner og regionale myndigheder. Det viser en undersøgelse fra 
OECD.2 
 
Staten står for en forholdsvis beskeden andel af de samlede offentlige in-
vesteringer. Men via bloktilskud og andre overførsler står staten for en 
betydelig andel af den samlede finansiering af de offentlige investeringer. 
 
Der er betydelige fællestræk blandt OECD-landene med hensyn til de 
offentlige investeringers fordeling på sektorer. I de fleste lande gives høj 
prioritet til især vejtransport og sundhedsområdet. Også uddannelse, 
vandforsyning, kloakker og transportinfrastruktur i form af bl.a. jernba-
ner og lufthavne er områder, som har lagt beslag på en betydelig andel af 
de offentlige investeringer i mange OECD-lande.  
 

                                                 
2 OECD, Public Investment Activity: An Overview, WP1 1998. 
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Undersøgelsen fra OECD viser, at de offentlige investeringsmønstre i 
mange lande gradvist har ændret sig gennem privatiseringer, etablering af 
offentlige virksomheder og nye moderne samarbejdsformer mellem den 
offentlige og den private sektor, jf. også kapitel 11. 
 
De egentlige offentlige investeringer er gradvist blevet fokuseret på færre 
sektorer såsom veje, sundhed og uddannelse, mens en betydelig andel af 
infrastrukturinvesteringerne i forsyningsvirksomheder og telekommunika-
tion er skiftet til den private sektor eller til forskellige former for part-
nerskaber mellem den offentlige og den private sektor.  
 
Det er meget begrænset med internationalt sammenlignelige opgørelser af 
investeringer på sektorniveau, men på nogle områder er det dog muligt at 
foretage egentlige datamæssige sammenligninger. 
 
Investeringer i boligsektorenInvesteringer i boligsektorenInvesteringer i boligsektorenInvesteringer i boligsektoren    
Boligsektoren har traditionelt været meget påvirket af offentlige priorite-
ringer. Således har byggeriet været påvirket ved hjælp af regulering, støt-
teordninger og skatteregler. 
 
Investeringerne i boligsektoren har i de fleste lande været meget svingende 
i perioden 1960-1999, jf. figur 6.7.  
 
Figur 6.7. Private og offentlige investeringer i boligsektoren, 1960-1999 
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Kilde: OECD, Economic Outlook, juni 2000. 
 
Boliginvesteringerne er meget konjunkturafhængige i Danmark og i en 
række andre lande, bl.a. Sverige, hvor den økonomiske krise i 1990’erne 
slog kraftigt igennem på investeringerne i boligsektoren. 
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Udviklingen i Danmark har afveget noget fra de andre lande. Således blev 
boliginvesteringerne i Danmark mere end tredoblet fra 1960 til 1973, 
hvorefter investeringerne faldt. I 1990’erne har den danske udvikling lig-
get mere på linje med de øvrige lande. Boliginvesteringerne i Danmark er 
i dag på niveau med 1960.  
 
TrafikinfrastrukturTrafikinfrastrukturTrafikinfrastrukturTrafikinfrastruktur    
I de vesteuropæiske lande er niveauet for offentlige investeringer i trafik-
infrastruktur omkring 1 pct. af BNP, jf. tabel 6.2. 
    
Tabel 6.2. Offentlige investeringer i trafikinfrastruktur, gennemsnit for 
perioden 1987-1995, pct. af BNP,  

Belgien Danmark Frankrig Holland Norge 
Storbri-
tannien Sverige Tyskland

0,96 0,92 1,15 0,89 1,12 1,11 0,9 1,17 
 
Kilde: Regeringen, Strukturovervågning – International Benchmarking af Danmark, maj 

1999. 
 
Danmark har i perioden 1987-1995 ligget i den lave ende sammenlignet 
med andre lande. Det skal dog ses i sammenhæng med, at den danske 
trafikinfrastruktur generelt er meget velfungerende og veludbygget, jf. 
boks 6.1. 
 
Boks 6.1. Trafikinfrastrukturen ifølge Strukturovervågningen  
• Danmark har generelt en veludbygget infrastruktur både på vejområdet og på 

jernbaneområdet. 
• Danmark har flere kilometer motorvej pr. indbygger end de øvrige europæiske 

lande. 
• Den kollektive trafik udgør en relativt stor del af det samlede trafikarbejde i Dan-

mark. Størstedelen afvikles i busser. 
 
Kilde: Regeringen, Strukturovervågning – International Benchmarking af Danmark, maj 

1999. 
 
Der er landene imellem stor forskel på, hvordan de offentlige investerin-
ger i trafikinfrastruktur har fordelt sig, jf. tabel 6.3. 
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Tabel 6.3. Fordelingen af transportinfrastrukturinvesteringer på type, 
1987-1995, pct. af samlede infrastrukturinvesteringer 

 
Belgien Danmark Frankrig Holland 

Storbri-
tannien Sverige Tyskland 

Bane ..... 26,2 43,2 30,1 19,6 26,5 42,6 27,3 
Vej........ 48,8 37,8 62,7 62,5 64,7 48,8 61,0 
Andre ... 25,0 19,0 7,2 17,9 8,8 8,6 11,7 
 
Kilde: Regeringen, Strukturovervågning – International Benchmarking af Danmark, maj 

1999. 
 
Danmark har i perioden anvendt en relativt større andel af investeringer-
ne i trafikinfrastruktur til baneinvesteringer. I de andre lande har vejbyg-
geri haft en større prioritet. 
    
6.5. Investeringer i human kapital6.5. Investeringer i human kapital6.5. Investeringer i human kapital6.5. Investeringer i human kapital    
Der har i en række lande været en svagt stigende tendens i udgifterne til 
forskning og udvikling, målt i forhold til BNP, jf. tabel 6.4.3  
 
Tabel 6.4. Samlede offentlige og private udgifter til forskning og udvik-
ling, 1993-1999 
Pct. af BNP 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Ændr. 
Sverige .............. 3,27 - 3,46 - 3,70 - - 0,43 
Finland ............. 2,17 2,29 2,29 2,54 2,72 2,90 3,11 0,94 
Japan................. 2,88 2,84 2,98 2,83 2,91 3,06 - 0,18 
USA.................. 2,62 2,52 2,61 2,66 2,71 2,74 2,84 0,22 
Tyskland........... 2,37 2,28 2,26 2,26 2,29 2,29 - -0,08 
Holland ............ 2,00 2,03 1,99 2,01 2,04 - - 0,04 
Danmark........... 1,74 - 1,84 1,85 1,94 1,92 2,00 0,26 
Storbritannien... 2,12 2,08 1,99 1,92 1,84 1,83 - -0,29 
Norge ............... 1,73 - 1,71 - 1,67 - 1,75 0,02 
Østrig ............... 1,49 1,57 1,56 1,57 1,59 1,63 1,63 0,14 
Irland................ 1,18 1,31 1,36 1,41 1,41 - - 0,23 
Italien ............... 1,13 1,05 1,00 1,01 0,99 1,02 1,05 -0,08 
   
Anm.: Opgørelserne er delvist baseret på skøn. Ændring er forskellen mellem 1993 og 

seneste opgjorte tal. 
Kilde: OECD, Main Science and Technology Indicators, 2000. 
 

                                                 
3 Udgifter til forskning og udvikling samt uddannelse kan opfattes som investeringer i 
human kapital, jf. kapitel 2. 
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Sverige og Finland har haft de største stigninger, men også i Danmark har 
forskningsindsatsen været stigende. Da der til opgørelserne anvendes 
skøn, er konklusionerne forbundet med en vis usikkerhed. 
 
Sverige er med 3,7 pct. det land, der har de absolut højeste udgifter til 
forskning og udvikling, målt i forhold til BNP. I Sverige er niveauet op 
imod fire gange så højt som i Italien, og næsten dobbelt så højt som i 
Danmark. I sammenligning med de andre lande befinder Danmark sig 
dog i et bredt midterfelt. 
 
Der synes ikke at være nogen sammenhæng mellem den relative størrelse 
af forsknings- og udviklingsudgifterne og fordelingen mellem sektorer, jf. 
figur 6.8. 
 
Figur 6.8. Forsknings- og udviklingsudgifters fordeling mellem sekto-
rer, 1998  
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Anm.: For Sverige, Holland, Norge og Irland 1997-tal. For Tyskland, Norge og Italien 

indgår ”private non-profit sektor” under de andre kategorier. 
Kilde: OECD, Main Science and Technology Indicators, 2000. 
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I Danmark står det private erhvervsliv for en relativt set lille andel af 
forsknings- og udviklingsudgifterne – modsat tilfældet for investeringer 
generelt, jf. ovenfor.  
 
Erhvervslivets andel er dog ikke helt så lav som i Holland, Norge og Itali-
en. Sverige, som også har de højeste udgifter, er det land hvor erhvervsli-
vet står for den største del af udgifterne til forskning og udvikling. 
 
Offentlig forskning og udvikling 
Betragtes alene offentlig forskning og udvikling ligger Danmark med 0,8 
pct. af BNP i midterfeltet på linje med Sverige, Holland og Tyskland, jf. 
figur 6.9.  
 
Figur 6.9. Offentlige civile forsknings- og udviklingsudgifter, 1998 
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Kilde: Analyseinstitut for Forskning, Offentligt forskningsbudget 2000, juli 2000. 
 
UdUdUdUddannelsedannelsedannelsedannelse    
Danmark anvender med op imod 7 pct. af BNP forholdsvis mange penge 
på uddannelse sammenlignet med andre lande, jf. figur 6.10. Danmark 
ligger på niveau med Sverige og USA. 
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Figur 6.10. Offentlige og private udgifter til uddannelse, 1997 
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Anm.: Ekskl. udgifter til efteruddannelse. 
Kilde: OECD, Education at a Glance, 2000. 
 
Den samlede humankapital har betydning for et lands produktivitet og 
parathed til vidensamfundet og den ny økonomi. En indikator herfor er 
uddannelsesniveauet for den erhvervsaktive befolkning. 
 
Danmark er pænt placeret i forhold til andelen af den erhvervsaktive be-
folkning, der har et højere uddannelsesniveau end folkeskolen, jf. figur 
6.11.  
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Figur 6.11. Uddannelsesniveau for erhvervsaktive del af befolkningen, 
1998 
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Anm.: Aldersgrupperne 25-64 år. 
Kilde: OECD, Education at a glance, 2000. 
 
Til gengæld placerer Danmark sig midt i feltet med hensyn til andelen, 
der har en videregående uddannelse. 
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7.1.7.1.7.1.7.1.    Indledning og sammenfatningIndledning og sammenfatningIndledning og sammenfatningIndledning og sammenfatning    
De skattefinansierede offentlige investeringer er siden starten af 1970’erne 
faldet i Danmark såvel som i andre lande, målt i forhold til BNP, jf. kapi-
tel 3 og kapitel 6. I dette kapitel gennemgås forskellige undersøgelser af 
forklaringer på den stedfundne udvikling.  
 
Undersøgelserne kan principielt bidrage til bl.a. at give svar på, om faldet 
i investeringerne er en naturlig tilpasning til et lavere niveau efter udbyg-
ningen af den offentlige infrastruktur i 1960’erne og 1970’erne. 
  
Undersøgelserne kan også bidrage til at kaste lys over de offentlige inve-
steringers rolle i den makroøkonomiske politik, herunder f.eks. om inve-
steringerne har været anvendt til at stabilisere konjunkturerne. 
 
I afsnit 7.2 diskuteres forskellige mulige forklaringer på investeringsudvik-
lingen. Ændringer i de offentlige investeringer kan principielt henføres til 
enten efterspørgselssiden eller til udbudssiden, men sondringen er dog 
ikke skarp.  
 
Ved efterspørgselsbestemte investeringer forstås investeringer, som foreta-
ges, fordi de efterspørges af befolkningen. Befolkningens efterspørgsel ef-
ter offentlige serviceydelser og investeringer kan bl.a. afhænge af struktu-
relle ændringer i økonomien såsom den demografiske udvikling, erhvervs-
frekvensen og den generelle velstandsudvikling i samfundet.  
 
Ved udbudsbestemte investeringer forstås investeringer, hvis årsag skal 
findes inden for rammerne af det politisk-institutionelle system selv. Inve-
steringerne kan bl.a. afhænge af institutionelle forhold såsom regeringens 
politiske observans, valgperiodernes længde og interesseorganisationer.  
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Makroøkonomiske målsætninger om bl.a. ledighed og den offentlige gæld 
kan også påvirke udviklingen i de offentlige investeringer. Investeringerne 
kan tænkes anvendt til at regulere konjunkturerne og til at konsolidere de 
offentlige finanser. 
 
I afsnit 7.3 redegøres der for resultaterne af forskellige udenlandske empi-
riske undersøgelser af udviklingen i de offentlige investeringer. Det un-
dersøges, hvorvidt de mulige forklaringer som beskrevet i afsnit 7.2 i 
praksis har kunnet forklare investeringsudviklingen i forskellige lande. I 
afsnit 7.4 gennemgås resultaterne af en tilsvarende undersøgelse af udvik-
lingen i de offentlige investeringer i Danmark. 
 
Undersøgelserne er meget forskellige med hensyn til valg af indikatorer 
for de offentlige investeringer og med hensyn til, hvilke forklaringer på 
investeringsudviklingen, der inddrages. Det er derfor ikke muligt at drage 
en meget håndfast samlet konklusion om, hvad der har forklaret udvik-
lingen i de offentlige investeringer. Generelt synes investeringsudviklin-
gen dog at have været påvirket af en række forskellige forhold på både 
udbuds- og efterspørgselssiden.  
 
På efterspørgselssiden har især den demografiske udvikling bidraget til at 
forklare investeringsudviklingen, jf. tabel 7.1. Den generelle velstandsud-
vikling har derimod ikke kunnet forklare investeringsudviklingen. 
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Tabel 7.1. Hovedforklaringer på udviklingen i offentlige investeringer 
Efterspørgselsforklaringer Udbudsforklaringer 

Lande 
(periode) Struktur 

Vel-
stand 

Relativ 
pris 

Institutionelle 
forhold 

Makroøko. 
målsætninger 

Sverige 
(1950-84) 

Urbaniserings-
grad 

Nej Indgår 
ikke 

Andel off. 
ansatte 

Nej 

Schweiz og 
Tyskland 
(1961-84) 

Andel pensioni-
ster, erhvervs-
frekvens 

Indgår 
ikke 

Ja Organisations-
grad, parlamen-
tets sammen-
sætning 

Ledigheds-pct. 

Norge 
(1865-
1985) 

Indgår ikke Indgår 
ikke 

Indgår 
ikke 

Nej BNP-vækst 

Frankrig 
(1961-83) 

Befolknings-
vækst 

Indgår 
ikke 

Indgår 
ikke 

Realrente Ændring i 
ledighed 

Holland 
(1954-93) 

Befolkningens 
størrelse 

Nej Ja Valgcykel, 
regeringens 
politiske obser-
vans 

Indgår ikke 

OECD-
landene 
(1980-92) 

Befolknings-
vækst 

Indgår 
ikke 

Ja Vækst i antal 
off. ansatte, 
frekvens af 
regeringsskift 

Finanspolitisk 
stramhed, vækst 
i BNP 

Danmark 
(1972-99) 

Andel unge og 
gamle 

Nej Indgår 
ikke 

Andel off. 
ansatte, tidlige-
re investeringer  

Finanspolitisk 
stramhed 

 
Anm.: Tabellen viser de variable, der signifikant forklarer udviklingen i de offentlige 

investeringer, dvs. faktorer, der statistisk set påvirker investeringerne. 
Kilde: Tabel 7.2, tabel 7.3 og tabel 7.4. 
 
På udbudssiden synes både institutionelle forhold om den politiske be-
slutningsproces og makroøkonomiske målsætninger at være vigtige i for-
klaringen af udviklingen i de offentlige investeringer. 
 
Der indgår en række forskellige institutionelle forklaringer med antallet af 
offentligt ansatte som den mest gennemgående forklaringsfaktor. Der kan 
gives flere forskellige forklaringer på sammenhængen mellem antal offent-
ligt ansatte og investeringsudviklingen. En lærebogsforklaring kan være, at 
offentligt ansatte har en interesse i et stort offentligt budget, herunder i 
høje offentlige investeringer. En anden forklaring kan være, at flere of-
fentligt ansatte fordrer mere administrationsbyggeri. 
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De makroøkonomiske målsætningers betydning for investeringsudviklin-
gen synes både at vedrøre den kortsigtede stabiliseringspolitik (målt ved 
ledighed og BNP-vækst) og den mellemfristede konsolideringspolitik 
(målt ved finanspolitikkens stramhed1). 
 
Resultaterne af undersøgelsen af investeringsudviklingen i Danmark svarer 
til de internationale erfaringer. Investeringsudviklingen har siden 1970 
således også for Danmarks vedkommende været påvirket af både udbuds- 
og efterspørgselsforhold.  
 
På efterspørgselssiden indgår den demografiske udvikling i form af ande-
len af unge og ældre i forklaringen af investeringernes andel af BNP.  
 
På udbudssiden synes den mellemfristede konsolideringspolitik (som målt 
ved finanspolitikkens stramhed) at bidrage til forklaringen af investerings-
udviklingen. Endvidere har de offentlige investeringer været relativt lave, 
når andelen af offentligt ansatte har været høj. Denne sammenhæng kan 
muligvis ses som udtryk for en prioritering af de samlede offentlige udgif-
ter.  
 
Knap halvdelen af investeringerne i et givet år forklares af investeringerne 
året inden. Årsagen kan være, at der i beslutningen om investeringsni-
veauet skelnes til, hvad der tidligere har været afsat til investeringsformål, 
og at investeringsprojekter typisk er flerårige.  
 
Undersøgelserne tyder ikke på, at de offentlige investeringer generelt har 
været anvendt til at føre en konjunkturregulerende politik i Danmark, 
idet ledighedsprocenten ikke bidrager til at forklare investeringsudviklin-
gen. ”Kick-starten” af økonomien i 1994 og udskydelserne af offentligt 
byggeri i slutningen af 1990’erne er dog eksempler på, at de offentlige in-
vesteringer med held har været anvendt som et element i en konjunktur-
stabiliserende politik. 
 
Der har ikke været nogen sammenhæng mellem regeringens politiske 
observans og udviklingen i de offentlige investeringer.  
 
Det har ikke været muligt at inddrage udviklingen i de brugerfinansierede 
offentlige investeringer som forklaringsfaktor i undersøgelsen. Faldet i de 

                                                 
1 Den kortsigtede stabiliseringspolitik kan også afspejle sig i finanspolitikkens stramhed. 
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skattefinansierede offentlige investeringer kan skyldes, at flere offentlige 
investeringer er lagt over i de brugerfinansierede offentlige virksomheder. 
 
7.2. Mulige forklaringer på investeringsudviklingen7.2. Mulige forklaringer på investeringsudviklingen7.2. Mulige forklaringer på investeringsudviklingen7.2. Mulige forklaringer på investeringsudviklingen    
Forklaringer på udviklingen i de offentlige investeringer kan principielt 
henføres til enten efterspørgselssiden eller til udbudssiden i samfundet, 
herunder i forhold til den offentlige sektor.  
 
Ved efterspørgselsbestemte investeringer forstås investeringer, som foreta-
ges, fordi de efterspørges af befolkningen. Det kunne f.eks. være efter-
spørgsel efter flere daginstitutionspladser eller efter flere ældreboliger. 
 
Ved udbudsbestemte investeringer forstås investeringer, hvis årsag skal 
findes inden for rammerne af det politisk-institutionelle system selv. Det 
kunne f.eks. være i form af en tendens til særligt høje investeringer i valg-
år.  
 
Befolkningens efterspørgsel efter offentlige investeringerBefolkningens efterspørgsel efter offentlige investeringerBefolkningens efterspørgsel efter offentlige investeringerBefolkningens efterspørgsel efter offentlige investeringer    
Ændringer i efterspørgslen efter offentlige serviceydelser og investeringer 
kan bl.a. være afledt af: 
  
• Strukturforandringer vedrørende bl.a. demografi, erhvervsfrekvens, 

urbanisering og teknologi  
• Velstandsudviklingen 
• Relative priser  
 
Den demografiske udvikling i form af flere ældre kan f.eks. øge efterspørgs-
len efter investeringer i ældreboliger, ældrepleje og i hospitalssektoren. 
Aldring af befolkningen trækker dog ikke entydigt i retning af større of-
fentlige investeringer, idet efterspørgslen på andre områder eventuelt kan 
blive reduceret, f.eks. efter uddannelse eller pasning. 
 
Ændringer i kvindernes erhvervsfrekvens kan påvirke efterspørgslen efter 
offentlige pasning og pleje.  
 
Urbaniseringen kan have øget efterspørgslen efter investeringer i infra-
struktur såsom kloakker, vejanlæg mv.  
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Den teknologiske udvikling i form af f.eks. informationsteknologi kan øge 
efterspørgslen efter offentlige investeringer i computer hardware og -soft-
ware på bl.a. skoler.  
 
Velstandsudviklingen kan forventes at øge efterspørgslen efter varer og tje-
nester generelt. Det antages ofte, at efterspørgslen efter offentlige tjenester 
stiger særligt meget i takt med velstandsudviklingen, og at det kunne være 
en forklaring på, at den offentlige sektor udgør en stadig større andel af 
økonomien.  
 
En forskellig prisudvikling mellem offentlige og private serviceydelser kan 
også påvirke efterspørgslen efter offentlige investeringer. Hvis f.eks. ”pri-
sen” på offentlige serviceydelser stiger mindre end prisen på privatforbru-
get, kan der ske en stigning i efterspørgslen efter offentlig service og inve-
steringer.  
 
Tilsvarende kan en forskellig prisudvikling mellem offentlige investeringer 
og offentligt forbrug have betydning for investeringsudviklingen. 
 
Det politiskDet politiskDet politiskDet politisk----institutionelle system og offentlige investinstitutionelle system og offentlige investinstitutionelle system og offentlige investinstitutionelle system og offentlige investeeeeringerringerringerringer    
Udbudsbestemte ændringer i offentlige tjenester og i offentlige investerin-
ger kan bl.a. skyldes: 
 
• Institutionelle forhold vedrørende den politiske beslutningsproces om 

de offentlige udgifter, herunder regeringens politiske observans, om 
det er en flertals- eller mindretalsregering, valgperiodernes længde 
samt interessegrupper. 

• Makroøkonomiske målsætninger om bl.a. lav inflation og ledighed. 
 
Regeringens politiske observans kan bl.a. have betydning for prioriteringen 
af den offentlige sektors størrelse, mens regeringens type – flertals, mindre-
tals- eller koalitionsregering – kan influere på muligheden for at gennemfø-
re den ønskede politik, herunder for at opnå den ønskede finanspolitiske 
stramning.  
 
Det har i den sammenhæng været fremført i den internationale litteratur, 
at det muligvis kan være lettere at begrænse investeringerne end service-
ydelserne eller indkomstoverførslerne, da konsekvenserne af at begrænse 
investeringerne på kort sigt er mindre synlige.  
 



    7. Forklaringer på udviklingen i de offentlige investeringer7. Forklaringer på udviklingen i de offentlige investeringer7. Forklaringer på udviklingen i de offentlige investeringer7. Forklaringer på udviklingen i de offentlige investeringer    

175175175175    
 

Valgperiodens længde kan eventuelt påvirke investeringsbeslutningen, fordi 
investeringens afkast viser sig over en lang periode, mens udgiften afhol-
des her og nu. Det kunne tale for, at de offentlige investeringer er større, 
hvis valgperioderne er lange. 
 
Forskellige interessegrupper kan muligvis også påvirke investeringsbeslut-
ningen. En lærebogshypotese er bl.a., at de offentligt ansatte har en egen-
interesse i et stort offentligt budget. Ifølge denne betragtning skulle inve-
steringsomfanget dermed være stigende med andelen af offentligt ansatte. 
 
En mere simpel forklaring på en mulig sammenhæng mellem investe-
ringsomfanget og antal offentligt ansatte kan være, at flere offentligt an-
satte giver et større behov for administrationsbyggeri mv.  
 
De makroøkonomiske målsætninger om bl.a. lav inflation og ledighed kan 
også indvirke på investeringsbeslutningen. For Danmarks vedkommende 
illustreres det bl.a. ved, at der har været holdt igen med offentlige bygge- 
og anlægsarbejder under den igangværende højkonjunktur for at undgå 
overophedning og dermed risiko for øget inflation og stigende ledighed.  
 
En stor offentlig gæld eller store budgetunderskud kan tilsvarende indvir-
ke på investeringsbeslutningen gennem behovet for at forbedre de offent-
lige finanser.  
 
Samlet set kan der således peges på en lang række mulige forklaringer på 
udviklingen i de offentlige investeringer. Der er skelnet mellem efter-
spørgsels- og udbudsbestemte investeringer, men sondringen er dog ikke 
skarp. F.eks. kan interesseorganisationer påvirke befolkningens efter-
spørgsel gennem holdningsbearbejdelse. Og befolkningens efterspørgsel 
efter investeringer kan afspejle sig i regeringens sammensætning. 
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7.3. Udenlandske undersøgelser af investeringsudviklingen7.3. Udenlandske undersøgelser af investeringsudviklingen7.3. Udenlandske undersøgelser af investeringsudviklingen7.3. Udenlandske undersøgelser af investeringsudviklingen    
I en række udenlandske undersøgelser er det undersøgt, hvilke forklarin-
ger på investeringsudviklingen, det er muligt at eftervise med statistiske 
metoder, jf. tabel 7.2.  
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Tabel 7.2. Undersøgelser af investeringsudviklingen i udlandet  
Land og 
periode Undersøgelse Afhængig variabel1 Forklarende variable2 

Sverige 
1950-84 

Henrekson 
(1988) 

Reale offentlige 
investeringer3 

Urbaniseringsgrad (+), BNP, median-
indkomst/gns.indkomst, organisati-
onsgrad, budgetunderskud (+), andel af 
ældre og unge, andel af offentligt ansat-
te (+), ledighed, koalitionsregering, 
statsskatteandel (-), kvinders erhvervs-
frekvens (-) 

Schweiz 
1961-84 

Kirchgassner 
& Pomme-
rehne  
(1988) 

Offentlige investe-
ringer i f.t. samle-
de off. udgifter 

Reale off.udgifter, off. gæld, erhvervs-
frekvens (-), ledighedsprocent, andel 
pensionister (-), organisationsgrad (-), 
pris på off. forbrug (-), pris på off. inve-
steringer (+), pris på transfereringer (-) 

Tyskland 
1961-83 

Kirchgassner 
& Pomme-
rehne  
(1988) 

Offentlige investe-
ringer i f.t. samle-
de off. udgifter 

Reale off.udgifer, off. gæld, erhvervs-
frekvens, ledighedsprocent (-), andel 
pensionister (-), andel SPD-medlemmer 
af parlamentet (-), regeringens politiske 
observans, pris på off. forbrug, pris på 
off. investeringer (+), pris på transfere-
ringer (-) 

Norge  
1865-
1985 

Sørensen  
(1988) 

Reale offentlige 
investeringer4 

BNP-vækst (+), antal LO-medlemmer, 
antal interesseorganisationer, andel 
stemmeberettigede, stemmeprocent, 
andel socialister i parlament, fraktions-
indeks for politiske partier 

Frankrig  
1961-83 

Aubin m.fl. 
(1988) 

Vækst i nominelle 
off. investeringer 

Befolkningsvækst (+), ændring i ledighed 
(+), realrenten (-), valgcykel, budget-
underskud 

Holland 
1954-93 

Van Dalen & 
Swank 

(1996) 

Offentlige infra-
strukturinv. i pct. 
af BNP 

BNP pr. capita, relativ pris(-)5, befolk-
ningens størrelse (+), valgcykel, regerin-
gens politiske observans 

 
1) Det udtryk for offentlige investeringer, der søges forklaret i de statistiske under-

søgelser. 
2) Variable i kursiv er statistisk signifikante, det vil sige, at det ikke statistisk kan 

afvises, at forklaringen er relevant. I parentes er angivet fortegnet på koefficien-
ten. Et ” +” angiver, at den afhængige variabel stiger, når den forklarende variabel 
stiger.  

3)  Der korrigeres for prisudviklingen ved hjælp af BNP-deflatoren. 
4)  Der korrigeres for prisudviklingen med et prisindeks for offentligt forbrug. 
5)  Prisen på offentlig service relativt til prisen på privat service. 
Kilde: Henrekson, M. & Lybeck, J.A. (eds.), Explaining the Growth of Government, 

North-Holland 1988. Dalen, H.P.V. & Swank, O.H., Government spending cy-
cles: Ideological or opportunistic?, Public Choice 89, 1996. 
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Undersøgelserne er meget forskellige med hensyn til, hvilket udtryk for 
offentlige investeringer, der søges forklaret (i statistiske undersøgelser kal-
des det den ”afhængige variabel”). I undersøgelsen for Sverige er den af-
hængige variabel f.eks. udviklingen i de offentlige investeringer korrigeret 
for prisudviklingen (de reale investeringer), mens der i undersøgelsen af 
investeringsudviklingen i Frankrig ikke korrigeres for prisudviklingen (de 
nominelle investeringer). 
 
Der er også store forskelle med hensyn til hvilke forklaringer på investe-
ringsudviklingen, der søges inddraget og med hensyn til hvilken tidsperi-
ode, der er grundlag for undersøgelsen. 
 
På den baggrund er det vanskeligt at drage generelle konklusioner om år-
sagerne til udviklingen i de offentlige investeringer, og resultaterne skal 
fortolkes med stor forsigtighed. Generelt synes investeringsudviklingen 
dog påvirket af forhold på både udbuds- og efterspørgselssiden. 
 
SverigeSverigeSverigeSverige    
I undersøgelsen for Sverige er der fire forklaringer, som statistisk ikke kan 
udelukkes at have betydning for udviklingen i de reale investeringer i pe-
rioden 1950-19842. Det gælder urbaniseringsgraden, budgetunderskud, 
andel offentligt ansatte og statsskatternes andel af de samlede skatter.  
 
Investeringerne er i overensstemmelse med forventningen steget som følge 
af urbaniseringen og som følge af den stigende andel af offentligt ansatte. 
Investeringerne har ligeledes været højst, når budgetunderskuddene har 
været størst. Det kan muligvis skyldes, at investeringerne har været an-
vendt til at stabilisere konjunkturerne, idet budgetunderskuddene er 
størst i lavkonjunkturer.  
 
Det synes overraskende, at investeringerne har været højst i den periode, 
hvor centraliseringen af den offentlige sektor i Sverige har været størst 
(målt ved forholdet mellem statsskatterne og de samlede offentlige udgif-
ter). Forhåndsantagelsen er ellers her, at de offentlige udgifter er større, jo 
flere beslutningsniveauer, der er.  
 

                                                 
2 I den statistiske sprogbrug er forklaringerne ”signifikante”. 
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Schweiz og TysklandSchweiz og TysklandSchweiz og TysklandSchweiz og Tyskland    
For Schweiz og Tyskland er undersøgt udviklingen i investeringernes an-
del af de samlede offentlige udgifter i perioden 1961-1984.  
 
Både erhvervsfrekvensen og ældreandelen kan påvirke alle former for of-
fentlige udgifter, herunder konsum, transfereringer og investeringer, og 
det er derfor ikke muligt på forhånd at slutte sig til sammenhængen med 
investeringsandelen. Undersøgelsen viser, at investeringsandelen har været 
højst i de perioder, hvor erhvervsfrekvensen og andelen af ældre har været 
mindst. 
 
Undersøgelsen viser også, at investeringernes andel af de samlede offentli-
ge udgifter er faldet, når priserne på offentligt forbrug og transfereringer 
har været stigende. Det indikerer, at forbrug og transfereringer har været 
prioriteret før investeringer. 
 
Også udbudssideforhold som organisationsgrad og parlamentets sammen-
sætning bidrager til at forklare investeringsudviklingen. Endvidere indgår 
ledighedsprocenten for Tyskland. Investeringsandelen har været størst, 
når ledighedsprocenten har været mindst. Det tyder ikke på, at investe-
ringerne har været anvendt til at stabilisere konjunkturerne3.  
 
NorgeNorgeNorgeNorge    
I undersøgelsen for Norge er det kun væksten i BNP, der kan forklare 
udviklingen i de reale investeringer siden 1865.  
 
Derimod har forskellige politisk-institutionelle forhold såsom interesseor-
ganisationer eller parlamentets sammensætning ikke kunnet bidrage til at 
forklare investeringsudviklingen. 
 
FrankrigFrankrigFrankrigFrankrig    
Den nominelle investeringsudvikling i Frankrig i perioden 1961-1983 
forklares af befolkningsvæksten, ændringen i ledigheden og realrenten.  
 
Befolkningsvæksten har forøget efterspørgslen efter offentlige investerin-
ger. Stigninger i ledigheden har også øget de offentlige investeringer, hvil-
                                                 
3 Resultatet kan muligvis være udtryk for en automatisk budgetreaktion i form af, at 
transfereringerne falder, når ledigheden falder. Hvis investeringerne f.eks. holdes uænd-
ret, vil investeringernes andel af de samlede offentlige udgifter stige, når ledigheden 
falder. 
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ket muligvis kan fortolkes som en stabiliseringspolitisk effekt. Stigninger i 
realrenten har reduceret investeringerne, hvilket kan skyldes, at renteud-
gifter fortrænger investeringer. Det kan også skyldes, at det samfundsøko-
nomiske afkast af investeringer reduceres, når realrenten stiger.  
 
HollandHollandHollandHolland    
For Holland er for perioden 1954-1993 undersøgt udviklingen i infra-
strukturinvesteringerne, målt i forhold til BNP.  
 
Investeringerne har været stigende med befolkningens størrelse, og de har 
været særligt høje i valgår. Investeringerne har endvidere været højere 
prioriteret af højre-regeringer end af regeringer med basis i venstre side af 
det politiske spektrum. Endelig har de offentlige investeringer været rela-
tivt lave, når prisen på offentlige serviceydelser har været høj i forhold til 
prisen på private serviceydelser. 
 
Investeringsudviklingen i OECDInvesteringsudviklingen i OECDInvesteringsudviklingen i OECDInvesteringsudviklingen i OECD----landenelandenelandenelandene    
Udover de beskrevne analyser af udviklingen i de offentlige investeringer i 
enkelte lande, er der foretaget en analyse af investeringsudviklingen i 
OECD-landene 1980-1992 på såkaldt paneldata, jf. tabel 7.3.  
 
Tabel 7.3. Investeringsudviklingen i OECD-landene 
Under-
søgelse 

Land og 
periode 

Afhængig 
variabel Forklarende variable1 

Sturm 
1998 

OECD 
1980-92 

Off. 
investerin-
ger i pct. 
af BNP 

Politisk-institutionelle: 
Finanspolitikkens stramhed (-), regeringens styr-
ke, regeringens politiske observans, frekvens af 
regeringsskift (-), statsskats andel af samlede 
skatter, antal valg pr. år.  
 
Andre variable: 
relativ pris2 (+), vækst i BNP (-), vækst i antal offentligt 
ansatte (+), private investeringer i pct. af BNP (+) 

 
Anm.: Analyse på paneldata. 
1) Signifikante variable er angivet med kursiv. Fortegnet på koefficienten på den 

forklarende variabel er angivet i parentes. 
2)  Prisstigninger på offentlige investeringer fratrukket prisstigninger på BNP. 
Kilde: Sturm, J., Public Capital Expenditure in OECD Countries, Edward Elgar 1998. 
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I paneldataanalysen undersøges ikke blot forklaringer på investeringsud-
viklingen over tid men også sammenhængen mellem investeringsniveau 
og mulige forklaringer på tværs af landene. 
 
I undersøgelsen fokuseres der primært på politisk-institutionelle forkla-
ringer på investeringsudviklingen. Der inddrages dog også andre forkla-
ringstyper.  
 
Undersøgelsen viser, at investeringernes andel af BNP har været relativt 
lave, når finanspolitikken har været stram. Det fremgår imidlertid ikke af 
undersøgelsen, om det skyldes, at især investeringerne har været anvendt 
til at føre aktiv finanspolitik, eller om der har været en lignende sammen-
hæng mellem f.eks. det offentlige forbrug og finanseffekten.  
 
Det fremgår også af undersøgelsen, at jo oftere der har været regerings-
skift, jo lavere har investeringerne været, hvilket kan skyldes, at regeringer 
med en kort forventet levetid ikke ønsker at prioritere investeringer, som 
først giver et afkast, når en ny regering er kommet til. 
 
Hverken regeringens politiske observans eller styrke har derimod kunnet 
bidrage til forklaringen af investeringsudviklingen. Tilsvarende har det 
heller ikke betydet noget, om de offentlige udgifter fastsættes meget cen-
tralt eller på flere statslige og kommunale niveauer (målt ved statsskatter-
nes andel af de samlede skatter). 
 
Af andre forklaringer på investeringsudviklingen kan bl.a. nævnes, at in-
vesteringsandelen har været lav, når BNP-væksten har været høj.  
 
Det kan ikke udelukkes, at det er udtryk for, at investeringerne har været 
brugt som konjunkturpolitisk instrument. Men omvendt vil selv en stabil 
udvikling i de offentlige investeringer indebære, at investeringernes andel 
af BNP falder, når der er højkonjunktur og stiger, når der er lavkonjunk-
tur. 
 
Fortolkningen af sammenhængen mellem vækst og investeringsandel som 
udtryk for, at investeringerne har været anvendt konjunkturpolitisk er 
også tvivlsom set i lyset af, at de offentlige investeringer har været høje, 
når de private investeringer har været høje. De private investeringer må 
således generelt forventes at have været konjunkturmedløbende.  
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Undersøgelsens resultat om, at investeringerne har været høje, når væk-
sten i den offentlig beskæftigelse har været høj kan skyldes, at flere be-
skæftigede forudsætter en udvidelse af det offentlige administrationsbyg-
geri mv.  
 
7.4.7.4.7.4.7.4. Investeringsudviklingen i Danmark Investeringsudviklingen i Danmark Investeringsudviklingen i Danmark Investeringsudviklingen i Danmark    
Der er foretaget en simpel statistisk undersøgelse af investeringsudviklin-
gen i Danmark i perioden 1972-1999, hvor forskellige udbuds- og efter-
spørgselsforklaringer er inddraget, inspireret af de internationale undersø-
gelser, jf. tabel 7.4. 
 
Tabel 7.4. Udviklingen i skattefinansierede offentlige investeringer i 
Danmark, pct. af BNP 
Forklarende variabel (1) (2)  (3) (4) (5) (6) 
Off. investering (t-1) 
(pct. af BNP) 

0,454 
(3,73) 

0,475 
(3,31) 

0,405 
(2,86) 

0,484 
(3,26) 

0,460 
(2,78) 

0,509 
(3,816) 

Off. ansatte1 

(pct. af arb.styrk) 
-0,093 
(-3,77) 

-0,085 
(-3,08) 

-0,103 
(-3,51) 

-0,079 
(-2,74) 

-0,067 
(-1,39) 

-0,071 
(-2,57) 

Unge og ældre 
(pct. af befolk.) 

0,113 
(4,02) 

0,105 
(3,28) 

0,140 
(3,55) 

0,103 
(3,14) 

0,111 
(2,64) 

0,091 
(2,89) 

Finanseffekt 
(pct. af BNP) 

0,108 
(3,46) 

 

Socialdem. regering 
(dummy) 

0,039 
(0,51) 

Privat investering 
(pct. af BNP) 

-0,025 
(-1,41) 

BNP pr. indbygger 
 

-0,622 
(-0,191)

Kvinders erhvervsfre-
kvens 

-0,009 
(-0,36) 

Ledige 
(pct. af arb.styrke) 

0,002 
(1,62) 

R2 (adj.) 0,870 0,889 0,876 0,880 0,879 0,872 
 
Anm.: Estimation for perioden 1972-1999 med GLS-metoden. Tabellen viser koeffici-

enten til den forklarende variabel. Tallene i parentes er t-værdier. Forklaringer, 
der er statistisk signifikante, er kursiverede. 

1)  Forklaringen er ikke statistisk signifikant i relation 5. 
Kilde: ADAM databank samt egne beregninger. 
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Konkret er udviklingen i investeringernes andel af BNP undersøgt, og der 
er inddraget 9 forskellige forklaringer i undersøgelsen. Heraf er 4 af for-
klaringerne statistisk relevante, jf. kolonne 1 i tabel 7.4.4  
 
Knap halvdelen af årets investeringer forklares af investeringerne året in-
den. Forklaringen kan være, at der i beslutningen om investeringsniveauet 
har været skelnet til, hvad der tidligere har været afsat til investeringsfor-
mål, og at investeringsprojekterne typisk er flerårige. 
 
Jo flere offentligt ansatte, der har været, målt i forhold til arbejdsstyrken, 
desto lavere har investeringernes andel af BNP været. Det kan muligvis 
ses som udtryk for en prioritering af de samlede offentlige udgifter. Det 
synes således at kunne afvises, at investeringerne har været stigende i takt 
med antallet af offentligt ansatte.  
 
Investeringerne har været høje, når andelen af unge og ældre i befolknin-
gen har været høj, hvilket kan skyldes behovet for investeringer i daginsti-
tutioner, ældreboliger mv.  
 
Det skal dog bemærkes, at en særskilt undersøgelse har vist, at andelen af 
ældre ikke isoleret bidrager til at forklare investeringsudviklingen, hvilket 
derimod er tilfældet for andelen af unge. 
 
Undersøgelsen viser også, at de offentlige investeringer har været lave, når 
finanspolitikken har været stram (målt ved den såkaldte finanseffekt). Det 
kan muligvis skyldes, at de offentlige investeringer er blevet reduceret, når 
de offentlige finanser skulle forbedres.  
 
Om det især er investeringerne, der anvendes til at forbedre de offentlige 
finanser, eller om det offentlige forbrug eller transfereringerne anvendes 
til samme formål, fremgår ikke af den statistiske undersøgelse.  
 
Undersøgelsen tyder ikke på, at de offentlige investeringer generelt har 
været anvendt til at føre en konjunkturregulerende politik i Danmark, 
idet ledighedsprocenten ikke bidrager til at forklare investeringsudviklin-
gen. 
 

                                                 
4 Relation 1 kan forklare 87 pct. af variationen i de offentlige investeringer (værdien af 
R2). Det bemærkes, at der er tegn på multikollinearitet. 
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Investeringerne har dog i visse tilfælde med held været anvendt som et 
element i en konjunkturstabiliserende politik. Det gælder bl.a. forøgelsen 
af investeringerne i forbindelse med ”kick-starten” af økonomien i 1994 
og udskydelserne af offentligt byggeri i sidste del af 1990’erne. 
 
Der har ikke været nogen sammenhæng mellem regeringens politiske 
observans og udviklingen i de offentlige investeringer. 
 
Tilsvarende kan en række forklaringer på efterspørgselssiden ikke forklare 
investeringsudviklingen. Det gælder BNP pr. indbygger og kvindernes er-
hvervsfrekvens.  
 
Det bemærkes endvidere, at der ikke er nogen statistisk sammenhæng 
mellem udviklingen i de private investeringer og udviklingen i de offent-
lige investeringer. Det kan muligvis ses som udtryk for, at de offentlige 
investeringer ikke fortrænger private investeringer.  
 
Det har ikke været muligt at inddrage udviklingen i de brugerfinansierede 
offentlige investeringer som forklaringsfaktor i undersøgelsen, da der ikke 
foreligger data før 1993. Faldet i de skattefinansierede offentlige investe-
ringer kan skyldes, at flere offentlige investeringer er lagt over i de bruger-
finansierede offentlige virksomheder. 
 
Samlet set synes de skattefinansierede offentlige investeringers andel af 
BNP i Danmark både at have været påvirket af udbudsforhold (finansef-
fekten og andel offentligt ansatte) og efterspørgselsforhold (andel unge og 
ældre). Det er i tråd med de internationale tendenser.   
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8.8.8.8.    InfrastruInfrastruInfrastruInfrastrukkkkturens tilstandturens tilstandturens tilstandturens tilstand    
 
 
 
8.1. Indledning og sammenfatning8.1. Indledning og sammenfatning8.1. Indledning og sammenfatning8.1. Indledning og sammenfatning    
Det kan være en selvstændig målsætning for den offentlige investerings-
strategi, at den eksisterende infrastruktur vedligeholdes, så den kan ved-
blive at producere serviceydelser af høj standard.  
 
I dette kapitel belyses infrastrukturens aktuelle tilstand samt de initiativer, 
der er gennemført i de seneste år for at styrke vedligeholdelsen.  
 
I afsnit 8.2 diskuteres det, hvordan infrastrukturens tilstand kan måles. 
Det anføres, at en bedømmelse af tilstanden typisk foretages med ud-
gangspunkt i et referencepunkt, som tilstanden måles i forhold til. Refe-
rencepunktet kunne være infrastrukturens tilstand på et tidligere tids-
punkt, f.eks. som ny.  
    
Uanset hvad den aktuelle tilstand måles i forhold til, kan den konkrete 
opgørelse i praksis foretages på tre forskellige måder. I en indirekte opgø-
relse sker der ikke nogen fysisk besigtigelse af infrastrukturen, men til-
standen vurderes i stedet ud fra bl.a. regnskabsmæssige afskrivninger og 
vedligeholdelsesudgifter.  
 
En anden metode er at gennemføre konkrete visuelle inspektioner af den 
fysiske tilstand, f.eks. tykkelsen af en vejbelægnings slidlag.  
 
En tredje metode er at spørge brugerne af infrastrukturen om deres opfat-
telse af tilstanden.  
 
I afsnit 8.3 beskrives de faktiske opgørelser af infrastrukturens tilstand 
belyst ved de tre forskellige tilgange.  
 
En indirekte opgørelse baseret på den nationalregnskabsmæssige værdi af 
infrastrukturen indikerer, at tilstanden af den skattefinansierede offentlige 
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infrastruktur (ekskl. offentlige virksomheder) overordnet set tilsyneladen-
de er blevet svagt forringet siden starten af 1980’erne. Der skal dog tages 
forbehold for dette resultat set i lyset af, at opgørelser af infrastrukturens 
værdi er forbundet med en betydelig usikkerhed. 
  
Tilstandsvurderingen baseret på nationalregnskabet indeholder som refe-
rencepunkter både en bedømmelse af infrastrukturen i forhold til tidligere 
og i forhold til en tidssvarende standard i form af de nye teknologiske 
muligheder mv., der foreligger på opgørelsestidspunktet.  
 
Der foreligger ikke en tilsvarende nationalregnskabsmæssig opgørelse af 
tilstanden af infrastrukturen i de offentlige virksomheder. De senere års 
betydelige nyinvesteringer i offentlige virksomheder i form af udbygnin-
gen af fjernvarme- og naturgasnettet og de faste forbindelser over Store-
bælt og Øresund kunne imidlertid indikere, at tilstanden af infrastruktu-
ren i de offentlige virksomheder er blevet forbedret. 
 
Tilstanden og vedligeholdelsesindsatsen er blevet vurderet ved visuel in-
spektion på en række af de store delområder af den offentlige infrastruk-
tur: Veje, jernbaner og kloakker. Analyserne på de tre områder indikerer, 
at indsatsen måske ikke har været helt så god, som den kunne have været, 
og at der kan være behov for en ekstra vedligeholdelsesindsats.  
 
Det er dog ikke givet, at analyserne på de tre områder er dækkende for 
den samlede vedligeholdelsesindsats. Analyserne er typisk igangsat på bag-
grund af en formodning om, at tilstanden i de senere år er blevet forringet 
eller ikke er blevet tilstrækkeligt prioriteret på de pågældende områder. 
 
Det bør ligeledes fremhæves, at analyserne af f.eks. bane- og vejområderne 
peger på mulige effektiviseringsgevinster i Banestyrelsen og Vejdirektora-
tet eller en mere konsekvent prioritering af selve vedligeholdelsesarbejdet. 
Det er derfor ikke givet, at der er en direkte sammenhæng mellem udvik-
lingen i infrastrukturens tilstand og udgifterne til vedligeholdelse. 
 
Brugerundersøgelserne peger på, at der generelt er tilfredshed med den of-
fentlige service inden for pasning og pleje samt folkeskolen. Det gælder 
også den indvendige vedligeholdelse af bygninger mv.  
 
Der er dog fortsat plads til forbedringer. På alle de undersøgte områder er 
der borgere, som udtaler at være meget utilfredse med de fysiske rammer. 
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Det gælder særligt for folkeskoleområdet, hvor også en stikprøveundersø-
gelse viser et forbedringspotentiale, selvom størstedelen af folkeskolerne 
vurderes positivt.  
 
Samlet set tyder de forskellige undersøgelser på, at der er muligheder for 
forbedringer af tilstanden af den offentlige infrastruktur (ekskl. offentlige 
virksomheder). Der foreligger imidlertid ikke noget samlet billede af, 
hvilken udvikling dette dækker over på de specifikke sektorområder. Det 
fremgår også, at der inden for de enkelte sektorområder er forskelle i in-
frastrukturens tilstand. Der er imidlertid sket betydelige forbedringer af 
samfundets infrastruktur via nyinvesteringer i de offentlige virksomheder. 
 
I afsnit 8.4 beskrives de forskellige tiltag, der i de senere år er gennemført 
med henblik på at styrke vedligeholdelsesindsatsen. De forskellige initiati-
ver afspejler, at der afhængigt af sektorområdet kan være forskellige mo-
deller for at styrke vedligeholdelsesindsatsen. 
 
Der er afsat øgede bevillinger på finansloven til vedligeholdelse af statsve-
jene og jernbanerne. De forøgede bevillinger er sammenkoblet med analy-
ser af, hvordan vedligeholdelsen er organiseret, og hvorvidt der er mulig-
heder for effektiviseringer af vedligeholdelsesindsatsen. 
 
På kloakområdet er indsatsen for vedligeholdelsen aftalt i løbende aftaler 
med kommunerne. Kloakområdet er et eksempel på, hvordan aftalerne 
om kommunernes økonomi kan bruges målrettet til en styrkelse af vedli-
geholdelsesindsatsen. 
 
Også på skoleområdet har aftalerne om kommunernes økonomi været be-
nyttet som instrument til en styrket indsats. I modsætning til kloakområ-
det har staten givet adgang til en forhøjet låneramme til både nyanlæg og 
vedligeholdelse. 
 
Reformen af den statslige ejendomsadministration – den såkaldte SEA-
model – er en tredje model til at styrke vedligeholdelsesindsatsen. Refor-
men indebærer, at der indføres en markedsorienteret styring, hvor de of-
fentlige institutioner betaler husleje til de statslige ejendoms-administra-
torer og samtidig får lettere ved at skifte geografisk placering. Derved får 
ejendomsadministratorerne en større tilskyndelse til at foretage den nød-
vendige vedligeholdelse. 
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Samlet set er der i de senere år gennemført væsentlige initiativer til at 
styrke vedligeholdelsen. Resultaterne heraf vil især vise sig i en forbedring 
af infrastrukturens tilstand i de kommende år. 
 
8.2. Hvordan infrastrukturens tilstand kan måles8.2. Hvordan infrastrukturens tilstand kan måles8.2. Hvordan infrastrukturens tilstand kan måles8.2. Hvordan infrastrukturens tilstand kan måles    
En bedømmelse af infrastrukturens tilstand forudsætter et referencepunkt, 
som den faktiske tilstand vurderes i forhold til. Referencepunkter kunne 
være: 
 
• Infrastrukturens tilstand på et tidligere tidspunkt, f.eks. som ny 
• En tidssvarende infrastruktur 
 
Med tilstanden på et tidligere tidspunkt som referencepunkt vurderes infra-
strukturen i forhold til ”sig selv”. Der kan indgå flere elementer i den 
vurdering.  
 
Et element kunne være, om der er sket en fysisk nedslidning af infrastruk-
turen, som forringer infrastrukturens funktionsevne. En vej kan f.eks. 
siges at være i en dårlig tilstand, hvis belægningens slidlag er fyldt med 
revner, så vand kan trænge ind og skade vejens bærelag. 
 
Et andet element kunne være infrastrukturens restlevetid. En elektrisk 
pæres funktionsevne er f.eks. præcis den samme i hele levetiden. Vurderet 
ud fra funktionsevnen, ville tilstanden af en ny pære og en gammel pære 
dermed være ens.  
 
Men den vedligeholdelsesopgave, der kræves, hvis der fortsat skal kunne 
leveres elektrisk lys, er forskellig. Den gamle pære går måske i stykker i 
morgen og skal udskiftes, mens den nye pære måske først skal udskiftes til 
næste år. I den forstand vil den nye pæres tilstand være bedre end den 
gamle pæres. 
 
Tilsvarende kan en bygnings funktionsevne være uændret i de første man-
ge år af dens levetid, indtil der f.eks. opstår utætheder i taget. Men byg-
ningens tilstand vil løbende være blevet forringet i den forstand, at restle-
vetiden er blevet kortere. 
 
Hvis referencepunktet er en tidssvarende infrastruktur, vurderes infrastruk-
turens tilstand i forhold til de teknologiske muligheder mv., der foreligger 
på opgørelsestidspunktet.  
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Tilstanden af en computer, der er baseret på en 3 år gammel teknologi 
kan f.eks. i sig selv være god, men den kan være dårlig bedømt ud fra den 
teknologi, der findes i dag. 
 
Overordnet kan opgørelser af infrastrukturens tilstand i praksis foretages 
på tre måder: 
 
• Indirekte opgørelser baseret på kendskab til investeringsniveau og 

forudsætninger om værdiforringelse af infrastrukturen over tid  
• Visuel inspektion af infrastrukturens tilstand  
• Borgernes og brugernes vurdering af infrastrukturens tilstand 
 
Indirekte opgørelser indebærer, at vurderingen af udviklingen i infrastruk-
turens tilstand foretages med udgangspunkt i regnskabsmæssige opgørel-
ser af bl.a. afskrivninger og vedligeholdelsesudgifter.  
 
Infrastrukturens tilstand forringes i en periode, hvis de faktisk afholdte 
vedligeholdelsesudgifter er mindre end værdiforringelsen af infrastruktu-
ren. 
 
Opgørelsesmetoden er usikker, da den beregnede afskrivning må baseres 
på skøn over infrastrukturens levetid og over den profil, hvormed sliddet 
sker. 
 
Visuel inspektion indebærer, at de offentlig bygninger, veje mv. fysisk un-
derkastes en tilstandsvurdering, hvor f.eks. vejbelægningens jævnhed må-
les. Med udgangspunkt i løbende inspektioner kan det opgøres, hvad det 
koster at bringe vejenes tilstand på niveau med den oprindelige tilstand, 
eller til et acceptabelt niveau. 
 
Visuel inspektion af infrastrukturen er ressourcekrævende. Hvis det er 
muligt at basere den samlede opgørelse på stikprøver, reduceres omkost-
ningerne dog selvsagt. 
 
Visuel inspektion vil indeholde et betydeligt element af skøn, både over 
omfanget af det nødvendige vedligeholdelsesarbejde og af omkostninger-
ne ved at udføre det. 
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Der bliver løbende foretaget undersøgelser af borgernes tilfredshed med 
de offentlige ydelser. Borgerundersøgelser kan på den måde benyttes til at 
vurdere befolkningens opfattelse af tilstanden af samfundets infrastruktur.  
 
Borgerundersøgelser kan næppe stå alene i vurderingen af infrastrukturens 
tilstand. Men daglige brugere af infrastruktur, såsom veje eller folkeskoler, 
har en tæt føling med udviklingen i tilstanden. Borgerundersøgelser kan 
således være et godt supplement til de to andre opgørelsesformer. 
 
8.3. Målinger af den offentlige infrastrukturs tilstand8.3. Målinger af den offentlige infrastrukturs tilstand8.3. Målinger af den offentlige infrastrukturs tilstand8.3. Målinger af den offentlige infrastrukturs tilstand    
    
Indirekte opgørelse af tilstanden: NatIndirekte opgørelse af tilstanden: NatIndirekte opgørelse af tilstanden: NatIndirekte opgørelse af tilstanden: Nationalregnskionalregnskionalregnskionalregnskaaaabetbetbetbet    
Udviklingen i den nationalregnskabsmæssige værdi af nettokapitalappara-
tet kan bruges som en indikator for udviklingen i infrastrukturens til-
stand. Det skyldes, at værdien af nettokapitalapparatet bl.a. afhænger af 
den fysiske forringelse af infrastrukturen, af restlevetiden og af den øko-
nomiske forældelse, som kan gøre infrastrukturen utidssvarende, jf. ap-
pendiks 3.1. 
 
En tilstandsvurdering baseret på nationalregnskabet indeholder således 
både en bedømmelse af infrastrukturen i forhold til dens egen tilstand 
tidligere i livsforløbet, og en bedømmelse i forhold til de teknologiske 
muligheder mv., der foreligger på opgørelsestidspunktet. 
  
For den offentlige sektor (ekskl. offentlige virksomheder) har værdien af 
nettokapitalapparatet været svagt faldende siden starten af 1980’erne. Det 
indikerer, at tilstanden af den skattefinansierede offentlige infrastruktur er 
blevet forringet i denne periode efter den meget betydelige udbygning i 
1960’erne og 1970’erne.  
 
Faldet i værdien af den offentlige infrastruktur (ekskl. offentlige virksom-
heder) kan henføres til bygninger og anlæg, hvorimod værdien af maski-
ner og transportmidler har været stigende. 
 
Der skal dog tages forbehold for dette resultat set i lyset af, at opgørelser 
af infrastrukturens værdi er forbundet med en betydelig usikkerhed. 
 
Hertil kommer, at der er en række årsager til, at fortolkningen af udvik-
lingen i værdien af nettokapitalapparatet som udtryk for ændringer i til-
standen ikke er helt enkel. 
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For det første afhænger værdien af kapitalapparatet ikke kun af fysiske 
ændringer eller ændringer i restlevetiden på det eksisterende kapitalappa-
rat. Nettokapitalapparatets værdi øges af nyinvesteringer, mens salg af 
kapitaludstyr reducerer værdien.  
 
En stigende værdi af nettokapitalapparat kunne således f.eks. dække over 
en faldende værdi og tilstand af den eksisterende infrastruktur kombineret 
med investeringer i ny infrastruktur.  
 
Til sammenligning ville en stigning i værdien af nettokapitalapparatet, 
som skyldes investeringer i hovedreparationer på det eksisterende kapital-
udstyr, være mere ens sammensat ved en forbedring af tilstanden af den 
eksisterende infrastruktur. 
 
For det andet inddrager nettokapitalapparatet alene samlede værdier, men 
ikke udviklingen i mængden af kapitalapparat, herunder f.eks. antal kilo-
meter veje, antal bygningskvadratmeter mv.  
 
En stigende værdi af nettokapitalapparatet, som skyldes bygningen af en 
ny vej, kunne således godt være forenelig med, at værdien pr. km er afta-
gende, og at den gennemsnitlige tilstand pr. km dermed er forringet. Til-
svarende kunne et fald i værdien af kapitalapparatet være forenelig med en 
stigende værdi pr. måleenhed, f.eks. ved frasalg af kapitaludstyr. 
 
For det tredje er det ikke muligt at skelne mellem tilstandsændringer, der 
skyldes fysiske forringelser og ændringer, der skyldes en kortere restleve-
tid. Den aftagende værdi af det offentlige kapitalapparat skyldes således 
ikke nødvendigvis, at funktionsevnen er forringet, men kan være udtryk 
for en kortere restlevetid af kapitalapparatet.  
 
Der findes ikke tilsvarende opgørelser af værdien af kapitalapparatet i 
offentlige virksomheder og dermed for den samlede offentlige sektor. De 
senere års betydelige nyinvesteringer i offentlige virksomheder i form af 
udbygningen af fjernvarme- og naturgasnettet og de faste forbindelser 
over Storebælt og Øresund kunne imidlertid indikere, at tilstanden af 
infrastrukturen i de offentlige virksomheder er blevet forbedret. 
    
Direkte opgørelser af tilstanden Direkte opgørelser af tilstanden Direkte opgørelser af tilstanden Direkte opgørelser af tilstanden     
De direkte opgørelser af tilstanden af den offentlige infrastruktur er spar-
somme.  
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Vejområdet 
For de statslige veje er det i forbindelse med finanslovaftalen for 2000 
aftalt, at der udarbejdes en budgetanalyse om vejvedligeholdelsestilstan-
den. Analysen er endnu ikke færdiggjort, men indeholder bl.a. en række 
data over statsvejenes tilstand. En række centrale parametre i statsvejenes 
vedligeholdelsesniveau er sammenfattet i tabel 8.1. 
 
Tabel 8.1. Statsvejnettets tilstand 
 1991 1993 1995 1997 1999 
Jævnhed for belægningerne (IRI)......................... 1,51 1,58 1,50 1,38 1,37 
Kilometer vej, hvor restlevetiden for den øverste 
belægningsdel (slidlaget), er under ½ år............... 916 735 732 171 361 
Pct. af samlede km statsveje................................. 20 16 16 11 23 
Antal år, som den øverste belægningsdel (slidla-
get) i gennemsnit har tilbage inden det bør 
udskiftes.............................................................. 4,3 4,9 5,1 5,1 4,7 
Gnst. hovedtilstandskarakter for små broer og 
tunneller ............................................................. 1,21 1,12 1,05 1,03 1,07 

 
Anm.: På grund af vejaftalen fra 1996, hvor 2/3 af statsvejene blev overført til amterne, 

er tal fra 1997 og frem baseret på et vejnet på 1.600 km., mens data fra før 1997 
er baseret på et statsvejnet på ca. 4.500 km. Jævnheden måles i enheden IRI (In-
ternational Roughness Index), hvor 1 er det bedste. OECD anbefaler, at IRI-vær-
dien for motorveje med en vis trafikbelastning er under 2,5. Hovedtilstandska-
rakterer, hvor 1 er bedst og 5 er værst, tildeles alle broer mv. hvert år på baggrund 
af visuel inspektion. 

 
Undersøgelsen viser, at der siden 1997 har været en mindre, men gradvis 
forringelse af statsvejnettets tilstand. Tilstanden vurderes dog overordnet 
set at være bedre i dag end tidligere i perioden. 
 
Antallet af kilometer vej, hvor restlevetiden for slidlaget er under et halvt 
år, er således stigende og udgjorde i 1999 godt 350 km, hvilket er en for-
dobling i forhold til 1997. Analysen viser også, at den gennemsnitlige 
restlevetid for slidlaget siden 1997 er faldet en smule, og nu er under 5 år.  
 
I de senere år er der ligeledes sket en mindre forringelse af tilstanden af 
små broer og tunneller. Til gengæld er vejene blevet en anelse mere jævne.  
Endelig viser undersøgelsen, at den gennemsnitlige tilstand for broer og 
tunneler vurderes at være forholdsvis god. Der er dog problemer for visse 
broer eller enkelte brodele mv. 
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Der er således vejstrækninger og broer, hvor tilstanden i et samfundsøko-
nomisk perspektiv kunne være bedre. Dårlige veje medfører trafikantom-
kostninger, samfundsøkonomiske omkostninger og øget miljøbelastning i 
form af slid, øget benzinforbrug og forlænget rejsetid.  
 
Modsat er brugernes forventninger og ønsker til vejnettets tilstand ikke 
nødvendigvis i overensstemmelse med en balance mellem de samfunds-
økonomiske omkostninger og brugernes ønsker. 
 
På trods af svagt faldende bevillinger har det været muligt at sikre en væ-
sentlig forøgelse af de udførte antal belægningsarbejder, bl.a. som følge af 
faldende priser i asfaltsektoren. 
 
Samtidig viser analysen, at prioriteringen af midler til vejvedligeholdelse 
kan forbedres forstået på den måde, at en mere konsekvent prioritering af 
de afsatte midler til drift og vedligeholdelse formentlig vil kunne højne 
den samlede standard. 
 
Jernbaner    
I 1998 blev kvaliteten af jernbanens infrastruktur analyseret. Analysen 
blev gennemført på baggrund af en inspektion af udvalgte strækninger 
svarende til 11 pct. af det samlede jernbanenet og suppleret med kørsel i 
tog på ca. ¼ af jernbanenettet.  
 
Resultaterne af analysen er offentliggjort i rapporten ”Analyse af infra-
strukturens kvalitet” fra april 1999. De forskellige elementer er vurderet på 
en skala fra 1 til 5, hvor 1 er udtryk for en god tilstand mens 5 er udtryk 
for en dårligt tilstand, jf. tabel 8.2. 
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Tabel 8.2. Tilstandsvurdering for baneklasser, 1999 
 Tilstandsvurdering 

Baneklasse 
Spor 

(lige/kurvede) 
Sporskifte 

(lige/kurvede) 
Sveller (be-

ton/træsveller) Ballast 
Hovedbaner .......... 1/3 1/3 1/4 3 
Regionalbaner ....... 2 2 1/2 2 
Lokalbaner ............ 2 2 1/4 2 
S-baner.................. 3/4 3/4  1/4 3 
Godsbaner............. 3/4 3 3/4  3 
Rangerbane ........... 3/4 3/4 3 3 
Andre sek. Spor ..... 4 4 4 4 

 
Anm.: Tilstanden 1 er bedst og 5 er dårligst. De kategorier, hvor der er givet to karakte-

rer dækker over henholdsvis lige og kurvede spor og sporskifter og henholdsvis 
beton og træsveller. 

Kilde: Trafikministeriet, Analyse af infrastrukturens kvalitet, april 1999. 
 
Generelt vurderer analysen, at der for de forskellige banetyper er et varie-
rende niveau henover den enkelte strækning, dvs. at der bl.a. kan konsta-
teres lokale restriktioner for togdriften (hastighedsbegrænsninger). 
 
Analysen vurderer, at sporene har en lang restlevetid undtagen i kurver. 
Tilstanden varierer dog fra baneklasse til baneklasse. På hovedbaner er 
tilstanden på lige strækninger særdeles god (tilstanden 1), mens den på 
f.eks. S-baner er middel (tilstanden 3). 
 
Tilstanden for sporskifterne, der er de mest investeringstunge komponen-
ter, svarer til tilstanden af sporene. Det anbefales i rapporten, at renove-
ringen af sporskiftene tilpasses trafikbelastningen. Desuden kræver det 
nærmere analyser, inden der eventuelt kan træffes beslutning om en ud-
skiftning. 
 
Betonsvellerne, som understøtter skinnerne, er generelt i god stand med 
lang restlevetid. Svellerne af træ har derimod generelt en høj alder, og de 
anbefales derfor udskiftet på hovedstrækningerne.  
 
Banernes ballast, som er fundamentet for sveller og spor, vurderes generelt 
at være i en middelgod tilstand. 
 
I en anden analyse af jernbanenettets tilstand fra december 1998, ”Analy-
se af Banestyrelsen”, konkluderes det, at den generelle tilstand af sporene 
på de forskellige banestrækninger er god på trods af en høj gennemsnits-
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alder. Den høje alder forårsager imidlertid høje vedligeholdelsesomkost-
ninger.  
 
S-banenettet blev derimod vurderet som værende i en dårlig tilstand, bl.a. 
på grund af, at et forholdsmæssigt stor antal træsveller og et kørestrøms-
anlæg i dårlig tilstand. Godsbanenettet blev ligeledes vurderet til at være i 
en dårlig tilstand. 
 
Jernbanebroerne blev på trods af en høj gennemsnitsalder vurderet til at 
være i god stand. Restlevetiden for broerne varierer fra 25 til 50 år mod 
en generel levetid på 100 år for nybyggede broer. 
 
Endelig viste analysen, at sikringsanlæggene på trods af en høj alder fun-
gerer, men at dette er opnået ved høje vedligeholdelsesomkostninger på 
”gamle systemer” . 
 
Analyserne dannede baggrund for indgåelse af rammeaftalen for jernba-
nerne i forbindelse med finanslovaftalen for 2000, hvor der blev tilført 
ekstra midler til baneområdet for at rette op på tilstanden, jf. nedenfor. 
 
Kloakker 
Siden midten af 1980’erne er der i stigende grad kommet opmærksomhed 
på kloaknettets tilstand, og i 1994 indgik miljøministeren og Kommu-
nernes Landsforening en aftale om at fremrykke fornyelsen af kloakkerne, 
jf. nedenfor.  
 
Tilstandsvurderingen foregår på baggrund af TV-inspektioner af kloak-
nettet, og kommunerne har på nuværende tidspunkt inspiceret omkring 
halvdelen af ledningsnettet. På den baggrund er det vurderet, at der er 
behov for at forny ca. 20 pct. af det samlede kloaknet inden for de næste 
ca. 10-12 år. 
 
Offentlige bygninger 
I forbindelse med implementeringen af SEA-reformen har Slots- og Ejen-
domsstyrelsen fået vurderet alle ejendomme i styrelsens portefølje af et 
privat vurderingskonsortium.  
 
Størsteparten af ejendommene er vurderet ud fra markedsmæssige prin-
cipper (markedsleje), og ved anvendelse af disse principper opgøres even-
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tuelle vedligeholdelsesefterslæb forstået som vedligeholdelsesopgaver, der 
ikke kan indeholdes inden for sædvanlige midler til vedligehold.  
 
Resultatet af de markedsbaserede vurderinger viser et vedligeholdelsesef-
terslæb på 260 mill.kr. på statslige kontorejendomme med en markeds-
værdi på 4½ mia.kr. 
 
På Forskningsministeriets område har universiteterne løbende gennemført 
vedligeholdelsesrapporteringer. Dette materiale er beregnet til en aktiv 
vedligeholdelsesindsats i løbet af en kortere årrække tilpasset den enkelte 
institutions situation. Det giver derfor ikke grundlag for en generel vurde-
ring af bygningernes stand, restlevetid mv. 
 
Fra 2001 afsættes ca. 200 mill.kr. årligt til løbende vedligeholdelse af uni-
versiteter og forskningsinstitutioners bygninger. 
 
Brugerundersøgelser af infrastrukturens tilstandBrugerundersøgelser af infrastrukturens tilstandBrugerundersøgelser af infrastrukturens tilstandBrugerundersøgelser af infrastrukturens tilstand    
Finansministeriet har for nylig gennemført en analyse af borgernes til-
fredshed med de offentlige serviceydelser1.  
 
Det fremgår af undersøgelsen, at borgerne generelt er tilfredse med den 
offentlige service. Det gælder således, at 8 pct. er meget tilfredse, 53 pct. 
er tilfredse, mens henholdsvis kun 9 og 3 pct. er utilfredse eller meget u-
tilfredse. 
 
Undersøgelsen har også spurgt specifikt til borgernes vurderinger af de 
fysiske rammer på en række velfærdsområder. Konkret er borgerne blevet 
spurgt om ”de fysiske rammer indendørs, f.eks. møbler og vedligeholdel-
se”. Borgerne er på en række områder – f.eks. på pasningsområdet – også 
blevet spurgt om pladsforholdene, indeklimaet og udendørs arealer og 
faciliteter. 
 
 

                                                 
1 Finansministeriet, Hvad sagde de – Høringer og borgerundersøgelse, oktober 2000. Ud-
over publikationen er baggrundsvariablene offentliggjort i publikationen Undersøgelse af 
borgernes tilfredshed med den offentlige sektor, kvalitativ del. Undersøgelsen er baseret på 
interviews med 3.000 borgere. 
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Børnepasning 
Undersøgelsen har vurderet borgernes tilfredshed med vedligeholdelsestil-
standen mv. på børnepasningsområdet for henholdsvis dagplejen, dagin-
stitutioner og skolefritidsordninger, jf. tabel 8.3. 
 
Tabel 8.3. Børnepasning – fysiske rammer indendørs 

Pct. 
Meget 
tilfreds Tilfreds 

Hverken 
/eller Utilfreds 

Meget 
Utilfreds

Dagpleje................................... 33 47 10 7 2 
Daginstitution.......................... 16 51 14 14 3 
Skolefritidsordning................... 20 42 14 19 5 

 
Anm.: Tilfredshed med de fysiske rammer indendørs, f.eks. møbler og vedligeholdelse. 

På grund af afrunding summerer totaler ikke til 100 pct. 
Kilde: Finansministeriet, Undersøgelse af borgernes tilfredshed med den offentlige sektor, 

kvalitativ del, oktober 2000. 
 
For alle former for børnepasning er mere end 60 pct. af borgerne enten 
meget tilfredse eller tilfredse med de fysiske rammer. For dagplejen er hele 
80 pct. af borgerne tilfredse eller meget tilfredse med rammerne.  
 
Men vurderingerne tyder også på, at tilstanden kan blive bedre. Omtrent 
25 pct. af borgerne er f.eks. utilfredse eller meget utilfredse med rammer-
ne i skolefritidsordningerne. 
 
Tilfredsheden med de udendørs arealer og faciliteter er generelt endnu 
større end med de fysiske rammer indendørs. Pladsforholdene vurderes at 
være nogenlunde lige så tilfredsstillende som de fysiske rammer. 
 
Folkeskolen 
Folkeskolens tilstand vurderes mindre positivt end børnepasningsområ-
dets, jf. tabel 8.4. 
 
Tabel 8.4. Folkeskolen – fysiske rammer indendørs 

Pct. 
Meget 

Tilfreds Tilfreds 
Hverken 

/eller Utilfreds 
Meget 

Utilfreds 
Folkeskolen.............................. 6 40 18 27 8 

 
Anm.: Tilfredshed med de fysiske rammer indendørs, f.eks. møbler og vedligeholdelse. 

På grund af afrunding summerer totaler ikke til 100 pct. 
Kilde: Finansministeriet, Undersøgelse af borgernes tilfredshed med den offentlige sektor, 

kvalitativ del, oktober 2000. 
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Vurderingerne tyder på en vis spredning i folkeskolernes tilstand. Knap 
halvdelen af borgerne er således enten meget tilfredse eller tilfredse med 
tilstanden. Samtidig er omkring en tredjedel af borgerne imidlertid util-
fredse med tilstanden i folkeskolerne.  
 
Tilfredsheden med pladsforholdene er lidt større end tilfredsheden med 
vedligeholdelsen, mens tilfredsheden med indeklima og vedligeholdelse er 
nogenlunde ens.  
 
Plejehjem 
De fysiske rammer på plejehjemmene vurderes væsentligt bedre end i 
folkeskolerne og ligger på linie med tilfredsheden med de fysiske rammer 
på børnepasningsområdet, jf. tabel 8.5.  
 
Tabel 8.5. Plejehjem – fysiske rammer indendørs 

Pct. 
Meget 
tilfreds Tilfreds 

Hverken 
/eller Utilfreds

Meget 
Utilfreds

Plejehjem.................................... 18 52 15 7 5 
 
Anm.: Tilfredshed med de fysiske rammer indendørs, f.eks. møbler og vedligeholdelse. 

På grund af afrunding summerer totaler ikke til 100 pct. 
Kilde: Finansministeriet, Undersøgelse af borgernes tilfredshed med den offentlige sektor, 

kvalitativ del, oktober 2000. 
 
Hele 70 pct. af borgerne angiver at være enten tilfredse eller meget tilfred-
se med de fysiske rammer. Kun 12 pct. angiver at være utilfredse eller 
meget utilfredse. 
 
Tilfredsheden med pladsforholdene er lidt mindre, idet godt 60 pct. er 
tilfredse eller meget tilfredse, mens 24 pct. er utilfredse eller meget util-
fredse. 
 
Sygehuse 
Endelig er sygehusene blevet vurderet i brugerundersøgelsen jf. tabel 8.6 . 
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Tabel 8.6. Sundhedsområdet – fysiske rammer indendørs 

Pct. 
Meget 

Tilfreds Tilfreds 
Hverken 

/eller Utilfreds
Meget 

Utilfreds
Sygehus ...................................... 16 48 16 12 4 

 
Anm.: Tilfredshed med de fysiske rammer indendørs, f.eks. møbler og vedligeholdelse. 

På grund af afrunding summerer totaler ikke til 100 pct. 
Kilde: Finansministeriet, Undersøgelse af borgernes tilfredshed med den offentlige sektor, 

kvalitativ del, oktober 2000. 
 
Borgerne er ligesom for de andre serviceområder generelt tilfredse med de 
indendørs fysiske rammer på sygehusene. Godt 60 pct. af borgerne er 
enten tilfredse eller meget tilfredse, mens kun godt 15 pct. er utilfredse 
eller meget utilfredse. 
 
Vurdering af skolernes tilstand 
Foreningerne Skole og Samfund og Danmarks Lærerforening har i 2000 
gennemført en spørgeskemaanalyse af tilstanden på ca. 300 skoler fordelt 
rundt omkring i Danmark.  
 
I undersøgelsen blev skolerne bedt om selv at vurdere en række forskellige 
forhold såsom mulighederne for vikardækning, skolernes IT-standard og 
pladsforhold i skolen. Undersøgelsen har også spurgt direkte til skolebyg-
ningernes vedligeholdelsesstandard. 
 
På baggrund af besvarelserne er der udarbejdet en ”national karakterbog”. 
Resultatet er i sagens natur usikkert og afhænger af, hvilke skoler der er 
udvalgt og har svaret. 
 
Undersøgelsen indikerer, at skolebygningernes vedligeholdelsestilstand 
samlet set får karakteren 7,8 på den normale 13-skala, jf. figur 8.1. 
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Figur 8.1. Skolebygningernes vedligeholdelsesstandard 
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Kilde: Skole og Samfund samt Danmarks Lærerforening, Den nationale karakterbog, 

2000.  
 
Enkelte skoler vurderes at være i meget ringe stand og en lidt større grup-
pe ligger omkring karakteren 5 til 6. Langt størstedelen af skolerne vurde-
res dog at ligge omkring middelværdien 8, og på en del skoler får vedlige-
holdelsesstandarden flotte karakter. 
 
Der er andre områder, hvor skolerne vurderes bedre end på parameteren 
vedligeholdelse. Det gælder f.eks. skole-hjem samarbejdet og skolernes 
IT-udstyr, som bedømmes til henholdsvis 8,3 og 8,1 på karakterskalaen. 
 
Skolerne i undersøgelsen er også blevet bedt om at angive den forventede 
udvikling af serviceniveauet på udvalgte serviceområder. 30 pct. af skoler-
ne forventer, at vedligeholdelsesstandarden vil blive forbedret fremover. 
Vedligeholdelse er dermed det område sammen med IT-udstyr til under-
visningen, hvor flest skoler forventer en vækst i standarden. 
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8.4. Gennemførte initiativer vedrørende vedligeholdelse8.4. Gennemførte initiativer vedrørende vedligeholdelse8.4. Gennemførte initiativer vedrørende vedligeholdelse8.4. Gennemførte initiativer vedrørende vedligeholdelse    
Der er i de senere år gennemført en række forskellige tiltag med henblik 
på at styrke vedligeholdelsesindsatsen. 
 
KloakområdetKloakområdetKloakområdetKloakområdet    
På kloakområdet indgik miljøministeren i foråret 1994 en aftale med 
Kommunernes Landsforening om fremrykning af kloakinvesteringerne fra 
20 til 15 år. 
  
Kommunernes Landsforening har med udgangen af 1999 udarbejdet en 
redegørelse over indsatsen. Redegørelsen viser, at kommunerne i perioden 
1997-1999 har investeret 1,1 mia.kr. årligt i kloakrenovering. 
 
Grunden til, at kloaknettet skal holdes ved lige, er dels at forhindre, at der 
løber spildevand ud og forurener grundvandet, dels at forhindre, at der 
løber grundvand ind, der ”fylder op” på renseanlægget. En fornyelse af 
kloaknettet kan også indebære, at især regnvandsoverløbene fra fællesklo-
akker bliver mindsket. 
 
I Økonomiaftalen mellem kommunerne og regeringen for 2001 blev 
spørgsmålet om kloakrenovering behandlet. Parterne var enige om, at: 
 

”Det er et kommunalt ansvar at vedligeholde det offentlige kloaknet og 
sikre et forsvarligt vedligeholdelsesniveau”, jf. ændringen af miljøbeskyt-
telsesloven i 1997.  

 
Den aftale, der blev indgået mellem regeringen og KL i 1994 om frem-
rykning af investeringerne fra 20 til 15 år, er fortsat gældende. Dog kan 
indsatsen i det enkelte år reguleres i forhold til konjunktursituationen, 
så et lavere investeringsniveau i ét givet år kompenseres ved en højere 
indsats i resten af perioden.  
 
Med henblik på at vurdere behovet for ændringer i indsatsniveauet gen-
nemfører KL inden medio 2003 og med inddragelse af Miljø- og Ener-
giministeriet en evaluering af renoveringen siden 1994. Evalueringen 
sker på baggrund af KL’s redegørelse for kommunernes indsats samt op-
lysninger i spildevandsplaner om den eksisterende tilstand af kloakanlæg 
og planlagte fornyelse af disse.”  
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VejområdetVejområdetVejområdetVejområdet    
Vejdirektoratet blev i forbindelse med finansloven for 2000 tilført 175 
mill.kr. ekstra pr. år i perioden 2000-2003 til en styrkelse af indsatsen 
vedrørende de statslige veje. Samlet set er bevillingen nu knap 600 mill.kr. 
om året til vedligeholdelse af de godt 1600 km statslige veje. Der blev 
samtidig igangsat en analyse, der skal vurdere, hvorvidt de eksisterende 
midler er blevet prioriteret hensigtsmæssigt. 
 
De kommunale og amtskommunale veje på samlet ca. 75.000 km var gen-
stand for en større analyse i 1997 foretaget af en arbejdsgruppe under Fi-
nansministeriet. Arbejdsgruppens konklusion var bl.a., at der var relativ 
stor forskel på udgiftsniveauet til vedligeholdelse af vejene i de forskellige 
kommuner og amter.  
 
Endvidere var konklusionen, at det med få undtagelser ville være muligt 
for kommunerne og amterne at fastholde det eksisterende vedligeholdel-
sesniveau for vejene med en årlig stigning i udgifterne på 1 pct. 
 
BaneområdetBaneområdetBaneområdetBaneområdet    
Vedligeholdelsen af jernbanerne har i en årrække ikke været prioriteret 
højt, jf. også analyserne af banenettets tilstand.  
 
I finanslov 2000 rammeaftalen for 2000-2004 blev der derfor afsat i alt 
530 mill.kr. til at indhente efterslæbet og til at videreudvikle og forbedre 
det danske jernbanenet. Med bevillingsløftet vil jernbanesektoren være i 
stand til at møde de fremtidige udfordringer ved udløbet af rammeafta-
len. En del af merbevillingen skal tilvejebringes gennem forbedringer og 
effektiviseringer i Banestyrelsen, som har ansvaret for vedligeholdelse og 
drift at banenettet. 
 
SkoleomrSkoleomrSkoleomrSkoleområdetådetådetådet    
I Danmark findes ca. 2.350 grundskoler, hvoraf ca. 1.700 er folkeskoler, 
der drives af kommunerne. Der har ikke været gennemført en samlet ana-
lyse over vedligeholdelsesstandarden i folkeskolerne, men kommunerne 
har i det seneste år brugt stadig flere midler til vedligeholdelse og moder-
nisering af skolerne, jf. kapitel 3 og 4. 
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I Økonomiaftalen for 2001 konstaterede KL og regeringen, at der fortsat 
er behov for investeringer i folkeskolens bygninger på trods af, at kom-
munerne i de senere år har foretaget betydelige investeringer på området.  
 
Regeringen afsatte i forbindelse med kommuneaftalerne for 2001 en sam-
let låneramme på 3,5 mia.kr. for årene 2001-2002 til anlægsbyggeri i fol-
keskolerne. 
 
En del af midlerne til vedligeholdelse må forventes at skulle bruges til 
yderligere IT-mæssig modernisering af folkeskolerne. Derudover er der 
som opfølgning på finanslovaftalen for 2000 afsat 350 mill.kr. til IT i 
folkeskolen. 
    
SygehusområdetSygehusområdetSygehusområdetSygehusområdet    
Der findes 94 sygehuse i Danmark inklusiv de 12 psykiatriske sygehuse 
fordelt ud over landet. Sygehusene drives af amterne. Der er ikke foreta-
get større analyser af de danske sygehuses tilstand. Amterne har i sen-
sommeren 2000 fremlagt bud på det samlede investeringsbehov i de nær-
meste par år.  
 
Regeringen og Amtsrådsforeningen blev i sommeren 1999 enige om at 
afsætte en pulje på 750 mill.kr. til apparatur- og IT-investeringer fordelt 
med 250 mill.kr. i 1999 og 500 mill.kr. i 2000. 
 
Bygninger og slotte Bygninger og slotte Bygninger og slotte Bygninger og slotte     
Staten administrerer omkring 8 mill. m2 statslige bygninger. Lov om sta-
tens byggevirksomhed og cirkulæret om vedligeholdelse af statens bygnin-
ger indeholder bestemmelser, som skal sikre et arkitektonisk, økonomisk, 
administrativt og teknisk vedligeholdelsestilsyn af de statslige bygninger. 
 
Alle statsligt ejede bygninger, som vedrører fredede og særlige bevarings-
værdige bygninger og andre værdifulde bygninger, bliver tilset af en kgl. 
bygningsinspektør mindst en gang årligt.  
 
Det er målsætningen at vedligeholde statens bygninger på et rentabelt 
niveau, så det undgås at skulle iværksætte omkostningstungt vedligehold 
eller genopretning efter et accelererende forfald. Der foreligger ikke nogen 
opgørelse af den samlede vedligeholdelsesstandard af de statslige bygnin-
ger. 
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I ”Rapport om statens ejendoms- og byggeadministration” fra 1999 bliver 
det beskrevet, hvordan bygningsøkonomi traditionelt er blevet snævert 
betragtet som anlægsudgifter i forbindelse med nybyggeri. Rapporten 
beskriver, hvordan der kan opstå incitamenter til at underprioritere vedli-
geholdelsen af bygningerne.  
 
Det vurderes endvidere, at det vil være hensigtsmæssigt med styrkede in-
citamenter til at sikre, at de nødvendige midler afsættes til vedligeholdel-
se. Bl.a. derfor indføres der fra 2001 ændrede regler for statens ejendoms- 
og bygningsadministration, jf. nedenfor. 
 
Fra 2001 er der over en 8-årig periode afsat en anlægsbevilling på 33 
mill.kr. om året til nødvendig renovering af statens slotte, herunder arbej-
der på Frederiksborg Slot, Amalienborg Slot og Christiansborg Slot, i er-
kendelse af et behov for yderligere vedligeholdelsesarbejder.  
 
SEASEASEASEA----reformenreformenreformenreformen    
Fra 2001 gennemføres en større reform af den statslige ejendomsadmini-
stration (SEA), som bl.a. skal sikre, at der løbende fortages den nødvendi-
ge vedligeholdelse af den statslige ejendomsportefølje. Det skal ske ved at 
ejendomsporteføljen vedligeholdes ud fra overordnede prioriteringer og i 
henhold til erfaringsbaserede prisniveauer. 
 
Udgiftsniveauet for vedligeholdelse af ejendomsporteføljen er fastlagt dels 
gennem de ejendomsvurderinger, der er foretaget som led i implemente-
ringen af SEA-reformen, og dels gennem de økonomiske rammer, der er 
lagt for de statslige ejendomsadministrationer. 
 
SEA-reformen medfører, at offentlige institutioner fremover betaler husle-
je til en af de to statslige ejendomsadministrationer på samme måde som 
på det almindelige erhvervsmæssige lejemarked (enkelte statslige instituti-
oner som f.eks. forsvaret indgår dog ikke i reformen). At institutionerne 
betaler husleje betyder også, at vedligeholdelsen fremover udføres af ejen-
domsadministrationen.  
 
Da offentlige institutioner via reformen får lettere ved at skifte geografisk 
placering mv., får ejendomsadministrationerne også større tilskyndelse til 
at foretage den nødvendige vedligeholdelse. Dels for at holde på de nuvæ-
rende lejere og dels, hvis de nuværende lejere fraflytter bygningerne, for at 
de er i en sådan stand, at de kan lejes ud til anden side.  
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Ministerierne er i forbindelse med omlægningen blevet kompenseret for 
de øgede udgifter til husleje som følge af omlægningen. 
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9.9.9.9.    Makroøkonomiske rammer for offentlMakroøkonomiske rammer for offentlMakroøkonomiske rammer for offentlMakroøkonomiske rammer for offentliiiige ge ge ge 

inveinveinveinvesteringersteringersteringersteringer    
 
 
 
9.1. Indledning og sammenfatning9.1. Indledning og sammenfatning9.1. Indledning og sammenfatning9.1. Indledning og sammenfatning    
Mulighederne og rammerne for de offentlige investeringer i de kommen-
de år skal ses i sammenhæng med udsigterne for den generelle økonomi-
ske udvikling i almindelighed og udviklingen i de offentlige udgifter og 
indtægter i særdeleshed.  
 
Stigningen i andelen af ældre i de kommende årtier vil sætte de offentlige 
finanser under pres. Den økonomiske strategi sigter på at finansiere de 
voksende udgifter til pension og pleje uden samtidig at øge beskatningen. 
Det kræver en lavere gæld og en mangeårig periode med overskud på de 
offentlige finanser.  
 
I dette kapitel redegøres der for perspektiverne for den danske økonomi 
frem til 2010 set i det lys, og det diskuteres, hvilke muligheder og be-
grænsninger gældsafviklingsstrategien indebærer for rammerne for de of-
fentlige investeringer.  
 
I afsnit 9.2 vises hovedresultaterne af en mellemfristet fremskrivning for 
dansk økonomi frem til 2010, som er i overensstemmelse med gældsafvik-
lingsstrategien. Der redegøres herunder for forudsætningerne om de of-
fentlige investeringer, og det diskuteres, hvilket råderum, der er for at øge 
investeringerne.  
 
Den mellemfristede fremskrivning viser, at det i et gunstigt økonomisk 
forløb frem til 2010 vil være muligt at realisere de planlagte serviceforbed-
ringer og opnå så store overskud på de offentlige budgetter, at udgifterne 
til flere ældre kan finansieres uden at øge skatterne.  
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Et sådant forløb forudsætter bl.a. forholdsvis moderate stigninger i det 
offentlige forbrug og investeringer. Investeringerne forudsættes at stige 
med i gennemsnit omkring 2 pct. årligt i perioden 2001-2010.  
 
Fremskrivningen forudsætter også, at ledigheden reduceres yderligere til 
4½ pct. af arbejdsstyrken, og at arbejdskraften stort set udnyttes fuldt ud i 
hele perioden.  
 
Fremskrivningen viser, at der med målsætningen om at finansiere det 
større antal ældre ved at nedbringe den offentlige gæld næppe vil være 
råderum til at øge de offentlige investeringer ud over 2 pct. årligt. 
 
Det offentlige kan enten spare op finansielt i form af gældsnedbringelse 
eller realt i form af veje, bygninger mv. For kommende generationer giver 
finansiel opsparing dog større fleksibilitet end real opsparing, som i langt 
højere grad er låst fast.  
 
I afsnit 9.3 diskuteres de makroøkonomiske konsekvenser af at øge de of-
fentlige investeringer og implikationerne heraf for fastlæggelsen af ram-
merne for investeringerne. 
 
En ændring af niveauet for de offentlige investeringer har en række afledte 
virkninger på økonomien. Modelberegninger viser, at de fleste realøkono-
miske virkninger, herunder på samlet beskæftigelse og ledighed, er relativt 
kortvarige, mens der er permanent negative virkninger på offentlige finan-
ser og betalingsbalance, hvis investeringerne er ufinansierede. 
 
Også betalingsbalance og udlandsgæld kan dermed være en begrænsning i 
forhold til at øge de offentlige investeringer. 
 
Der er ikke i modelberegningerne taget højde for eventuel mangel på 
arbejdskraft. Forværringen af den offentlige saldo vil være endnu større, 
hvis de offentlige investeringer forøges i en situation, hvor der ikke er le-
dig arbejdskraft.  
 
Denne problemstilling er særlig relevant set i lyset af, at nedbringelsen af 
den offentlige gæld og finansieringen af det stigende antal ældre som 
nævnt formentlig forudsætter, at arbejdskraften stort set udnyttes fuldt ud 
i perioden 2001-2010. Også arbejdsmarkedet kan dermed sætte grænser 
for væksten i de offentlige investeringer.  
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Mens en forøgelse af de offentlige investeringer således kan sætte arbejds-
markedet under pres på kort sigt, når investeringerne gennemføres, kan 
der til gengæld ske en aflastning af arbejdsmarkedet på længere sigt, hvis 
investeringerne kan erstatte arbejdskraft i produktionen af bl.a. offentlige 
serviceydelser. 
 
En modelberegning viser, at offentlige investeringer i det tilfælde kan øge 
holdbarheden af og råderummet i den økonomiske politik. De makro-
økonomiske muligheder og begrænsninger for offentlige investeringer af-
hænger således også af de offentlige investeringers sammensætning. 
 
9.2. Mellemfristet fremskrivning for perioden 20019.2. Mellemfristet fremskrivning for perioden 20019.2. Mellemfristet fremskrivning for perioden 20019.2. Mellemfristet fremskrivning for perioden 2001----2010201020102010 
Fremskrivningen af dansk økonomi frem til 2010 indebærer en fortsættel-
se af den gunstige udvikling, som har præget dansk økonomi de seneste 6 
år.  
 
Fremskrivningen forudsætter en veltilrettelagt økonomisk politik, men 
der er herudover også betydelige krav til virksomhedernes ansvar og den 
enkeltes prioritering af arbejdslivet. Med de krav, fremskrivningen stiller, 
er der ikke tale om en prognose for dansk økonomi, men om et muligt 
forløb, hvor den økonomiske politik virker efter hensigten. 
 
Fremskrivningen er baseret på en række forudsætninger om bl.a. væksten 
i udlandet, arbejdsmarkedet og finanspolitikken. 
 
Finanspolitikken er i fremskrivningen primært afstemt efter målsætnin-
gerne for gældsafviklingen. Der er på udgiftssiden forudsat en gennem-
snitlig årlig realvækst i det offentlige forbrug på omkring 1 pct. i perioden 
2001-2010. De offentlige investeringer forudsættes årligt at stige med 
omkring 2 pct. frem til 2010, jf. tabel 9.1.  
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Tabel 9.1. Nøgletal for dansk økonomi 2001-2010 
 2001-2010 
 Årlig realvækst, pct. 
Offentligt forbrug...................................................................... 0,9 
Offentlige investeringer ............................................................. 2,3 
BNP.......................................................................................... 1,6 
Forbrugerprisindeks, årlig stigning, pct...................................... 1,9 
Ledighed, pct.1 .......................................................................... 4,6 
 Pct. af BNP 
Betalingsbalance1 ....................................................................... 3,2 
Offentlig saldo1 ......................................................................... 2,6 
Offentlig ØMU-gæld1 ............................................................... 23,5 

 
1)  Niveau i slutår. 
 
Fremskrivningen indebærer en reduktion af ledigheden til ca. 4½ pct. af 
arbejdsstyrken i 2010, fortsat lav inflation og offentlige budgetoverskud, 
som sikrer forberedelse til den kommende aldring af befolkningen. Sam-
tidig fastholdes overskuddet på betalingsbalancen. 
    
Finanspolitikkens holdbarhed og de offentlige investeringerFinanspolitikkens holdbarhed og de offentlige investeringerFinanspolitikkens holdbarhed og de offentlige investeringerFinanspolitikkens holdbarhed og de offentlige investeringer    
Fremskrivningen indebærer, at finanspolitikken med forudsætningerne 
om bl.a. offentligt forbrug og offentlige investeringer formentlig er hold-
bar på længere sigt.  
 
Med en holdbar finanspolitik nedbringes den offentlige sektors gæld og 
renteudgifter svarende til de merudgifter, som følger af den langsigtede 
stigning i ældrebefolkningen, jf. boks 9.1. 
 
Boks 9.1. Finanspolitisk holdbarhed 
For at belyse om den aktuelle finanspolitik kan videreføres, er der beregnet en hold-
barhedsindikator, som angiver den offentlige sektors overskud, korrigeret for det for-
ventede demografiske udgiftspres samt en række tekniske forhold, jf. Finansministeri-
ets Budgetoversigt, december 2000. 
 
Hvis holdbarhedsindikatoren er i balance, er de offentlige overskud store nok til at 
finansiere ældrebyrden, og finanspolitikken kan videreføres uden fremtidige ændringer. 
Er der derimod underskud, vil finanspolitikken før eller siden skulle strammes for at 
sikre den langsigtede balance mellem offentlige udgifter og indtægter. 

 
En holdbar gældsudvikling kræver, at det offentlige overskud fastholdes 
på gennemsnitligt 2-3 pct. af BNP over konjunkturerne. 
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Et mindre overskud på de offentlige budgetter som følge af et mindre 
gunstigt forløb af den økonomiske udvikling, end der følger af fremskriv-
ningen, kan derimod kræve stramninger af finanspolitikken.  
 
Tilsvarende kan fald i arbejdstiden og de ældres erhvervsdeltagelse skærpe 
kravet til gældsnedbringelsen og kræve permanente stramninger af finans-
politikken.  
 
Finanspolitikken er holdbar med en forudsætning om uændrede erhvervs-
frekvenser og uændret arbejdstid, bortset fra den reduktion, der er aftalt 
ved de netop indgåede overenskomster. Det skyldes bl.a., at en lavere 
arbejdstid reducerer skatteindtægterne og dermed grundlaget for at finan-
siere de offentlige velfærdsydelser. 
 
Finanspolitikkens holdbarhed er således følsom over for et mindre gun-
stigt forløb af den økonomiske udvikling end lagt til grund i fremskriv-
ningen. Det illustrerer, at højere vækst i offentlige investeringer end for-
udsat i fremskrivningen kun kan forenes med en langtidsholdbar finans-
politik, hvis investeringsløftet modsvares af stramninger andre steder. 
 
En uændret finanspolitisk holdbarhed indebærer dog teoretisk set ikke, at 
en forøgelse af de offentlige investeringer nødvendigvis skal finansieres 
krone for krone på kort sigt. Det afgørende er, at nutidsværdien af finan-
sieringen er lig investeringsudgiften. En metode til at opnå det på er at 
finansiere hele investeringen med det samme. En anden metode kunne 
være at finansiere ved en permanent stramning af finanspolitikken med et 
beløb lig renten af investeringsudgiften1.  
 
De to metoder indebærer samme finanspolitiske holdbarhed, men en 
forskellig fordeling mellem generationer. Hvis investeringen finansieres 
her og nu, vil der ske en omfordeling fra den nuværende generation til 
den kommende generation. Den kommende generation vil ”arve” samme 
finansielle gæld, men en bedre offentlig infrastruktur. 
 
Hvis investeringen finansieres ved en permanent stramning svarende til 
renteudgiften, vil den kommende generation både arve en større finansiel 
gæld og en bedre offentlig infrastruktur. 
 

                                                 
1 Nutidsværdien heraf er (numerisk) lig investeringsudgiften. 
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Forøgelsen af den finansielle gæld vil svare til den forøgede værdi af den 
offentlige infrastruktur2. Det offentlige kan således principielt enten spare 
op finansielt i form af gældsnedbringelse eller realt i form af veje, bygnin-
ger mv. 
 
Det skal dog bemærkes, at finansiel opsparing giver større fleksibilitet end 
real opsparing, fordi der ikke er disponeret over midlerne. Fremtidige ge-
nerationer kan således selv beslutte, hvad en finansiel opsparing skal bru-
ges til, mens en real opsparing i langt højere grad er låst fast. 
 
Hvis der f.eks. anlægges en vej i dag, vil den kommende generation skulle 
leve med den beslutning. Værdien af vejanlægget vil ikke kunne realiseres 
ved salg, og midlerne kan dermed ikke anvendes til andre formål, som 
den kommende generation måtte finde mere nyttige. 
 
9.3. Makroøkonomiske virkninger af offentlige investeringer9.3. Makroøkonomiske virkninger af offentlige investeringer9.3. Makroøkonomiske virkninger af offentlige investeringer9.3. Makroøkonomiske virkninger af offentlige investeringer    
De offentlige investeringer har en række afledte virkninger på økonomien. 
For at illustrere størrelsesordenen heraf er ved hjælp af den samfundsøko-
nomiske model ADAM beregnet virkningerne af en ufinansieret perma-
nent forøgelse af de offentlige investeringer med 1 mia.kr., svarende til en 
stigning på 4½ pct., jf. tabel 9.2.  
 

                                                 
2 Forudsat at infrastrukturen løbende vedligeholdes, og der sker fuld finansiering af ved-
ligeholdelsesudgifterne. 
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Tabel 9.2. Ufinansieret permanent forøgelse af de offentlige investerin-
ger med 1 mia.kr. 
 År 1 År 5 År 10 År 20 
 Real niveauændring, pct. 
Offentlige investeringer ................................. 4,6 4,5 4,5 4,5 
Private investeringer....................................... 0,2 0,0 -0,1 0,0 
BNP .............................................................. 0,1 0,1 0,1 0,1 
Forbrugerpriser (nominelt) ............................ 0,0 0,1 0,1 0,1 
 Niveauændring, 1.000 personer 
Beskæftigelse.................................................. 1,2 1,2 -0,1 -0,2 
Ledighed ....................................................... -0,8 -0,8 0,1 0,2 
 Niveauændring, mia.kr. 
Offentlige investeringer ................................. 1,0 1,2 1,5 2,3 
Offentlig saldo............................................... -0,5 -0,7 -1,8 -3,0 
Offentlig ØMU-gæld .................................... 0,5 2,2 8,9 33,1 
Betalingsbalance ............................................ -0,6 -0,6 -1,3 -3,2 
Udlandsgæld.................................................. 0,6 3,1 8,0 31,1 

 
Anm.: De offentlige investeringer forøges med 1 mia.kr. i år 1 (fordelt forholdsmæssigt 

på maskiner og bygninger) og derefter med 1 mia.kr. skaleret med udviklingen i 
BNP. 

Kilde: Egne beregninger på justeret ADAM-model, jf. Finansredegørelse 2000. 
 
Beregningen er teknisk set foretaget, så ændringen i de offentlige investe-
ringer målt i forhold til BNP er nogenlunde den samme i alle år. Det 
indebærer, at ændringen i det faktiske, nominelle, investeringsbeløb er 
stigende med udviklingen i BNP over tid. I år 20 forøges de offentlige 
investeringer således med 2,3 mia.kr. 
 
Stigningen i de offentlige investeringer medfører på kort sigt en forøgelse 
af beskæftigelsen på godt 1.000 personer og et nogenlunde tilsvarende 
fald i ledigheden. Det skyldes dels den direkte effekt af, at produktionen 
af den offentlige investering kræver flere beskæftigede, dels at den ind-
komst, der skabes i samfundet, medfører en stigning i privatforbrug og 
investeringer.  
 
De private investeringer stiger realt på kort sigt indtil produktionsappara-
tet er tilpasset til den højere efterspørgsel, men allerede i år 5 er denne til-
pasning tilendebragt. 
 
På længere sigt forsvinder virkningen på beskæftigelsen, fordi faldet i le-
digheden får løn og priser til at stige, hvilket forværrer konkurrenceevnen. 
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Den forringede konkurrenceevne medfører sammen med den større in-
denlandske efterspørgsel, at betalingsbalancen forværres. 
 
Den offentlige saldo forringes på kort sigt med ½ mia.kr., hvilket er min-
dre end investeringen på 1 mia.kr. Det skyldes, at skatteindtægterne stiger 
med den større beskæftigelse og produktion, samtidig med at udgifterne 
til indkomstoverførsler reduceres.  
 
På længere sigt forværres den offentlige saldo imidlertid m.m. end inve-
steringsudgiften. Det skyldes dels, at virkningen på beskæftigelsen forsvin-
der, dels at de offentlige renteudgifter stiger i takt med, at underskuddene 
akkumuleres til en stadig større gæld. 
 
Samlet set er de fleste realøkonomiske virkninger relativt kortvarige, mens 
der er permanente negative virkninger på den offentlige saldo og på beta-
lingsbalancen. Efter 20 år er både den offentlige gæld og udlandsgælden 
forøget med godt 30 mia.kr. Til sammenligning forøges de offentlige in-
vesteringer i dette år med 2,3 mia.kr. i forhold til udgangsniveauet. 
 
Modelberegningerne er i sagens natur ikke nødvendigvis i alle tilfælde en 
god beskrivelse af de faktiske virkninger af en forøgelse af de offentlige in-
vesteringer. F.eks. kan forværringen af de centrale balancestørrelser være 
større end angivet, hvis de offentlige investeringer forøges i en situation, 
hvor der ikke er ledig arbejdskraft.  
 
Denne problemstilling er særlig relevant i relation til holdbarheden af fi-
nanspolitikken og muligheden for at finansiere offentlig service til det 
stigende antal ældre. Den mellemfristede fremskrivning, som indebærer at 
finanspolitikken formentlig er holdbar, forudsætter, at arbejdskraften 
stort set udnyttes fuldt ud frem til 2010. Også arbejdsmarkedet sætter så-
ledes grænser for udviklingen i de offentlige investeringer.  
 
Der skelnes i modelberegningerne heller ikke mellem virkningen på øko-
nomiens udbudsside af forskellige offentlige investeringer, som kan have 
forskellig betydning for økonomiens vækstpotentiale. ADAM-modellen er 
først og fremmest velegnet til at beskrive økonomiens tilpasning til æn-
dringer i efterspørgslen, hvorimod økonomiens udbudsside og den lang-
sigtede vækstproces er beskrevet i færre detaljer. 
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I tabel 9.3 er vist virkningen af en tilsvarende forøgelse af de offentlige 
investeringer men nu fuldt finansieret af en forhøjelse af personskatterne. 
 
Tabel 9.3. Skattefinansieret permanent forøgelse af offentlige investe-
ringer med 1 mia.kr. 
 År 1 År 5 År 10 År 20 
 Real niveauændring, pct. 
Offentlige investeringer ....................................... 4,6 4,5 4,5 4,5 
Private investeringer ............................................ 0,1 -0,1 0,0 0,0 
BNP.................................................................... 0,0 0,0 0,0 0,0 
Forbrugerpriser (nominelt) .................................. 0,0 0,0 0,0 0,0 
 Niveauændring, 1.000 personer 
Beskæftigelse ....................................................... 0,7 -0,4 -0,1 0,0 
Ledighed ............................................................. -0,5 0,3 0,1 0,0 
 Niveauændring, mia.kr. 
Offentlige investeringer ....................................... 1,0 1,2 1,5 2,3 
Offentlig saldo .................................................... 0,3 -0,1 0,1 0,2 
Offentlig gæld ..................................................... -0,3 -0,9 -0,6 -2,0 
Betalingsbalance .................................................. -0,3 0,1 -0,1 -0,2 
Udlandsgæld ....................................................... 0,3 0,7 0,9 2,6 

 
Anm.: De offentlige investeringer forøges med 1 mia.kr. i år 1 (fordelt forholdsmæssigt 

på maskiner og bygninger) og derefter med 1 mia.kr. skaleret med udviklingen i 
BNP. Investeringsudgiften finansieres af en ex ante lump sum forhøjelse af per-
sonskatterne.  

Kilde: Egne beregninger på justeret ADAM-model, jf. Finansredegørelse 2000. 
 
Sammenlignet med den ufinansierede forøgelse af de offentlige investe-
ringer er de afledte virkninger på private investeringer, beskæftigelse og 
ledighed samt offentlig saldo og betalingsbalance betydelig mindre. Det 
skyldes, at de højere skatter reducerer aktiviteten i økonomien. 
  
På langt sigt falder privatforbruget nogenlunde lige så meget som de of-
fentlige investeringer stiger, mens virkningen på den offentlige gæld og på 
udlandsgælden er tæt på nul. 
  
Modelberegningerne af de makroøkonomiske virkninger af en forøgelse af 
de offentlige investeringer understreger, at også betalingsbalance og ud-
landsgæld kan sætte grænser for rammerne for en forøgelse af de offentlige 
investeringer, hvis investeringerne er ufinansierede.  
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Dynamiske virkninger af offentlige investeringer Dynamiske virkninger af offentlige investeringer Dynamiske virkninger af offentlige investeringer Dynamiske virkninger af offentlige investeringer     
De offentlige investeringer kan eventuelt give mulighed for arbejdskraft-
besparelser i den offentlige sektor og dermed skabe finanspolitisk råde-
rum.  
 
For at belyse dette aspekt er der foretaget en modelberegning på den så-
kaldte DREAM-model3. I modellen er den offentlige produktion af ser-
viceydelser et resultat af indsatsen af kapital, arbejdskraft og materialer, og 
det er muligt at erstatte arbejdskraft med kapital og omvendt.  
 
Det undersøges, hvordan den finanspolitiske holdbarhed påvirkes af at 
øge de offentlige investeringer og reducere den offentlige beskæftigelse for 
et uændret offentligt serviceniveau4. 
 
Konkret er der foretaget en modelberegning, hvor de skattefinansierede 
offentlige investeringer permanent øges med 5 pct. i forhold til det nuvæ-
rende niveau, svarende til en permanent stigning i investeringsniveauet på 
omkring 1 mia.kr.  
 
Modelberegningen viser, at den offentlige beskæftigelse på langt sigt alt 
andet lige kan reduceres med godt 3.200 personer, givet at det offentlige 
serviceniveau fastholdes på det oprindelige niveau. Beskæftigelsen stiger 
tilsvarende i den private sektor. 
 
De sparede lønudgifter og skatten af den forøgede private produktion 
mere end opvejer de større investeringsudgifter i modelberegningen, og 
det øger den finanspolitiske holdbarhed svarende til en permanent reduk-
tion af bundskatten på 0,03 pct.enheder eller omkring 150 mill.kr. 
 
Resultatet skal dog fortolkes med stor forsigtighed, bl.a. fordi der er en 
betydelig usikkerhed på størrelsesordenen af muligheden for at erstatte 
arbejdskraft med kapital i produktionen af offentlige serviceydelser5.  

                                                 
3 DREAM-modellen er nærmere beskrevet i M. B. Knudsen, L. Petersen, T. Petersen, P. 
Stephensen og P. Trier, Danish Rational Economic Agents Model - DREAM, Version 1.2, 
juli 1998. 
4 ADAM-modellen giver ikke mulighed for at foretage en sådan holdbarhedsberegning, 
og det er ikke i ADAM muligt at erstatte arbejdskraft med kapital i produktionen af 
offentlige serviceydelser.  
5 I beregningen er den såkaldte substitutionselasticitet mellem kapital og arbejdskraft 
fastsat til 0,6 med baggrund i danske og internationale statistiske undersøgelser. 
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Hertil kommer, at muligheden for at spare arbejdskraft selvsagt afhænger 
af typen af investeringer. F.eks. vil en stigning i arbejdskraftbesparende 
IT-investeringer i den offentlige sektor formentlig muliggøre en større 
beskæftigelsesreduktion end f.eks. offentlige investeringer i veje.  
 
Regneeksemplet illustrerer dog, at øgede offentlige investeringer i et vist 
omfang kan forøge det finanspolitiske råderum, hvis infrastruktur i til-
strækkeligt omfang kan erstatte arbejdskraft i produktionen af offentlige 
serviceydelser. De makroøkonomiske rammer for offentlige investeringer 
må således også ses i sammenhæng med sammensætningen af de offentli-
ge investeringer. 
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10.1. Indledning og sammenfatning10.1. Indledning og sammenfatning10.1. Indledning og sammenfatning10.1. Indledning og sammenfatning    
Behovet for at foretage offentlige investeringer i de kommende år påvirkes 
af en række strukturelle forhold og udviklingstendenser. I dette kapitel 
redegøres der for de centrale udviklingstendenser, som må forventes at 
være af betydning for investeringsudviklingen i de kommende år. 
  
Den demografiske udvikling er en vigtig parameter for de offentlige inve-
steringer, jf. afsnit 10.2. Analyserne viser, at den demografiske udvikling 
frem til 2010 tilsiger investeringer på ældreområdet, sundhedsområdet og 
i folkeskolen, mens der på sigt ikke kan ventes det samme behov på bør-
nepasningsområdet og de videregående uddannelser. 
 
Dertil kommer de begrænsede muligheder for vækst i den samlede ar-
bejdsstyrke, hvilket øger behovet for tiltag, der kan frigøre arbejdskraft til 
f.eks. de egentlige plejeopgaver. 
 
I afsnit 10.3 diskuteres den teknologiske udviklings betydning for de 
fremtidige offentlige investeringer. Teknologien kan bl.a. bidrage til at 
øge produktiviteten og derved frigøre ressourcer til andre formål.  
 
F.eks.kan borgernes indberetninger til det offentlige ske elektronisk, og 
den efterfølgende sagsbehandling kan i en vis udstrækning klares automa-
tisk. Teknologiske fremskridt inden for sundhedssektoren kan føre til 
hurtigere og billigere behandlinger, og på uddannelsesområdet vil IT, her-
under Internettet, kunne medvirke til at realisere en række centrale ud-
dannelsespolitiske mål som f.eks. rummelighed og øget kvalitet. 
 
Den teknologiske udvikling kan også skabe nye muligheder, som vil blive 
efterspurgt. Der kan opstå nye behandlingsformer på sundhedsområdet, 
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og borgerne vil måske forvente at kunne kommunikere med det offentlige 
døgnet rundt. 
 
Den teknologiske udvikling betyder dog ikke nødvendigvis, at der er et 
behov for øgede investeringer. Udviklingen kan i højere grad skabe et 
behov for en ændret sammensætning af investeringerne. Der kan således 
være et større behov for investeringer i informations- og kommunikati-
onsteknologi og et mindre behov for investeringer i f.eks. flere bygninger. 
  
Afsnit 10.4. ser på betydningen af udviklingen hen imod vidensamfundet. 
Udviklingen peger på viden og netværksrelationer som centrale parametre 
i den fremtidige konkurrence. Investeringer i uddannelse, forskning og 
kommunikationsnetværk vil derfor være vigtige.  
 
For den offentlige sektor er investeringer i uddannelse og forskning cen-
tralt, da en stor del af de nødvendige investeringer i kommunikationsnet-
værk vil blive foretaget af den private sektor. Men investeringer i digitali-
sering af den offentlige administration og offentlige servicetilbud kan også 
medvirke til at drive udviklingen frem, og dermed gøre Danmark til fore-
gangsland i det globale vidensamfund. 
 
Det kan således være en strategisk prioritering at øge de offentlige investe-
ringer på områder, der kan styrke Danmarks position i vidensamfundet. 
 
Den generelle samfundsøkonomiske vækst kan også have betydning for de 
offentlige investeringer fremover, jf. afsnit 10.5.  
 
Den økonomiske vækst kan mindske behovet for offentlig finansiering af 
investeringer. Således vil eksempelvis fremtidens ældre i højere grad selv 
kunne finansiere deres boliger, og brugerne af kulturtilbud vil kunne fi-
nansiere kultur- og fritidsaktiviteter. 
 
Til gengæld kan der forventes et øget trafikpres og pres på andre infra-
strukturområder af betydning for erhvervsudviklingen.  
 
Og lige så væsentligt er det generelle pres for kvalitetsforbedringer af den 
offentlige service.  
 
I afsnit 10.6. ses på betydningen af internationale udfordringer og mulig-
heder for de fremtidige offentlige investeringer. 
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Det kan være en væsentlig strategisk prioritering f.eks. at etablere en fast 
Femer Bælt forbindelse, der kan bringe Øresundsregionen tættere sam-
men med Nordtyskland og skabe bedre forbindelser til Europa.  
 
De mange muligheder i det globale netværkssamfund forudsætter, at den 
enkelte kan begå sig på fremmedsprog og under andre kulturelle koder. 
For at sikre danske borgeres muligheder i dette samfund, kan der investe-
res i teknologier, som kan bidrage til sproglig og kulturel forståelse. 
 
Den internationale konkurrence kan påvirke de økonomiske rammer for 
den offentlige sektor, men den kan også føre til lavere priser både for for-
brugerne og det offentlige indkøb.  
 
Derudover kan der opstå behov for investeringer på baggrund af interna-
tionale forpligtigelser, f.eks. målsætninger om CO2-udslip. 
 
Alle disse udviklingstendenser peger på nogle områder, hvor der kan være 
behov for flere offentlige investeringer i fremtiden. Resultaterne af analy-
serne kan dog ikke stå alene, men må sammenholdes med den nuværende 
kapacitet og tilstand af infrastrukturen samt den hidtidige indsats på om-
rådet. I det omfang et område allerede prioriteres højt og har fået opbyg-
get en passende kapacitet, vil der næppe være behov for en yderligere pri-
oritering. 
    
10.2. Den demografiske udvikling10.2. Den demografiske udvikling10.2. Den demografiske udvikling10.2. Den demografiske udvikling    
Befolkningens størrelse og alderssammensætning har betydning for hvilke 
serviceydelser, der efterspørges og dermed for investeringerne. Forskellige 
aldersgrupper har behov for forskellige offentlige tilbud. Antallet af skoler 
og uddannelsestilbud afhænger af, hvor mange børn, der skal uddannes. 
Behovet for ældreboliger, plejehjemspladser og sundhedsydelser vil tilsva-
rende afhænge af antallet af ældre. 
 
Det er muligt at fastslå nogle hovedtendenser for den fremtidige befolk-
ningsudvikling ved hjælp af befolkningsprognoser, selvom skønnene er 
forbundet med nogen usikkerhed, jf. boks 10.1.  
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Boks 10.1. Befolkningsprognoser 
Den grundliggende metode bag prognosen består i, at udgangsbefolkningen opdeles på 
køn og 1-års aldersklassser (fødselsgenerationer), som fremskrives ét år ad gangen ved 
hjælp af de demografiske hændelser: levendefødte, døde og nettoindvandring. Progno-
sen følger således hver enkelt nuværende og kommende fødselsårgang i en årrække 
fremover. 
 
Prognosens forudsætninger er centrale for de endelige resultater, og bygger på antagel-
ser om udviklingen i fertilitet, dødelighed og nettoindvandring fremover. Forudsætnin-
gerne kan således ses som de forventede fremtidige forløb i en række befolkningsstatisti-
ske begreber. 
 
Befolkningsprognoser er i udgangspunktet behæftet med usikkerhed, som øges med 
den betragtede tidshorisont. På trods af usikkerheden tilknyttet til udviklingen i be-
folkningens størrelse og sammensætning kan der dog udledes visse klare tendenser. 

 
Kilde: Danmarks Statistik, Befolkningens bevægelser 1998, februar 2000. 
 
Det er velkendt, at befolkningssammensætningen ændrer sig i de kom-
mende år. På kort sigt stiger andelen af skolebørn. Men over de kom-
mende årtier vil især den ældre del af befolkningen komme til at udgøre 
en stadig større andel af befolkningen, jf. tabel 10.1.  
 
Tabel 10.1. Befolkningens aldersfordeling, pct. af hele befolkningen 
 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 
0-5 år .............  7,7 7,3 6,7 6,4 6,6 6,9 7,0 6,8 6,6 
6-15 år ...........  11,7 12,8 12,7 12,0 11,2 11,0 11,4 11,9 11,9 
16-19 år .........  4,2 4,4 5,1 5,3 5,0 4,6 4,4 4,6 4,9 
20-29 år .........  13,6 11,8 11,2 12,5 13,4 13,1 12,4 11,7 11,8 
30-64 år .........  47,9 49,1 48,7 46,6 45,7 45,6 45,1 44,5 43,9 
65 – år ...........  14,8 14,6 15,5 17,2 18,1 18,8 19,7 20,6 21,0 

 
Kilde: Danmarks Statistik. 
 
I første omgang er det gruppen af 20-29 årige, der kommer til at udgøre 
en mindre andel, men på længere sigt, er det de 30-64 årige, det vil sige 
kernen af den erhvervsaktive befolkning, der mindskes. 
 
Udviklingen i befolkningens alderssammensætning vil derfor umiddelbart 
tilsige, at især investeringer, der er relateret til den ældre del af befolknin-
gen, opprioriteres. 
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Samfundet må i de kommende år således indstille sig på, at der bliver flere 
ældre, som efterspørger velfærdsservice som pleje og omsorg og andre 
offentlige ydelser. 
 
Men samtidig vil en stor del af de offentligt ansatte i de kommende år 
forlade arbejdsmarkedet, og der vil kun være en begrænset mulighed for 
vækst i den samlede arbejdsstyrke. 
 
Derfor er det i stadigt højere grad vigtigt med tiltag, der kan frigøre ar-
bejdskraft til de egentlige pleje- og omsorgsopgaver inden for den offent-
lige velfærdsservice. 
 
Også udviklingen i antallet af personer i de enkelte aldersklasser har be-
tydning for prioriteringen af de offentlige investeringer, og der er stor for-
skel på udviklingen i de forskellige aldersgrupper over de kommende 40 
år, jf. figur 10.1. 
 
Figur 10.1. Prognose for absolut ændring i forskellige aldersgrupper i 
befolkningen i forhold til 2000, 2000-2040 
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Kilde:  Danmarks Statistik. 
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Gruppen af 0-5 årige er brugere af børnepasningstilbud. Frem til omkring 
2015 forventes der en reduktion af gruppen, hvorefter antallet af personer 
langsomt forventes at nærme sig niveauet for 2000. Denne udvikling vil 
alt andet lige reducere behovet for investeringer på børnepasningsområdet 
i de kommende år. 
 
De 6-15 årige er børn i folkeskolealderen. Den demografiske udvikling 
indebærer, at antallet af folkeskoleelever stiger indtil omkring 2008, hvor 
der ventes at være omkring 65.000 flere børn i alderen 6-15 år end i 
2000. Dette kan medføre øget behov for investeringer i folkeskolen i 
denne afgrænsede periode. 
  
Ungdomsuddannelserne søges først og fremmest af de 16-19 årige. Denne 
gruppe stiger frem mod 2015 med over 65.000 personer.  
 
Gruppen af 20-29 årige udgør på nuværende tidspunkt hoveddelen af de 
studerende ved de videregående uddannelser. Denne aldersgruppe reduce-
res markant i de kommende år. Frem mod 2010 vil gruppen falde m.m. 
end 100.000 personer i forhold til i 2000. Derefter vil gruppen over de 
følgende 10 år igen stige og derefter svinge omkring 2000 niveauet.  
 
Ud fra demografiske hensyn alene synes der derfor ikke at være behov for 
yderligere investeringer i videregående uddannelsespladser i de førstkom-
mende år. 
 
Den demografiske udvikling viser en stigning i antallet af ældre over 65 år 
på godt 50 pct. i perioden fra 2000 til 2040. Udviklingen sker relativt 
langsomt i begyndelsen af perioden, men alligevel kan antallet af ældre 
forventes at stige med op imod 70.000 personer frem til 2010.  
 
Selvom behovene hos ældregruppen ændrer sig med tiden – flere aktive 
og raske ældre – kan denne udvikling ventes at medføre et pres på udbyg-
ning og renovering af ældreboliger, plejehjem og sygehuse mv.  
 
Samlet set vil den demografiske udvikling medføre ændringer i efterspørg-
slen efter offentlig service og dermed i investeringerne, jf. boks 10.2. 
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Boks 10.2. Demografiske udfordringer 
• Behov for investeringer på ældreområdet 
• Mindre behov for investeringer på børneområdet og for videregående uddannelser 
• Behov for investeringer på folkeskoleområdet 
• Vigtigt at afpasse investeringerne efter nuværende kapacitetsudnyttelse og tilstand 
• Vigtigt med arbejdskraftbesparende investeringer, der kan kompensere for de be-

grænsede muligheder for vækst i arbejdsstyrken 
 
I nogle tilfælde vil de demografiske udfordringer dog kunne klares ved at 
forbedre udnyttelsen af den eksisterende kapacitet. 
 
De offentlige udgifter kan alene betinget af demografiske ændringer for-
ventes at være godt 5 pct.enheder større i 2030 end i 2000, målt i forhold 
til BNP, jf. tabel 10.2.  
 
Tabel 10.2. Demografisk betinget ændring i de offentlige udgifter  
Ændring i forhold til 2000, pct. af BNP 2010 2030 
Offentligt konsum ..................................................................... -0,3 1,9 
Overførsler før skat .................................................................... 0,4 3,3 
Udgifter i alt .............................................................................. 0,2 5,3 
 
Anm.: Udgifterne er opgjort ekskl. modregning, dvs. den aflastning af de offentlige 

finanser, der – som en konsekvens af gældende regler for aftrapning af ydelser – 
fremkommer i takt med, at udbetalingerne fra pensionssektoren stiger. 

Kilde: Finansministeriet. 
 
I 2010 vil de offentlige udgifter være forøget med 0,2 pct.enheder som 
følge af demografien. 
 
Der findes ikke særskilte studier af, hvad den demografiske betingede 
stigning i de offentlige udgifter specifikt betyder for behovet for offentlige 
investeringer. 
  
Da investeringerne skaber den infrastruktur, som er grundlaget for de 
offentlige ydelser, eksempelvis skoler og plejehjem, må det forventes, at 
behovet for investeringer i stor udstrækning vil følge ændringerne i det 
offentlige konsum. I nogle tilfælde vil investeringerne være forudsætnin-
gen for, at ydelserne kan tilbydes i det ønskede omfang. 
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10.3. Den teknologiske udvikling10.3. Den teknologiske udvikling10.3. Den teknologiske udvikling10.3. Den teknologiske udvikling    
Teknologisk udvikling sker konstant og er en af drivkræfterne i den øko-
nomiske udvikling. Det er derfor vigtigt, at det danske samfund er på 
forkant med den teknologiske udvikling og udnytter de bedste teknikker. 
 
Der kan være en selvstændig offentlig interesse i at sikre, at erhvervslivet 
hele tiden følger med i den teknologiske udvikling, og at samfundet er 
klar til de udfordringer, det giver. Dette kan kræve investeringer i uddan-
nelse og forskning samt øget samspil mellem offentlige forskningsinstitu-
tioner og erhvervslivet. 
 
Men den teknologiske udvikling påvirker også mere direkte den offentlige 
sektor og giver derfor anledning til overvejelser om de fremtidige offentli-
ge investeringer. 
 
Der kan skelnes mellem to konsekvenser af ny teknologi for den offentlige 
sektor, selvom de i en vis udstrækning er relaterede: 
 
• Produktivitetsforbedringer 
• Nye muligheder 
 
Produktivitetsforbedringer i den offentlige sektorProduktivitetsforbedringer i den offentlige sektorProduktivitetsforbedringer i den offentlige sektorProduktivitetsforbedringer i den offentlige sektor    
Der kan forventes produktivitetsforbedringer på visse områder, hvis tek-
nologien anvendes optimalt.  
 
Et oplagt område er offentlig administration. Hvis eksempelvis indberet-
ninger og ansøgninger kan ankomme i elektronisk form, er der ikke be-
hov for administrativ indtastning af oplysningerne, og selve behandlingen 
af sagen kan foretages elektronisk, med de fordele det giver for automatisk 
opdatering af registre og databaser.  
 
En anden mulighed er at udnytte IT således, at forespørgsler kan klares 
ved hjælp af automatiserede procedurer på Internettet1. Derved spares 
arbejdskraft til at passe telefoner og besvare almene spørgsmål.  
 

                                                 
1 Eksempelvis simuleringsfunktioner, interaktive vejledninger eller automatisk oversigt 
over borgerens sagsforløb (hvor langt sagsbehandlingen er nået, og hvornår der kan 
ventes svar). 
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En tredje mulighed er at lade sagsbehandling foregå mere automatisk. I 
det omfang sagsbehandlingen er kendetegnet ved faste regler, ville com-
puterprogrammer kunne foretage det meste af sagsbehandlingen.  
 
Alle tre muligheder vil kunne frigøre nogle administrative ressourcer, som 
i stedet kan anvendes til andre formål, f.eks. til de egentlige plejeopgaver. 
 
Der kan også være muligheder på undervisningsområdet. Undervisning via 
Internettet – det såkaldte e-learning – fremhæves som et muligt fremtidigt 
alternativ til de traditionelle skoleforløb med klassebaseret undervisning. 
Et OECD-studie identificerer en udvikling i retning heraf, bl.a. i videre- 
og efteruddannelsesøjemed2. 
 
Fremskridt inden for sundhedsteknologien – medicinske eller elektroniske 
– kan føre til bedre og billigere behandlinger. Eksempelvis kan overgan-
gen til hurtigere og mere skånsomme behandlingsmetoder betyde, at visse 
behandlinger kan foregå ambulant i stedet for at kræve indlæggelse3.  
 
Bedre bedøvelse har således muliggjort øget brug af ambulante behand-
linger. Laserteknologi har medført store fremskridt inden for behandlin-
gen af grå stær og nyresten, og brug af kikkertoperationer har forbedret 
behandlingen af knæproblemer. 
 
Eksemplerne illustrerer nogle muligheder for at frigøre ressourcer – det 
være sig arbejdskraft eller bygninger – til andre formål. Men fælles for 
dem er også, at det er nødvendigt med investeringer i ny teknologi og 
uddannelse for at opnå produktivitetsforbedringer. 
 
Nye mulighederNye mulighederNye mulighederNye muligheder    
Ny teknologi vil imidlertid ikke kun bidrage til produktivitetsforbedrin-
ger. Den kan også medføre nye muligheder. 
 
Sådanne nye muligheder har en tendens til at skabe deres egen efterspørg-
sel. Når der findes en mulighed for at behandle en bestemt sygdom, vil 
behandlingen formentlig også blive efterspurgt. Når der findes en mulig-

                                                 
2 OECD, ”Education: New Economy, new challenges?” Highlight of the OECD Informa-
tion Base, no. 19, December 1999. 
3 Regeringen, Kvalitet, Service og Effektivitet i Sygehusvæsenet, Danmark som Foregangs-
land, maj 1999. 
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hed for at betale regninger eller foretage transaktioner over Internettet, vil 
muligheden også blive efterspurgt på andre områder. 
 
I Danmark står den offentlige sektor for en stor del af serviceopgaverne. 
Service bliver ofte stillet gratis til rådighed for borgerne. Det kan skabe et 
stort pres på den offentlige sektor. Borgerne vil ofte kræve at kunne ud-
nytte de nye muligheder, den teknologiske udvikling giver. 
 
Borgerne vil eksempelvis måske forvente at kunne kommunikere elektro-
nisk med den offentlige sektor døgnet rundt, og at kunne foretage egent-
lige transaktioner over Internettet4. Ligeledes vil borgerne ofte forvente at 
få de nyeste behandlingsmetoder på sundhedsområdet stillet til rådighed. 
 
Udfordringen for den offentlige sektor bliver derfor at prioritere hvilke 
områder, der skal være længst fremme, og hvor indsatsen kan være lidt 
mere tilbageholdende. 
 
Det er dog også vigtigt, at alle borgere så vidt muligt har mulighed for at 
udnytte nye muligheder. Det er både vigtigt af sociale og fordelingsmæs-
sige grunde, og fordi der kan være effektivitetsmæssige fordele forbundet 
hermed. 
 
Eksempelvis vil det være vigtigt for at høste fordelene ved digitaliseret 
forvaltning og handel i netværkssamfundet, at så mange som muligt kan 
anvende de nye tilbud og tjenester. Det vil være forbundet med merudgif-
ter, såfremt der skal opretholdes forskellige systemer for forskellige grup-
per. 
 
Om den teknologiske udvikling vil kræve øgede investeringer er et mere 
åbent spørgsmål. Der vil i vid udstrækning formentlig være tale om en 
ændring i investeringernes sammensætning, snarere end øgede investerin-
ger.  
 
Den teknologiske udvikling kan således tænkes at medføre et større behov 
for investeringer i informations- og kommunikationsteknologi – til dels 
bioteknologi for sundhedsområdet – og et mindre behov for investeringer 
i bygninger. 

                                                 
4 Forskningsministeriet, Kortlægning af borgernes efterspørgsel efter elektroniske tjenester –  
slutrapport, 1999. 
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10.4. Vidensamfundet og den nye økonomi10.4. Vidensamfundet og den nye økonomi10.4. Vidensamfundet og den nye økonomi10.4. Vidensamfundet og den nye økonomi    
En anden væsentlig udviklingstendens synes at være overgangen til viden-
samfundet og den nye økonomi. 
 
Der ses i dag en række udviklingstræk, som bliver identificeret som væ-
rende kendetegnende for ”den nye økonomi”5: 
 
• Højere produktivitetsvækst i USA, men fra et lavere udgangsniveau 

end i Europa 
• Lavere ledighed – uden højere inflation – i USA, men også i en række 

europæiske lande, herunder Danmark 
• Tendens til større stabilitet i samfundsøkonomien 
• Bedre samfundsøkonomiske balancer, især i Europa 
 
Denne vækst og stabilitet kædes ofte sammen med udviklingen inden for 
IT. Således peger en række forhold på netop denne faktor: 
 
• Særlig stærk vækst i brancher, der producerer IT-teknologi, herunder 

software, IT-udstyr, infrastruktur og serviceydelser 
• Kraftig vækst i anvendelse af IT i alle brancher 
 
Også for den enkelte virksomhed synes vilkårene at ændre sig, med et 
stigende fokus på udviklingen af nye produkter, fordi: 
 
• Markedet i kraft af globaliseringen er blevet stort 
• Masseproduktion og transport kan ske meget hurtigt og billigt 
• Hård konkurrence fører til begrænset indtjening på standardproduk-

ter 
 
Et særligt karakteristika ved den nye økonomi er også, at der er en ny 
sammenhæng mellem traditionelt adskilte forsknings- og udviklingsom-
råder. I de nye medier, som genererer en stor del af omsætningen i den 
nye økonomi, ses en hidtil uset sammensmeltning mellem udvikling af 
humanistiske og teknologiske kompetencer. 
 

                                                 
5 Finansministerens indlæg på Industriens årsdag, Økonomisk politik i den nye vækstøko-
nomi, 2000. 
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Begrebet ”ny økonomi” er imidlertid ikke veldefineret, og der findes en 
lang række bud på, hvad der karakteriserer den ny økonomi, jf. bl.a. boks 
10.3. 
 
Boks 10.3. Forskellige bud på karakteristika for den nye økonomi og 
vidensamfundet 
Den nye økonomi siges at have følgende tre karakteristika: 
• Den er global 
• Den favoriserer uhåndgribelige størrelser: ideer, information, service, netværksrela-

tioner, etc. 
• Den er sammenbundet på kryds og tværs 
 
Erhvervsfremmestyrelsens analyse fra oktober 2000 af trends, der vil påvirke dansk 
erhvervsliv i de kommende 10 år, identificerer bl.a. følgende fire makrotrends: 
• Informationsteknologiens æra 
• Det globale erhvervsliv 
• Viden – det vigtigste råstof 
• Den videnbaserede organisation 
 
Ifølge den Svenske fremtidsrapport fra 2000 er vidensøkonomien karakteriseret ved: 
• At arbejdskraften flytter fra produktion til serviceydelser 
• Øgede investeringer i immaterielle goder 
• Øget beskæftigelse på vidensintensive områder, såsom konsulentvirksomhed, ud-

dannelse, teknologi og sundhed 
• Erkendelse af at videnarbejde kræver højere uddannelse og at videnarbejdere får 

højere løn 
 
Kilde: Kevin Kelly, New Rules for the New Economy – 10 Radical Strategies for a Con-

nected World, januar 1999. Erhvervsfremmestyrelsen, Erhvervsudsigten – Trends 
der vil påvirke dansk erhvervsliv de kommende 10 år, oktober 2000. Rapport från 
Framtidsprojektet, Vår förvaltning år 2010 – I globaliseringens spår, RSV Rapport 
2000:9. 

 
Der er dog det fællestræk ved de forskellige bud på indholdet af ”den ny 
økonomi”, at information og viden ses som centrale karakteristika. 
 
I det omfang, den fremtidige økonomiske udvikling kommer til at afhæn-
ge af viden, information og tætte relationer – hvilket meget tyder på – sy-
nes tre parametre at blive afgørende: 
 
• Uddannelse 
• Forskning og udvikling 
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• Kommunikationsnetværk 
 
Når det skal vurderes, hvordan udviklingen hen imod vidensamfundet 
påvirker de offentlige investeringer, er det derfor relevant at tage ud-
gangspunkt i disse tre parametre. 
 
UddannelseUddannelseUddannelseUddannelse    
Det er vigtigt med uddannelse for at kunne begå sig i vidensamfundet. 
Der vil være behov for, at alle får en god grunduddannelse, og at en stor 
del af befolkningen får en videregående uddannelse. Samtidig er det vig-
tigt, at uddannelse i højere grad bliver en livslang proces. Investeringer i 
human kapital udgør et af fundamenterne i vidensamfundet6. 
 
Udviklingen mod et vidensamfund og lærende organisationer understre-
ger ikke blot det generelle behov for at hele befolkningen har et højt ud-
dannelsesniveau. Det signalerer muligvis også en ændret vægtning af ud-
dannelsernes indhold. En forskydning fra engangsindlæring af fakta til 
vægt på metoder og redskaber, som gør den enkelte i stand til at forholde 
sig kritisk til de betydelige informationsmængder og til at tage et øget an-
svar for sin egen læring livet igennem. Kravet til bedre uddannelse er sti-
gende på alle erhvervsområder og er også en forudsætning for et velfunge-
rende demokrati. 
 
Virksomheder, som skal overleve i et vidensamfund, vil antagelig i stigen-
de omfang skulle betragte investeringer i uddannelse på lige fod med an-
dre investeringsbehov. Men i det omfang viden kan tages med over i an-
dre virksomheder, mindskes incitamenterne til at bekoste dyre uddannel-
ser. Der kan være risiko for, at private virksomheder underinvesterer i 
udvikling af nye kompetencer, fordi det er vanskeligt at beholde hele ge-
vinsten selv. Når en medarbejder skifter job, får den nye virksomhed glæ-
de af de ressourcer, som er investeret i at uddanne og opkvalificere med-
arbejderen. 
 
Derfor er der et behov for, at det offentlige både sikrer grunduddannel-
sesmuligheder og samtidig fortsat tager et medansvar for efter- og videre-
uddannelse. Det skal dog overvejes, hvor midlerne skal prioriteres, og 

                                                 
6 Se endvidere OECD, ”Education: New economy, new challenges?” Highlight of the 
OECD Information Base, no. 19, December 1999. 



Redegørelse om offentlige investeringerRedegørelse om offentlige investeringerRedegørelse om offentlige investeringerRedegørelse om offentlige investeringer    

232232232232    
 

hvordan ansvars- og byrdefordelingen mellem det offentlige og erhvervsli-
vet skal fordeles. 
 
Investering i human kapital medfører også i vidensamfundet behov for 
investeringer i fysisk infrastruktur. Men nye undervisningsformer, som i 
stigende grad understøttes via Internettet, kan især på efter- og videreud-
dannelsesområdet flytte undervisningen ud på arbejdspladserne og ind i 
hjemmene. Der vil være et mindre behov for fysiske undervisningslokaler, 
men et større behov for computerkraft og elektronisk infrastruktur.  
 
Som OECD påpeger, vil fremtidens studerende formentlig kræve at kun-
ne følge undervisning, hvor og hvornår det passer hende eller ham7. Så-
kaldt e-learning vil være en mulig løsning på en øget efterspørgsel efter 
livslang uddannelse, og bedre offentligt-privat samarbejde vil kunne kom-
me på tale i forlængelse af de nuværende efteruddannelsestilbud. 
 
Finanslovsaftalen for 2001 er med til at imødegå dette behov for uddan-
nelse i vidensamfundet gennem ”Aftale om principper for videregående 
uddannelser” og andre initiativer på uddannelsesområdet. 
 
Forskning og udviklingForskning og udviklingForskning og udviklingForskning og udvikling    
Et andet vigtigt område i vidensamfundet er forskning og udvikling. Når 
viden spiller så væsentlig en rolle for konkurrencen, er det nødvendigt at 
forske og udvikle. 
 
Den offentlige sektor spiller en stor rolle for forskning og udvikling i 
Danmark. Mange forskningsresultater udspringer af gennembrud i 
grundforskningen, som er den forskning, der ikke er specifikt rettet mod 
erhvervsproduktion.  
 
En OECD analyse viser, at offentlige investeringer i viden kan give et 
positivt samfundsmæssigt afkast, fordi viden spredes i økonomien og ska-
ber øget produktivitet og beskæftigelse, når den omsættes i nye processer 
og produkter7. Det samfundsøkonomiske afkast af investeringer i grund-
forskning vil således ofte overstige det, som den enkelte virksomhed kan 
realisere.  
 

                                                 
7 OECD, Science, Technology and Industry Outlook, 2000. 
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Dette kan dog ikke nødvendigvis opfattes som et rationale for at satse på 
en strategi, hvor der f.eks. bygges flere universitetsbygninger. Hvis fremti-
dens udvikling af kompetencer i ” IT-Danmark” ligger i Internetøkonomi-
en med e-learing og virtuelle forskningsmiljøer, skal fokus for offentlige 
investeringer på forsknings- og uddannelsesområdet imødekomme denne 
udvikling i højere grad frem for at investere i traditionel infrastruktur. 
 
Imidlertid kommer forskningen kun rigtigt samfundet til gavn, når den 
bringes i anvendelse. Med en større omsætningshastighed af viden og ide-
er er det endnu vigtigere, at ny forskning hurtigt og enkelt formidles til 
erhvervslivet og det øvrige samfund. 
 
Resultaterne af de offentlige forskningsinvesteringer spredes navnlig til 
det omgivende samfund via kandidater, som uddannes ved universiteter-
ne.  
 
OECD påpeger, at en anden metode til at sprede viden er at skabe net-
værk mellem forskningsinstitutioner og virksomheder8. Der kan i nogle 
tilfælde være tale om medfinansiering fra det private erhvervsliv. 
  
I et land som Danmark, med mange små og mellemstore virksomheder, 
er det vigtigt, at det ikke kun er de store virksomheder med store forsk-
ningsbudgetter, der inddrages. Det kan derfor være en vigtig prioritering 
for det offentlige også at få skabt relationer til de mindre virksomheder. 
 
Endelig er det væsentligt, at virksomhederne selv investerer i forskning og 
udvikling, selvom de ikke kan monopolisere den viden, der opstår her-
igennem.  
 
En mulig løsning kunne være, at flere virksomheder går sammen om at 
løse forsknings- og udviklingsopgaver af fælles interesse. Derved deler de 
viden med andre, men til gengæld deler de også omkostningerne. Og 
uden den derved opbyggede viden vil virksomhederne stå svagt i konkur-
rence med andre, især store virksomheder. 
 
I den forbindelse kan en offentlig opgave ifølge OECD være at gøre en 
indsats for at skabe sådanne relationer og netværk og at sikre incitamenter 
til at forske og udvikle. Danmark har et godt udgangspunkt herfor med 

                                                 
8 OECD, Science, Technology and Industry Outlook, 2000. 
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det i forvejen store samarbejde mellem danske virksomheder om forsk-
ningsprojekter. 
 
Samlet set har den offentlige sektor forskellige muligheder for at styrke 
forskningen. Bortset fra grundforskningen vil den offentlige indsats pri-
mært bestå i at sikre hensigtsmæssige rammer for forskningen, jf. boks 
10.4. 
 
Boks 10.4. Den offentlige sektors muligheder for at styrke forskning og 
udvikling 
• Investere i grundforskning 
• Sikre gode rammer og incitamentstrukturer for privat forskning og udvikling 
• Styrke innovationsmulighederne, ved at fjerne institutionelle barrierer og skabe 

bedre muligheder for samarbejde mellem offentlige forskningsinstitutioner og er-
hvervslivet 

 
Kilde: Jean Guinet & Dirk Pilat, ”Promoting innovation – does it matter?”, OECD Ob-

server, August 1999. 
 
Med finanslovsaftalen for 2001 er der igangsat initiativer, der vil styrke 
forskning og udvikling og dermed Danmarks parathed til vidensamfun-
det. Det gælder både initiativer på forskningsområdet og initiativer på 
erhvervsområdet med Regeringens nye erhvervsstrategi, .dk21.  
 
KomKomKomKommunikationsnetværkmunikationsnetværkmunikationsnetværkmunikationsnetværk    
En af de væsentligste komponenter i udviklingen af vidensamfundet er 
den elektroniske kommunikation. Informations- og kommunikationstek-
nologien bliver set som en af de vigtigste årsager til den nuværende øko-
nomiske vækst i mange lande9, og bliver af OECD udset til at være et af 
de største vækstområder i de kommende år10. 
 
Etableringen af netværk 
Dermed bliver den fremtidige kapacitet og hastighed for den elektroniske 
kommunikationen en central del af basisinfrastrukturen. En fortsat udvik-
ling og udvidelse af henholdsvis kapaciteten og hastigheden er investe-
ringstung. 

                                                 
9 Finansministerens indlæg på Industriens årsdag, Økonomisk politik i den nye vækstøko-
nomi, 2000. 
10 OECD, Science, Technology and Industry Outlook, 2000, og OECD, Information Tech-
nology Outlook, 2000. 
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Spørgsmålet er, i hvor stor udstrækning dette er en opgave for offentlige 
investeringer. 
 
I sammenligning med traditionel fysisk infrastruktur såsom veje synes der 
at være en række forskelle, der samlet peger på, at digital- og teleinfra-
struktur – dvs. nedgravning af kabler mv. – ikke behøver være offentligt 
finansieret eller styret, selvom eksempelvis investeringerne i veje og lig-
nende er det, jf. boks 10.5. 
 
Boks 10.5. Forskelle på traditionel fysisk infrastruktur og digital- og 
teleinfrastruktur 
• I modsætning til traditionel fysisk infrastruktur som veje, er det for digital- og 

teleinfrastruktur relativt let at opmåle omfanget af anvendelsen og dermed udmåle 
en individuel betaling for hver enkelt bruger. 

• Både for fysisk og digital infrastruktur er der behov for at sikre, at forskellige 
netværk er forbundne. For digital- og teleinfrastruktur er det imidlertid karakteri-
stisk, at afstanden ikke har stor betydning. Omkostningerne ved at skulle ” gå en 
omvej” som følge af ikke-perfekt koordination af forskellige privatejede netværk er 
derfor begrænsede, hvilket styrker konkurrencen. 

• Mens det er forholdsvis nemt at vurdere behovet for traditionel fysisk infrastruk-
tur – usikkerheden knytter sig primært til mængden, eksempelvis af trafik – er det 
for digital- og teleinfrastruktur en helt afgørende præmis, at den teknologiske ud-
vikling er meget uforudsigelig og vil have stor betydning for nytten og rentabilite-
ten af givne infrastrukturinvesteringer. Virksomheder, der opererer på forret-
ningsmæssige vilkår og dermed er vant til at håndtere forretningsmæssige risici, 
kan være egnede til at udvælge sådanne teknologiske investeringer. Det er et ho-
vedelement i den danske telepolitik, at det er det private konkurrencemarked, der 
udbyder netværksløsninger, hvad enten kunden er privat eller offentlig.  

 
Udviklingen i løbet af de seneste år har vist en kraftig vækst i udbredelsen 
af Internettet i Danmark, og med stadigt hurtigere opkoblinger. Samtidig 
er prisen for at være opkoblet faldet markant. Og for dem, der endnu ikke 
har en Internetforbindelse enten på arbejdet eller i hjemmet, giver bl.a. 
biblioteker, uddannelsesinstitutioner, visse a-kasser og private Internet-
cafeer muligheder for at komme på nettet. Der er således en stadigt vok-
sende efterspørgsel, der kan fremme private investeringer på området. 
 
Desuden peger OECD’s undersøgelser på, at der gennemføres større inve-
steringer i kommunikationsinfrastruktur i de lande, der tidligst har libera-
liseret telefontjenester11. OECD’s undersøgelser giver en indikation af, at 

                                                 
11 OECD, E-commerce: Impacts and policy changes, 2000. 
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det ikke nødvendigvis er offentlige investeringer men i højere grad gunsti-
ge rammebetingelser, der er vigtige for omstillingen til vidensøkonomien. 
 
Disse forhold tilsiger, at der ikke vil være behov for store offentlige inve-
steringer i den fysiske del af den digitale infrastruktur. Men investeringer i 
IT i den offentlige sektor kan være med til at fremme anvendelse af de 
privat etablerede netværk. 
 
Selvom en væsentlig del af infrastrukturinvesteringerne allerede i dag er 
markedsdrevet, må der forventes et behov for en offentlig indsats for at 
forbedre den offentlige service på en række områder for at effektivisere 
den offentlige forvaltning via IT.  
 
Dog anvender f.eks. Sverige langt størstedelen af de midler, som er afsat 
til IT investeringsprogrammet, til regionalpolitiske initiativer til udbredel-
se af bredbåndsnettet til alle dele af Sverige. Bredbåndsforbindelserne 
ventes dog kun at være af begrænset bredde, og således for smalle til ek-
sempelvis TV- eller videooverførsler af god kvalitet – et område som ven-
tes at vokse i de kommende år. 
 
Flere forhold taler imod en tilsvarende prioritering i Danmark: 
 
• Den danske geografi, der ikke på samme måde som i Sverige kan hin-

dre kommerciel udbredelse af netværk.  
• Eksisterende antennekabler kan i stor udstrækning udnyttes. 
• I løbet af kort tid bliver Fixed Wireless Access-teknologien bredt til-

gængelig. FWA-teknologien vil i første omgang være relevant for min-
dre og mellemstore virksomheder. 

• Om nogle år kommer 3. generations mobilkommunikation, der vil 
øge overførselshastighederne. 

• Muligheden for højhastigheds Internet via de eksisterende el-kabler 
afprøves i øjeblikket – tilsyneladende med gode resultater 

 
Derudover synes der gode muligheder for privat finansiering, jf. ovenstå-
ende diskussion og OECD’s undersøgelser. Der synes således ikke umid-
delbart at være gode grunde til, at det offentlige skal finansiere betydelige 
investeringer i den digitale infrastruktur. 
 



    10. Tendenser med betydning for fremtidige investeringer 10. Tendenser med betydning for fremtidige investeringer 10. Tendenser med betydning for fremtidige investeringer 10. Tendenser med betydning for fremtidige investeringer     

237237237237    
 

Det offentliges opgave ligger måske først og fremmest i at sikre god regu-
lering, gode rammebetingelser og en høj konkurrence på området, og der-
med modvirke barrierer for en fortsat udbredelse. 
 
Som det fremgår af regeringens Netværksredegørelse 2000, skal det nær-
mere overvejes, hvordan en udvikling af højhastigheds- og bredbåndsfor-
bindelser kan fremmes bedst og hurtigst muligt via en efterspørgselsbase-
ret strategi. 
 
Anvendelsen af netværk 
Men anvendelsen af elektroniske kommunikationsmuligheder er også 
vigtig for samfundets parathed til vidensamfundet. Danmark har en for-
holdsvis stor udbredelse af Internetbrug, mobiltelefoni og andre elektroni-
ske kommunikationsformer sammenlignet med de fleste andre lande. 
Internettet bliver imidlertid i højere grad benyttet til informationssøgning 
end som et mere aktivt kommunikationsmedium.12 
 
Generelt er det kendetegnende for netværk, at deres anvendelsesværdi 
vokser med antallet af brugere, der er forbundet til netværket. Det gælder 
både for fysisk og digital infrastruktur – og for de talrige standarder, der 
understøtter vidensamfundets (og industrisamfundets) detaljerede ar-
bejdsdeling, herunder f.eks. QWERTY-tastaturet, det danske sprog, 
GSM-mobiltelefonteknologien mv. 
 
Langt hovedparten af disse standarder og netværksvalg er af natur åbne, 
internationale eller globale. Der kan dog vise sig et behov for, at den of-
fentlige sektor bidrager til at fastlægge profiler på de ofte meget brede 
standarder.  
 
Der vil således i forbindelse med udviklingen af digital forvaltning og 
elektronisk kommunikation med borgere og virksomheder kunne være et 
behov for, at den offentlige sektor selv træffer nogle valg blandt de mange 
åbne standarder, der i dag findes på markedet.  
 
Markedet vil dog under alle omstændigheder fortsat være en meget vigtig 
drivkraft i udviklingen af standarderne 
 

                                                 
12 Gallup, Danmarks parathed til IT, maj 2000. 
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Den vigtige opgave for det offentlige er, at være med til at påvirke udvik-
lingen i brugen af netværk, og derved gøre samfundet og de danske virk-
somheder til ledere i den nye økonomi. 
 
OECD peger på det offentliges opgave med at sikre den aktive brug af 
Internettet13. Offentlige indkøb via Internettet og muligheder for at ind-
berette via Internettet er med til at vænne befolkningen til at bruge det. 
Det er på sin side med til at trække flere virksomheder på nettet, hvilket 
igen øger mulighederne for den enkelte borger. I den forstand kan den 
offentlige sektor stimulere udbredelsen af IT-baserede serviceydelser. 
 
Ved at det offentlige er parat til at kommunikere elektronisk og til i høje-
re grad at gøre oplysninger tilgængelige for borgerne, vil interessen for 
den nye teknologi i resten af samfundet blive fremmet. Der skabes således 
en dynamisk proces.  
 
Forskningsministeriets IT-handlingsplan imødegår dette behov. For at 
være klar til elektronisk kommunikation må IT- investeringer prioriteres, 
og omorganiseringer af arbejdsgangene i den offentlige sektor overvejes. 
 
Et andet indsatsområde er at sikre de nødvendige regelsæt og muligheder, 
der skal være til stede for at bruge Internettet aktivt. Det drejer sig ek-
sempelvis om regler for gyldigheden af digital signatur og mulighed for 
betalinger via Internettet. Uden dette bremses udviklingen, set i forhold 
til de førende lande. Disse tiltag påvirker dog ikke de offentlige investe-
ringer. 
 
10.5. Generel økonomisk vækst10.5. Generel økonomisk vækst10.5. Generel økonomisk vækst10.5. Generel økonomisk vækst    
Lige såvel som offentlige investeringer har en vis indflydelse på den øko-
nomiske vækst i samfundet, har den økonomiske udvikling også en be-
tydning for investeringsbehovet.  
 
I relation til økonomisk vækst er der fire emner, der synes at have relevans 
for de offentlige investeringer: 
 
• Behov for udbygget infrastruktur 
• Større krav og højere forventninger 
• Mulighed for privat finansiering 
                                                 
13 OECD, Information Technology Outlook, 2000. 
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• Påvirkning af den økonomiske udvikling 
 
Behov for en udbygget infrastrukturBehov for en udbygget infrastrukturBehov for en udbygget infrastrukturBehov for en udbygget infrastruktur    
Økonomisk vækst kan øge behovet for infrastrukturinvesteringer, f.eks. 
på transportområdet.  
 
Analyser viser, at den generelle økonomiske vækst i samfundet slår fuldt 
ud igennem på væksten i den samlede godstransport. Det vil sige, at den 
mængde gods, der hvert år transporteres, generelt vokser i samme tempo 
som økonomien14. 
 
Samtidig kan økonomisk vækst medføre en øget trafik på grund af en 
øget efterspørgsel efter individuel transport, da en del af den økonomiske 
vækst omsættes til en større bilbestand, jf. tabel 10.3.  
    
Tabel 10.3. BNP-vækst og vækst i bilbestand 
Pct. 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
BNP-vækst, realt ..... 1,0 1,1 0,6 0,0 5,5 2,8 2,5 3,1 2,5 1,7 
Vækst i bilbestand ... -0,5 0,3 0,7 0,9 -0,3 3,3 3,5 3,2 1,4 2,0 
 
Kilde: ADAM-bank samt egne beregninger. 
    
I sidste halvdel af 1990’erne, hvor Danmark oplevede en pæn økonomisk 
vækst, steg bilbestanden. Der er nu omkring 347 køretøjer pr. 1.000 ind-
byggere i Danmark. 
 
Både den øgede godsmængde og det stigende antal køretøjer kan betyde 
øget trafik, hvilket kan påvirke behovet for infrastruktur. Vejtrafikken er 
således i de sidste 10 år steget med 29 pct. på landsplan, mens den er ste-
get med 111 pct. på motorvejene. Det er dog et politisk valg, om vejnet-
tet skal udbygges til at kunne håndtere den forventede øgede trafikmæng-
de.  
 
Også andre dele af infrastrukturen påvirkes. Således er det vigtigt, at ek-
sempelvis energiforsyning, kommunikationsnetværk og affaldshåndtering 
er gearet til den fremtidige situation. 
 

                                                 
14 Se Regeringen, Strukturovervågning – International benchmarking af Danmark, maj 
1999. 
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Større krav og højere forventningerStørre krav og højere forventningerStørre krav og højere forventningerStørre krav og højere forventninger    
Økonomisk vækst fører til højere velstand. En følge heraf synes at være 
større krav og højere forventninger til de varer og tjenester, der købes eller 
stilles til rådighed. Der kan tales om en standardglidning. 
 
Eksempler er, at en stadig større andel af befolkningen får en videregåen-
de uddannelse, det udtalte ønske om pasningsgaranti på børnepasnings-
området og diskussionen om ventelister, selv på helt nye behandlingsfor-
mer. Computere og internetadgang på skoler og uddannelsesinstitutioner 
er ligeledes en standardglidning, som dog også hænger sammen med be-
hovet for viden om den nye teknologi. 
 
Der er næppe grund til at tro, at denne udvikling vil ændre sig. Der må 
forventes en fortsat vækst i efterspørgslen efter bl.a. offentlig velfærdsser-
vice. Som udgangspunkt stiger forventningerne til den offentlige service i 
takt med fremgangen i velstand og forbrugsmuligheder i samfundet i øv-
rigt. Når borgerne i stigende grad oplever en moderne og højteknologisk 
service i f.eks. banker og supermarkeder, vil man helt naturligt stille krav 
om samme muligheder i den offentlige sektor. Det, der i dag er god of-
fentlig service, vil være utidssvarende om 10 eller 20 år. 
 
Det kan endda tænkes, at ønskerne om mere og bedre service vokser hur-
tigere end den generelle velstand, idet de mere basale forbrugsbehov alle-
rede bliver dækket. 
 
Hvis det antages, at efterspørgslen efter offentlig service stiger i takt med 
det private forbrug, kan det i sig selv forventes at medføre en stigning på 
over 20 pct. i den offentlige service frem til 2010, jf. figur 10.2. 
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Figur 10.2. Efterspørgsel efter offentlig service, 2000-2010 
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Anm.: ”Efterspørgsel” svarer til den skønnede udvikling i det private forbrug. ” Uændre-

de standarder” viser kravene alene som følge af befolkningsudviklingen uden ind-
regning af større effektivitet i serviceproduktionen. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
Disse forventninger omfatter ikke kun, og måske ikke engang primært, et 
større offentligt personale, men også gode fysiske rammer, moderne mate-
riel og hjælpemidler, klare oplysninger, god brugerbetjening og fleksible 
åbningstider i et omfang, der matcher udviklingen i det øvrige samfund.  
 
Med relativt færre i den erhvervsaktive alder til at forsørge og udføre ser-
viceydelser for især en større gruppe af ældre, er det nødvendigt, at ar-
bejdskraften i det offentlige udnyttes bedre.  
 
Det kan ske ved effektivitetsfremmende investeringer, som typisk også 
giver en bedre service, bl.a. fordi behandling og tilvejebringelse af service-
ydelser vil kunne foretages hurtigere og bedre. 
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Privat finansieringPrivat finansieringPrivat finansieringPrivat finansiering    
En positiv udvikling i den generelle økonomiske vækst kan til gengæld 
også – alt andet lige – betyde, at en række investeringer, som tidligere har 
været finansieret af det offentlige, vil kunne foretages af private.  
 
Institut for Fremtidsforskning har i en rapport fra 199715 forsøgt at be-
skrive fremtidens boligefterspørgsel. Boligområdet har traditionelt været 
et af de områder, som det offentlige har støttet og investeret i. 
 
Et af de elementer, som rapporten peger på, er, at den generelt stigende 
indkomst og det højnede uddannelsesniveau i samfundet vil føre til en 
øget efterspørgsel efter lejligheder i nærheden af bykernerne. Dertil kom-
mer, at den voksende gruppe af veluddannede og højt lønnede enlige 
uden børn formentlig vil efterspørge lejligheder af høj kvalitet. 
 
Men den generelle velstandsudvikling kunne indikere, at en række af de 
investeringer, som det offentlige har foretaget i boligsektoren gennem en 
længere årrække, fremover i større grad vil kunne varetages af den private 
sektor og med lavere offentlig støtte. Således rangerer Danmark ifølge en 
OECD undersøgelse højst, når det gælder boligernes størrelse pr. indbyg-
ger16. 
 
Den økonomiske vækst vil også kunne betyde, at andre infrastrukturinve-
steringer kan baseres på markedsvilkår eller overlades til private. Således er 
telekommunikationsinfrastrukturen i 1990’erne blevet privatiseret, bro- 
og tunnelforbindelserne over Storebælt og Øresund finansieret gennem 
brugerbetaling, mens den fremtidige konkurrence på jernbaneområdet 
formentlig kan sikre en større markedsfinansiering. 
 
Den økonomiske stabiliDen økonomiske stabiliDen økonomiske stabiliDen økonomiske stabilitettettettet    
Det er vigtigt, at samfundsøkonomien fastholdes på et stabilt spor. Derfor 
må de kommende år udnyttes til en reduktion af den offentlige gæld, før 
befolkningssammensætningen ændrer sig i retning af færre i den erhvervs-
aktive alder. Dette har betydning for væksten i de offentlige investeringer, 
jf. kapitel 9. 
 

                                                 
15 Institut for Fremtidsforskning, Fremtidens boligefterspørgsel, 1997. 
16 OECD, Economic Survey, Denmark, 1999. 
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Offentlige investeringer kan i visse situationer være med til at forværre 
flaskehalsproblemer og derved true den økonomiske stabilitet. Også frem-
over bør der tages hensyn til eventuelle kapacitetsproblemer, når de of-
fentlige investeringer planlægges.  
 
10.6. Internationale udfordringer og muligheder10.6. Internationale udfordringer og muligheder10.6. Internationale udfordringer og muligheder10.6. Internationale udfordringer og muligheder    
Danmarks fremtidige investeringer kan også blive påvirket af internatio-
nale udfordringer og muligheder. Det drejer sig dels om internationale 
hensyn og forpligtelser, dels udviklingen hen imod en mere globaliseret 
økonomi, jf. boks 10.6. 
 
Boks 10.6. Internationale udfordringer og muligheder 
• Potentielt pres på skattegrundlaget, hvilket også kan påvirke finansieringen af 

offentlige investeringer 
• Behov for strategiske prioriteringer for at binde landet tættere sammen med om-

verdenen 
• Investeringer afledt af internationale forpligtigelser 

 
Den såkaldte globalisering, hvor hvert enkelt land i stadig mindre grad 
har mulighed for isoleret at påvirke egne forhold, og udviklingen hen 
imod den nye økonomi er i høj grad relaterede. Netværksrelationerne går 
på tværs af grænserne. 
 
I takt med globaliseringen kan det lille danske kulturområde blive sat 
under pres. De mange muligheder i det globale netværkssamfund forud-
sætter, at den enkelte kan begå sig på fremmedsprog og under andre kul-
turelle koder. For at sikre danske borgere lige muligheder i det globale 
samfund, og for at øge tilgængeligheden af dansk information i resten af 
verden, kan det derfor være nødvendigt at sikre en udvikling af teknologi-
er, som kan hjælpe til sproglig og kulturel forståelse. 
  
Dette område er også i fokus i aktuelle EU-initiativer, hvor der netop 
satses på bl.a. sprogteknologier som en vej til overvindelse af de mange 
sproglige og kulturelle barrierer internt i EU. Danmark bør bakke op om 
disse aktiviteter, da det danske sprogområdes lille størrelse umiddelbart 
gør det mindre attraktivt for kommercielle udviklere. 
 
Danske sprogteknologiske værktøjer kan bl.a.: 
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• hjælpe de ca. 400.000 læsesvage danskere til bedre at kunne forstå 
komplicerede tekster, f.eks. offentlig selvbetjeningsinformation. 

• lette byrden med råoversættelser af forvaltningsdokumenter mellem 
dansk administration og internationale organisationer og mellem dan-
ske og internationale virksomheder. 

• gøre det lettere for borgere og virksomheder at finde informationer på 
fremmedsprog. 

• gøre dansksprogede informationer tilgængelige for udenlandske bor-
gere og virksomheder. 

• gøre dansksprogede informationer tilgængelige for ikke dansk-talende 
nydanskere. 

 
En anden stor udfordring er den øgede konkurrence. Den spiller ind på 
alle niveauer i samfundsøkonomien og gælder ikke kun mellem forskellige 
virksomheder eller individer. Der opstår også konkurrence mellem for-
skellige lande om at tiltrække virksomheder og kapital for at sikre en øget 
vækst i landet.  
 
Konkurrence mellem lande betyder, at landene skal kunne tilbyde gunsti-
ge forhold, og der bliver derfor fokus på bl.a. de økonomiske rammebe-
tingelser for virksomheder og de ansatte17. Dette kan have betydning for 
muligheden for at skaffe offentlige midler til fremtidige investeringer. 
 
På den anden side betyder konkurrencen også billigere produkter og stør-
re velfærd for den enkelte. Og ligeledes konkurrence på bl.a. udbudskon-
trakter for investeringsprojekter og dermed lavere offentlige udgifter. 
 
Da hurtighed og netværksrelationer bliver centralt i den internationalt 
forbundne, nye økonomi, kan det skabe klare fordele at blive forbundet 
tættere til de omkringliggende lande. Øresundsbroen har været en sådan 
strategisk investering, som ikke nødvendigvis vil give afkast på kort sigt.  

                                                 
17 Jf. Rapport från Fremtidsprojektet, Vår förvaltning år 2010 – I globaliseringens spår, 
RSV Rapport 2000:9. I den svenske fremtidsrapport peges der således på, at såvel den 
øgede konkurrence mellem staterne, som den øgede elektroniske samhandel inden for 
den nærmeste fremtid vil kunne gøre det vanskeligere at opretholde skattebaserne og 
dermed fortsat at finansiere velfærdsstaten på traditionel skattebaseret vis. En sådan 
udvikling vil også have betydning for Danmark. 
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Der findes en lang række andre barrierer end de fysiske. På sigt kan ek-
sempelvis Øresundsbroen imidlertid skabe en dynamik, der kan øge regi-
onens vækst og synlighed på den internationale scene. 
 
En lignende mulighed kunne ligge i at binde Øresundsregionen bedre 
sammen med det nordlige Tyskland. Her ligger Tysklands næststørste by. 
Og herigennem går forbindelsen til Europa. 
 
Etableringen af en fast Femer Bælt forbindelse ville således være en strate-
gisk investering, der kunne binde det østlige Danmark bedre sammen 
med Europa. Men en sådan forbindelse har ikke kun betydning for Dan-
mark. Den har betydning for hele Europas infrastruktur og er således et 
led i det transeuropæiske net (TEN).  
 
Andre internationale hensyn kan være overholdelse af målsætninger om 
eksempelvis CO2-udslip. Med hensyn til internationale forpligtelser på 
miljøområdet skal det imidlertid overvejes, hvorvidt det er offentlige inve-
steringer, der er behov for, eller hvorvidt andre tiltag vil have større effek-
ter. 
 
Også igennem EU kan Danmark være med til at opnå nye muligheder, 
som bygger på bindingen til fælles politikker. Det kan få betydning for de 
offentlige investeringer. 
 
Ved Det Europæiske Råds møde i Lissabon i marts 2000 blev et nyt stra-
tegisk mål for EU for det næste tiår vedtaget: ”at blive den mest konkur-
rencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden, en økonomi, 
der kan skabe holdbar økonomisk vækst med flere og bedre job og større 
social samhørighed” .18 Strategien herfor sigter imod at: 
 
• Forberede overgangen til en økonomi og et samfund, der er videnba-

seret, ved at føre en bedre politik for informationssamfundet og for 
forskning og udvikling samt ved at optrappe strukturreformprocessen 
med henblik på konkurrenceevne og innovation og ved at fuldføre det 
indre marked 

• Modernisere den europæiske sociale model, investere i mennesker og 
bekæmpe social udstødelse 

                                                 
18 Det Europæiske Råd, Formandskabets konklusioner, Lissabon den 23. og 24. marts 
2000. 
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• Fastholde udsigten til en sund økonomi og de positive vækstperspek-
tiver ved at anvende et passende makroøkonomisk policymix. 

 
På mange måder supplerer initiativerne de tiltag, der allerede er igangsat i 
Danmark. EU-landene er bl.a. blevet enige om at sikre: 
 
• Erhvervslivets og borgernes adgang til en billig, global kommunikati-

onsinfrastruktur 
• Adgang til Internettet og multimedieressourcer i alle skoler inden 

udgangen af 2001 
• Generel elektronisk adgang til de vigtigste offentlige basistjenesteydel-

ser senest i 2003 
• Sammenkobling af nationale og fælles forskningsprogrammer i et 

netværk 
• Et bedre miljø for private forskningsinvesteringer og -samarbejder 
• Lette oprettelsen af et transeuropæisk højhastighedsnet for elektronisk 

videnskabelig kommunikation inden udgangen af 2001 med støtte fra 
den Europæiske Investeringsbank 

• Øgede investeringer pr. indbygger i menneskelige ressourcer 
• Halvering inden 2010 af antallet af 18-24 årige som kun har uddan-

nelse på folkeskoleniveau 
• At skoler og uddannelsescentre kan bruges som lokale læringscentre 
• En højere prioritering af livslang uddannelse 
 
Danmark gør allerede meget på disse områder, men det kan ikke afvises, 
at der på nogle områder vil være behov for yderligere investeringer, jf. de 
ovenstående afsnit om den teknologiske udvikling og om vidensamfun-
det. 
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11.11.11.11.    Styring og organisering af offentligeStyring og organisering af offentligeStyring og organisering af offentligeStyring og organisering af offentlige    

investeringerinvesteringerinvesteringerinvesteringer    
 
 
 
11.1. Indledning og sammenfatning11.1. Indledning og sammenfatning11.1. Indledning og sammenfatning11.1. Indledning og sammenfatning    
Investeringsbeslutningerne og de hermed forbundne udgifter kan fylde 
meget på det enkelte års budget og har konsekvenser, som rækker langt 
ud i fremtiden. Beslutningerne er ligeledes ofte karakteriseret ved ikke at 
kunne gøres om. 
 
Det er derfor afgørende, at der investeres i det rette. Det er således vigtigt, 
at der opnås god finansiering, en effektiv drift og et højt afkast af de en-
kelte investeringsprojekter. 
 
Det stiller krav til de procedurer og regler, der gælder for beslutninger om 
offentlige investeringer. I dette kapitel redegøres der for styringen og or-
ganiseringen af investeringer i Danmark og i andre lande. 
 
I afsnit 11.2 redegøres der for en række af de mere bagvedliggende karak-
teristika, der påvirker beslutninger, herunder forekomsten af de såkaldte 
”systemfejl”.  
 
Systemfejl er strukturer, som giver mulighed for – og måske ligefrem til-
skyndelse til – at der prioriteres forkert ud fra samfundsmæssige hensyn. 
Systemfejl kan bl.a. skyldes en uhensigtsmæssig indretning af bevillings-
regler, institutionernes ledelsesstruktur og organisering. 
  
Det kan bl.a. være udtryk for systemfejl, hvis infrastrukturen forfalder, 
eller hvis der ikke sker en ordentlig udnyttelse af infrastrukturens kapaci-
tet. 
 
I afsnit 11.3 beskrives organiseringen af offentlige anlægsinvesteringer og 
de bagvedliggende styringsprocedurer og -regler.  
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Det fremgår, at der hidtil grundlæggende har været anvendt tre forskellige 
organisationsformer for anlægsinvesteringer i Danmark: Fuld offentlig 
udførelse af anlægsprojektet, licitation samt statsligt aktieselskab.  
 
De tre organisationsformer adskiller sig først og fremmest ved graden af 
inddragelse af den private sektor i finansieringen, i opførelsen af anlægget 
samt i driften og vedligeholdelsen. Der er dog også forskelle i den politi-
ske involvering i beslutningsprocessen. 
 
På det statslige område sker styringen af anlægsinvesteringerne med ud-
gangspunkt i det såkaldte anlægsbudget. Dog indgår investeringerne i vis-
se statslige virksomheder ikke her. Det er som udgangspunkt ikke muligt 
at overføre bevillinger mellem anlægsbudgettet og drifts- og overførsels-
budgettet. 
 
Det er fastlagt i regeringens interne koordinering af anlægsprojekter, at 
der sker en central prioritering af alle forslag til nye projekter, uanset pro-
jektets størrelse. Det er en relativ ny procedure, idet de enkelte ministeri-
ers anlægsrammer tidligere indeholdt reserver til opfyldelse af institutio-
nernes langsigtede investeringsplanlægning. 
 
Den centrale prioritering af forslagene til nye investeringsprojekter sker på 
grundlag af konsekvensberegninger af de enkelte forslag. De nærmere 
krav til konsekvensberegningerne er betinget af, hvilken type investering 
der er tale om. Der skal gennemføres egentlige cost-benefit analyser på 
områder, hvor der er en veludviklet tradition herfor. Det gælder bl.a. på 
trafikområdet, der udgør en meget stor del af den statslige anlægsramme. 
 
Visse statslige investeringer indgår ikke længere på anlægsbudgettet og er 
således ikke omfattet af de regler og procedurer, der gælder herfor. Det 
gælder bl.a. investeringerne i DSB samt Slots- og Ejendomsstyrelsen, der 
nu er organiserede som selskabslignende offentlige virksomheder, der selv 
kan træffe beslutning om lånefinansiering af nye investeringer. Der skal 
dog hentes tilslutning fra Finansudvalget ved beslutning om større inve-
steringer. 
 
Også investeringerne i de faste forbindelser over Storebælt og Øresund, 
som er varetaget af statslige aktieselskaber, er eksempler på en ændret or-
ganisering af statslige anlægsinvesteringer. 



    11. Styring og organisering af offentlige investeringer11. Styring og organisering af offentlige investeringer11. Styring og organisering af offentlige investeringer11. Styring og organisering af offentlige investeringer    

249249249249    
 

På det kommunale område gennemføres størstedelen af investeringerne 
som skattefinansierede anlægsudgifter, der indgår på de kommunale bud-
getter. En del af de kommunale investeringer besluttes og gennemføres 
dog i det fuldt brugerfinansierede regi i kommunale forsyningsselskaber.  
 
De skattefinansierede anlægsinvesteringer skal godkendes enkeltvis i kom-
munalbestyrelsen og ikke i et udvalg, da anlægsbeslutninger som regel har 
betydelige planlægningsmæssige og langsigtede driftsøkonomiske konse-
kvenser. Der foreligger ikke nærmere regler for, hvordan beslutnings-
grundlaget for det enkelte anlægsprojekt skal udformes, herunder f.eks. 
krav om cost-benefit analyser. 
 
Kommunerne og amterne har alene begrænset adgang til at lånefinansiere 
anlægsinvesteringer inden for den såkaldte låneramme. Herudover er der 
forskellige dispensationsmuligheder. 
 
Afsnit 11.4 beskriver anlægsstyringen i andre lande. Den generelle styring 
af offentlige udgifter afviger meget fra land til land. Nogle lande har for-
holdsvis omfangsrige budgetlove, som nærmere bestemmer styringen af 
de offentlige udgifter, mens andre lande i højere grad hviler på tradition.  
 
For stort set alle OECD-lande gælder det, at en meget stor del af de of-
fentlige investeringer besluttes og gennemføres i regioner og kommuner. 
Det stiller særlige krav til en central styring af de samlede offentlige inve-
steringer.  
 
I de fleste OECD-lande indgår finansieringen af investeringer i de statsli-
ge budgetter på lige fod med de øvrige typer af udgifter. En undtagelse er 
Tyskland, hvor forfatningen indebærer, at staten ikke kan låne til forbrug, 
men kan låne til investeringer. 
 
Stort set alle OECD-lande opererer med en eller anden form for sam-
fundsøkonomiske konsekvensberegninger forud for beslutninger om of-
fentlige investeringer. Det er i tråd med bl.a. OECD’s anbefalinger. 
 
I Tyskland er der erfaringer med en egentlig investeringsplan for perioden 
1992-2010. Inden for den afsatte ramme gennemføres først de projekter, 
der er mest rentable. 
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En række lande har i overensstemmelse med Europa-kommissionens an-
befalinger arbejdet med forskellige programmer om større offentligt-
privat samarbejde for bl.a. de offentlige investeringer. Storbritannien er 
det land, som er nået længst og har i vid udstrækning fået status som fo-
regangsland på området.  
 
Udgangspunktet for det nuværende ”Public Private Partnerships” (PPP) 
program i Storbritannien er at sikre, at de forskellige kvalifikationer og 
kompetencer, som henholdsvis det offentlige og den private sektor besid-
der, udnyttes bedst muligt for derved at yde den bedst mulige service for 
borgerne. 
 
PPP-programmet har mange forskellige elementer, herunder de såkaldte 
BOOT-projekter (Build, Own, Operate, Transfer), hvor den private sek-
tor kan forestå en række af de opgaver, som traditionelt har ligget i offent-
ligt regi. I den yderste konsekvens foretager det offentlige alene investe-
ringsbeslutningen, mens den private sektor bygger, finansierer, driver og 
vedligeholder anlægget.  
 
I forhold til en traditionel offentlig udførelse af anlægsinvesteringer, har 
BOOT-projekter både fordele og ulemper, som må vejes op imod hinan-
den. Fordelene består bl.a. i, at den private sektor bærer risikoen for for-
sinkelser og fordyrelser, mulige effektiviseringsgevinster gennem konkur-
rence, øget innovation i opgaveløsningen samt øget fokus på vedligehol-
delse.  
 
En af ulemperne ved BOOT-projekter er øgede transaktionsomkostnin-
ger i form af forhandlings-, kontrakt-, og kontrolomkostninger. Også fi-
nansieringsomkostningerne kan være højere. Endelig kan der ske et tab af 
fleksibilitet, fordi det offentlige vil være bundet af kontrakten med det 
private selskab i en længere periode. 
 
11.2. Barrierer for offentlige investeringer 11.2. Barrierer for offentlige investeringer 11.2. Barrierer for offentlige investeringer 11.2. Barrierer for offentlige investeringer     
En central forudsætning for et velfungerende system er, at der ikke er 
systematiske barrierer i bl.a. beslutnings- og ledelsesstrukturer. Det gælder 
også for de offentlige investeringer. 
 
Barrierer kan f.eks. hæmme vedligeholdelsen af kapitalapparatet eller føre 
til uhensigtsmæssige beslutninger om nye investeringer. Barrierer kan i 
yderste konsekvens føre til, at de forkerte investeringer gennemføres. 
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Barrierer kan f.eks. have karakter af såkaldte "systemfejl" – det vil sige 
bagvedliggende strukturer, som giver mulighed for – og måske ligefrem 
tilskyndelse til – at der prioriteres forkert udfra samfundsmæssige hensyn.  
 
Systemfejl opstår således hovedsageligt, når der eksisterer strukturelle fejl, 
der frembringer utilsigtede konsekvenser for beslutningstagere. Sådanne 
systemfejl kan med andre ord ikke tilskrives specifikke personer, da be-
slutningstagerne agerer inden for de givne betingelser. 
 
Fokus for en kortlægning af barrierer bliver derfor i vid udstrækning de 
politiske og administrative betingelser generelt. Systemfejl kan således 
bredt dække de generelle parlamentariske rammer, de institutionelle for-
hold, den tredelte styring af henholdsvis kommuner, amter og stat, de 
bevillingsmæssige regler, institutionernes ledelsesstruktur og organisering 
mv. 
 
Systemfejl 
I det følgende gives der forskellige eksempler på systemfejl og barrierer i 
beslutningsstrukturer mv., der som udgangspunkt kan tænkes at være gæl-
dende for de offentlige investeringer. 
 
Det er et eksempel på en barriereeffekt, når der kan konstateres relativt 
store forskelle i enhedsomkostningerne fra kommune til kommune ved 
levering af den samme type ydelse, uden at der kan påvises tilsvarende for-
skelle i kvaliteten af ydelserne. Det samme gælder for statslig driftsvirk-
somhed, hvor der kan være relativt markante forskellige i enhedspris for 
ydelsen forskellige steder i landet, uden at det kan forklares med kvalitets-
forskel mv.  
 
Finansministeriet har i de seneste års budgetredegørelser analyseret en 
række sektorer med forskelle i enhedsomkostningerne, produktiviteten 
eller i kvaliteten. Analyserne viser, at der på flere områder findes faktorer, 
som bevirker en mindre optimal udnyttelse af offentlige midler. Forskel-
lene kan bl.a. skyldes systemfejl forstået som den måde ydelserne er orga-
niseret, og bliver leveret, på. 
 
Et yderligere element, som kan karakteriseres som en systemfejl beskrives 
af Sturm (1998) i en analyse af offentlige investeringsudgifter i OECD-
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landene1. Sturm forklarer bl.a. faldet i de skattefinansierede offentlige in-
vesteringer i de fleste vestlige lande i perioden fra ca. 1970 til 1985 med, 
at det umiddelbart er lettere at reducere de offentlige investeringer end 
f.eks. at skære i overførslerne til borgere, jf. også kapitel 7.  
 
Udviklingen kan i en vis udstrækning ifølge Sturm henføres til, at der ik-
ke findes stærke interesseorganisationer mv., som kæmper for øgede of-
fentlige investeringer, og at der derfor ikke er samme politiske pres for at 
opretholde niveauet for offentlige investeringer.  
 
Denne mangel på et direkte pres kan forklares ved, at en nedprioritering 
af investeringerne på kort sigt ikke nødvendigvis – og ikke i samme grad 
som reduktioner af servicen – slår igennem i form af ringere serviceydel-
ser.  
 
Det kan dermed være udtryk for systemfejl, hvis investeringerne, herun-
der vedligeholdelsen, i en periode ikke har været på et tilstrækkeligt ni-
veau. Der kan derfor være behov for en mere langsigtet prioritering af de 
offentlige investeringer.  
 
Det er på det seneste blevet fremført af kommunerne, at afsættelsen af 
statslige puljer til forskellige specifikke formål er uhensigtsmæssig i forhold 
til prioriteringsprocessen i kommunerne. Ofte fungerer puljerne på den 
måde, at staten yder f.eks. 50 pct. tilskud, og at kommunerne derfor føler 
sig presset til at igangsætte aktiviteter, der er støtteberettigede.  
 
Puljer opfattes derfor tit i kommunerne som medvirkende til systemfejl, 
idet de fremmer beslutninger, som ikke ellers ville være blevet truffet. 
Men på den anden side er begrundelsen for de statslige puljer netop ofte 
at fremme en bestemt aktivitet i kommunerne. 
  
Endelig kan det også opfattes som en systemfejl, hvis der tænkes for sek-
torvist, når det gælder den offentlige infrastruktur. Det gælder både be-
slutninger om ny infrastruktur og forvaltningen af den eksisterende infra-
struktur. 
 

                                                 
1 Jan-Egbert Sturm, Public Capital Expenditure in OECD Countries – The Causes and 
Impact of the Decline in Capital Spending, 1998. 
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Forvaltningen af infrastruktur er i dag i vid udstrækning et institutions-
anliggende. Således har f.eks. Vejdirektoratet fået delegeret ansvaret for 
statsvejene. På motorveje tillader Vejdirektoratet kun nedgravning af nye 
ledninger i den jord, som ligger langs motorvejen i tilfælde, hvor dette 
kan ske på en trafiksikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Det kunne imidler-
tid også vurderes, om der eventuelt ville være muligheder for mere strate-
gisk at udnytte mulighederne i forbindelse med forvaltningen af dette 
statslige aktiv2.  
 
Andre eksempler på sektorproblemstillingen kunne være konflikter mel-
lem forskellige statsligt ejede eller dominerede selskaber, som kan give 
anledning til samlede tab. 
 
Sektoropdelingen og institutionaliseringen af ansvaret for forvaltning af 
den eksisterende infrastruktur medfører således en risiko for, at der ikke 
tages samfundsøkonomiske hensyn i forvaltningen af infrastrukturen. 
 
Det kan bl.a. skyldes, at der ikke er økonomiske incitamenter for institu-
tionerne til at udnytte eventuel ledig kapacitet og til at tænke nyt i for-
hold til alternative muligheder for at udnytte kapaciteten. Men det kan 
også skyldes, at der ikke generelt er opmærksomhed omkring kapacitets-
udnyttelsen af de offentlige aktiver.  
 
Forståelse af systemfejl 
Selve den proces, som ligger til grund for politiske beslutninger, kan un-
dertiden indeholde elementer af systemfejl eller barrierer.  
  
Problemet opstår, når fordelene ved en politisk udgift eller investering til-
falder en begrænset gruppe f.eks. organiseret i en forening for at fremme 
en enkeltsag eller en bestemt del af landet, mens finansieringen gennem 
skattefinansiering påhviler alle borgere.  
 
Det er bl.a. blevet beskrevet på følgende måde i faglitteraturen: ”I et de-
mokratisk system har lovgivere typisk incitamenter til at søge deres popu-
laritet øget ved at stemme for projekter i deres valgkredse der overfører 

                                                 
2 Spørgsmålet er blevet mere aktuelt i forbindelse med liberaliseringen på forskellige 
sektområder, f.eks. teleområdet. Det bemærkes, at Trafikministeriet har nedsat en ar-
bejdsgruppe, som skal udarbejde et tillæg til standardregulativ for udførelse af lednings-
arbejder og andre arbejder i eller over veje. Udvalget skal endvidere undersøge behovet 
for og eventuelt indholdet af en ny lovgivning på området. 
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velstanden til deres vælgere, hvorimod udgifterne bliver oppebåret af alle 
landets vælgere”3. 
 
I nogle forhandlingssituationer vil man være tilbøjelig til at stemme for 
andre gruppers projekter og udgifter mod til gengæld at få sit eget projekt 
vedtaget. Set med den bestemte gruppes optik, der får sit projekt vedta-
get, er projektet rigeligt ekstraudgifterne værd.  
 
En anden problemstilling er, om de forskellige aktører i en beslutnings-
proces handler på et rationelt grundlag. I udgangspunktet antages det, at 
rationelle aktører, som besidder fuld information, burde give en optimal 
beslutning.  
 
Beslutningssystemer vil imidlertid være tilbøjelige til en inkrementalistisk 
adfærd. Inkrementalisme vil i denne forbindelse sige, at aktørerne vil være 
influeret og bundet af tidligere beslutninger og søge løsninger, der ligner 
tidligere beslutninger. 
 
Omkostningerne forbundet med en komplet afsøgning og vurdering af 
alternative muligheder vanskeliggør i praksis tilvejebringelsen af fuldstæn-
dig information. Men fraværet af alsidig og bred information kan føre til, 
at forkerte investeringer bliver besluttet og gennemført. 
 
Transportrådet har f.eks. fremført det synspunkt, at de oplysninger, der er 
tilgængelige forud for politiske beslutninger om store infrastrukturprojek-
ter, ofte er mangelfulde4. Problemerne bunder bl.a. i, at tværgående vur-
deringer og mere generelle trafikpolitiske analyser ikke indgår i beslut-
ningsgrundlagene, og det derfor er svært at prioritere projekterne. 
 
11.3. Anlægsstyring i stat, amter og kommuner 11.3. Anlægsstyring i stat, amter og kommuner 11.3. Anlægsstyring i stat, amter og kommuner 11.3. Anlægsstyring i stat, amter og kommuner     
En investering indeholder flere separate elementer, som kan styres og or-
ganiseres på forskellige måder, jf. tabel 11.1.  
 

                                                 
3 Victor Tanzi & Ludger Schuknecht: Public Spending in the 20th Century, 2000. 
4 Se f.eks. Transportrådet, Nyhedsbrev nr. 1, 1999. 
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Tabel 11.1. Organisationsformer for offentlige anlægsprojekter 

 Fuldt offentligt 
Licitation af 

anlægsarbejdet 
Statsligt 

Aktieselskab 
Planlægning ..................  Offentligt Offentligt Offentligt 
Finansiering ..................  Offentligt Offentligt Offentligt/privat 
Anlæg ...........................  Offentligt Privat Privat 
Drift og vedligeholdelse.  Offentligt Offentligt/privat Offentligt/privat 

 
I den første fase planlægges og besluttes investeringen. Dernæst foretages 
selve anlægsinvesteringen og finansieringen heraf. Når anlægget er opført, 
skal det drives og vedligeholdes.  
 
Der har hidtil grundlæggende været anvendt tre forskellige organisations-
former for anlægsprojekter i Danmark:  
 
• Fuld offentlig udførelse af anlægsprojektet 
• Licitation af anlægsprojektet 
• Statsligt aktieselskab 
 
Det offentlige planlægger og træffer beslutning om projekternes gennem-
førelse, uanset hvilken organisationsform, der er tale om.  
 
Den direkte politiske involvering i beslutningsprocessen afhænger dog 
bl.a. af, om investeringen indgår på anlægsbudgettet eller om den f.eks. 
sker i regi af et statsligt aktieselskab. Selve aktieselskabsdannelsen er såle-
des bl.a. udtryk for en politisk beslutning om en løsere politisk styring af 
den offentlige virksomheds aktiviteter, herunder investeringerne. 
 
Omvendt kan den politiske involvering i investeringsbeslutningen være 
høj i nogle statslige aktieselskaber. I forbindelse med de meget store faste 
forbindelser over Storebælt og Øresund er der etableret statslige aktiesel-
skaber, hvis ansvar er at finansiere, bygge, drive og vedligeholde de inve-
steringsbeslutninger, der er truffet politisk.  
 
Der er ligeledes på det kommunale område etableret en række selskaber til 
varetagelse af specifikke formål primært inden for forsyningsområdet. 
 
Finansieringen af investeringerne i statslige aktieselskaber eller i kommu-
nale forsyningsvirksomheder sker i sidste instans overvejende af brugerne, 
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mens de investeringer, der indgår på anlægsbudgettet typisk skattefinan-
sieres. 
 
På enkelte områder står staten selv for hele udførelsen af et anlægsprojekt 
med alle dets elementer. Det har f.eks. traditionelt været tilfældet for 
jernbaneinfrastrukturen. Fremover skal eventuel nybygning af jernbanein-
frastruktur imidlertid i udbud, dog således, at Banestyrelsen kan byde på 
opgaverne. 
 
Større statslige anlægsprojekter kendetegnes typisk ved, at det fysiske an-
læg efter licitation leveres af private entreprenører, mens finansieringen og 
den videre drift og vedligeholdelse påhviler staten. Det gælder f.eks. veje, 
kulturinstitutioner, boliger mv.  
 
Udførelsen af drift og vedligeholdelse bestilles dog i nogen udstrækning 
også hos private. Det sker dog ikke i sammenhæng med bestillingen af 
anlægget, sådan som det sker i de såkaldte BOOT-projekter, jf. afsnit 
11.4. 
 
Anlægsstyring i statenAnlægsstyring i statenAnlægsstyring i statenAnlægsstyring i staten    
I det følgende gennemgås regler og procedurer for investeringsprojektets 
planlægnings- og beslutningsfase på statens område.  
 
Først redegøres der for styringen af investeringer på det statslige anlægs-
budget5. Der redegøres for budget- og bevillingsregler samt for den inter-
ne koordinering af anlægsprojekter i staten. Dernæst redegøres der for 
regler og procedurer for investeringsbeslutninger i visse statslige virksom-
heder, hvis investeringer ikke indgår på anlægsbudgettet. 
 
Bevillingsstyring på anlægsområdet i statenBevillingsstyring på anlægsområdet i statenBevillingsstyring på anlægsområdet i statenBevillingsstyring på anlægsområdet i staten    
De statslige anlægsudgifter indgår i det samlede statslige anlægsbudget, 
der administreres særskilt fra drifts- og overførselsrammerne. På anlægs-
budgettet indgår udgifter med bevillingstypen anlægsinvestering på fi-
nansloven. 
 
Bevillingstypen anlægsinvestering anvendes ”som udgangspunkt ved af-
hændelse, erhvervelse eller konstruktion af bygninger og anlæg. Den an-

                                                 
5 Indholdet af anlægsbudgettet er nærmere beskrevet i kapitel 4. 
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vendes endvidere, hvor der ydes investeringstilskud eller udlån til konkre-
te bygge- og anlægsprojekter, dog ikke lovbundne6.”   
 
Den præcise sondring mellem hvornår en byggeaktivitet har karakter af 
en anlægsbevilling, og hvornår der er tale om en driftsaktivitet, er ikke 
altid entydig. Udgangspunktet er, at hvis vedligeholdelse resulterer i væ-
sentlige ændringer af anlægsaktivet, eller hvis aktivets formål ændres væ-
sentligt, bør udgifterne henregnes under anlæg og kræver en særskilt an-
lægsbevilling. 
 
Der kan som udgangspunkt ikke overføres mellem driftsbevillinger og an-
lægsbevillinger. Overførsler mellem de to bevillingstyper kræver en sær-
skilt hjemmel. 
 
Bevillinger på finansloven er som udgangspunkt et-årige. En anlægsbevil-
ling på finansloven giver således ret til at afholde udgifter i finansåret in-
den for de givne bevillinger i overensstemmelse med de forudsætninger 
om projektets totaludgift, hvorunder bevillingen er givet. Den admini-
strative ledelse er dog tillige berettiget til at indgå aftaler, der medfører 
udgifter i senere finansår, hvis kontraheringen er nødvendig af hensyn til 
den valgte entrepriseform og forudsat, at den godkendte totaludgift ikke 
herved overskrides. 
 
Større anlægsprojekter gennemføres som hovedregel på grundlag af en 
anlægslov. En anlægslov indeholder retningslinier for projektets tekniske 
udformning samt de overordnede rammer for projektets økonomi. Den 
reelle dispositionsadgang bevilges dog på de årlige bevillingslove. 
 
Reglerne for disponeringen over anlægsudgifterne – herunder specielt ad-
gangen til at indgå aftaler med udgiftsvirkning udover det indeværende år 
– er primært begrundet i, at store anlægsprojekter kan være vanskeligt 
styrbare og strækker sig over flere år.  
 
Den videre dispositionsadgang for anlægsbevillinger afhænger af anlægs-
projektets størrelse, og om bevillingen er opført på finansloven, tiltrådt 
ved aktstykke af Finansudvalget eller finansieres af en rådighedspulje. 
 

                                                 
6 Finansministeriet, Budgetvejledningen, 1996. 
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Den interne koordinering af statslige anlægsDen interne koordinering af statslige anlægsDen interne koordinering af statslige anlægsDen interne koordinering af statslige anlægsprojekterprojekterprojekterprojekter    
Der er i Finansministeriets Økonomi Administrativ Vejledning fastlagt pro-
cedurer for den udgiftspolitiske styring af statslige investeringer.  
 
Økonomi Administrativ Vejledning indeholder dels procedurer for mi-
nisteriernes ansøgninger om igangsættelse af nye projekter, dels forudsæt-
ningerne for, at et givet projekt kan komme i betragtning. 
 
Central koordinering 
I forbindelse med udarbejdelsen af forslaget til finanslov for 1999 
(FFL1999) blev koordineringen af de statslige anlægsaktiviteter forbedret, 
og mulighederne for en central koordinering øget.  
 
Det har været en forudsætning for den forbedrede styring, at udarbejdel-
sen af beslutningsgrundlag for anlægsinvesteringer generelt skulle styrkes. 
 
De ændrede betingelser for anlægsstyringen har fungeret for udarbejdel-
sen af FFL1999, FFL2000 og FFL2001, og der kan derfor gøres en fore-
løbig status for processen og erfaringerne med den statslige styring.  
 
Der har tidligere været tradition for, at ministeriernes anlægsrammer in-
deholdt reserver til opfyldelse af institutionernes langsigtede investerings-
planlægning. Anlægsrammerne indeholdt – specielt i BO-årene – reserver 
til endnu ikke besluttede projekter. Der var ikke faste regler og procedurer 
for igangsættelsen af nye anlægsinvesteringer inden for reserverne internt i 
regeringen – om end beslutninger om igangsættelse af projekter på visse 
vilkår skulle optages på bevillingslovene. 
 
Med den nye anlægsstyringsproces indeholder ministeriernes anlægsram-
mer udelukkende afløbet af hidtidigt besluttede projekter, det vil sige de 
udgifter, som forventes afholdt i de kommende år. Det er således ikke 
muligt for ministerierne inden for rammen at indbudgettere projekter, 
som ikke er besluttet. 
 
Det er fastsat i vejledningen, at ministerierne skal indgive deres ansøgning 
om nye projekter samtidig med oversendelsen af udkast til finanslovsbi-
drag til Finansministeriet – det vil sige normalt primo maj. Denne over-
sendelsesfrist sikrer i teorien, at de forskellige ønsker til nye anlægsinveste-
ringer kan behandles samtidig af regeringen, og at der kan prioriteres på 
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tværs mellem de forskellige nye projekter – og de forskellige politikområ-
der. 
 
Oversendelsestidspunktet for ansøgninger om nye anlægsinvesteringer 
hænger også sammen med gennemførelsen af konjunkturvurderingen, så 
omfanget af statslige anlægsinvesteringer kan vurderes i forhold til situati-
onen i bygge- og anlægssektoren – og selvfølgelig mere generelt den øko-
nomiske situation. Regeringen har dermed mulighed for at vurdere inden 
for hvilket råderum, der udover afløbet af allerede besluttede projekter, 
kan igangsættes nye investeringsprojekter.  
 
Der er således sammenholdt med den tidligere anlægsstyring og med den 
generelle prioritering indenfor driftsområdet tale om en strammere sty-
ring.  
 
Samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger 
Det gælder generelt, at ansøgningerne skal redegøre for behovet for nye 
investeringer, herunder bl.a. mulighederne for en ændret anvendelse af 
eksisterende kapacitet. Der skal ligeledes redegøres nærmere for de afledte 
driftsmæssige merudgifter knyttet til investeringen. Det gælder ligeledes 
generelt, at ansøgningerne skal indeholde konsekvensberegninger, som 
skal sandsynliggøre, at der tale om en hensigtsmæssig samfundsøkono-
misk beslutning. 
 
De nærmere krav til konsekvensberegningerne er betinget af, hvilken type 
investering, der er tale om, jf. tabel 11.2. 
 
Tabel 11.2. Krav til konsekvensberegninger 

Adm. byggeri Trafik Forsvar Øvrige 
- m2-pris 
- m2-norm 
- investeringens 
omsættelighed  

- cost-benefit 
analyser 

 

- ingen krav - hvis der på området ikke er en 
veludviklet tradition for cost-
benefit analyse følges regler for 
adm. byggeri. 

 
Kilde: Finansministeriet, Økonomi Administrativ Vejledning. 
 
Generelt gælder, at der skal udarbejdes cost-benefit beregninger forud for 
en politisk beslutning i regeringen på områder, hvor der er en veludviklet 
tradition for gennemførelse af sådanne beregninger. Det gælder f.eks. på 
trafikområdet, der udgør en meget stor del af den statslige anlægsramme, 
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jf. kapitel 4. Der er også udført analyser på væsentlige dele af energiområ-
det og luftområdet (miljø)7. 
 
På andre områder, f.eks. kulturområdet, udarbejdes redegørelser, der be-
lyser henholdsvis m2-prisen og m2-normen. Redegørelsen bør også inde-
holde overvejelser om investeringens omsættelighed på længere sigt. 
 
Finansministeriet har udarbejde en vejledning i udarbejdelse af samfunds-
økonomiske konsekvensvurderinger8. Vejledningen gennemgår forskellige 
vigtige elementer i udarbejdelsen af samfundsøkonomiske vurderinger – 
herunder cost-benefit vurderinger.  
 
I cost-benefit analyser fastsættes kroneværdien af alle investeringens forde-
le og ulemper. Det er således principielt muligt at sammenfatte den sam-
fundsøkonomiske værdi af udgiften i et enkelt tal.  
 
Alle investeringsprojekter, som er rentable bør som udgangspunkt gen-
nemføres. En samfundsøkonomisk vurdering kan dog ikke give et enty-
digt svar på hvilke projekter, der skal iværksættes, idet beslutningen af-
hænger af den vægt, der tillægges de enkelte elementer, herunder virkning 
på fordeling, etiske overvejelser mv. 
  
Vejledningen anbefaler en kalkulationsrente på 6 pct. realt. Hvis investe-
ringen skattefinansieres anbefales det dog at anvende en højere kalkulati-
onsrente. For investeringer med en løbetid på mindst 20 år anbefales så-
ledes en kalkulationsrente på 7 pct., mens kalkulationsrenten skal være 
større for projekter med en levetid på under 20 år. 
 
Det indebærer alt andet lige, at fordelene ved et skattefinansieret projekt 
skal være større end ved et brugerfinansieret projekt for, at det er sam-
fundsøkonomisk rentabelt. Det skyldes, at skattefinansiering må forventes 
at reducere samfundsproduktionen gennem påvirkningen af den private 
sektors økonomiske dispositioner. 
 

                                                 
7 Miljø- og Energiministeriet har udgivet en omfattende vejledning: Samfundsøkonomisk 
vurdering af miljøprojekter, februar 2000. 
8 Finansministeriet, Vejledning i udarbejdelse af samfundsøkonomiske konsekvensvurderin-
ger, 1999. 
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Statslige investeringer uden for anlægsbudgettetStatslige investeringer uden for anlægsbudgettetStatslige investeringer uden for anlægsbudgettetStatslige investeringer uden for anlægsbudgettet    
Udover den traditionelle anlægsstyring af statslige investeringer er der 
gennem de senere år blevet etableret muligheder for selskabslignende of-
fentlige virksomheder til selv inden for visse rammer at træffe beslutning 
om lånefinansiering af nye investeringer.  
 
En del af de tidligere statslige anlægsinvesteringer er på den måde skilt ud 
fra den øvrige styring af investeringerne. Det gælder f.eks. for DSB og for 
Slots- og Ejendomsstyrelsen, hvor begrundelserne for udskillelsen og reg-
lerne for lånefinansiering af investeringer skitseres.  
 
En række statslige investeringer er endvidere organiseret i egentlige statsli-
ge selskaber. 
 
DSB 
DSB blev pr. 1. januar 1999 omdannet til en selvstændig offentlig virk-
somhed som et led i den politiske aftale om DSB i 1996. Virksomhedens 
formål er at drive jernbanedrift på et forretningsmæssigt grundlag. 
 
I de perioder, hvor DSB var henholdsvis et generaldirektoratet og en sty-
relse i Trafikministeriet, indgik DSB’s investeringer i det statslige anlægs-
budget. Det vil sige, at investeringerne blev styret og finansieret på samme 
måde som de øvrige investeringer på anlægsbudgettet.  
 
Som selvstændig offentlig virksomhed udfører DSB kollektiv trafik på 
kontrakt med staten. Det vil sige, at det offentlige betaler DSB for at ud-
føre en vis mængde trafik på de givne strækninger. Kontraktbetalingen 
dækker udover driftsomkostninger også forrentning og afskrivning af in-
vesteringerne. 
 
Til brug for afvikling af trafikken har DSB et investeringsbehov i nyt ma-
teriel. DSB har som selvstændig offentlig virksomhed fået adgang til at 
lånefinansiere investeringerne, og investeringerne indgår ikke længere på 
statens anlægsbudget.  
 
DSB’s låneadgang er udformet på en sådan måde, at DSB kan levere den i 
kontrakterne med trafikministeren forudsatte trafik samt foretage rentable 
investeringer i øvrigt uden at komme i likviditetsvanskeligheder. 
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Beslutninger om yderligere investeringer i rullende materiel træffes af 
virksomheden og virksomhedens bestyrelse. 
 
Investeringsbeslutninger i f.eks. rullende materiel vil oftest række langt ud 
over kontraktperioden. Der er fra politisk hold blevet vedtaget et 10-års 
budget for DSB, som overordnet afstikker linierne for den fremtidige 
udvikling udover de et-årige kontrakter. 
 
Investeringerne og de finansielle forpligtigelser, som selskabet påtager sig, 
vil derfor foregribe statens fremtidige beslutninger om aktivitetsomfang 
mv. Det er derfor i lovgrundlaget for DSB fastlagt, at DSB forelægger 
større investeringsbeslutninger for trafikministeren, og at denne ved akt-
stykke indhenter tilslutning fra Folketingets Finansudvalg til dispositio-
nen. Grænsen for større investeringsbeslutninger er sat ved investeringer 
til over 100 mill.kr. 
 
Slots- og Ejendomsstyrelsen 
Som et led i omlægningen af statens ejendoms- og byggeadministration er 
ejerskabet af en lang række administrationsejendomme samlet i Slots- og 
Ejendomsstyrelsen. Styrelsen skal varetage udlejning af ejendomsporteføl-
jen og forestå ændringer heri gennem køb, salg og byggeri på et forret-
ningsmæssigt grundlag.  
 
Slots- og Ejendomsstyrelsen har overtaget en række ejendomme fra andre 
ministerier og administrerer dermed 480.000 m2 kontorejendomme, for 
hvilke der skal opkræves husleje efter principperne i erhvervslejeloven 
(markedsleje).  
 
Slots- og Ejendomsstyrelsen har fået adgang til at finansiere om-, ny- og 
tilbygninger via en statslig genudlåningsordning. Merudgifter som følge 
af låneoptagelsen skal finansieres af forhøjede huslejebetalinger fra de of-
fentlige institutioner. 
 
Styrelsen kan endvidere i en overgangsperiode lånefinansiere genopret-
ning af de mangler, der er konstateret på en række offentlige bygninger i 
forhold til den markedsleje, som institutionerne skal betale. 
 
Tidligere indgik de investeringer på statens ejendomme, der nu foretages i 
Slots- og Ejendomsstyrelsens regi, på statens anlægsbudget, men det er – 
som for DSB – ikke længere tilfældet. 
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Slots- og Ejendomsstyrelsen skal forelægge ejendomskøb- og salg samt    
ny-, om- og tilbygning for Finansudvalget, såfremt investeringen oversti-
ger 50 mill.kr. Byggeprojekter forelægges for Finansudvalget, når projekt-
forslaget er afklaret mellem ejer og lejer, og der er indgået en betinget 
lejeaftale. 
 
Byggedirektoratet 
Ved omlægningen af statens ejendoms- og byggeadministration er ejer-
skabet for en lang række statslige forsknings- og uddannelsesejendomme 
samlet i Byggedirektoratet, i alt 1,8 mill.m2. 
 
Disse ejendomme skal Byggedirektoratet udleje til forskningsinstitutio-
nerne efter principperne i erhvervslejeloven, jf. også Slots- og Ejendoms-
styrelsen. Lejeaftalerne er dog omkostningsbestemte, det vil sige, at lejen 
fastsættes efter nærmere fastlagte principper om forrentning og afdrag af 
den gæld, der modsvarer ejendommenes værdi samt bidrag til vedligehol-
delse, forsikring, administration mv. Lejen forventes at andrage ca. 1,5 
mia.kr. årlig. Den samlede værdi af bygningsmassen er anslået til ca. 17 
mia.kr. 
 
Byggedirektoratet får adgang til at finansiere ny- og ombygninger via en 
statslig genudlåning. De institutioner, der ønsker at foretage bygnings-
mæssige investeringer, skal indgå en lejekontrakt herom, idet lejer skal 
finansiere ejervirksomhedens udgifter til låntagning, vedligehold mv. for 
det konkrete projekt. Lejeaftaler om projekter over 50 mill.kr. skal, lige-
som for Slots- og Ejendomsstyrelsen, forelægges for Finansudvalget. 
 
Låneadgangen omfatter såvel udgifter til byggeriet som mellemfinansie-
ring under byggeperioden, idet mellemfinansiering indgår i den samlede 
investering, der danner udgangspunkt for lejefastsættelsen. 
 
Uddannelsesområdet 
På uddannelsesområdet, f.eks. seminarier, erhvervsskoler, højskoler og 
efterskoler samt frie grundskoler, er selveje den mest udbredte ejerform.  
 
Der foregår ikke en central styring af anlægsaktiviteterne for denne insti-
tutionstype. I stedet træffes investeringsbeslutninger på den enkelte insti-
tution eller skole. Finansiering sker via et aktivitetsafhængigt bygningsta-
xameter. 
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Anlægsinvesteringer i statslige aktieselskaber 
De senere år er en række større anlægsinvesteringer blevet varetaget af 
statslige aktieselskaber. 
 
Selskabet Sund og Bælt A/S har via datterselskaberne Storebælt A/S og 
Øresund A/S varetaget opførelsen af henholdsvis Storebæltsforbindelsen 
og de danske landanlæg i tilknytning til Øresundsforbindelsen. A/S Øre-
sund har ligeledes sammen med et tilsvarende svensk selskab stået for 
etableringen af kyst-til-kyst delen af Øresundsforbindelsen. 
 
Selskaberne har kunnet optage lån med statsgaranti til de to faste forbin-
delser. Lånene skal løbende tilbagebetales af brugerne på de to forbindel-
ser. 
 
Selskabernes kompetencer er fastlagt i de respektive love for de faste for-
bindelser. Selskaberne ledes af en bestyrelse, som udpeges af regeringen. 
 
De økonomiske konsekvenser – herunder cost-benefit beregninger – er 
blevet gennemført forud for udarbejdelsen og vedtagelsen af lovforslagene. 
 
Staten har i samarbejde med Københavns Kommune stiftet et interessent-
skab til opførelsen af Ørestaden og anlægget af den københavnske mini-
metro, jf. boks 11.1.  
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Boks 11.1. Ørestaden og Metroen 
Siden 1993 har Ørestadsselskabet I/S arbejdet med at anlægge Københavns nye Metro 
og udvikle Ørestaden. Ørestadsselskabet ejes af Københavns Kommune (55 pct.) og 
staten (45 pct.). 
 
Med åbningen af Metroen kan Københavnsområdet se frem til et markant kvalitetsløft 
for den kollektive trafik. Metroen vil tilbyde de kollektivt rejsende højfrekvent og hurtig 
transport og i væsentlig grad betjene byområder, der ikke tidligere har været banebe-
tjent. Metroens 1. etape, der anlægges i tilknytning til Ørestaden, forventes at åbne i 
oktober 2002. De efterfølgende planlagte etaper ventes at følge i 2003 og 2005. 
 
Der har været undersøgt forskellige muligheder for en yderligere udbygning af højklas-
set offentlig transport, hvor en yderligere udbygning af Metroen er relativt mest renta-
bel samfundsøkonomisk set. 
 
Konkret er anlægget af en Metroring undersøgt. Ringen skal i givet fald gå fra Østerport 
over Kongens Nytorv til Hovedbanegården, og derfra videre til Vesterbro Torv, Engha-
ve Plads, Forum, Nørrebros Runddel, Nørrebro Station og over Rigshospitalet tilbage 
til Østerport Station.  
 
Anlæg af Metroringen vil medføre en forbedring af den kollektive trafik i København, 
ikke mindst fordi yderligere områder i de centrale dele af København, der hidtil har 
været uden banebetjening, med en Metroring vil få forbedrede kollektive transportmu-
ligheder. 
 
Metroringen vil kunne anlægges i etaper. Strækningen fra Nørrebro Station over Øster-
port Station til Hovedbanegården skønnes at koste godt 6 mia.kr. at anlægge. Metro-
ringen skønnes at få et passagergrundlag på 70 mill. rejsende pr. år, hvorfor driften af 
banen ventes at give overskud. Driftsoverskuddet forventes at blive ca. 200 mill.kr. pr. 
år, og kan således finansiere halvdelen af anlægsomkostningerne. Det vil være nødven-
digt med yderligere finansiering udover brugerbetaling. 
 
Metroringen vil samtidig medvirke til at mindske kapacitetspresset på den øvrige bane-
infrastruktur, særligt på S-tog- og regionaltogssporene mellem Hovedbanegården og 
Østerport, der i dag er præget af kapacitetsproblemer.  

 
Selskabet kan lånefinansiere anlæggene og investeringerne skal på sigt 
bl.a. tilbagebetales dels af indtægter fra metroen og dels af indtægter fra 
salg af arealer i Ørestaden. 
 
Ørestadsselskabet ledes af en bestyrelse udpeget af henholdsvis Køben-
havns Kommune og staten. Staten udnævner bestyrelsesformanden. 
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AnlægsstyrAnlægsstyrAnlægsstyrAnlægsstyring i kommuner og amtering i kommuner og amtering i kommuner og amtering i kommuner og amter    
Kommuner og amter finansierer anlægsinvesteringer på en række forskel-
lige måder. En del af anlægsinvesteringerne besluttes og gennemføres i det 
fuldt brugerfinansierede regi i forskellige kommunale forsyningsselskaber.  
Størstedelen af de kommunale anlægsinvesteringer gennemføres imidler-
tid som skattefinansierede anlægsudgifter, det vil sige at udgifterne indgår 
som en løbende del af de kommunale budgetter og vedtages i forbindelse 
med den årlige budgetvedtagelse i kommunalbestyrelsen eller amtsrådet, 
jf. kapitel 4. 
 
Bevillingsstyring og beslutningsprocedurer i kommuner og amter  
Reglerne for kommunernes budgetlægning er fastlagt i den kommunale 
styrelseslov. Det fremgår af vejledningen til kommunernes budgetsystem, 
at kommunalbestyrelsen ved årsbudgettets endelige vedtagelse som mind-
stekrav skal tage stilling til et rådighedsbeløb til anlægsarbejder. 
 
Kommunalbestyrelsen behøver med andre ord ikke at tage specifik stilling 
til hvilke anlægsprojekter, der skal gennemføres i forbindelse med vedta-
gelsen af budgettet. Men det er en betingelse for den efterfølgende ud-
møntning af konkrete anlægsprojekter, at der er ledige midler til rådighed 
på anlægsbudgettet. 
 
Hvert enkelt anlægsprojekt skal som udgangspunkt have en selvstændig 
bevilling og godkendes enkeltvis i kommunalbestyrelsen, idet anlægsbe-
slutninger i reglen har så betydelige planlægningsmæssige og langsigtede 
driftsøkonomiske konsekvenser, at projekterne skal godkendes i den sam-
lede kommunalbestyrelse og ikke i et udvalg. 
 
Der foreligger ikke nærmere generelle regler for, hvordan beslutnings-
grundlaget for det enkelte anlægsprojekt skal udformes, eller om der f.eks. 
stilles krav om udarbejdelse af cost-benefit analyser. 
 
Normal vedligeholdelse kategoriseres som øvrig drift og finansieres af 
driftsbevillingerne. I det omfang, at en vedligeholdelsesopgave væsentligt 
ændrer en institutions funktion eller karakteristika, er projektet pr. defini-
tion et anlægsprojekt og skal besluttes efter de gældende regler, jf. lånevej-
ledningens punkt 2.29. 

                                                 
9 Indenrigsministeriets hjemmeside, Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse 
af garantier mv., 23. august 2000. 
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Finansieringen af amternes og kommunernes anlægsudgifter 
Kommunerne og amterne er i vid udstrækning bundet af, at anlægsudgif-
ter skal finansieres af de løbende skatteindtægter og at kommunerne og 
amterne som udgangspunkt ikke har fuld adgang til at lånefinansiere de 
forskellige anlægsinvesteringer. 
 
Kommunerne og amterne har alene begrænset adgang til at låne inden for 
den såkaldte låneramme. Herudover kommer der forskellige dispensati-
onsmuligheder. 
 
Reglerne om kommunernes låntagning er underlagt bestemmelserne i 
Indenrigsministeriets bekendtgørelse fra 17. december 1998 med efterføl-
gende ændring 28. juni 1999. I vejledningen til lånebekendtgørelsen 
fremgår det, at ” når kommunerne ikke gives fri adgang til lånefinansiering 
af kommunale anlæg, skyldes det, at regeringen har behov for at kunne 
påvirke kommunernes anlæg og byggeri (…). Derfor er det almindelige 
princip, at kommunerne skal finansiere anlægsaktiviteter uden låneopta-
gelse” (Vejledningen 1999:4). 
  
Princippet begrundes med, at kommunens fremtidige dispositionsfriheder 
ikke skal påvirkes af den nuværende kommunalbestyrelses beslutninger. 
 
Lånebekendtgørelsen indeholder en række muligheder for dispensationer. 
Herunder indeholder lånebekendtgørelsen en general adgang til lån til 
nærmere bestemte formål inden for visse rammer. Det gælder f.eks. til 
ældreboliger, sanering og byfornyelse, integration af udlændinge (opkøb 
af boliger) mv. 
 
Samlet har kommunerne en ordinær lånepulje på 200 mill.kr. I 2001 er 
der med kommuneaftalen for 2001 låneadgang til yderligere 300 mill.kr. 
Dertil kommer en pulje til renovering og anlæg af folkeskoler, hvor 
kommunerne kan låne 1,75 mia.kr. om året i 2001 og 2002. Ansøgninger 
om låntagning behandles af Indenrigsministeriet i forbindelse med den 
årlige ansøgningsprocedure. 
 
Amterne har generelt adgang til at lånefinansiere 25 pct. af anlægsinveste-
ringer uden godkendelse i Indenrigsministeriet. For 2001 er det aftalt, at 
amterne kan låne op til 30 pct. af anlægsinvesteringerne uden godkendel-
se af Indenrigsministeriet. 
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Kommunale selskaber  
Kommunerne ejer en lang række kommunale selskaber primært inden for 
forsyningssektoren. Kommunerne ejer enten selskaberne selv eller i sam-
arbejde med andre kommuner.  
 
Selskaberne er kendetegnet ved at skulle ”hvile i sig selv”. De udgifter, 
som selskaberne oppebærer, skal finansieres af brugerne. Større anlægsud-
gifter til f.eks. nye værker skal finansieres gennem typisk højere takster. 
 
Beslutninger om nye anlæg træffes af selskabernes bestyrelser på baggrund 
af indstillinger fra direktionen. Udgifterne finansieres i første omgang af 
kommunerne via forskellige mellemfinansieringskonto, men udgifterne 
tilbagebetales af selskaberne – og derved af selskabets kunder. 
 
11.4. Anlægsstyring i andre lande 11.4. Anlægsstyring i andre lande 11.4. Anlægsstyring i andre lande 11.4. Anlægsstyring i andre lande     
Den generelle styring af offentlige udgifter afviger meget fra land til land. 
Nogle lande har forholdsvis omfangsrige budgetlove, som nærmere be-
stemmer regler for styringen af de offentlige udgifter, mens andre lande i 
højere grad hviler på tradition.  
 
Det kan som eksempel nævnes, at den tyske forfatning indeholder en be-
stemmelse om, at de offentlige investeringers andel af BNP skal overstige 
omfanget af nettolåntagningens andel af BNP – eller med andre ord, at 
staten (netto) ikke kan låne til forbrug men kan finansiere investeringer 
gennem låntagning. 
 
På trods af de forskellige traditioner og betingelser landene imellem kan 
der hentes ideer og inspiration til prioriteringen og styringen af offentlige 
investeringer – specielt i lyset af, at udfordringerne for landene som sådan 
er forholdsvis ensartede (globalisering, udgiftspres og voksende ældrebe-
folkning). 
 
Investeringsbeslutninger i stat, amter og kommuner 
For stort set alle medlemslande i OECD gælder det, at en meget stor del 
af de offentlige investeringer besluttes og gennemføres i regioner og kom-
muner, jf. kapitel 6. Således er der kun meget få lande, hvor den statslige 
andel af de offentlige investeringer er højere end 50 pct. – og i mange lan-
de er andelen markant lavere.  
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Det er endvidere normen på tværs af landene i OECD, at selvom største-
delen af beslutningerne om offentlige investeringer træffes på regionalt 
eller kommunalt niveau er den statslige finansieringsandel højere på 
grund af forskellige bloktilskud og andre former for subsidier til de regio-
nale myndigheder. Det gælder f.eks. UK og Tyskland. Også i Danmark 
har kommuner og amter som nævnt i en vis udstrækning adgang til at 
lånefinansiere anlægsinvesteringer. 
 
Det stiller derfor særlige krav til en central styring af de offentlige investe-
ringer, at en så relativ begrænset del af de samlede offentlige investeringer 
rent faktisk besluttes og gennemføres på det centrale, statslige niveau. 
 
Den budget- og bevillingsmæssige styring 
Et aspekt ved styringen af offentlige investeringer er, hvordan de rent 
statslige investeringer styres budgetteknisk. 
 
I langt de fleste OECD lande indgår finansieringen af investeringer i de 
statslige budgetter på lige fod med øvrige typer af udgifter10. Begrundelsen 
er, at udgifter til statslige investeringer på samme måde som alle andre ty-
per af statslige udgifter skal finansieres af de generelle indtægter – og der-
med også medgår i opgørelsen af det samlede statslige netto-lånebehov. 
En undtagelse er dog Tyskland, jf. ovenfor. 
 
Det er dog også praksis i de fleste lande, at selvom udgifter til investerin-
ger indgår i budgettet på lige fod med øvrige udgifter, så bliver de samlede 
udgifter til investeringer præsenteret i de generelle oversigtstabeller eller i 
bilag til finanslovene, jf. f.eks. det danske anlægsbudget. På den måde 
formidles et overblik over omfanget af de samlede statslige investeringer. 
 
I langt de fleste lande har investeringer – ligesom i Danmark – en anden 
bevillingstype end almindelige driftsudgifter, da det generelt forudsættes, 
at større statslige investeringer kræver anderledes styringsmuligheder i 
forhold til parlamenterne end de øvrige typer af udgifter.  
 
Det er dog generelt muligt at afholde mindre udgifter til forskellige inve-
steringsaktiviteter, f.eks. mindre vedligehold, inden for de almindelige 
driftsbevillinger. I nogle tilfælde er der særlige grænseværdier for hvor 
store investeringer, der kan budgetteres på denne måde.  

                                                 
10 OECD, Survey of Budgetting Developments, PUMA/SBO(98)3/ANN, 1998. 
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Det bør også nævnes, at de enkelte investeringsprojekter i mange lande 
indbudgetteres som selvstændige bevillinger, det vil sige som den danske 
hovedkonto. På den måde får parlamenterne anledning til at stemme om 
de enkelte projekter.  
 
De tyske budgetregler har en bestemmelse om, at hvis projekter er lånefi-
nansieret af statens budget, skal udgifterne hertil optages på bevillingslo-
vene. Dette gælder projekter, hvor staten yder lånene til brug for etable-
ring af et investeringsprojekt, men også hvor staten alene garanterer for 
lånene.  
 
Denne mekanisme er med til at synliggøre de udgifter og den risiko, der 
er forbundet med at lade en privat virksomhed drive, anlægge og vedlige-
holde et anlæg fordelt over mange år. Mekanismen er således med til at 
styrke den tværgående prioritering. 
  
Samfundsøkonomiske konsekvensberegninger 
Stort set alle OECD lande opererer med en eller anden form for sam-
fundsøkonomiske konsekvensberegninger forud for beslutninger om stør-
re offentlige investeringer11.  
 
Det gælder dog for de fleste lande, at også andre hensyn end de rent sam-
fundsøkonomiske bliver lagt til grund forud for beslutninger – herunder i 
særlig grad regionale hensyn og forskellige fordelingspolitiske hensyn. 
 
Overordnet set er samfundsøkonomiske konsekvensberegninger et nød-
vendigt redskab til dels at vurdere de forskellige projekter (screening me-
kanisme), dels til at give beslutningstagere de nødvendige redskaber til at 
foretage prioriteringer, jf. boks 11.2. 
 

                                                 
11 Se f.eks. OECD, Public Investment Activity, An Overview, 1998. 
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Boks 11.2. OECD’s betragtninger om offentlige investeringer 
• Store, diffuse investeringsprogrammer i infrastruktur giver ikke af sig selv i det 

lange løb øget produktion eller øget velfærd 
• Nøglen til effektive offentlige investeringer ligger i hvilke projekter, der gennem-

føres. Effektive institutioner er en forudsætning for identifikation af relevante 
projekter. 

• Sektorpolitikken inden for de forskellige politikområder er afgørende for afkastet 
af investeringerne. 

• Samfundsøkonomiske konsekvensberegninger kan give væsentlige oplysninger til 
brug for beslutningsprocesserne om offentlige investeringer, og mange lande bru-
ger konsekvensberegninger. 

• Effektive offentlige investeringer forudsætter økonomisk disciplin. 
• De fleste lande benytter sig af forskellige former for offentlige-private partnerska-

ber. 
 
Kilde: OECD, Surveillance of Public Expenditure, ECO/CPE/WP1, 2000. 
 
Investeringsplaner 
I Tyskland har man erfaring med en decideret investeringsplan. Pro-
grammet løber i princippet fra 1992 til 2010 og omfatter de samlede in-
vesteringer for såvel bane, veje og kanaler mv. Investeringer skal finansie-
res inden for en samlet ramme for den ca. 20-årige periode. 
 
Programmet er vedtaget efter den tyske genforening med henblik på gen-
nemførslen af et omfattende samlet program for opgraderingen af infra-
strukturen i det tidligere DDR og etableringen af øst-vest gående ruter for 
såvel jernbaner som veje. 
 
Programmet forudsætter grundige cost-benefit analyser af samtlige mulige 
projekter. På baggrund af cost-benefit analysen beregnes forholdet mellem 
benefits og costs, i form af det såkaldte b/c forhold. Projekterne optages 
derefter på en prioriteret liste.  
 
Projekterne gennemføres herefter inden for det samlede afsatte loft og i 
den rækkefølge, som cost-benefit analyserne tilsiger efter princippet om, 
at de mest rentable projekter realiseres først12. Det samlede program vur-
deres ca. hvert 5. år. 

                                                 
12 Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, Investetitutionsprogramm 
für den Ausbau der Bundesschienenwege, 1999. 
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Nye styringsformer og øget fokus på offentligtNye styringsformer og øget fokus på offentligtNye styringsformer og øget fokus på offentligtNye styringsformer og øget fokus på offentligt----privat samspil privat samspil privat samspil privat samspil     
En række lande har gennem de senere år arbejdet med forskellige pro-
grammer om et større offentligt-privat samspil for bl.a. de offentlige inve-
steringer.  
 
Det er i tråd med Europa-kommissionens anbefalinger til medlemsstater-
ne om at søge de forskellige former for privat finansiering og drift af infra-
struktur udviklet13. 
 
Storbritannien er det land, som er nået længst med udviklingen af offent-
lige-private partnerskaber, og landet har i vid udstrækning fået status som 
foregangsland på området. Den britiske regering har rådgivet lande over 
det meste af verden i erfaringerne med ”Public Private Partnerships”  
(PPP). 
 
Inspireret af de britiske erfaringer, har den østrigske regering i forbindelse 
med budgetforslaget for 2001 lanceret offentligt-privat samarbejde som et 
af elementerne i en reform af den østrigske offentlige sektor med det mål 
at opnå en mere effektiv og moderne offentlig sektor. 
 
Britiske erfaringer Britiske erfaringer Britiske erfaringer Britiske erfaringer     
Det britiske PPP-program er overordnet betragtet et moderniseringspro-
gram for den offentlige sektor. Programmet skal sikre et samspil af kom-
petencerne i henholdsvis den offentlige sektor og den private sektor.  
 
Den britiske regering har i foråret 2000 fremlagt perspektiverne for bru-
gen af offentligt-privat partnerskab i hvidbogen, ”Public-Private Part-
nership, the Governments Approach”. Hvidbogen opsummerer den tidli-
gere udvikling på området i Storbritannien, herunder erfaringerne med de 
forskellige lignende programmer og introducerer regeringens overordnede 
syn på den fremtidige udvikling. 
 
I 1979 begyndte den daværende britiske regering arbejdet med privatise-
ring af bl.a. en række forsyningsvirksomheder. I løbet af 1980’erne blev 
omkring 100 offentlige virksomheder privatiseret, herunder vand og gas. 
 

                                                 
13 Europakommissionen, 1999 Annual Economic Report, 1999. 
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Det er den nuværende britiske regerings opfattelse, at selvom produktivi-
teten i en række virksomheder er forøget, har der været en del problemer 
med privatiseringerne.  
 
For det første blev selskaberne i vidt omfang solgt for hurtigt og for bil-
ligt. Der blev ikke på privatiseringstidspunktet indregnet værdien af væ-
sentlige forbedringsmuligheder under privat regi i prisfastsættelsen.  
 
For det andet var den efterfølgende regulering af forsyningsvirksomhe-
derne ikke tilstrækkelig gennemtænkt. Den manglende gennemtænkthed 
i reguleringsstrukturerne skyldtes primært fraværet af konkurrence i sek-
toren efter en privatisering, og at reguleringsmekanismerne ikke i tilstræk-
kelig grad gav incitamenter til at investere i bedre offentlig service. 
 
Endelig blev provenuet fra privatiseringerne i vid udstrækning brugt til at 
finansiere løbende driftsudgifter snarere end mere strategiske investerin-
ger. 
 
Sideløbende med de egentlige privatiseringer introducerede den daværen-
de konservative regering i 1992 et PFI-program (Private Finance Initiati-
ve).  
 
PFI-projekterne var målrettet forskellige former for såkaldte BOOT-
projekter (Build, Own, Operate, Transfer), det vil sige projekter hvor pri-
vate entreprenører bygger, ejer og driver en infrastrukturinvestering over 
en periode mod betaling fra det offentlige (eller fra brugerne) for ydelsen. 
Efter en vis periode overdrages investeringen til staten til en nærmere spe-
cificeret pris.  
 
En af fordelene med PFI-projektet er, at det offentlige i stedet for at inve-
stere i faste aktiver, som efterfølgende skal vedligeholdes, køber en nær-
mere specificeret tjenesteydelse i en given periode. Den finansielle risiko 
ved projektet overføres hermed i vid udstrækning til den private sektor.  
 
Siden 1987 har den offentlige og den private sektor indgået i alt 353 PFI-
aftaler og i forbindelse hermed investeret sammenlagt godt 17 mia. GBP, 
jf. tabel 11.3.  
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Tabel 11.3. Investeret privat kapital i PFI-projekter i Storbritannien, 
mill. GBP 
 

Udd.
Fæng-

sler Hosp. 
Trans-
port Metro 

Soc. 
Byg. 

IT og 
Kom. Miljø 

Adm.
byg. Andet I alt 

Sam-
let ...... 980 390 1.480 6.970 1.200 40 910 590 2100 2.640 17.300
Pct. .... 5,6 2,2 8,5 40,3 7,0 0,2 5,3 3,4 12,1 15,3 100,0
 
Anm.: Der indgår projekter fra og med 1987 til pr. 31. juli 2000. 
Kilde: OGC’s liste over underskrevne projekter.  
 
Investeringerne fordeler sig på en lang række forskellige sektorer og områ-
der med hovedvægten på transport og infrastruktur (40 pct.) og admini-
strationsbygninger (12 pct.). Et enkelt projekt – Channel Tunnel Rail 
Link – tegner sig for knap 25 pct. af de samlede investeringer. 
 
Udover investeringer i infrastruktur har man især prioriteret investeringer 
i skoler, hospitaler, miljø- og affaldsanlæg samt fængsler, men mange mi-
nisterier har i større eller mindre omfang anvendt PFI i forbindelse med 
anlægsinvesteringer og investeringer i IT. 
 
PFI-programmet havde som forudsætning, at alle større offentlige investe-
ringer skulle vurderes i forhold til PFI-finansiering og den potentielle be-
sparelse herved. 
 
PFI projektet var således delvist en udløber af forskellige problemer med 
offentlige anlægsinvesteringer, hvor enten anlægssummen steg voldsomt i 
løbet af anlægsfasen, eller hvor projekterne blev væsentligt forsinkede i 
forhold til det forventede. 
 
Derudover indebar PFI projektet også, at der kunne gennemføres flere of-
fentlige infrastrukturprojekter uden, at det belastede de offentlige udgifter 
og førte til yderligere offentlig lånoptagelse. 
 
Den nuværende regering har i forhold til PFI projekterne haft forskellige 
kritikpunkter. Det gælder f.eks.: 
 
• Reglen om at alle nye investeringsprojekter skulle analyseres i forhold 

til privatfinansiering (universal testing for the suitability of PFI). Den-
ne regel førte til en meget ufleksibel organisering og da PFI projektet 
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var nyt, også til, at hverken den offentlige eller den private sektor 
kunne håndtere den store aktivitet.  

• Manglende ledelsesmæssig kendskab i det offentlige til de komplekse 
kontrakter og manglende kendskab til de relevante private rådgivere. 

• Manglende opmærksomhed i udbudsmaterialerne på innovation og 
helhedstænkning i projekterne. 

 
Videreudvikling af de tidligere initiativer og lancering af PPP 
Den nuværende regering gennemførte i umiddelbar forlængelse af valgsej-
ren i 1997 en række ændringer i de hidtidige privatiserings- og PFI-initia-
tiver. Bl.a. blev reglen om, at alle nye investeringsprojekter skulle analyse-
res i forhold til privatfinansiering afskaffet.  
 
På baggrund af de forskellige analyser og de tidligere erfaringer har den 
nuværende regering udarbejdet og introduceret PPP-initiativet (Public-
Private Parnership). Initiativet skal ses som et paraply-program bl.a. for 
de forskellige tidligere projekter som PFI og privatisering. 
 
Initiativet udvider samtidig fokus for offentlig-privat samarbejde fra pri-
mært at være rettet mod klassiske infrastrukturprojekter og privatiseringer 
til også at være rettet mod såkaldt ”business re-engineering” i den offent-
lige sektor mere generelt, det vil sige omstilling og fornyelse i den offent-
lige sektor.  
 
PFI-projekterne og de egentlige privatiseringer forudsættes, med de for-
skellige kritikpunkter, der er nævnt i gennemgangen ovenfor, at fortsætte 
også i det nye PPP-program. PPP-programmet står således på tre ben: 
 
• Indførelsen af privat ejerskab i statsligt ejede selskaber 
• PFI-initiativet eller andre modeller, hvor den offentligt sektor indgår 

kontrakter over længere tid med henblik på køb af kvalitetsservice-
ydelser fra det private 

• Indgåelse af forskellige partnerskabsmodeller, hvor privat ekspertise og 
kapital kan inddrages til at udnytte et kommercielt potentiale for 
statslige aktiver. 

 
Udgangspunktet for PPP-programmet er en erkendelse af, at tiden er lø-
bet fra tidligere tiders diskussioner om fordelene ved henholdsvis offent-
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ligt og privat ejerskab. Såvel det offentlige som det private kan med for-
skellige kvalifikationer bidrage til partnerskaber. 
 
I PPP-samarbejdet bliver fokus derfor at sikre, at de forskellige kvalifika-
tioner og kompetencer, som henholdsvis den offentlige og den private 
sektor besidder, udnyttes bedst muligt – og dermed skabe bedre ydelser – 
enten billigere eller til samme pris – til gavn for borgerne.  
 
Det er et udgangspunkt, at det offentlige besidder en række potentialer, 
som ikke alle er blevet udnyttet fuldt ud. Potentialerne omfatter f.eks. en 
række aktiver af fysisk eller immateriel karakter, en unik indsigt i data og 
information, en række respekterede varemærker, som kan få kommerciel 
succes, samt professionelle og motiverede offentligt ansatte.  
 
Det kan illustreres af mulighederne med offentligt privat samspil om In-
ternettjenester, jf. boks 11.3. 
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Boks 11.3. Offentligt-privat samspil om Internettjenester 
Udviklingen i IT og Internet betyder, at mange opgaver, som i dag varetages af det 
offentlige, vil kunne løses på nye måder. Administrative funktioner og informations-
formidling vil kunne løses med færre mellemled, og udbredelsen i e-handel vil på sigt 
f.eks. kunne forbedre de ældres adgang til indkøb og dermed kunne aflaste hjemme-
hjælpen.  
 
Partnerskaber med private parter ved investering i nye IT-systemer kan være en kilde til 
dynamik i denne forandringsproces, og hvis dele af den økonomiske risiko overflyttes til 
den private part, kan det bidrage til en bedre styring af IT-projekterne samt til mere 
helhedsorienterede systemer, der understøtter de administrative processer bedre. I Stor-
britannien har bl.a. den offentlige arbejdsformidling Employment Services valgt at lade 
udviklingen og driften af et nyt landsdækkende IT-system ske i et PPP-samarbejde, 
hvor betalingen til den private part har været afhængig af de opnåede besparelser.  
 
Det offentlige kan bidrage til at styrke velstanden og Danmarks konkurrenceevne i en 
stadig mere videnbaseret økonomi ved at fremme borgeres og virksomheders mulighe-
der for at kommunikere elektronisk med offentlige myndigheder og ved i højere grad at 
nyttiggøre offentlige data. Grunddata, der indsamles som led i de statslige myndighe-
ders arbejde, og som har bred samfundsmæssig interesse for borgerne, bliver derfor nu 
stillet gratis til rådighed via internettet.  
 
Trafikken af brugere af sådanne offentlige Internettjenester udgør et værdifuldt imma-
terielt aktiv, der bedst kan realiseres via offentlige-private samarbejder. Fordelen ved 
sådanne partnerskaber kan ikke mindst være mere innovative og brugervenlige internet-
løsninger. Som eksempel kan nævnes Århus Kommune, der har ønsket at udvikle en 
samlet Internetportal for Århusområdet, der bl.a. skal være til hjælp for tilflyttere. Som 
en nyskabelse har kommunen valgt at begrænse sit engagement til blot at etablere en 
samarbejdsaftale mellem de relevante offentlige og private indholdsleverandører. Udvik-
lingen og driften af portalen skal forestås af en privat aktør, der som betaling får adgang 
til at skabe indtægtskilder i tilknytning til portalen, således at projektet er stort set om-
kostningsfrit for Århus Kommune. 
 
Ligesom det gælder i kommunalfuldmagten, må udgangspunktet være, at det offentlige 
ikke skal påtage sig aktiviteter, der har karakter af erhvervsmæssig virksomhed. Det nye 
er, at informationsformidling samt borgeres og virksomheders kommunikation med det 
offentlige i stigende grad kan gøres økonomisk selvbærende i kraft af de forretningsmo-
deller, der nu ses på internettet. Udfordringen for offentlig-private partnerskaber om 
Internettjenester er således at skabe bedre rammer for innovation og anvendelse af den 
offentlige sektors kompetencer, så nogle af de opgaver, der hidtil er blevet betragtet som 
rent offentlige, fremover kan løses bedre i partnerskab med private virksomheder på 
forretningsmæssige vilkår. 

 
Et andet udgangspunkt for PPP-programmet er, at der ikke er én univer-
sel type partnerskab for alle sektorområder og institutioner, hvor det of-
fentlige og det privates rolle er klart udkrystalliseret. Den konkrete part-
nerskabsmodel afhænger således af den konkrete situation. 
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PPP-programmet indeholder derfor overvejelser over de respektive styrker 
i de to sektorer. Forudsætningen for partnerskaber er dog, at staten fortsat 
har ansvaret, herunder i forhold til parlamentet, for at beskytte den of-
fentlige interesse. 
 
Det betyder, at selv om mange forskellige funktioner i et PPP-samarbejde 
kan udføres af den private sektor, vil staten fortsat have ansvaret for at 
beslutte niveauet for den ønskede service: Hvilke midler, der er til rådig-
hed til at finansiere dem, opfølgning på den leverede service med hensyn 
til sikkerhed og kvalitet mv. 
 
Beskyttelsen af den offentlige interesse medfører også en forpligtelse til at 
oprette uafhængige regulatorer i de situationer, hvor det private inddrages 
i forskellige virksomheder og selskaber. Med begrebet uafhængige regula-
torer skal forstås offentlige enheder med den nødvendige ekspertise til at 
regulere og kontrollere og dermed beskytte offentlighedens interesse. Det 
ligger i uafhængigheden, at regulatorerne ikke er underlagt instruktions-
beføjelse fra politisk hold. 
 
Den private sektor har ligeledes en række kvalifikationer i forhold til part-
nerskaber med det offentlige. Kvalifikationerne kan primært grupperes 
omkring følgende elementer: 
 
• Kommercielle incitamenter 
• Kundeorientering 
• Business og Management ekspertise 
 
PPP er således baseret på, at det offentlige får mulighed for at trække på 
de ekspertiser, rutiner og færdigheder, som det private erhvervsliv har ud-
viklet som led i den daglige virksomhedsdrift. Ved at trække på eksperti-
sen, rutinerne og færdighederne i den private sektor vil det offentlige bed-
re kunne udnytte de ansattes viden og de aktiver, som findes i den offent-
lige sektor. 
 
Konkrete initiativer i relation til PPP Konkrete initiativer i relation til PPP Konkrete initiativer i relation til PPP Konkrete initiativer i relation til PPP     
 
Central Task-force  
Hvidbogen anbefalede bl.a., at der blev oprettet en central ”task-force”  i 
den britiske centraladministration. Til gruppen blev der ansat en række 
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eksperter fra det private erhvervsliv på åremålskontrakter.  
 
Gruppens opgave var bl.a. at hjælpe de forskellige ministerier og lokale 
myndigheder med at udvælge og vurdere projekter, vurdere mulighederne 
for privat finansiering og rådgive om kontrakter, tidsfrister mv. Gruppen 
skulle desuden indsamle erfaringer. Fokus var i begyndelsen at få gennem-
ført kvalitetsprojekter, som kunne tjene som inspiration. 
 
Statslig investeringsfond 
I 1998 afsatte den britiske regering i forbindelse med det 3-årlige Com-
prehensive Spending Review af de samlede statslige udgifter en central 
fond på i alt 2,7 mia. pund for perioden 1998-2002. Fonden blev opret-
tet som supplement til en generel opprioritering i de offentlige investerin-
ger på finansloven for 1999 fra 6,7 mia.pund til 13 mia.pund årligt over 
3 år til specielt uddannelse og infrastruktur.  
 
Regeringen begrundede investeringsløftet med to hensyn – dels en genop-
retning af investeringsniveauet i forhold til den tidligere konservative re-
gering og dels behovet for en strategisk satsning for erhvervsliv og borgere. 
 
Formålet med fonden, som administreres af det britiske finansministeri-
um, er at tilvejebringe yderligere, innovative projekter, som forbedrer 
centrale offentlige tjenester eller offentlig infrastruktur. 
 
Ideen med fonden er, at de forskellige ministerier kan ansøge fonden om 
finansiering til forskellige projekter, som ikke er bevilget i ministeriernes 
ordinære investeringsprogram. ”Konkurrence” mellem ministerierne på 
tværs af forskellige sektorer gør det muligt at prioritere på tværs af sekto-
rer til de bedste projekter. 
 
Det britiske finansministerium har opstillet en række kriterier for vurde-
ringen af de forskellige projekter, herunder hvordan projekterne tænkes 
finansieret, rentabiliteten af projekterne og hvordan de passer med de 
investeringsplaner, som ministerierne har udarbejdet. 
 
Kortlægning af offentlige aktiver 
Som et led i at styrke prioriteringen og udvide antallet af PFI initiativer 
udarbejdede den britiske regering et katalog over ”the National Asset Re-
gister”, hvor det offentliges forskellige aktiver blev kortlagt, herunder en 
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indledende redegørelse for aktiver af ikke-materiel karakter som f.eks. 
adgang til unikke data mv.  
 
Kortlægningen skulle således medvirke til at skabe gennemskuelighed og 
åbenhed i forhold til offentligheden og samtidig give de forskellige mini-
sterier et udgangspunkt til at vurdere, om de besad aktiver, der ikke læn-
gere var anvendelige for staten.  
    
Fordele og ulemper ved BOOT-projekter 
Et af elementerne i det britiske PPP-projekt er som beskrevet de såkaldte 
BOOT-projekter, hvor den private sektor forestår en række opgaver rela-
teret til investeringsprojektet, som traditionelt har ligget i offentligt regi.  
 
Hvilke opgaver, der overlades til den private sektor, kan afhænge af det 
konkrete investeringsprojekt. I den yderste konsekvens foretager det of-
fentlige alene investeringsbeslutningen, mens den private sektor bygger, 
finansierer, driver og vedligeholder anlægget.  
 
I det følgende sammenlignes fordele og ulemper ved et offentligt anlægs-
projekt med et BOOT-projekt, jf. figur 11.1. 
  
Figur 11.1a. Mulige problemer ved 
den nuværende anlægsstyring 

Figur 11.1b. Anlægsstyring ved 
PPP 

Anslået budget Fordyrelser/forsinkelser

Udgifter

Tid
Anlægsfase Driftsfase

Budget

Udgifter

Tid
Anlægsfase Driftsfase

 
Kilde: Finansministeriet, Budgetredegørelse 99, oktober 1999. 
 
Der tages udgangspunkt i et traditionelt offentligt anlægsprojekt som i 
eksemplet både bliver forsinket og dyrere end planlagt. Figur 11.1a illu-
strerer de ekstra omkostninger i forhold til de forventede omkostninger i 
flere offentlige anlægsprojekter. Det kan skyldes, at anlægget bliver dyrere 
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end forventet eller bliver forsinket. Det kan også skyldes, at udgifterne til 
den efterfølgende vedligeholdelse af investeringer bliver større end ventet. 
 
Finansministeriet har i 1998 på baggrund af bidrag fra de forskellige mi-
nisterier redegjort overfor Folketingets Finansudvalg om fordyrelser og 
forsinkelser i offentlige anlægsprojekter. Opgørelsen viser, at i perioden 
1993-1998 er over 50 anlægsprojekter blevet forsinket eller fordyret.  
 
I et BOOT-projekt bærer den private sektor risikoen for forsinkelser og 
fordyrelser, som illustreret i figur 11.1b.  
 
Det offentlige indgår en kontrakt med et selskab, der står for at opføre, 
drive og vedligeholde investeringen. På den måde afløfter det offentlige 
risikoen ved selve opførelsen og driften til den private sektor, som alt an-
det lige har større erfaringer og ekspertise i at håndtere visse typer af risici. 
 
Selskabet betales først, når anlægget er færdigt. Det medfører et pres på 
selskabet om, at anlægget skal stå færdigt til tiden. Samtidig modtager 
selskabet kun den på forhånd aftalte betaling, hvilket indebærer, at der 
ikke sker fordyrelser af projektet i forhold til den planlagte udgift. 
 
Herudover kan BOOT-projektet indebære en række andre fordele, jf. 
boks 11.414.  
 
Boks 11.4. Mulige fordele og ulemper ved BOOT-projekter sammen-
lignet med traditionelle offentlige anlægsprojekter. 

Fordele Ulemper 
• Afløftning af risici 
• Effektiviseringsgevinster gennem kon-

kurrence 
• Øget innovation i opgaveløsningen 
• Fokus på helhedsomkostninger ved 

anlæg og drift 

• Betaling for risici 
• Øgede finansieringsomkostninger 
• Øgede transaktionsomkostninger 
• Mindre fleksibilitet 

 
Selskabet står ligeledes for den efterfølgende drift og vedligeholdelse, hvil-
ket giver selskabet et incitament til at tænke på anlæggets samlede om-
kostninger. Der er således en tilskyndelse til at tænke innovativt og an-
skue vedligeholdelsen af investeringen sammen med beslutningen om at 
opføre projektet.  
                                                 
14 Jf. også Finansministeriet, Budgetredegørelse 99, kapitel 6. 
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Innovationen kan bl.a. være i form af mere hensigtsmæssig udformning af 
projekterne. Ved anlægget af f.eks. en vej kan det overvejes at anlægge 
vejen med en bedre kvalitet asfalt, der holder længere og derfor skal ud-
skiftes færre gange – selvom den bedre kvalitet asfalt umiddelbart er dyre-
re. 
 
Det gælder dog, at de politiske beslutninger, om hvilke krav den offentli-
ge bestiller af projektet har specificeret, naturligvis skal overholdes. Det er 
således fortsat det offentlige, der sætter rammerne for projekterne, mens 
selskaberne får mulighed for at byde på den konkrete udførelse af projek-
terne. Selskaberne får med andre ord en metodefrihed indenfor de mål, 
som staten specificerer. 
 
BOOT-projektet indeholder på den måde et konkurrenceelement i selve 
tilbudsgivelsen, som kan være med til at presse den private tilbudsgiver til 
gode innovative helhedsløsninger.  
 
BOOT-projektet indeholder imidlertid også en række mulige ulemper i 
forhold til et traditionelt offentligt anlægsprojekt.  
 
Det private selskab skal have betaling for den risiko, det påtager sig på 
vegne af det offentlige. Såfremt det sikres, at det private selskab alene bæ-
rer, de risici, selskabet er bedre til at bære end det offentlige, må der dog 
samlet set forventes en nettogevinst for det offentlige. 
 
Finansieringen vil som udgangspunkt være dyrere end traditionel offent-
lig lånefinansiering. Staten betaler som regel en lavere rente end private. 
Det skyldes, at der er god likviditet i statslige værdipapirudstedelser, og at 
det offentlige normalt altid vil kunne tilbagebetale sine kreditorer.  
 
Der må også ved PPP projekter forventes større transaktionsomkostninger 
i forhold til den traditionelle model, hvor der udliciteres. Det skyldes, at 
forhandlings-, kontrakt- og kontrolomkostninger øges som følge af, at 
opgaverne bliver mere komplekse, da de også skal omfatte drift og vedli-
geholdelse, samt en ofte længere tidshorisont for kontrakterne. 
 
Projekter må derfor have en vis størrelse, før de øgede transaktionsom-
kostninger, i form af omkostningerne ved at udarbejde og kontrollere 
kontrakterne, kan modsvares af tilsvarende effektiviseringsgevinster.  
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Der er et betydeligt potentiale for forbedringer. En undersøgelse af bolig-
området viser således, at den danske bygge- og anlægssektor er 40 pct. 
mindre effektiv end den svenske. 
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12.12.12.12.    Perspektiver for offentlige investeriPerspektiver for offentlige investeriPerspektiver for offentlige investeriPerspektiver for offentlige investerinnnngergergerger    
 
 
 
12.1. Indledning12.1. Indledning12.1. Indledning12.1. Indledning    
En god offentlig service og et velfungerende samfund med høj velstand 
forudsætter både dygtige medarbejdere og en veludbygget infrastruktur. 
De offentlige investeringer, der foretages i dag, bidrager til samfundsud-
viklingen, velfærden og produktionen mange år frem. 
 
Den offentlige infrastruktur, som eksisterer i dag, er tilsvarende resultatet 
af offentlige investeringer i de foregående årtier. Der er i de senere år fore-
taget betydelige samfundsmæssige nyinvesteringer, bl.a. i udbygningen af 
energiforsyningen, i Storebæltsforbindelsen og Øresundsforbindelsen, 
ligesom investeringer i kulturbyggeri, miljø, daginstitutioner og ældrebo-
liger har været prioriteret højt. 
 
Det er en forudsætning for de ønskede samfundsøkonomiske effekter og 
en optimal udnyttelse af ressourcerne, at der gennemføres investeringer, 
der giver et højt afkast.  
 
Udgangspunktet for investeringsovervejelserne er i dag forskelligt fra tid-
ligere. Den danske infrastruktur er som udgangspunkt veludbygget. Man-
ge af de større investeringer, som gennem de seneste årtier har været på 
tegnebrættet, er enten realiseret eller godt i gang.  
 
Det gælder ikke mindst de faste forbindelser over Øresund og Storebælt, 
etableringen af naturgasnettet, motorvejs-H’et, udbygningen af Køben-
havns Lufthavn, prioriteringen af nye tog og en række større kulturbygge-
rier. Samtidig er der i privat regi gennemført en omfattende udbygning af 
vidensamfundets infrastruktur i form af bredbåndsnet, kabel-TV mv. 
 
Det nuværende udgangspunkt stiller andre krav til prioriteringen af inve-
steringerne end tidligere. Hvor der tidligere har været behov for at priori-
tere mellem en række store og meget ambitiøse investeringsprojekter, er 
udfordringen i dag i lige så høj grad at sikre, at infrastrukturen vedlige-
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holdes og kapaciteten løbende tilpasses. Vedligeholdelsen af det offentlige 
kapitalapparat kan således blive et af de store indsatsområder i de kom-
mende år efter de seneste års mange nyinvesteringer. 
 
På nogle områder vil der kunne gøres en ekstra indsats. Der er områder, 
hvor vedligeholdelsen kan forbedres, og der er områder, hvor standarden 
måske ikke har fulgt samfundsudviklingen og borgernes behov. På enkelte 
konkrete områder er der behov for kapacitetsudbygninger af infrastruktu-
ren.  
 
Dertil kommer, at overgangen til vidensamfundet nødvendiggør overve-
jelser om private og offentlige investeringer i vidensamfundets infrastruk-
tur, ligesom ændringerne i den demografiske sammensætning af befolk-
ningen har betydning for tilrettelæggelsen af de offentlige investeringer. 
 
En af de største udfordringer bliver at sikre tilpasningen til de kommende 
årtiers demografiske udvikling. 
 
De langsigtede investeringer skal med andre ord tilrettelægges efter de 
forventede ændringer i behovet. Allerede i dag kan der f.eks. konstateres 
kapacitetsproblemer for visse motorvejsstrækninger, primært i omegnen af 
København. Og meget tyder på, at trafikbelastningen i de kommende år 
fortsat vil stige.  
 
Det vil være udtryk for en uhensigtsmæssig strategisk planlægning, hvis 
der ikke tages hensyn til disse udviklingstendenser, når de langsigtede 
investeringsprojekter skal overvejes. 
 
I det følgende redegøres der med udgangspunkt i analyserne i kapitel 2-11 
for nogle overvejelser om prioriteringen og styringen af offentlige investe-
ringer i de kommende år.  
 
12.2. En sammenhængende offentlig prioritering12.2. En sammenhængende offentlig prioritering12.2. En sammenhængende offentlig prioritering12.2. En sammenhængende offentlig prioritering    
Den økonomiske konsolidering siden 1993 har nu skabt gode forudsæt-
ninger for en fortsat prioritering af samfundets investeringer i forbedrede 
fysiske rammer for serviceproduktionen og udbygning af infrastrukturen. 
Gode fysiske rammer er centrale for både velstandsudviklingen og velfær-
den i Danmark. 
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Samtidig kræver overgangen til vidensamfundet overvejelser om, hvilke 
krav, der stilles til opbygningen af vidensamfundets infrastruktur. 
 
Dertil kommer, at det må vurderes, hvordan større strategiske investerin-
ger, f.eks. en fast forbindelse over Femer Bælt, kan indgå i den samlede 
offentlige investeringsstrategi. 
 
For at realisere det bedst mulige afkast af de offentlige investeringer og for 
at sikre, at de forskellige investeringer koordineres, er der behov for at 
overveje en investeringsstrategi, som rækker flere år ud i fremtiden.  
 
Det vil give mulighed for at samtænke de statslige investeringer med de 
investeringer, der foretages i kommuner og amter. Regering og Folketing 
må dog selvsagt planlægge under hensyntagen til de kommunale friheds-
grader. 
 
En investeringsstrategi kan fastlægge mulighederne for de offentlige inve-
steringer på de centrale velstands- og velfærdsområder og angive målsæt-
ninger for prioriteringen af investeringerne. 
 
12.3. De samfundsøkonomiske muligheder12.3. De samfundsøkonomiske muligheder12.3. De samfundsøkonomiske muligheder12.3. De samfundsøkonomiske muligheder    
Den overordnede samfundsøkonomiske strategi sigter bl.a. på at nedbrin-
ge den offentlige gæld, så der også i fremtiden er råd til en god offentlig 
service. 
 
Stat, amter og kommuner foretager i år skattefinansierede investeringer 
for omkring 20 mia.kr. samlet set. Det er lagt til grund i gældsafviklings-
strategien, at den nuværende indsats kan udbygges med omkring 2 pct. 
årligt i de kommende år, jf. kapitel 9.  
 
Råderummet er begrænset af de allerede besluttede investeringer. Især 
efter 2005 vil der være et råderum i takt med, at de igangværende projek-
ter afsluttes, jf. figur 12.1. 
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Figur 12.1. Anlægsbudget og råderum for nye investeringer 
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Anm.: Det er beregningsteknisk forudsat, at afløbet af besluttede investeringer på det 

kommunale område har samme tidsmæssige profil som på det statslige område. 
Der er endvidere forudsat en real vækst i anlægsbudgetterne på omkring 2 pct. 
årligt, svarende til forudsætningen om væksten i de skattefinansierede offentlige 
investeringer. 

Kilde: Egne beregninger. 
 
Det tekniske råderum kan anslås forholdsvis præcist på statens område, 
mens det er noget vanskeligere på det kommunale område, hvor beslut-
ninger er spredt ud på et stort antal aktører. 
 
Samlet kan råderummet for nye skattefinansierede investeringsbeslutnin-
ger inden for anlægsbudgetterne, herunder til vedligeholdelsesarbejder, 
beregnes til i størrelsesordenen 100 mia.kr. i alt i staten og kommunerne 
over de kommende 10 år. Heraf udgør råderummet i staten omkring 30 
mia.kr. 
 
Det er ikke muligt allerede nu at træffe beslutning om anvendelsen af hele 
råderummet. Erfaringerne viser, at der vil være et behov for at indarbejde 
reserver til nye og uforudsete projekter, som måtte dukke op i fremtiden. 
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Investeringsindsatsen kan eventuelt understøttes ved at omlægge gamle 
aktiver til nye aktiver, det vil sige ved at sælge virksomheder, som staten 
ejer, og finansiere nye investeringer af provenuet fra salget. 
 
Der ligger også muligheder for en mere effektiv investeringsindsats i at 
lade den private sektor bygge, drive, eje og vedligeholde dele af infras-
trukturen. Endvidere kan investeringsindsatsen på udvalgte brugerfinan-
sierede områder understøttes gennem bl.a. et veltilrettelagt ejerskab af de 
offentlige virksomheder. 
 
Uden for disse rammer ligger desuden hele det brugerfinansierede områ-
de, f.eks. forsyningsvirksomhederne og de offentlige selskaber. Her fore-
tages over halvdelen af de offentlige investeringer. Det er vigtigt, at der på 
disse områder fortsat træffes de rigtige investeringsbeslutninger ud fra 
rentabilitetsovervejelser.  
 
Investeringsniveauet skal dog samtidig ses i sammenhæng med kapacite-
ten i bl.a. bygge- og anlægssektoren. Gældsafviklingsstrategien forudsæt-
ter, at arbejdskraften stort set udnyttes fuldt ud i hele perioden 2001-
2010. Arbejdsmarkedet kan således forventes at udgøre en central restrik-
tion for væksten i de offentlige investeringer. 
    
12.4. Bedre vedligeholdelse og tilsyn med infr12.4. Bedre vedligeholdelse og tilsyn med infr12.4. Bedre vedligeholdelse og tilsyn med infr12.4. Bedre vedligeholdelse og tilsyn med infraaaastrukturenstrukturenstrukturenstrukturen    
En del af råderummet for de offentlige investeringer bør målrettes til en 
styrkelse af vedligeholdelsesindsatsen. Det er ikke en hensigtsmæssig prio-
ritering at undlade den nødvendige vedligeholdelse af den eksisterende 
infrastruktur for at skabe råderum til nyinvesteringer.  
 
Det er vigtigt at sikre den fornødne vedligeholdelse af den infrastruktur, 
der er bygget op gennem de seneste mange år. 
 
Med mindre den specifikke infrastruktur ikke længere skal anvendes, skal 
den vedligeholdes. Manglende vedligeholdelse går ud over funktionsev-
nen og kan i sidste ende blive kostbar. Undersøgelser tyder endvidere på, 
at det samfundsøkonomiske afkast af investeringer i vedligeholdelse er 
højere end afkastet af nyinvesteringer. Der er god økonomi i en ordentlig 
vedligeholdelse af veje, bygninger og andre dele af den offentlige infra-
struktur. 
 
Det fremgår bl.a. af kapitel 11, at der kan være en tendens til at vedlige-
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holdelsen af infrastrukturen i perioder bliver underprioriteret til fordel for 
andre typer af offentlige udgifter. Der er således behov for øget fokus på 
vedligeholdelsen og for at sikre de fornødne ressourcer og instrumenter til 
at omsætte en målsætning om en styrket vedligeholdelsesindsats i konkre-
te forbedringer af infrastrukturen. 
 
En forudsætning for, at en styrket indsats i forhold til vedligeholdelsen 
resulterer i en mærkbar forbedring af infrastrukturen er, at indsatsen kan 
vurderes og bedømmes. Vedligeholdelsen og tilstanden af den offentlige 
infrastruktur kan belyses gennem forskellige metoder, jf. kapitel 8. Det er 
imidlertid vanskeligt at belyse den konkrete tilstand af den samlede infra-
struktur ud fra de foreliggende oplysninger. 
 
Der bør på den baggrund overvejes etableret et bedre tilsyn med tilstan-
den af den offentlige infrastruktur med henblik på at styrke grundlaget 
for fremtidige beslutninger om vedligeholdelsesinvesteringer. Forskellige 
modeller herfor må overvejes. 
    
12.5. Nye investeringer 12.5. Nye investeringer 12.5. Nye investeringer 12.5. Nye investeringer –––– nogle ledetråde nogle ledetråde nogle ledetråde nogle ledetråde    
I det følgende vurderes den fremtidige offentlige investeringsindsats på 
forskellige sektorområder i forhold til forskellige faktorer, som kan have 
betydning for hensigtsmæssigheden af den offentlige investering, jf. boks 
12.1.  
 
Boks 12.1. Ledetråde for den fremtidige investeringsindsats 
• Den demografiske udvikling 
• Den teknologiske udvikling og overgangen til vidensamfund 
• Den hidtidige investeringsindsats 
• Infrastrukturens nuværende standard 
• Strategiske overvejelser 
• Fordelings- eller regionalpolitiske hensyn 
• Internationalt samarbejde 

 
De forskellige faktorer er nærmere beskrevet og diskuteret i de forudgåen-
de kapitler, jf. bl.a. kapitel 10. En af de faktorer, som må tages i betragt-
ning for en vurdering af de fremtidige offentlige investeringer, er demo-
grafien og den ændrede befolkningssammensætning, herunder ikke 
mindst et stigende antal skoleelever på kortere sigt og flere ældre på læn-
gere sigt. 
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Den teknologiske udvikling og overgangen til vidensamfund vil kunne 
have betydning for de offentlige investeringer. Størstedelen af de nødven-
dige investeringer i forhold til vidensamfundet gennemføres imidlertid af 
den private sektor, hvorfor det offentliges rolle primært er at skabe gode 
rammebetingelser.  
 
Men også i den offentlige sektor medfører den teknologiske udvikling og 
omstillingen til vidensamfund udfordringer og muligheder. På en række 
områder vil den nye teknologi give muligheder for arbejdskraftbesparende 
investeringer, og samtidig bidrage til udviklingen af en moderne service. 
  
Endvidere må udgangspunktet for de offentlige investeringer vurderes. 
Det gælder både den hidtidige indsats på de enkelte områder, og infra-
strukturens nuværende standard i form af både vedligeholdelsestilstanden 
og infrastrukturens udbredelse og dækning. 
 
Også forskellige fordelings- og regionalpolitiske hensyn vil kunne indgå i 
overvejelserne om de kommende års investeringer i sammenhæng med de 
øvrige hensyn, ligesom det må vurderes, om der er særlige strategiske 
overvejelser, der knytter sig til prioriteringen af de offentlige investeringer. 
 
Endelig kan opfyldelsen af aftaler i medfør af internationalt samarbejde 
have betydning for prioriteringen af de offentlige investeringer. 
 
De forskellige parametre kan fungere som pejlemærker for den fremtidige 
indsats på investeringsområdet. Det bør i hvert enkelt tilfælde samtidig 
vurderes, om der med fordel kan benyttes andre metoder til at opnå de 
ønskede mål. 
    
DemografiDemografiDemografiDemografi    
Den demografiske udvikling forventes i de kommende år bl.a. at påvirke 
boligsektoren, sundhedssektoren og folkeskolerne, jf. tabel 12.1. 
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Tabel 12.1. Demografiens mulige betydning for investeringerne 
Folkeskolen ....................................................................................... ↑  (kortere sigt) 
Ungdomsuddannelser........................................................................ ↑  
Videregående uddannelser ................................................................. ↓  
Sygehuse mv...................................................................................... ↑  (længere sigt) 
Daginstitutioner ................................................................................ ↓  
Ældreboliger mv................................................................................ ↑  (længere sigt) 
Almene boliger .................................................................................. → 

 
På kort sigt forventes væsentligt flere børn i folkeskolerne. Det er derfor i 
nogen udstrækning nødvendigt at styrke kapaciteten i folkeskolerne for at 
kunne imødekomme den stigende efterspørgsel. I aftalen om kommuner-
nes økonomi for 2001 er der givet kommunerne låneadgang for samlet 
3½ mia.kr. i 2001-2002 til folkeskoleinvesteringer. Der er således taget 
hul på indsatsen for at styrke investeringerne i folkeskolen. 
 
Allerede nu kan det dog forudsiges, at børnetallet på mellemlang sigt igen 
forventes at falde. Udbygningen af folkeskolerne bør således tage højde 
for den forventede fremtidige udvikling.  
    
For daginstitutionerne er den demografisk betingede efterspørgsel efter 
yderligere pasning vendt. I de kommende år forventes et faldende antal 
børn i alderen 0-5 år. Udbygningen af daginstitutioner kan derfor i langt 
de fleste kommuner prioriteres lavere i de kommende år. 
 
For både daginstitutioner og folkeskoler gælder det med andre ord om at 
dimensionere udbygningen og så vidt muligt sikre, at bygningerne efter-
følgende kan benyttes til andre formål end det oprindeligt planlagte, så 
der opnås en hensigtsmæssig udnyttelse af de offentlige bygninger. 
 
Også de videregående uddannelser må alt andet lige forventes at have en 
vigende søgning i de kommende år, da gruppen af 20-29 årige forventes 
at udvise en faldende tendens. Der er således ikke demografisk betingende 
årsager til at opprioritere investeringsindsatsen i de videregående uddan-
nelser. Til gengæld vil der være et stigende antal unge i alderen 16-19 år, 
hvilket kan kræve en øget indsats inden for ungdomsuddannelserne. 
 
Boligsektoren vil blive påvirket af den demografiske udvikling i de kom-
mende år. Det gælder særligt for den ældre del af befolkningen, som vil 
blive større samtidig med, at gruppen af ældre forventes at have højere 
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disponible indkomster end tidligere. Det kan derfor forventes, at der i de 
kommende år vil opstå et større behov for boliger af forskellig karakter til 
de ældre. 
 
Sammensætningen af gruppen af ældre vil blive meget alsidig. Det må 
derfor imødeses, at gruppen vil have mange forskellige behov. En del vil 
have brug for megen personlig pleje, mens andre formentlig i højere grad 
vil kunne klare sig selv. Den generelle velstandsudvikling betyder også, at 
flere ældre vil stille større og mere individuelle krav.  
 
Der er således behov for fleksibilitet i udbuddet af boliger til ældre, som 
passer til gruppens behov. Det offentliges væsentligste rolle vurderes at 
være at sikre hensigtsmæssige rammer for opførelsen af ældreboliger.  
 
Med aftalen om kommunernes økonomi for 2001 har kommunerne fået 
fuld låneadgang til i 2001 at finansiere opførelsen af alment boligbyggeri, 
herunder ældreboliger. Kommunerne kan således lånefinansiere deres 
grundkapitaltilskud, hvorfor der ikke i 2001 er likviditetsmæssige pro-
blemer for kommunerne forbundet med opførelsen af yderligere alment 
boligbyggeri. 
 
I de senere år er der sket en betydelig udbygning på ældreboligområdet. 
De kommende år forventes den høje udbygningstakt at fortsætte, herun-
der for plejeboliger. 
 
Med finanslovaftalen for 2001 er kommunernes incitament til at etablere 
plejeboliger (ældreboliger med servicearealer målrettet de plejekrævende 
ældre) blevet styrket væsentligt gennem en forhøjelse og fremrykning af 
det statslige servicearealtilskud samt generel låneadgang til den del af an-
skaffelsessummen, der ikke dækkes af tilskuddet. 
 
Der kan være behov for at overveje den samlede offentlige støtte til ældre-
boliger. Eksempelvis vil et yderligere privat engagement kunne medvirke 
til at sikre en større alsidighed i boligtilbuddene. 
 
For det øvrige støttede byggeri er der ikke generelt et demografisk betin-
get behov for yderligere udbygning. Imidlertid kan der lokalt være mangel 
på såvel ungdomsboliger som familieboliger. 
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For at afdække om de gældende rammer sikrer den fornødne udbygning 
på familie- og ungdomsboligområdet, er det som led i finanslovaftalerne 
for 2001 besluttet, at der i første halvår af 2001 gennemføres en analyse af 
mulige barrierer for kommunernes etablering af almene familie- og ung-
domsboliger.  
 
Som led finanslovsaftalen for 2001 vil regeringen endvidere henstille til 
universitetsbyerne, at de eksisterende gunstige regler udnyttes. 
  
Den demografiske udvikling kan også forventes at medføre et pres på 
sundhedsvæsnet i og med, at andelen af den ældre del af befolkningen øges. 
Alt andet lige må det forventes, at en større andel af ældre vil medføre 
større krav til sundhedsvæsnet på længere sigt. 
 
I aftalen om amternes økonomi for 2001 indgår, at amterne skal frem-
lægge investeringsplaner for sundhedsvæsnet, som kan danne baggrund 
for yderligere drøftelser mellem regeringen og amterne om de nødvendige 
investeringer. I aftalerne om amternes økonomi for 2000 og 2001 er der 
ligeledes blevet afsat flere midler til investeringer i bl.a. apparatur. 
 
Teknologisk udvikling og overgangen til vidensamfund Teknologisk udvikling og overgangen til vidensamfund Teknologisk udvikling og overgangen til vidensamfund Teknologisk udvikling og overgangen til vidensamfund     
Den teknologiske udvikling og overgangen til vidensamfund kan få be-
tydning for de fremtidige offentlige investeringer på en række områder, jf. 
tabel 12.2.  
 
Tabel 12.2. Betydningen af den teknologiske udvikling og vidensam-
fundet for investeringerne 
Vidensamfund (generelt) ............................................................................. ↑  
Folkeskolen ................................................................................................. ↑  
Ungdomsuddannelser.................................................................................. ↑  
Videregående uddannelse og forskning ........................................................ ↑  
Administration (IT mv.).............................................................................. ↑  
Sygehuse ..................................................................................................... → 
Miljø........................................................................................................... → 
Energi ......................................................................................................... → 

 
Den øgede vægt på viden, ideer og information i økonomien peger på 
forskning og uddannelse samt kommunikationsnetværk som vigtige ind-
satsområder, jf. kapitel 10. 
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Det offentlige skal medvirke til, at Danmark er med i forreste række i 
overgangen til vidensamfundet. De fleste investeringer i udviklingen af 
vidensamfundet må dog i sagens natur gennemføres af den private sektor 
som et led i den udvikling, der allerede er godt i gang.  
 
Således er udbredelsen af Internettet vokset kraftigt gennem de senere år, 
og stadigt flere vælger hurtigere forbindelser. Samtidig er prisen for at 
være opkoblet faldet markant. Bl.a. biblioteker, uddannelsesinstitutioner, 
visse a-kasser og private Internet-cafeer giver i dag mulighed for at kom-
me på Internettet for dem, der endnu ikke har en Internetforbindelse 
enten på arbejdet eller i hjemmet. 
 
Det er efterspørgselen, både fra private borgere og virksomheder og fra 
offentlige myndigheder, der er med til at drive udviklingen på IT og in-
ternetområdet frem. Bredbåndsforbindelser er allerede nu tilgængelige i 
store dele af Danmark. 
 
Samtidig sker i øjeblikket en rivende udvikling på det teknologiske områ-
de. I løbet af kort tid bliver ”Fixed Wireless Access” opkoblinger tilgænge-
lige som hurtige bredbåndsforbindelser uden behov for kabler. Og om få 
år vil tredje generations mobiltelefoni i form af UMTS muliggøre mobile 
datatransmissioner af langt højere hastigheder end de fleste nuværende 
Internetopkoblinger. 
 
Da Danmarks geografi som et lille land uden bjerge ikke besværliggør 
kommerciel udbredelse af kommunikationsnetværk, er det f.eks. ikke 
nødvendigt at følge Sveriges regionalpolitiske initiativ til at sikre udbre-
delse af bredbånd til også de mere fjerne egne af Sverige1.  
 
Men det offentlige kan spille en væsentlig rolle ved at skabe forudsætnin-
ger og hensigtsmæssige rammer for indsatsen. Det skal ske ved, at det 
offentlige sikrer god regulering, gode rammebetingelser og en høj konkur-
rence, og derved letter private aktørers muligheder. 
 
Samtidig kan den offentlige sektor ved at gå foran med anvendelsen af IT 
skabe et udbud af Internetservices, som kan gøre private interesserede i at 

                                                 
1 Disse forbindelser i Sverige ventes i øvrigt kun at være af mere begrænset båndbredde – 
for smalt til eksempelvis video- eller TV-overførsel af god kvalitet, som af branchen 
ventes at blive et fremtidigt vækstområde for Internettet. 
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koble sig på Internettet og i at udbyde private tjenester, eksempelvis In-
ternethandel eller informationer. Den offentlige sektor kan således med-
virke til en dynamisk proces. 
 
Som et led i udviklingen af vidensamfundet er det en vigtig forudsætning, 
at ikke mindst børn får kendskab til og er fortrolige med den nye tekno-
logi. Det er ligeledes en forudsætning, at lærere og undervisere har de 
fornødne kvalifikationer til at integrere den nye teknologi i undervisnin-
gen i folkeskoler, i ungdomsuddannelserne og i det øvrige uddannelsessy-
stem.  
 
Udviklingen af forskellige former for virtuelle uddannelsessystemer og 
såkaldt e-learning fordrer bl.a., at den danske forskningsverden kan indgå 
i de internationale forskernetværk.  
 
Omvendt vil denne udvikling kunne medføre andre krav til de fysiske 
rammer for uddannelsesinstitutionerne inden for videregående uddannelse 
og forskning. Det gælder f.eks. mulighederne for fjernbaseret undervisning 
både inden for voksen- og efteruddannelsessektoren men også mere gene-
relt inden for uddannelsessektoren. 
  
Udviklingen i informationsteknologien skal også udnyttes i den offentlige 
administration, hvor en række arbejdsprocesser må forventes at kunne 
automatiseres, så der kan frigøres arbejdskraft til andre opgaver. Det bør 
være en generel ledetråd for alle områder af den offentlige sektor, at der 
fokuseres på muligheder for på lidt længere sigt at spare arbejdskraft mod 
måske lidt højere udgifter på kort sigt til at finansiere de nødvendige inve-
steringer. 
 
En stor del af de offentlige ansatte vil i de kommende år forlade arbejds-
markedet, og der vil kun være en begrænset mulighed for vækst i den 
samlede arbejdsstyrke. Der bliver færre i de yngre generationer til at vare-
tage de offentlige opgaver. Derfor er det i stadigt højere grad vigtigt med 
tiltag, der kan frigøre arbejdskraft til de egentlige pleje- og omsorgsopga-
ver indenfor den offentlige velfærdsservice. 
 
Den teknologiske udvikling, særligt inden for IT, kan være med til at øge 
produktiviteten og derved frigøre ressourcer til andre formål. Med ny 
teknologi kan det blive muligt for færre mennesker at udføre de samme 
opgaver i den offentlige sektor. 
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Samtidig skal teknologien bruges til at forbedre og smidiggøre kommuni-
kationen mellem det offentlige og borgerne. Der skal udvikles en digital 
forvaltning, og en række offentlige institutioner benytter sig allerede i dag 
af elektronisk betjening af borgerne.  
 
Denne type investeringer vil udover en bedre og mere alsidig service til 
borgerne også kunne give arbejdskraftbesparende muligheder i den offent-
lige sektor. 
 
Den teknologiske udvikling i almindelighed kan formentlig også begrun-
de investeringer på en række andre områder. På sygehusområdet vil en 
række operationer og indgreb måske kunne foretages mere omkostnings-
effektivt i lyset af den teknologiske udvikling. Samtidig vil udviklingen af 
nyt apparatur og nye behandlingsformer som følge af den nye teknologi 
kunne medføre et pres på sygehusinvesteringerne. De teknologiske mu-
ligheder vil skabe sin egen efterspørgsel efter nye behandlingsydelser. 
 
På miljø- og energiområdet kan der fremkomme mere miljøvenlige tek-
nologier, som kan begrunde en indsats på disse områder. En stor del af 
indsatsen vil dog som hidtil skulle ske i den private sektor.  
 
På miljø- og energiområdet såvel som på sygehusområdet sker der løben-
de en teknologisk udvikling. Med mindre udviklingen ændrer hastighed 
vil den teknologiske udvikling ikke give anledning til en ændret investe-
ringsindsats i forhold til det nuværende niveau. 
    
Den hidtidige indsats og infrastrukturens nuværende tilstandDen hidtidige indsats og infrastrukturens nuværende tilstandDen hidtidige indsats og infrastrukturens nuværende tilstandDen hidtidige indsats og infrastrukturens nuværende tilstand    
En vurdering af de fremtidige offentlige investeringer på de centrale om-
råder bør tage afsæt i den hidtidige indsats for de offentlige investeringer 
og i infrastrukturens nuværende standard, jf. tabel 12.3. 
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Tabel 12.3. Den mulige betydning for investeringerne af hidtidig ind-
sats og aktuel standard  
 Hidtidig 

indsats1 
Aktuel 

standard2 

Folkeskolen.................................................................... → ↑  
Ungdomsuddannelser .................................................... →  
Videregående uddannelser ............................................. ↓   
Sygehuse mv. ................................................................. ↓  → 
Daginstitutioner ............................................................ ↓  → 
Ældreboliger mv. ........................................................... ↓  ↓  
Almene boliger .............................................................. ↓  → 
Byfornyelse .................................................................... ↓  ↓  
Kvarterløft ..................................................................... → (↑ ) 
Kultur............................................................................ ↓  ↓  
Folkekirken mv.............................................................. ↓  ↓  
Kollektiv trafik............................................................... ↓  → 
Vejanlæg........................................................................ →  (↑ )3 
Kloakker ........................................................................ → ↑  
Miljø ............................................................................. ↓  → 
Energi............................................................................ ↓  ↓  
Justitsområdet................................................................ ↓  ↓  
Fødevareområdet ........................................................... → → 
Vedligehold (generelt).................................................... ↑  (↑ ) 

 
1) Dækker over investeringernes niveau gennem de senere år. 
2) Dækker over infrastrukturens dækningsgrader (f.eks. antal daginstitutioner og 

antal m2 pr. barn i daginstitutioner) og over infrastrukturens kvalitet (f.eks. målt 
ved vedligeholdelsestilstanden). 

3) Den styrkede indsats gælder for strækninger med kapacitetsproblemer mv. 
  
Som udgangspunkt må det antages, at de områder, hvor investeringerne 
gennem de seneste år har været opprioriteret, ikke nødvendigvis bør prio-
riteres yderligere. 
  
Tilsvarende har de områder, hvor infrastrukturens standard er høj, som 
udgangspunkt ikke samme behov for yderligere nyinvesteringer. En god 
standard kan bl.a. komme til udtryk ved, at infrastrukturens dæknings-
grader er høje, og ved at vedligeholdelsestilstanden er god. Den hidtidige 
indsats er belyst i kapitel 3 og 4, og den nuværende tilstand er belyst i ka-
pitel 8. 
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Den offentlige investeringsindsats har på de fleste områder været stigende 
i det seneste årti. Det gælder f.eks. på miljøområdet, hvor såvel de private 
som de offentlige investeringer er øget. Specielt for de private investerin-
ger er der tale om en markant forøgelse af indsatsen som følge af forskelli-
ge lovgivnings- og reguleringskrav. Men også de offentlige investeringer i 
bl.a. kommunerne er steget i perioden.  
 
Det vurderes, at der i Danmark er ført en miljøpolitik, der på langt de 
fleste områder har medført en forbedret miljøstandard.  
 
Også energiforsyningen må på nuværende tidspunkt siges at være velud-
bygget, og de senere år har der fundet en massiv udbygning af alternativ 
energi sted i form af vindmøller. De kommende års prioriteringer må ses i 
det perspektiv. 
 
De statslige anlægsudgifter til kulturbyggeri har været høje i 1990’erne. 
Med den betragtelige udvidelse af investeringer i kulturbyggeri som har 
fundet sted i perioden 1990-2000 og med de kommende investeringer, 
der allerede er på tegnebrættet – som f.eks. et nyt Rigsarkiv – må til-
standen på kulturområdet siges at være særdeles god og meget veludbyg-
get. 
 
På trafikområdet har indsatsen været betydelig på en række områder, og 
motorvejsudbygningen er nu ved at være afsluttet med færdiggørelsen af 
det store motorvejs-H. Trafikaftalen fra finansloven for 2000 har tilført 
yderligere midler til området, og der er afsat betragtelige midler til en 
styrkelse af jernbanen. Den kollektive trafikale infrastrukturs net vil med 
trafikaftalen være veludbygget. Det må som udgangspunkt forventes, at 
der inden for de næste mange år ikke vil være behov for anlæg af nye ba-
nestrækninger. 
 
Der vil dog fremover fortsat være investeringer, der trænger sig på i form 
af kapacitetsudvidelser af eksisterende infrastruktur. Det gælder primært i 
og omkring de større byer. En fortsat udbygning af såvel vej- som bane-
kapaciteten må dog under alle omstændigheder analyseres grundigt for at 
sikre, at investeringerne koncentreres der, hvor de største trafikale behov 
findes. 
 
Derudover må det sikres, at vedligeholdelsen af såvel veje som jernbaner 
fremover fastholdes på et højt niveau på de områder, hvor behovet er 
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størst. Baseret på analyser af vejvedligeholdelsen kan der være et fornuftigt 
afkast af en yderligere prioritering af vedligeholdelsen af de statslige veje. 
 
De offentlige tilskud til investeringer i boligsektoren har været stigende og 
ligger i dag på et højt niveau. Eksempelvis er der besluttet meget betydeli-
ge investeringer i byfornyelse i 1990’erne. Tilstanden i boligmassen er på 
baggrund af investeringerne øget og danskerne har generelt en høj bolig-
standard. 
 
I de kommende 10 år vil der fortsat være behov for en offentlig indsats og 
prioritering af det støttede byggeri. I takt med at indbetalingerne til de 
almene boligorganisationers dispositionsfonde stiger, efterhånden som 
indestående lån tilbagebetales, skabes der principielt mulighed for, at den 
almene boligsektor selv kan finansiere en større del. 
 
Der vil være behov for investeringer i alment boligbyggeri på nogenlunde 
samme niveau som i dag, mens det offentliges engagement i den traditio-
nelle byfornyelsesindsats gradvis kan dæmpes. Der kan være behov for at 
prioritere ældreboliger og ungdomsboliger højere, men for det øvrige al-
mene byggeri består udfordringen i højere grad i en bedre udnyttelse og 
omprioritering indenfor den almene boligsektor bl.a. for at sikre en mere 
afbalanceret beboersammensætning. 
 
Det kan bl.a. ske ved at indføre blandede ejerformer i både eksisterende 
alment byggeri og i tilknytning til alment nybyggeri, jf. boks 12.2. 
 
Boks 12.2. Blandede ejerformer for almene boliger 
Følgende instrumenter kan f.eks. overvejes nærmere: 
 
• Salg af en mindre del af almene boliger i et område til lejerne som andelsboliger. 
• Lempet adgang til at opdele en ejendom i ejerlejligheder, dvs. salg af almene boli-

ger som ejerboliger. 
• Udvidet råderet, dvs. større medbestemmelse og ejendomsret for lejerne f.eks. ved 

etablering af medejerboliger, hvor ejerskabet deles mellem boligorganisationen og 
beboeren. 

• Nedrivning af et begrænset antal almene boliger for at formindske problemer i et 
område og skabe mulighed for opførelse af nybyggeri med andre ejerformer. 

 
Der er tale om selektive instrumenter, som kan kombineres ved udformningen af by-
politikken i et boligområde. 
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Det må forventes, at etablering af blandede ejerformer i form af omdan-
nelse af almene boliger til andels- og/eller ejerlejligheder vil nødvendiggø-
re et vist alment boligbyggeri i andre boligområder. 
 
Der kan ligeledes være behov for en målrettet indsats på særlige indsats-
områder, f.eks. forbedring af sociale og fysiske forhold i særligt udsatte 
byområder. I de senere år har de såkaldte kvarterløft programmer været 
benyttet.  
 
Kvarterløft omfatter i hovedtræk en helhedsorienteret indsats, der udover 
en arkitektonisk og boligmæssig forbedring af boliger, bygninger og fri-
arealer omfatter en beskæftigelsesmæssig og social indsats samt trafikmæs-
sige og økologiske forbedringer. 
 
Investeringerne på daginstitutionsområdet har været prioriteret højt i en 
årrække, og der er generelt tilfredshed med standarden, jf. kapitel 8. Sam-
tidig kan antallet af børn i alderen 0-5 år forventes at falde i de kommen-
de år. 
 
Folkeskoleområdet er blevet opprioriteret i de seneste år. Skolernes tilstand 
kan på nogle områder blive bedre, selvom borgerne generelt ikke er util-
fredse med tilstanden af de fysiske rammer i folkeskolen. 
 
Der er med aftalen om kommunernes økonomi for 2001 etableret gode 
muligheder for en forbedring af folkeskolens kapacitet og tilstand, jf. 
ovenfor. 
 
Investeringerne i de videregående uddannelser og universiteterne har været 
høje, og en række videregående uddannelsesinstitutioner har fået nye byg-
ningsmæssige rammer.  
 
Kommunerne har siden 1994 arbejdet med at vurdere kloaknettets tilstand 
og udbedre eventuelle skader. Staten og kommunerne har i aftalen om 
kommunernes økonomi for 2001 bekræftet aftalen om kommunernes 
forpligtigelse til kloakrenovering, og at den aftalte kommunale indsats til 
renovering fastholdes i årene fremover. Det må løbende vurderes, om der 
er behov for en yderligere indsats. 
 
På sundhedsområdet har amterne løbende udbygget investeringerne i syge-
husene og anlægsudgifterne til sygehusene var omkring 25 pct. højere i 
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1999 end i 1990. Derudover er der løbende blevet investeret i nyt appara-
tur til sygdomsbehandling. I undersøgelsen af borgernes vurdering af den 
offentlige sektor får de fysiske rammer på sygehusområdet en positiv vur-
dering. 
 
Folkekirken har i de senere år gennemført en række investeringsprojekter, 
og udgifterne har i en længere årrække været stigende. Folkekirken har en 
uafhængig økonomi. 
 
På justitsområdet er det besluttet at opføre et nyt fængsel, og der er indgået 
en flerårig aftale for politiet, som bl.a. indeholder midler til investeringer i 
IT. Indsatsen har samlet set været høj i de seneste 10 år. 
 
Fødevareområdet er præget af en række løbende investeringer i modernise-
ring og kapacitetsudvidelser på de forskellige forskningsinstitutioner. Det 
må forventes, at indsatsen også fremover skal videreføres for at sikre sunde 
fødevarer. 
 
Vedligeholdelsen og moderniseringen af de offentlige aktiver har ikke altid 
været tilfredsstillende. En kommende prioritering af de offentlige investe-
ringer må således fokusere på den nødvendige vedligeholdelse, og der er 
med bl.a. finanslovaftalen for 2000 allerede taget en række initiativer i 
den retning, jf. ovenfor. 
 
Bl.a. borgerundersøgelserne indikerer dog samtidig, at der er store forskel-
le på tilstanden selv inden for de samme infrastrukturområder. Inden for 
folkeskoleområdet vurderer brugerne f.eks., at nogle skoler er i særdeles 
god vedligeholdelsestilstand, mens andre skoler vurderes at være i en dår-
lig tilstand. 
 
Strategiske overvejelserStrategiske overvejelserStrategiske overvejelserStrategiske overvejelser    
Det må indgå i overvejelserne om de fremtidige offentlige investeringer, 
om der er strategiske overvejelser, der taler for en øget investeringsindsats.  
 
Investeringer i vidensamfundet generelt har en væsentlig strategisk dimen-
sion. Det omfatter investeringer i IT, forskning og uddannelse. Investe-
ringer i bl.a. forskellige former for uddannelse kan være en strategisk prio-
ritering i forhold til såvel borgere som udviklingen mod et vidensamfund.  
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En etablering af en fast forbindelse over Femer Bælt vil være en investe-
ring, der vil bidrage til at knytte Danmark tættere til Europa og til vigtige 
markeder, jf. boks 12.3.  
 
Boks 12.3. Fast forbindelse over Femer Bælt 
En fast forbindelse over Femer Bælt er en del af det Transeuropæiske netværk. Anlæg-
get af en fast forbindelse vil være med til at knytte Danmark tættere til Europa og lette 
udvekslingen af varer og arbejdskraft. En fast forbindelse indebærer også muligheder 
for en strategisk prioritering af befordring af fragt via jernbane. 
 
En række analyser fra den danske og tyske regering har vurderet forskellige typer af 
faste forbindelser over Femer Bælt. Vurderingerne af økonomien viser, at en fast for-
bindelse inkl. investeringer i tilknyttet infrastruktur på land hænger sammen sam-
fundsøkonomisk. Analyserne har endvidere vist, at en fast forbindelse ikke vil belaste 
havmiljøet i Østersøen.  
 
En fast forbindelse vil kunne etableres som bro eller tunnel. Anlægsudgifterne til kyst-
kyst forbindelsen er anslået til omkring 23 mia.kr. afhængig af hvilken type forbindel-
se, der foretrækkes. Udover anlægsudgifterne til kyst-kyst forbindelsen vil der skulle 
investeres i en række udvidelser af infrastrukturens kapacitet i både Danmark og Tysk-
land.  
 
Det er forudsat, at den faste forbindelse skal brugerfinansieres. Det må antages, at en 
forbindelse i givet fald vil skulle anlægges af et selskab – enten i stil med de statsligt 
ejede aktieselskaber, som har ansvaret for Øresunds- og Storebæltsforbindelsen - eller i 
form af et rent privat selskab, som anlægger, driver og vedligeholder forbindelsen.  
 
Den danske og den tyske regering har i sommeren 2000 besluttet at gennemføre en 
såkaldt interessetilkendegivelsesrunde med potentielle investorer fra den private sektor. 
Interessetilkendegivelsesrunden skal tydeliggøre, hvilke interesser der fra privat side er 
for at bygge og drive en fast forbindelse. Runden ventes afsluttet medio 2002. Selve 
anlægsperioden inkl. projektering af en fast forbindelse må forventes at vare 10 år. 

 
På nuværende tidspunkt er trafikken mellem Nordtyskland og Danmark 
ikke stor, men det er vanskeligt på den baggrund at udelukke, at der ikke 
vil være et potentiale for yderligere samhandel og trafik efter opførelsen af 
en fast forbindelse. 
 
Der er truffet beslutning om at undersøge, om private investorer vil være 
villige til at finansiere en fast forbindelse over Femer Bælt. Etablering af 
en fast forbindelse vil forudsætte investeringer i landanlæg i Danmark og i 
Tyskland – dog tyder analyser på et forholdsvis begrænset investeringsom-
fang i Danmark. 
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Med de store investeringer, der har været på kulturområdet i de senere år, 
vil der ikke være helt samme behov fremover. Der kan dog være mulighe-
der i en strategisk indsats i bl.a. grænseområdet mellem kultur og erhverv.  
 
Kultur og underholdning er et af de områder, hvor globaliseringen tager 
fart, og kulturerhvervet udviser vækstrater langt over gennemsnittet. Der 
eksisterer dog i dag en række barrierer, som kan virke bremsende på ud-
viklingen. 
 
Investeringer i IT på f.eks. kulturområdet kan bidrage til, at befolkningen 
på internettet kan møde et kvalitetsbetonet dansksproget indhold og 
hermed bidrage til den IT-politiske målsætning om at understøtte befolk-
ningens fortrolighed med IT. Endvidere vil den digitale teknologi kunne 
bidrage til en tidssvarende og rationel bevaring og sikring af de kulturelle 
samlinger. 
 
FordelingsFordelingsFordelingsFordelings---- og regionalpolitiske hensyn  og regionalpolitiske hensyn  og regionalpolitiske hensyn  og regionalpolitiske hensyn     
Der kan være regionalpolitiske hensyn forbundet med etablering af bedre 
infrastrukturforbindelser til specifikke regioner 
 
Den danske infrastruktur er imidlertid veludbygget med udbygningen af 
vej- og banenettet, de faste forbindelser og etableringen af en hurtigfærge 
til Bornholm. 
 
Etableringen af en Femer Bælt forbindelse vil have regionalpolitiske effek-
ter. Det gælder bl.a. i anlægsperioden, hvor der vil blive skabt yderligere 
arbejdspladser. 
 
Også fordelingsmæssige hensyn kan tale for offentlige investeringer. I de 
kommende år kan der være et fordelingspolitisk sigte med kvarterløft af 
større boligområder med sociale problemer og med opførelsen af flere 
ældreboliger.  
 
Internationalt samarbejde og den sikkerhedspolitiske udviInternationalt samarbejde og den sikkerhedspolitiske udviInternationalt samarbejde og den sikkerhedspolitiske udviInternationalt samarbejde og den sikkerhedspolitiske udvik-k-k-k-
linglinglingling    
Det internationale samarbejde kan influere på den offentlige investerings-
politik. Det gælder f.eks. på miljøområdet, hvor indgåelsen af internatio-
nale konventioner og aftaler kan have betydning for de offentlige investe-
ringer. 
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Den sikkerhedspolitiske udvikling taler for, at investeringerne i forsvaret 
prioriteres lavere i de kommende år. Der kan således være behov for at 
målrette investeringerne mod mere fleksible forsvarssystemer og materiel 
til brug for fredsbevarende operationer. Derudover kan der være bedre 
muligheder for samarbejde med allierede om udviklingen af nye systemer. 
 
Også EU-samarbejdet kan have betydning for de offentlige investeringer, 
f.eks. i forbindelse med de transeuropæiske netværk, der binder Europas 
forskellige regioner sammen. Tankerne fra det Europæiske Råd om en 
europæisk prioritering af vidensøkonomi kan ligeledes spille en rolle for 
de offentlige investeringer fremover. 
    
Nogle ledetråde for iNogle ledetråde for iNogle ledetråde for iNogle ledetråde for investeringsudviklingennvesteringsudviklingennvesteringsudviklingennvesteringsudviklingen    
Gennemgangen af de forskellige forhold, som kan have betydning for den 
fremtidige investeringsindsats, trækker på nogle områder i forskellig ret-
ning, mens de på andre områder trækker i samme retning, jf. tabel 12.4. 
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Tabel 12.4. Forskellige faktorers betydning for den fremtidige investe-
ringsindsats 

 
Demo-
grafi 

Videns-
økonomi 
/tekno-
logi  

Hidtidig 
indsats1 

Aktuel 
standard2 

Strategi 
og inter-
national 
udvikling

Fordeling 
og regio-
nale for-
hold mv. 

Vidensamfund ...  ↑    ↑   
Vedligehold ......   ↑  (↑ )   
Folkeskolen........ ↑ 3 ↑  → ↑    
Ungdomsudd..... ↑  ↑  →    
Videreg. udd.. .... ↓  ↑  ↓     
Sygehuse mv. ..... ↑ 4 → ↓  →   
Daginstitution ... ↓   ↓  →   
Ældreboliger ...... ↑ 4  ↓  ↓   ↑  
Almene boliger .. →  ↓  →   
Byfornyelse ........   ↓  ↓    
Kvarterløft .........   → (↑ )  ↑  
Kultur................   ↓  ↓  ↑   
Folkekirken .......   ↓  ↓    
Kollektiv trafik...   ↓  →   
Vejanlæg............   → (↑ )5   
Kloakker ............   → ↑    
Miljø .................  → ↓  →   
Energi................  → ↓  ↓    
Forsvar...............     ↓   
Justitsområdet....   ↓  ↓    
Fødevarer...........   → →   
Femern ..............     ↑   
Adm. (IT)..........  ↑      

 
1)  Dækker over investeringernes niveau gennem de senere år. 
2) Dækker over infrastrukturens dækningsgrader (f.eks. antal daginstitutioner og 

antal m2 pr. barn i daginstitutioner) og over infrastrukturens kvalitet (f.eks. målt 
ved vedligeholdelsestilstanden). 

3)  På kortere sigt. 
4)  På længere sigt. 
5)  Den styrkede indsats gælder for strækninger med kapacitetsproblemer mv. 
 
Dertil kommer den generelle økonomiske vækst, som vil pege i retning af 
større pres på trafikområdet og andre infrastrukturområder, men som 
samtidig kan reducere behovet for offentlig finansiering på andre områ-
der. Der kan endvidere være mere holdningsmæssige ønsker om at priori-
tere bestemte områder. 
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12.6. Incitamenter til at vedligeholde12.6. Incitamenter til at vedligeholde12.6. Incitamenter til at vedligeholde12.6. Incitamenter til at vedligeholde    
 
StatenStatenStatenStaten    
Staten har benyttet sig af forskellige metoder til at styrke vedligeholdelses-
indsatsen, jf. kapitel 8.  
 
En række områder har fået tilført midler til at styrke vedligeholdelsen. 
Det gælder bl.a. den trafikale infrastruktur og folkeskolerne. 
 
Den såkaldte SEA-reform af den statslige ejendomsadministration er et 
eksempel på, hvordan strukturelle ændringer har styrket incitamenterne 
til at foretage kapacitetstilpasninger, modernisering og vedligeholdelse af 
store dele af den statslige ejendomsportefølje (administrationsbygninger, 
universiteter mv.). 
 
Gennemførelsen af investeringer ved offentligt-privat samarbejde kan 
indeholde væsentlige incitamenter til en styrkelse af vedligeholdelsen, jf. 
kapitel 11.  
 
Der kan desuden arbejdes videre med styringsværktøjer som f.eks. resul-
tat- og direktørkontrakter. På de områder, hvor SEA-reformen ikke finder 
anvendelse, kan det f.eks. indgå i resultat- eller direktørkontrakterne, at 
vedligeholdelsen skal opfylde bestemte mål. 
 
Amter og kommunerAmter og kommunerAmter og kommunerAmter og kommuner    
Vedligeholdelsesindsatsen i amter og kommuner kan indgå i de samlede 
strategiske overvejelser for de offentlige investeringer. 
 
Kommunerne kan med de gældende låneregler have visse incitamenter til 
generelt at prioritere nye investeringer frem for vedligeholdelse. En styr-
kelse af tilskyndelsen til at investere i renovering kan f.eks. ske som led i 
kommuneforhandlingerne mellem staten og de kommunale parter. 
 
Det kunne nærmere overvejes, om kommunerne f.eks. kan gives adgang 
til at lånefinansiere investeringer i renovering på områder med særligt 
behov, sådan som det er sket med aftalen på folkeskoleområdet. 
 
Fordelen ved en låneordning sammenlignet med f.eks. en direkte statslig 
medfinansiering er, at kommunerne selv bærer ansvaret for sine investe-
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ringsdispositioner. Ulempen er, at en øget låneadgang indirekte kan føre 
til større kommunalt forbrug frem for mere renovering. 
 
Der kan endvidere ske en styrket vidensdeling og erfaringsudveksling om 
vedligeholdelse af aktiver mellem staten og de kommunale parter. Det 
kunne ske ved forskellige former for benchmarking af, om investeringer i 
vedligeholdelse prioriteres tilstrækkeligt højt. Det kunne f.eks. være i regi 
af projektet Service og Velfærd. 
 
En styrkelse af kommunernes vedligeholdelsesindsats kan også ske gen-
nem etableringer af selskabsenheder. Der foregår for tiden overvejelser 
herom i bl.a. Københavns Kommune. 
 
Der kan overvejes en model for at udskille administrationen af aktiver i 
selskabslignende enheder i kommunerne. Det kan i den forbindelse over-
vejes, om der kan ydes rådgivningsmæssig bistand eller ske en koordine-
ring af erfaringerne mellem de kommuner, der gennemfører ændringer i 
administrationen af aktiver. 
 
12.7. Bedre statslig anlægsstyring12.7. Bedre statslig anlægsstyring12.7. Bedre statslig anlægsstyring12.7. Bedre statslig anlægsstyring    
Alle nye anlægsinvesteringer indgår i øjeblikket i den samlede prioritering 
af den statslige anlægsindsats uanset anlægsprojekterne størrelse. 
 
En fremtidig omlægning af anlægsstyringen kan indeholde en decentrali-
sering, hvor ministerierne i højere grad får mulighed for selv at prioritere 
mellem de mindre anlægsprojekter inden for ministerområdet, herunder 
ikke mindst vedligeholdelse.  
 
Den overordnede prioritering i regeringen kan dermed koncentreres om 
de mere strategiske overvejelser om de fremtidige større investeringer. 
 
Der er imidlertid også behov for, at udnyttelsen af den eksisterende infra-
struktur indgår i den samlede prioritering på tværs af sektorer i regerin-
gen. I dag er forvaltningen af statslige aktiver fortsat i vid udstrækning et 
institutionsanliggende. Denne opsplitning indebærer en risiko for, at dele 
af den offentlige infrastruktur ikke udnyttes i fuldt omfang, jf. overvejel-
serne i kapitel 11. 
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Det kan overvejes at udarbejde en samlet oversigt over statslige aktiver, 
som kan danne grundlag for en optimal fremtidig udnyttelse af den stats-
lige infrastruktur.  
 
Det gælder f.eks. udnyttelse af ledningsført infrastruktur, hvor ledig kapa-
citet eventuelt vil kunne bortauktioneres til telefontjenester eller en stra-
tegisk udnyttelse af vejarealer (uden for kørebaneareal) til samme formål. 
Det gælder også overvejelser om områder, hvor den teknologiske udvik-
ling skaber nye muligheder for at realisere aktiver, f.eks. elektronisk ad-
gang til offentlige data. 
 
Som et led i den fremtidige prioritering af anlægsudgifterne kan der udar-
bejdes en samlet politik for de helt eller delvist statsejede infrastruktur-
virksomheder. En samlet statslig politik i form af en ejer-strategi kan bi-
drage til at sikre en optimal udnyttelse af de samlede investeringer. 
 
Fremtidige overvejelser om en ejer-strategi og overvejelser om bedre regu-
lering af infrastrukturmarkederne kan ses i sammenhæng med overvejel-
serne om en samlet strategisk plan for de offentlige investeringer. 
 
Vedligeholdelsesudgifterne bør indgå som et element i den samlede inve-
steringsindsats. Bevillingsteknisk vil vedligeholdelsesudgifterne med fordel 
kunne videreføres som driftsbevillinger, men en synliggørelse af udgifter-
ne til vedligeholdelse i en samlet investeringsplan kunne give en større 
opmærksomhed om vedligeholdelsen og samspillet med nyanlæg. 
 
12.8. Offentligt12.8. Offentligt12.8. Offentligt12.8. Offentligt----privat samarbejdeprivat samarbejdeprivat samarbejdeprivat samarbejde    
Arbejdet med offentligt-privat samarbejde skal undersøges nærmere. 
Grundideen er at udnytte de to sektorers respektive styrker, jf. kapitel 11. 
 
Den private sektors deltagelse vil kunne blive ganske stor på mange om-
råder. Det gælder både på det traditionelle anlægsområde, men også på 
IT-området, f.eks. etableringen af offentlige Internetportaler. Det er en 
forudsætning for privat involvering, at den offentlige sektor er i stand til 
at formulere tilstrækkeligt klare og holdbare politiske målsætninger for 
slutproduktet.  
 
Omstilling fra projektstyring, byggevirksomhed og vedligeholdelse af an-
læg til outputmåling og formulering af kravspecifikationer bliver således 
en central udfordring for den offentlige sektor. 
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Lånefinansieringen af f.eks. DSB’s køb af nye tog er et eksempel på en 
ændret finansieringspraksis af offentlige investeringer.  
 
Flere lande har gennemført vellykkede offentlige-private samarbejder, 
hvor private entreprenører får et større ansvar end ved traditionelle an-
lægsprojekter, og i England benyttes offentlige-private partnerskaber i vid 
udstrækning. 
 
Der har i gennem de senere år været flere eksempler på statslige anlægs-
projekter, der er blevet fordyrede og forsinkede. En øget brug af offent-
ligt-privat samarbejde kunne være en mulighed for at reducere fordyrelser 
og forsinkelser gennem overflytning af visse specifikke risici til den private 
sektor. 
 
En større grad af offentligt-privat samspil indebærer også en ændret finan-
sieringspraksis for offentlige investeringer. Generelt er det vigtigt, at of-
fentlige-private partnerskaber ikke benyttes som styringsinstrument ud fra 
rent likviditetsmæssige overvejelser. Effektivisering og innovation i opga-
veløsningen må i givet fald være de drivende elementer. Der er således 
behov for klare og stringente kriterier for, hvornår partnerskabsmodellen 
kan gennemføres. 
 
En forudsætning for en øget brug af offentligt-privat partnerskab er velde-
finerede kriterier for igangsættelse af projekter, som sikrer, at kun rentable 
investeringer gennemføres. 
 
Forskellige modeller kan overvejes, herunder f.eks. at der igangsættes en 
række konkrete pilotprojekter inden for den offentlige sektor, som kan 
danne grundlag for en videre, mere systematisk brug af offentlige private 
samarbejder. 
 
Projekterne kan i første omgang med fordel koncentreres om f.eks. vej-
området eller området for statslige administrationsejendomme, hvor der 
allerede på nuværende tidspunkt eksisterer et veludbygget marked inter-
nationalt set. 
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Af delaftalen mellem regeringen, SF, CD og Enhedslisten om finanslov 
for 2000 fremgår, at: 
 
Regeringen vil i 2000 gennemføre en sammenhængende analyse af de offentli-
ge investeringer. Analysen vil blandt andet omhandle de senere års priorite-
ring af de offentlige investeringer, udfordringerne for de kommende år samt 
en sammenligning af de offentlige investeringer i Danmark og udvalgte lande 
 
På den baggrund igangsættes analyser af de offentlige investeringer. 
 
Sigtelinier oSigtelinier oSigtelinier oSigtelinier og emnekredsg emnekredsg emnekredsg emnekreds    
Analyserne skal beskrive og diskutere hovedtrækkene i de hidtidige priori-
teringer af de offentlige investeringer siden 1993. 
 
Som udgangspunkt skal analyserne omhandle: 
 
Diskussion af begrebet investeringer 
Det er hensigten blandt andet at diskutere: 
 
• Hvad skal man forstå som investeringer i dagens moderne højtekno-

logiske samfund? 
• Hvilke felter er blevet henholdsvis vigtigere og mindre vigtige – f.eks.  

med udviklingen i retning af tiltagende ikke-materielle investeringer i 
blandt andet software og human kapital overfor mere traditionelle in-
vesteringer i et egentligt fysisk kapitalapparat? 

• Hvilken betydning bør udviklingen have for den måde vi i fremtiden 
styrer og prioriterer offentlige investeringer på?  
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Udvikling i og prioritering af de offentlige investeringer 
Analysen vil omfatte en gennemgang af de senere års udvikling i og prio-
ritering af den offentlige investeringsindsats. Der vil blive kigget nærmere 
på udvalgte sektorområder. Videre belyses målsætninger og visioner for 
prioriteringerne af de kommende års offentlige investering. 
 
Styring af investeringer 
Analyserne vil se nærmere på nye samarbejdsformer mellem offentlige og 
private investeringer, herunder BOOT og forskellige former for partner-
skabsmodeller med videre. Samtidig behandles den statslige styring af 
investeringsområdet, herunder vejledningen om samfundsøkonomisk 
konsekvensberegning. 
 
Benchmarking af udvalgte landes investeringsindsats 
Benchmarkanalyse på forskellige dimensioner vedr. offentlige investerin-
ger i Danmark og udvalgte lande.  
 
Organisering af analyserneOrganisering af analyserneOrganisering af analyserneOrganisering af analyserne    
Analysernes forankres i Finansministeriet, der ligeledes forestår den prak-
tiske gennemførelse.  
 
Med henblik på at sikre den overordnede koordination i forhold til de 
forskellige sektorområder nedsættes en tværministeriel arbejdsgruppe un-
der ledelse af Finansministeriet. Følgende ministerier deltager i arbejds-
gruppen: 
 
By- og Boligministeriet 
Erhvervsministeriet 
Forskningsministeriet 
Miljø- og Energiministeriet 
Undervisningsministeriet 
Trafikministeriet 
Økonomiministeriet 
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1. Arbejdsgruppens medlemmer1. Arbejdsgruppens medlemmer1. Arbejdsgruppens medlemmer1. Arbejdsgruppens medlemmer    
Følgende ministerier og personer, har været med i arbejdsgruppen om 
offentlige investeringer. 
 
• Kontorchef Claus F. Baunkjær, Finansministeriet, formand 
• Kontorchef Peter Torstensen, Erhvervsministeriet 
• Kontorchef Kåre Clemmesen, Trafikministeriet 
• Chefkonsulent Henrik Hansen, Trafikministeriet 
• Konsulent Troels Madsen, Miljø- og Energiministeriet 
• Kontorchef Ulrik Nødgaard, Økonomiministeriet 
• Specialkonsulent Michael Flodgaard Nielsen, Økonomiministeriet 
• Specialkonsulent Torben Frimer-Larsen, By og Boligministeriet 
• Fuldmægtig Jørgen Kragh, By- og Boligministeriet 
• Fuldmægtig Anders Boye Jacobsen, Forskningsministeriet 
• Fuldmægtig Peter Egemose Grib, Forskningsministeriet 
• Specialkonsulent Ebbe Kærn, Undervisningsministeriet 
• Fuldmægtig Anders Bjørneboe, Undervisningsministeriet 
 
2. Arbejdsgruppens sekretariat2. Arbejdsgruppens sekretariat2. Arbejdsgruppens sekretariat2. Arbejdsgruppens sekretariat    
Følgende medarbejdere i Finansministeriet har deltaget i sekretariatet for 
arbejdsgruppen om offentlige investeringer. 
 
• Specialkonsulent Thorben Velling  
• Fuldmægtig Lars Høgsbro Østergaard, sekretær for arbejdsgruppen 
• Fuldmægtig Mikkel Nielsen 
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